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Terase pe locul 
parcărilor din Cluj
Primăria ar urma să închidă cu garduri de 
protecţie anumite locuri de parcare solici-
tate de operatorii din HoReCA.  Pagina 4
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Un medic clujean, erou 
la un centru de bătrâni
Un medic din Cluj-Napoca, infectat cu no-
ul coronavirus, şi-a îngrijit pacienţii din 
scaunul cu rotile.  Pagina 5
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Aglomeraţie 
în magazinele din 
Cluj-Napoca şi Floreşti
Mai multe persoane din Cluj-Napoca şi 
Floreşti s-au plâns de aglomeraţia creată 
în magazine vineri seara.  Pagina 6
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Tratament cu iaurt 
împotriva holerei
Oamenii de ştiinţă israelieni au dezvoltat un 
nou tratament probiotic pe bază de iaurt pen-
tru holeră şi alte boli infecţioase.  Pagina 9
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A explodat prețul 
apartamentelor la Cluj
Piața imobiliară din Cluj a cunoscut o no-
uă creștere semnifi cativă.  Pagina 7
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SĂNĂTATE

62.010 doze de vaccin Pfizer 
vor sosi luni la Cluj-Napoca!

ACTUALITATE

Scapă Cluj-Napoca de restricții?
Cluj-Napoca este la un pas 

de ridicarea restricţiilor, ca ur-
mare a scăderii ratei de infecta-
re cu COVID. Prefectul Clujului, 
Tasnadi Szilard a anunţat când 
se vor ridica restricţiile.

Rata de infectare cu CO-
VID-19 a scăzut duminică la 7.11 
în municipiul Cluj-Napoca, în-
să nu este sufi cient pentru ridi-
carea restricţiilor pe timpul săp-
tămânii, a spus prefectul Cluju-
lui, Tasnadi Szilard.

„Vom trece pe restricţii de 
weekend când rata va scădea 
sub 7/1000, aşa cum prevede 
şi Hotărârea de Guvern”, a spus 
prefectul Clujului, Tasnadi Szi-
lard, pentru monitorulcj.ro

Chiar dacă rata de infec-
tare este sub 7.5 la mia de 
locuitori, restricţiile se vor 
ridica doar când rata va scă-
dea sub 7 la mia de locui-
tori, potrivit Hotărârii de Gu-
vern. Acest lucru a fost sta-

bilit, tocmai pentru a se evi-
ta implementarea restricţii-
lor odată la câteva zile.

Prin urmare, clujenii mai 
au puţin de aşteptat până la 
ridicarea restricţiilor de circu-
laţie. În acest moment, circu-
laţia este permisă doar până 
la ora 20:00, iar magazinele 
se închid la ora 18:00, în fie-
care zi. Dacă rata de infecta-
re va scade sub 7 la mia de 
locuitori, atunci restricţiile 
menţionate vor fi valabile 
doar în ziele de weekend.

De asemenea, restaurantele 
şi cafenelele se închid la 18:00, 
iar sălile de sport şi fi tness sunt 
închise de tot, însă există o po-
sibilitate ca acestea să se des-
chidă. La cererea unui propie-
tar de sală de fi tness, Curtea de 
Apel Cluj a decis anularea pre-
vederilor privind suspendarea 
activităţii sălilor de sport şi fi t-
ness. Decizia nu este defi nitivă.

Spitalul Polaris și Sala Polivalentă, transformate în spitale COVID-19
Prefectul vrea ca cele două instituții să fie din nou implicate în lupta cu COVID-19. Pagina 5

Azi ajunge o nouă tranşă de 
doze de vaccin Pfi zer BioNTech 
la Cluj. Clujenii se pot progra-
ma pentru vaccinarea cu Pfi zer.

O nouă tranşă de 62.010 de 
doze de vaccin Pfizer BioN-
Tech va ajunge luni, 12 apri-
lie, în Cluj.

În România vor ajunge luni, 
511.290 de doze de vaccin an-
ti-COVID marca Pfi zer, iar 
acestea vor fi  livrate pe cale 
aeriană, pe aeroporturile din 
Otopeni, Cluj-Napoca şi Timi-
şoara, anunţă Comitetul Naţi-
onal de Coordonare a Activi-
tăţilor privind Vaccinarea îm-
potriva COVID-19.

Potrivit unui comunicat al 
CNCAV, transportul către cen-
trele de stocare este asigurat 
de firma producătoare, inclu-
siv pe cale terestră. Vaccinu-
rile sunt transportate în con-

diţii optime de siguranţă, în 
containere speciale, cu ghea-
ţă carbonică şi folie etanşă.

Până la acest moment, ţara 
noastră a recepţionat 3.374.729 
doze de vaccin produse de com-
pania Pfi zer Biontech, iar 
2.965.888 au fost deja utilizate 
pentru imunizarea populaţiei.

Toți cei care doresc să se 
vaccineze cu Pfi zer/ BioNTech 
se pot programa prin interme-
diul listelor de așteptare aloca-
te acestor cabinete. Programa-
rea se poate realiza atât onli-
ne în platformă, cât și telefo-
nic în Call Center, la numărul 
021.414.44.25. Fiecare persoa-
nă se poate înscrie pe o singu-
ră listă de așteptare, iar după 
ce este notifi cată că este un loc 
disponibil trebuie să acceseze 
platforma și să se programeze 
în termen de 24 de ore.

Pandemia „umflă” prețurile cabanelor, de Paște

Clujenii şi-au rezervat deja locuri în cabanele din cele mai populare zone ale judeţului. Pagina 6

Centura Metropolitană 
mai ieftină cu 20 mil. €!
Propunere de deviere a traseului pentru reducerea costurilor
Devierea traseului viitoarei centuri prin Poligonul Militar din comuna Florești 
ar reduce costurile proiectului cu circa 20 de milioane de euro. Pagina 3
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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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3
0
/16

0
C

Soare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

5°/17° Soare

4°/16° Variabil

8°/16° Înnorat

4°/17° Soare

5°/14° Soare

3°/12° Înnorat

5°/13° Variabil

5°/12° Înnorat

CLUJ-NAPOCA

°/14° Soare

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703
Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA

Redactor-șef I Bianca Preda

Redactor-șef adjunct I Diana Cîmpean (politică, administrație)

Coordonator ediție online Tibor Demeter

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03

E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 
mica.publicitate@monitorulcj.ro

Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Coordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Diana Cîmpean
redactia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Carmen Lucuț – educație, social 
Georgiana Iuzic – tineret, social
Narcisa Bud – social, administrație
Sarah Gherman – social

Paul Gheorgheci – fotoreporter 
Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Mihaela Puiac, Ioana Hotea – dtp

ADRESA REDACŢIEI

Variabil

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Pentru elevii români, din 

toamnă ar putea exista 

posibilitatea învăţării în 

trimestre, în loc de semes-

tre. Eventuala modifi care 

a structurii anului şcolar 

se afl ă în discuţie între 

Ministerul Educaţiei, sin-

dicate, asociaţiile de 

părinţi şi ale elevilor.

Un apel al Societăţii Aca-

demice din România prevede 

ca anul şcolar următor să fi e 

modifi cat în felul următor: 

anul şcolar să înceapă la 1 

septembrie, în loc de 13 sep-

tembrie, aşa cum este prevă-

zut acum prin Ordinul de mi-

nistru publicat în februarie, 

anul şcolar să fi e din nou 

structurat pe trimestre, în loc 

de semestre, iar acestea să fi e 

structurate în felul următor: 

septembrie-decembrie, decem-

brie-martie, martie-iunie.

În continuare, elevii vor 

avea vacanţă de Paşte şi Cră-

ciun, însă vacanţa de vară ar 

putea fi  mai scurtă. Mai mul-

te coaliţii din educaţie susţin 

că cele trei luni de vacanţă de 

vară afectează procesul de în-

văţare al celor mici, mai ales 

în cazul familiilor defavoriza-

te. De aceea, prin începerea 

la 1 septembrie, ar fi  salvate 

două săptămâni de învăţare.

Părinţii sunt nemulţumiţi

Propunerea este însă con-

testată de mulţi părinţi, po-

trivit Federaţiei Naţionale a 

Asociaţiilor de Părinţi (F-

NAP). Iniţial, Federaţia sus-

ţinuse propunerile de modi-

fi care a noului an şcolar, în-

să şi-a retras semnătura du-

pă ce mai mulţi părinţi au 

spus că sunt nemulţumiţi. Pe 

de-o parte, dacă anul şcolar 

s-ar prelungi cu două săptă-

mâni, până în luna iulie, ele-

vii ar avea de suferit din ca-

uza infrastructurii precare din 

şcoli care, în multe cazuri, 

nu permite o aerisire cores-

punzătoare a claselor.

Pe de altă parte, dacă anul 

şcolar ar începe la 1 septem-

brie, multe familii nu ar pu-

tea să benefi cieze de progra-

mul „Litoralul pentru toţi”.

Cât priveşte Consiliul Na-

ţional al Elevilor, copiii cred 

că extinderea anului şcolar nu 

constituie o prioritate şi că ac-

centul se pune pe calitatea ac-

tului educaţional. Mai simplu 

spus, cât de pregătiţi sunt pro-

fesorii să contribuie la forma-

rea elevilor. O discuţie despre 

extinderea anului şcolar ar fi  

oportună abia după elabora-

rea noilor planuri-cadru.

Răspunsul 
ministrului Educaţiei

Ministrul Educaţiei spune 

că, deocamdată, anul şcolar 

2021-2022 va începe pentru 

elevi la 13 septembrie, aşa 

cum e stipulat în ordinul de 

ministru publicat în Monito-

rul Ofi cial în urmă cu două 

luni. Poate suferi, însă, mo-

difi cări dacă principalii parte-

neri de dialog realizează un 

nou consens asupra modifi -

cărilor. Adică Federaţia Sindi-

catelor Libere din Învăţământ, 

Federaţia Naţională a Asocia-

ţiilor de Părinţi, Consiliul Na-

ţional al Elevilor şi Federaţia 

Spiru Haret.

Ministerul Educaţiei ori-

cum susţine extinderea anu-

lui scolar, cu atât mai mult cu 

cât este necesară recuperarea 

pierderilor educaţionale gene-

rate de predarea online. Sorin 

Cîmpeanu spune nu este ex-

clusă nicio variantă solicitată 

de profesori, elevi şi părinţi – 

nici extinderea duratei cursu-

rilor, nici revenirea la trimes-

tre, nici orice altă variantă.

Ministerul Educaţiei va pro-

pune şi va avea anul acesta 

iniţiativa lansării unei consul-

tări pentru extinderea duratei 

cursurilor începând cu anul 

şcolar 2022-2023. Ministrul 

Educaţiei consideră ca predic-

tibilitatea rămâne un dezide-

rat major, mai ales acum, când 

perioada de criză a impus de-

cizii multiple de schimbare în 

timp scurt.

„Acest an şcolar ar urma 

să înceapă pe 13 septembrie. 

Pledăm pentru extinderea du-

ratei anului şcolar, dar în ace-

laţi timp e nevoie şi de pre-

dictibilitate. Ministerul Edu-

caţiei e dispus să ia în consi-

derare reanalizarea structurii 

anului şcolar, cu o singură 

condiţie: această solicitare să 

fi e făcută prin consens de că-

tre partenerii de dialog”, a 

spus ministrul.

„Ministerul Educaţiei va 

propune din timp extinderea 

anului şcolar din septembrie 

2022. Ministerul Educaţiei ori-

cum susţine extinderea peri-

oadei de cursuri în învăţămân-

tul preuniversitar, cu atât mai 

mult cu cât predarea online a 

generat pierderi, deci e nevo-

ie de timp pentru recuperarea 

pierderilor”, a adăugat el.

Cîmpeanu spune că reve-

nirea la trei trimestre „poate 

fi  o variantă de luat în calcul”.

„Sunt argumente pro şi con-

tra, e nevoie de consultare pu-

blică”, a adăugat el.

Ce schimbări aduce 
anul școlar 2021-2022
Revenirea la trimestre, extinderea duratei cursurilor 
și scurtarea vacanței de vară, printre propunerile luate în calcul

În continuare, elevii vor avea vacanţă de Paşte şi Crăciun, însă vacanţa de vară ar putea fi  mai scurtă

Clujean rătăcit printre 
nămeţi. CERT Rescue, 
misiune dificilă de salvare

Trei persoane au fost salvate de voluntarii 
Cert Rescue și o echipă de la Salvamont 
Alba.VIDEO. Un clujean cu BMW, rătăcit 
printre nămeţi între Pasul Ursoaia și Gheţar.
Trei turiști din Cluj-Napoca s-au rătăcit sâm-
bătă seara între Pasul Ursoaia și localitatea 
Gheţar. Mașina condusă de un bărbat s-a 
blocat în zăpadă după a ajuns pe o rută 
greșită din cauza GPS-ului.
Voluntarii de la CERT Rescue au recuperat 
mașina și persoanele după mai bine de do-

uă ore de căutări prin întuneric. Semnalul 
în zonă este foarte slab și coordonatele GPS 
i-au indus în eroare chiar și pe voluntari.

Incendiu la o casă 
din localitatea Mera
Un incendiu a izbucnit la o casă din localita-
tea Mera, judeţul Cluj. Proprietarul casei a 
acţionat înaintea pompierilor. Acesta a reu-
șit să oprească focul până la venirea pompi-
erilor. Flăcările ar fi  pornit de la o defecţiu-
ne a instalaţiei electrice.
Nu au fost persoane rănite în urma in-
cendiului.
„Au fost dislocate mai multe forţe și mijloa-
ce ca urmare a unei solicitări pentru stinge-
rea unui incendiu la o casă particulară în lo-
calitatea Mera. Proprietarul a reușit să 
oprească fl ăcările până la sosirea pompieri-
lor, fi ind afectaţi doar 10 metri pătraţi din 
acoperiș.
Nu au fost persoane rănite ca urmare a a-
cestui eveniment, iar cercetările preliminare 
au stabilit că totul a pornit de la o defecţiu-
ne a instalaţiei electrice a imobilului”, a 
transmis ISU Cluj.

Un taximetrist a intrat 
în stâlp după ce a leşinat 
la volan

Șoferul unui taxi a intrat cu mașina în stâlp 
pe strada Regele Ferdinand din 
Cluj-Napoca. Accidentul a avut loc sâmbătă, 
10 aprilie.
Din primele informaţii, taximetristul se 
pare că ar fi leșinat în timp ce conducea 
și a ajuns cu mașina în stâlp. Șoferul a 
fost preluat de un echipaj al 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Cluj și transportat la spital. 
Starea lui de sănătate este bună.

Pe scurt
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Proiectul Centurii 

Metropolitane a fost dez-

bătut vineri, fi ind contu-

rate mai multe propuneri 

pentru conservarea faunei 

şi vegetaţiei, dar şi pentru 

reducerea costurilor.

O dezbatere online a avut 

loc vineri, 9 aprilie, având ca 

temă de discuţie proiectul 

Centurii Metropolitane. Dis-

cuţia a fost organizată de de-

putatul USR-Plus Viorel Băl-

tăreţu, printre invitaţi numă-

rându-se Silviu Tegzeşiu, şe-

ful proiectului Centurii Me-

tropolitane, Ciprian Comşu-

lea, manager de proiect, Emil 

Boc, primarul municipiului 

Cluj-Napoca şi Dan Tarcea, 

viceprimarul municipiului.

Înaintea dezbaterii, depu-

tatul i-a îndemnat pe clujeni 

să îi transmită întrebările le-

gate de viitoarea centură, aces-

ta adresându-le invitaţilor. Una 

dintre cele mai mari curiozi-

tăţi ale cetăţenilor a fost cât 

va costa Centura Metropolita-

nă, întrebarea la care a răs-

puns în cadrul dezbaterii vi-

ceprimarul Dan Tarcea.

„Sumele variază, suntem în 

momentul de faţă undeva la 

600 de milioane de euro, dar 

depinde foarte mult şi de ulti-

mele detalii pe care trebuie să 

ni le ofere proiectanţii, astfel 

încât să avem o valoare fi nală, 

care va fi  stabilită odată cu fi -

nalizarea studiului de fezabili-

tate”, a răspuns viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Propunere: relocarea 
poligonului din Floreşti

O propunere de reducere a 

costurilor cu circa 20.000.000 

de euro a venit din partea par-

lamentarului Viorel Băltăreţu, 

prin trasarea viitoarei centuri 

prin Poligonul Militar din co-

muna Floreşti. Deputatul a 

afi rmat că autorităţile respon-

sabile – Primăria Floreşti, Co-

mandamentul Armatei a 4-a, 

Guvern, Agenţia de Protecţie 

a Mediului – au fost de acord, 

în principiu, cu soluţia.

„Analizând propunerile de 

trasee ale Centurii Metropoli-

tane în zona Floreşti, am iden-

tifi cat o mare oportunitate în 

adoptarea unui traseu care să 

traverseze Poligonul Militar 

din Floreşti. Primul avantaj e 

o reducere aproximativă de 

20 milioane de euro, compa-

rativ cu celelalte opţiuni. În 

plus, văd o oportunitate rea-

lă în dezvoltarea unui parc in-

dustrial şi/sau a unei investi-

ţii de interes public (de exem-

plu, un Aqua Park), fructifi -

când potenţialul creat de au-

tostradă, existenţa Someşului 

şi a liniilor electrice de 110 kV 

din apropiere. Totul poate fi  

realizat, dacă vom găsi o so-

luţie potrivită de relocare a 

poligonului militar într-o altă 

zonă din judeţ. De aceea, fac 

apel către toate autorităţile 

responsabile – Armată, auto-

rităţi locale, Consiliul Jude-

ţean, Guvern, Primăria Flo-

reşti – să lucreze la o soluţie 

comună, în interesul cetăţe-

nilor. E esenţial ca decizia să 

fi e luată repede, în următoa-

rea lună. Cred că, în cadrul 

unei viziuni pe termen me-

diu, relocarea poligonului e-

ra oricum inevitabilă. În 5-10 

ani, acesta va fi  prea aproape 

de zona locuită, iar activita-

tea de aici va pune în pericol 

calitatea vieţii cetăţenilor ce 

locuiesc în zonă”, a arătat Vi-

orel Băltăreţu.

28 de kilometri de piste 
pentru biciclete

În cadrul proiectului pentru 

Centura Metropolitană se pro-

punerea realizarea unei reţele 

de piste de biciclete cu o lun-

gime de 28 de kilometri, din 

care 19 kilometri urmează să 

fi e de-a lungul centurii rutiere.

„Un element deosebit de 

important care s-a reuşit prin 

acest proiect este implemen-

tarea unei piste de biciclete, 

care | aibă o lăţime de 3 me-

tri, adică să asigure o pistă 

continuă, cu dublu sens, cu 

lăţimea de 1,5 metri pentru 

fi ecare bandă. Ea va fi  am-

plasată în general, în funcţie 

de condiţiile de relief, fi e în 

exteriorul panourilor absor-

bante, în zona de debleu, des-

tul de aproape de partea ca-

rosabilă, respectiv la 10, pâ-

nă la 20 de metri distanţă, în 

zonele în care suntem într-un 

rambleu”, a declarat Silviu 

Tegzeşiu, şeful proiectului Cen-

turii Metropolitane.

Pentru fi ecare copac 
tăiat vor fi  plantaţi doi

Varianta 8 de traseu al Cen-

turii Metropolitane şi avizată 

de autorităţi propune traver-

sarea Pădurii Făget, lucru ca-

re, inevitabil, va duce la tă-

ieri de copaci. Ciprian Com-

şulea, managerul de proiect, 

a declarat că este propus un 

plan de împădurire la o cotă 

de 2:1, însemnând că doi co-

paci vor fi  plataţi în alte zo-

ne din judeţ pentru fi ecare co-

pac care va fi  tăiat pe traseul 

centurii, acest lucru reprezen-

tând o premieră naţională.

„Am ocolit toate zonele pro-

tejate şi de Natura 2000 pen-

tru că şi ministerul Mediului 

doreşte o creştere a zonelor 

protejate, ceea ce salutăm, iar 

asemenea lucrări de infrastruc-

tură trebuie bine gândite, ca 

să ocolim aceste zone proteja-

te. Vegetaţia şi fauna sunt foar-

te important de protejat şi tre-

buie să avem grijă de tot ce 

înseamnă terenuri în degrada-

re. Traseul trece prin pădurea 

Făget, care nu e un lucru ex-

traordinar de lăudabil, dar nu 

se putea trage prin altă parte 

traseul. De aceea, am gândit 

tuneluri şi viaducte, ca să nu 

deranjăm parte de biodiversi-

tate. În acelaşi timp, am pro-

pus un plan de împădurire, la 

o cotă de 2:1. Nicio lucrare de 

infrastructură nu a mai propus 

un asemenea plan de împădu-

rire, este o premieră naţiona-

lă. UAT-urile au acceptat pro-

punerea şi chiar au venit cu 

terenuri pentru împădurire”, 

a explicat Comşulea.

Bani pentru proiectarea 
Parcului Colina

Propunerea a fost salutată 

atât de deputatul Viorel Băl-

tăreţu, cât şi de primarul Emil 

Boc, care a arătat că, în ceea 

ce priveşte Parcul Colina, ca-

re va fi  afectat la rândul său 

de centură, au fost alocaţi de-

ja bani din bugetul local pen-

tru găsirea unei soluţii de con-

sevare a spaţiului rămas şi 

chiar de extindere a acestuia.

„Faptul că pentru fieca-

re copac tăiat vor fi plan-

taţi doi mi se pare un lucru 

extraordinar şi acest lucru 

cred că ar trebui comuni-

cat mai bine cetăţenilor. E 

clar, se vor tăia copaci, dar 

mie mi se pare foarte im-

portantă partea aceasta. OK, 

tăiem în Făget, dar vom 

planta în Floreşti, în Apa-

hida”, a afirmat Băltăreţu.

„La parcul Colina noi deja 

am pus bani în buget pentru 

proiectarea parcului, astfel în-

cât dacă trebuie să se realize-

ze o intervenţie acolo, să pu-

tem compensa eventualele tă-

ieri”, a spus edilul.

Un nou tunel, 
în zona Pădurii Hoia

Managerul proiectului, 

Ciprian Comşulea, a anun-

ţat că centura nu va mai 

avea doar două tuneluri, 

cum era stabilit iniţial, ci 

trei, un nou tunel fiind pro-

iectat în zona Pădurii Hoia, 

între Floreşti şi Baciu. No-

ul tunel inclus în proiect ar 

urma să aibă 410 metri.

În planul urbanistic zonal 

al centurii erau propuse două 

tuneluri, în apropierea carti-

erului Mănăştur, unul lângă 

baza sportivă Unirea, iar ce-

lălalt, mai scurt, în spatele 

complexului „Nora”.

Cât va costa Centura Metropolitană? 
Plan de împădurire, piste de biciclete și un nou tunel, propuse pe traseul Centurii Metropolitane a Clujului 

Primarul Emil Boc a mai 
arătat în cadrul dezbate-
rii că centura va fi finan-
ţată din fonduri europe-
ne în cadrul Planului 
Naţionale de Redresare 
și Rezilienţă (PNRR), ter-
menul limită pentru fi-
nalizarea proiectului fi-
ind anul 2026. În mo-
mentul de faţă, studiul 
de fezabilitate este în 
curs de definitivare și ar 
urma să se încheie în 
toamna acestui an.

„Noi suntem toţi în ace-
eași barcă, toţi clujenii, 
și dacă noi nu ne aju-
tăm, nimeni nu o să ne 
ajute. Se punea apoi 
problema cum va fi  fi -
nanţat proiectul. Cu noul 
Guvern PNL și apoi 
Guvernul PNL-USR, am 
reușit să includem pro-
iectul în Planul Naţional 
de Redresare și 
Rezilienţă. La ora la care 
vorbim, acest proiect es-
te prins în fi nanţare în 
PNRR, pachet de conecti-
vitate Autostrada 
Transilvania Transregio. 
Aici, rigorile sunt mult 
mai dure: 2026 – ghiloti-
nă. Intrăm în această lo-
gică în care se preconi-
zează că, în 30 aprilie, 
Uniunea Europeană să 
își dea un prim acord a-
supra planului de rezili-
enţă și din toamnă, 
Banca Europeană să in-
tre pe piaţă, să se împru-
mute în numele Uniunii 
Europene și de anul vii-
tor să se treacă la execu-
tarea proiectelor. Noi 
avem ca termen acest an 
să terminăm studiul de 
fezabilitate, să încheiem 
acordul de mediu, să ob-
ţinem toate avizele mi-
nisteriale și hotărârea de 
guvern de aprobare a in-
dicatorilor tehnico-eco-
nomici, astfel încât, anul 
viitor cel puţin, să putem 
lansa licitaţia”, a declarat 
Emil Boc.

Centura de 41,8 kilometri 
va avea 20 de noduri și 
va depăși suma de 250 
milioane de euro, terme-
nul de fi nalizare a aceste-
ia fi ind anul 2024.

Amintim că, pe lângă 
Centura Metropolitană, și 
proiectul metroului din 
Cluj-Napoca a fost propus 
pentru fi nanţare prin 
Planul Naţional de 
Redresare și Rezilienţă, a 
anunţat Cristian Ghinea, 
ministrul Investiţiilor și 
Proiectelor Europene. 
Proiectul trebuie terminat 
însă până în august 2026, 
data limită la care statele 
membre pot cheltui banii 
alocaţi de UE prin acest 
program dedicat relansării 
economice post-pandemie.

Centura 
Metropolitană, 
finanțată 
din PNRR

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „De departe, centura metropolitană 
este cel mai important proiect de 
infrastructură, după Autostrada Transilvania. 
Am început să lucrăm la el în 2012. Câțiva ani, 
nu ne-a băgat nimeni în seamă, spunând 
«aveți autostradă, aveți centură Vâlcele- 
Apahida, aveți prelungit Bulevardul Muncii». 
Atunci am început să caut argumentele în 
teren și analizele de specialitate au arătat 
că ruta de transport Cluj-Florești este 
cea mai aglomerată din România, 70.000 
de mașini care intrau și ieșeau într-o zi, 
mai aglomerată decât București Otopeni. 
Nici atunci nu am reușit nimic. Atunci am venit 
de la Bruxelles încoace și am reușit să aducem 
Comisia de Transport de la nivel european, la 
Cluj, pentru a le prezenta situația și am reușit 

să cuprindem 
proiectul centurii 
în masterplanul 
de transport 
al României, raportat 
la Uniunea Europeană. 
Apoi a urmat o 
perioadă de liniște, 
Guvernul trebuia 
să facă pașii
 pentru realizarea 
acestei centuri, pentru că de departe, centurile 
metropolitane sunt investiții guvernamentale. 
Am cerut după doi ani Guvernului, în baza 
unei legi promovate în 2016 de premierul 
Dacian Cioloș, să facem noi în locul guvernului 
ceea ce trebuia făcut”.

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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O primă victorie pentru protejarea 
zonelor verzi din jurul Clujului!

Oraşele nu sunt o afacere! Pădurea Hoia 

este un reper emblematic al Clujului şi aşa 

trebuie să rămână!

Urbanismul durabil, sănătatea publică, 

dreptul la natură fac parte din viziunea 

USR PLUS pentru Cluj-Napoca şi vom lup-

ta pentru ele.

Haideţi alături de noi pentru a susţine 

dezvoltarea sustenabilă a oraşului nostru!

Un prim proiect comun al consilierilor 

USR PLUS din Cluj-Napoca, Floreşti şi Ba-

ciu pentru protejarea calităţii vieţii este Ini-
ţiativa Hoia – un demers ce urmăreşte con-

servarea zonelor verzi din jurul Clujului şi 

transformarea Pădurii Hoia în zonă cu un 

grad sporit de protecţie.

Iniţiativa USR PLUS vine după ”apariţia” 

drumului pietruit ilegal prin Pădurea Hoia 

la presiunile crescânde ale dezvoltării imo-

biliare haotice.

Nu putem lăsa culoarele de pădure din 

jurul Clujului să dispară. Ele au un rol e-

senţial pentru sănătatea noastră, fizică şi 

psihică, pentru calitatea aerului pe care 

îl respirăm şi pentru conservarea biodi-

versităţii specifice zonei. Creşterea pro-

tecţiei pentru această zonă este necesară 

cu atât mai mult cu cât în acest areal sunt 

planificate proiecte rutiere majore, pre-

cum Centura metropolitană, pe care USR 

PLUS se obligă să o susţină.

Este datoria noastră, a tuturor, de la cetă-

ţeni, la specialişti şi autorităţi, să asigurăm 

generaţiilor viitoare dreptul la un mediu să-

nătos. Aspiraţiile legitime ale clujenilor pen-

tru o locuire de calitate nu pot să fi e secun-

dare intereselor dezvoltatorilor imobiliari.

Primul pas al Iniţiativei Hoia este reali-

zarea unui studiu ştiinţifi c care să funda-

menteze creşterea gradului de protecţie a în-

tregii zone sălbatice dintre Floreşti, Baciu, 

Suceagu şi Cluj-Napoca.

Până la fi nalizarea acestui studiu, este 

necesar un efort susţinut pentru a defi ni 

cadrul de colaborare şi pentru a crea con-

textul optim pentru implicarea tuturor ac-

torilor din societate pentru protejarea Pă-

durii Hoia.

Haideţi alături de noi să realizăm acest 

proiect! E nevoie de implicarea tuturor pen-

tru a ne apăra dreptul la o viaţă sănătoasă!

E sufi cient să intraţi pe https://www.usr.

ro/inscriere, să ne lăsaţi datele de contact şi 

vom lua legătura cu voi.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi con-

tacta la mpl@usrcluj.ro.

 Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Patronii din HoReCa 

ar putea să primească 

un sprijin neaşteptat 

după ce Andi Daiszler 

a iniţiat mai multe discu-

ţii cu subprefectul Irina 

Munteanu şi viceprimarul 

Dan Tarcea pentru 

ca locurile de parcare 

să fi e transformate 

în spaţii de terase pentru 

cafenele şi restaurante.

Primăria ar urma să în-

chidă cu garduri de protec-

ţie anumite locuri de parca-

re solicitate de operatorii 

din HoReCA, un model ca-

re a fost deja aplicat cu suc-

ces în New York.

Iniţiatorul proiectului a ve-

nit cu o serie de argumente 

pro şi contra:

Argumente pro:

 localuri fără terase, care, 

deci nu pot funcţiona, ar pu-

tea din nou servi clienţilor 

mâncare/băutură etc

 spaţiile în aer liber neîn-

grădite (fără pereţi de plexi) 

sunt ferite de contagiune (din 

cauza vântului, a vremii etc).

 vremea încă rece va face 

ca oamenii să nu stea foarte 

mult afară, astfel încât să fi e 

asigura fl ux continuu

 chiar şi o masă de 4-6 per-

soane pe un loc de parcare ar 

face o diferenţă pentru mulţi 

patroni de localuri.

 măsura ar fi  o premieră na-

ţională care ţine cont de toate 

recomandările personalului me-

dical (stat afară, distanţare so-

cială, monitorizare etc.)

 măsura urmează toate tra-

seele de avizare impuse şi re-

comandate de autorităţi.

 măsura întăreşte strategia 

oraşului de renunţare la spa-

ţiile de parcare şi de folosire 

a mijloacelor de transport al-

ternative, cu care locuitorii 

s-ar putea obişnui mai repe-

de după trecerea pandemiei.

 măsura va scădea şi vi-

teza medie a traficului ruti-

er în zonele acestea, deci 

poluarea.

 măsura întreţine dialogul 

între părţi, atât 

de solicitat de 

autorităţi în a-

ceste vremuri şi 

nu numai.

Argumente 
contra:

¤ pierderea negli-

jabilă a încasări-

lor din parcări pe 

durata weekendurilor. Spun ne-

glijabilă întrucât în weekend in-

tervalul de plată pentru parcări-

le publice e mai scurt decât de 

luni până vineri, iar lumea ori-

cum circulă mai puţin cu maşi-

na, deci mai 

multe locuri 

sunt oricum 

nefolosite.

¤ îngrămădi-

rea mai multor 

mese decât 

permite spaţiul 

– fi ecare local 

va fi  responsa-

bil şi va anun-

ţa primăria printr-o declaraţie ca-

re locuri de parcare şi le asumă 

şi câte mese/locuri încap acolo, 

poliţia locală urmând a putea su-

praveghea aceste lucruri.

Care ar fi  restaurantele 
şi cafenelele 
cele mai avantajate?

Proiectul este momentan 

doar la nivel de discuţii şi tre-

buie să urmeze procedee le-

gale. Cel mai probabil în ur-

mătoarea perioadă vor fi  pu-

se la punct toate aspectele şi 

măsura ar putea fi  adoptată.

Conform spuselor lui Daiszler, 

la nivelul Clujului, estimările tind 

către aproape 100 de operatori eco-

nomici care ar primi un sprijin re-

al, în conformitate cu reglementă-

rile aferente stării de alertă şi de 

combatere a răspândirii infectări-

lor cu COVID-19, prin permiterea 

acestora să-şi continue activitatea 

într-o manieră sigură.

¤ strada Avram Iancu – Ciao 

New York, Pizzeria Acrobati-

ca sau Joben Bistro

¤ strada Constantin Daicoviu 

– Karolina Augusta, Room, Bru-

no Wine Bar, Let's Coffee etc.

¤ strada Octavian Petrovici – 

Form Caffe

Acestea sunt doar câteva 

dintre localurile care ar avea 

de câştigat.

Terase pentru cafenele și restaurante 
pe locul parcărilor din Cluj-Napoca
Reprezentanții HoReCa ar putea să amenajeze terase pe spațiul unde sunt amplasate locuri de parcare în Cluj-Napoca

Primăria ar urma să închidă cu garduri de protecţie anumite locuri de parcare solicitate de operatorii din HoReCA

ANDI DAISZLER | antreprenor și activist

 „În urma discuțiilor 
cu subprefectul 
Irina Munteanu și 
viceprimarul Dan Ștefan 
Tarcea, am solicitat DSP 
Cluj emiterea unui aviz 
asupra propunerii de 
transformare a unor 
locuri de parcare de la 
nivelul municipiului Cluj-
Napoca în terase oferite 
operatorilor HoReCa din proximitate. Primăria ar 
urma să închidă cu garduri de protecție anumite 
locuri de parcare solicitate de operatorii HoReCa. 
(…) Menționez că deocamdată din discuțiile avute 
la nivelul Prefecturii Cluj și Primăriei Cluj-Napoca, 
măsura este una bine văzută, dar evident trebuie 
să urmeze procedurile legale.  Doar la nivelul 
Clujului, estimările tind către aproape 100 de 
operatori economici care ar primi un sprijin real, în 
conformitate cu reglementările aferente stării de 
alertă și de combatere a răspândirii infectărilor cu 
COVID-19, prin permiterea acestora să-și continue 
activitatea într-o manieră sigură.“

Curtea de Apel Cluj a 

decis anularea prevederi-

lor privind suspendarea 

activităţii sălilor de sport 

şi fi tness, scrie Clujust.ro.

La solicitarea unei săli de fi t-

ness s-a decis anularea prevede-

rilor privind suspendarea activi-

tăţii sălilor de sport/fi tness din 

Hotărârea de Guvern 348/2021 

şi din Hotărârea CJSU Cluj nr.50 

din 27 martie. Sentinţa nu e de-

fi nitivă, potrivit Clujust.ro.

Pe data de 9 aprilie 2021, 

Curtea de Apel Cluj a hotă-

rât anularea următoarelor 

prevederi din Hotărârea de 

Guvern 348/2021 pentru mo-

difi carea şi completarea ane-

xei nr. 3 la Hotărârea Guver-

nului nr. 293/2021 privind 

prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României:

„La articolul 10, după punc-

tul 1 se introduc două noi 

puncte, punctele 1.1 şi 1.2, cu 

următorul cuprins:

1.1. Se suspendă activitatea 

operatorilor economici desfăşu-

rată în spaţii închise în dome-

niul sălilor de sport şi/sau fi t-

ness în localităţile unde inciden-

ţa cumulată la 14 zile este mai 

mare de 4/1.000 de locuitori;

1.2. Măsura prevăzută la 

pct. 1+1 nu se aplică în toa-

te localităţile unde incidenţa 

cumulată la 14 zile este mai 

mică sau egală cu 3,5/1.000 

de locuitori”.

Clujenii au ieşit în stradă 

pentru a protesta faţă de no-

ile restricţii care duc la închi-

derea sălilor de sport şi de fi t-

ness încă din prima zi când 

acestea au intrat în vigoare, 

respectiv în 28 martie.

Peste 100 de clujeni au 

protestat în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca, oamenii pre-

zenţi făcând o serie de fan-

dări şi genuflexiuni în semn 

de protest. Protestatarii au 

afirmat că măsura este ab-

surdă, pentru că ai nevoie 

de sport pentru a avea o via-

ţă cât mai sănătoasă. Pro-

testul este intitulat „Mişca-

re pentru libertate” şi s-a 

desfăşurat în Piaţa Unirii.

Duminică, 11 aprilie 

2021, rata incidenţei din 

Cluj-Napoca ajunse la 7,11 

cazuri de COVID-19 la mia 

de locuitori.

Curtea de Apel Cluj anulează 
suspendarea activității sălilor de sport

BENEFICII

100
de fi rme din domeniul 
HoReCa și-ar putea 
continua activitatea 
în siguranță, 
prin transformarea 
parcărilor în terase
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Tibi DEMETER
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Valul trei al pandemiei de 

COVID-19 a lovit dur 

Clujul, iar toate spitalele 

sunt pline de pacienţi. 

Tasnádi Szilárd, prefectul 

Clujului, a vorbit la o emi-

siune despre posibilitatea 

că Spitalul Polaris să 

îngrijească din nou bol-

navi de COVID-19, iar Sala 

Polivalentă să fi e şi ea pre-

gătită pentru a îngriji bol-

navi cu forme medii.

„Nu mai sunt locuri libe-

re. Am dori să avem o cola-

borare cu Polaris. Am vrea să 

eliberăm câteva spitale de stat 

prin transferarea unor bolnavi 

non-COVID spre Polaris. Sunt 

mulţi pacienţi post-COVID-19 

care se afl ă la recuperare şi 

pe care i-am transfera la Po-

laris, astfel încât să avem mai 

multe paturi dedicate bolna-

vilor de COVID disponibile la 

stat.”, a declarat prefectul la 

un post de televiziune.

Situaţia la Cluj este una cri-

tică, iar marile spitale sunt 

pline şi au acceptat inclusiv 

pacienţi pentru numărul ma-

xim posibil dedicat bolnavi-

lor de COVID-19.

Sala Polivalentă, 
din nou spital COVID-19

Prefectul Tasnádi a de-

clarat că în această perioa-

dă se discută şi posibilita-

tea de a transforma Sala Po-

livalent în spital COVID-19: 

„Analizăm posibilitatea prin 

care să transformăm Sala 

Polivalentă în spital CO-

VID-19, dar pentru că nu a-

re dotări, acolo vom putea 

trata cel mult bolnavi cu 

forme medii ale bolii”, a 

afirmat Tasnádi Szilárd.

Amintim că, în martie 

2021, Consiliul Judeţean 

Cluj a anunţat că intenţio-

nează să preia spitalul pri-

vat Polaris, în schimbul u-

nei chirii lunare, în scopul 

de a fi inclus în lupta cu 

COVID-19. La două luni de 

la demararea procedurii de 

preluare a spitalului privat 

din Suceagu, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe, a anunţat că aces-

ta ar putea rămâne nefolo-

sit, întrucât nu a fost de-

păşită capacitatea spitale-

lor de stat destinate cazu-

rilor COVID-19.

Contractul de colaborarea 

a fost încheiat între cele do-

uă instituții în 28 aprilie 2020, 

însă, potrivit președintelui 

CJ, nu a fost plătită nicio 

chirie spitalului. Contractul 

prevedea plata unei sume de 

80.000 de lei + TVA lunar, 

echivalentul a aproximativ 

2 euro/metru pătrat.Spitalul 

privat Polaris are o capaci-

tate de 180 de paturi, dar a 

fost închis încă din luna mar-

tie, după ce s-a anunţat că 

va fi  spital suport de CO-

VID-19. Aproximativ 250 de 

angajaţi au fost trimişi în şo-

maj tehnic, iar bolnavii au 

fost trimişi acasă. După în-

cheierea contractului, spita-

lul a rămas tot gol, întrucât 

unităţile medicale din 

Cluj-Napoca au făcut faţă ca-

zurilor de coronavirus.

Spitalul de campanie 
din Sala Polivalentă 
nu a fost folosit

În luna mai 2020, autorită-

ţile clujene au făcut recepţia 

spitalului de campanie cu 350 

de paturi, amenajat la Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca, pen-

tru pacienţii cu forme uşoare 

de coronavirus. Unitatea me-

dicală urma să fi e folosită doar 

în eventualitatea în care va fi  

nevoie de acest spaţiu pentru 

a face faţă cazurilor de îmbol-

năvire cu COVID-19.

La o lună de la recepţia 

aşa-zisului spital de campa-

nie, edilul Emil Boc a anun-

ţat că la Sala Polivalentă BT 

Arena urmau să fi e reluate 

treptat activităţile sportive 

obişnuite, începând cu 10 iu-

nie, fără ca vreun pacient să 

fi  călcat vreodată în spitalul 

de campanie.

Reamintim, costul amena-

jării s-a ridicat la peste un mi-

lion de lei şi a fost suportat de 

o reţea de hypermarketuri şi 

de partenerii săi. Echipamen-

tele şi mobilierul din unitatea 

medicală amenajată la Sala Po-

livalentă vor intra în dotarea 

ISU Cluj, pentru folosirea lor 

în cazuri similare din viitor.

Spitalul Polaris şi Sala Polivalentă 
ar putea reveni în lupta cu COVID-19
Prefectul vrea ca spitalul Polaris şi Sala Polivalentă să fie din nou implicate în lupta cu COVID-19

Sala Polivalentă ar putea fi  transformată în sptal COVID-19

Duminică, 11 aprilie, situaţia epidemiologică în judeţul Cluj 
se prezenta astfel:

¤ Rata incidenţei pe judeţul Cluj este de 6,12, aceasta fi ind 
în continuă scădere.

¤ În ultimele 24 de ore, 89 persoane au fost confi rmate 
COVID-19 din judeţul Cluj.

¤ Totalul numărului de teste a fost de 851, dintre care 325 
diagnosticaţi cu grupe de risc, 302 teste au fost efectuate la 
cerere și 224 teste rapide au fost făcute.

¤ 96 persoane sunt internate la ATI.

¤ Total vindecaţi și externaţi sunt 2.177, dintre care 1.680 
din judeţul Cluj.

¤ Total decedaţi au fost 739, dintre care 470 din judeţul Cluj.

¤ 725 de pacienţi internaţi în spitalele COVID din judeţ, dintre 
care 656 de pacienţi, din judeţul Cluj.

TASNÁDI SZILÁRD | prefectul județului Cluj

 „Situația este critică, dar cred că în câteva zile vom 
avea o formă de decontare pentru Spitalul Polaris. 
Domnul Moisescu, șeful DSP Cluj, și cu doamna 
președinte de la Casa Județeană de Asigurări Cluj 
au avut deja mai multe întâlniri. Eu voi merge la 
Spitalul Clinic Județean luni ca să discut cu doamna 
manager Gherman pentru a căuta și alte soluții”.

Spitalele din Cluj sunt „la limită” 

Un medic din Cluj-Napoca, 

infectat cu noul coronavi-

rus, şi-a îngrijit pacienţii 

din scaunul cu rotile şi 

aproape că a ajuns prea 

târziu la spital.

Szentagotai Lorant (fo-

to) este un adevărat erou 

la un centru social pe ca-

re îl conduce. Medicul a fă-

cut o formă gravă de CO-

VID-19 şi a ajuns la tera-

pie, deoarece a stat prea 

mult timp ca să-i îngrijeas-

că pe cei 80 de bătrâni de 

la Casa Theodora, acolo 

unde s-a format un adevă-

rat focar de coronavirus.

„Personalul mă ducea cu 

căruciorul, oxigenul era le-

gat de cărucior şi aşa am lu-

crat 3 zile până când s-a rupt 

fi lmul. Am căzut jos, nu am 

mai ştiut nimic, am ajuns la 

spital. Sincer, toata lumea a 

crezut că s-a terminat, deja 

medicii anunţau familia că 

înmormântarea se face repe-

de. M-am trezit după din co-

mă, eram convins că am mu-

rit. Ultimele momente, când 

ştii că trebuie să mori, eram 

conştient ca nu mai am ni-

cio şansă. Când m-am trezit, 

mă uitam în jur si îmi expli-

ca doctoriţa, domnul doctor, 

v-aţi revenit, aţi fost intubat, 

zic nu se poate, eu sunt 

mort”, a povestit doctorul 

Szentagotai într-un interviu 

pentru Digi24.ro.

La revenirea în centrul 

social, medicul a fost pri-

mit cu flori şi aplauze de 

toţi cei pe care i-a îngrijit 

ani la rând.

„Toată lumea îmi spune că 

de ce nu m-am internat. Pur 

şi simplu, nu puteam. După 

27 de ani de lucrat aici, nu pu-

team abandona pacienţii în 

starea în care erau, a fost ex-

traordinar de greu, dar dacă 

ar fi  cazul, aş mai face încă o 

dată”, a mai spus medicul erou.

La 72 de ani, medicul a re-

uşit cu greu să învingă boa-

la. Chiar dacă nu este recu-

perat complet, şi-a reluat mun-

ca în centrul social pe care l-a 

înfi inţat în 1994.

Un medic de 72 de ani din Cluj-Napoca, 
erou la un centru de bătrâni

Un copil de doar trei ani a 

murit la Spitalul de Copii 

din Cluj-Napoca de 

COVID-19, deşi a supravie-

ţuit unei operaţii complica-

te pe creier. Micuţul a avut 

nevoie de o operaţie pe cre-

ier pentru a fi  îndepărtată o 

tumoare cerebrală. Băiatul 

a fost plimbat prin trei spi-

tale din Cluj-Napoca şi în 

cele din urmă avea să 

moară după ce s-a infectat 

cu COVID-19 într-un spital, 

conform Observatornews.ro

Băiatul a fost internat iniţial la 

Spitalul de Copii şi ulterior trans-

ferat la Clinica de Neurochirurgie 

din cadrul Spitalului Judeţean.

Chinul a început 
la Terapie Intensivă

Spitalele din Cluj-Napoca 

sunt pline de bolnavi de CO-

VID-19 şi din lipsă de soluţii, 

medicii l-au internat într-un sa-

lon ATI cu două persoane în 

vârstă care aveau simptome spe-

cifi ce infecţiei cu SARS-CoV-2.

Tatăl copilului a povestit în-

tâmplarea unui reporter Ante-

na 1: „Erau în stare foarte urâ-

tă, din ce am văzut, aveau niş-

te simptome, tuşeau, aveau pro-

bleme cu respiraţia”.

La câteva zile de la interna-

re, persoanele din salonul copi-

lului aveau să primească test 

PCR pozitiv, dar nu şi băiatul. 

Cu toate astea, familia a tras un 

semnal de alarmă că starea lui 

nu este cea mai bună.

„Soţul meu, de fi ecare dată 

când mergea la vizita, îi spunea: 

domnul doctor, copilul face fe-

bră. E normal, e post-operator. 

Îi spunea şi soţul meu: domnul 

doctor, nu-i faceţi va rog o raza 

la plămâni, să vedem, să nu ai-

bă ceva la plămâni. Nu, imposi-

bil să aibă ceva”, a povestit Ari-

ana, mama copilului:

Copilul, transferat la Boli 
Infecţioase prea târziu

Copilul avea să primească ul-

terior un test PCR pozitiv şi pe 2 

aprilie a fost transferat la Spitalul 

de Boli Infecţioase, dar totul avea 

să fi e în zadar. El avea deja 70% 

afectare pulmonară şi medicii l-au 

transferat de urgenţă la secţia ATI 

a Spitalului de Copii. La doar trei 

zile distanţă, copilul avea să se 

stingă din viaţă.

Dr. Daniela Dreghiciu, pur-

tător de cuvânt Spitalul de Co-

pii Cluj-Napoca: „Toate acestea 

s-au grevat pe un organism fra-

gil, fragilizat de boala anterioa-

ra pe care o avea copilul”, au 

spus reprezentaţii spitalului.

Medicul care l-a operat 
nu a vrut să comenteze

Medicul care l-a operat pe 

micuţ nu a dorit să comenteze 

cele întâmplare şi a delegat pur-

tătorul de cuvânt de la Spitalul 

Judeţean pentru declaraţii

Flavia Ţopan, purtător de cu-

vânt Spitalul Judeţean Cluj: 

„Post-operator, pacientul a fost 

monitorizat pe secţia de Terapie 

Intensivă şi pus într-o rezervă de 

trei locuri împreună cu alţi doi 

pacienţi care la momentul re-

spectiv erau negativi”, a spus re-

prezentanta unităţii medicale.

Familia va depune o plânge-

re la Colegiul Medicilor şi este 

decisă să meargă mai departe, 

în instanţă.

Un copil de trei ani, operat cu succes 
pe creier, a murit de COVID-19
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Mai sunt trei săptămâni 

până la Paşte, iar clujenii 

şi-au rezervat deja locuri 

în cabanele din cele mai 

populare zone ale judeţu-

lui. Anul acesta, oamenii 

vor avea o mini vacanţă de 

patru zile, deoarece intră 

în calcul şi ziua de 1 mai, 

care este liberă de la stat. 

Două zile cad în timpul 

săptămânii, iar două zile, 

în weekend.

Majoritatea cabanelor sunt 

închiriate în perioada respecti-

vă, iar puţinele care mai sunt 

libere au preţuri exorbitante, 

proprietarii profi tând la maxim 

de dorinţa oamenilor de a ieşi 

dintre „betoanele” oraşului şi a 

avea un moment de respiro în 

mijlocul naturii.

Proprietarii au dublat 
preţurile pe perioada 
Sărbătorilor Pascale

Românii erau deja obişnuiţi 

cu preţurile exagerate din perioa-

da sărbătorilor, însă anul acesta, 

în contextul pandemiei de CO-

VID-19, proprietarii au umfl at pre-

ţurile şi mai mult decât în alţi ani. 

De exemplu, pentru două nopţi 

la o cabană, clujenii trebuie să 

scoată din buzunar cel puţin 3.500 

de lei, dacă doresc să îşi petrea-

că Paştele la munte. Bineînţeles, 

aceste preţuri variază de la staţi-

unea în care se afl ă cabana, pâ-

nă la capacitatea ei.

De asemenea, unele caba-

ne şi-au făcut sejur de minim 

patru nopţi pentru perioada 

sărbătorilor, iar preţul se ridi-

că la 5.200 de lei pentru toa-

tă perioada.

În judeţul Cluj, cele mai că-

utate staţiuni în perioada sărbă-

torilor sunt: Mărişel, Beliş, Bă-

işoara, Vlaha, Măguri-Răcătău, 

Valea Drăganului, sau Tarniţa.

„Ofertele” pentru perioada 

sărbătorilor au fost puse încă 

din luna martie pe site-urile de 

booking, iar acum, aproape toa-

te cabanele sunt închiriate, chiar 

dacă preţurile sunt piperate. Ca-

banele care au rămas disponi-

bile, ori sunt închiriate la un 

preţ dublu, ori nu dispun de 

condiţiile necesare.

Preţurile ajung 
şi la 5.000 de lei!

Băişoara este o staţiune ide-

ală pentru pasionaţii de schi sau 

de plimbări prin natură. Staţiu-

nea se afl ă la 60 de kilometri de 

Cluj-Napoca şi este situată la 

poalele de est ale Muntelui Ma-

re din Munţii Apuseni. Turiştii 

aleg această staţiune pentru pe-

isajele frumoase, dar şi pentru 

că majoritatea cabanelor sunt 

poziţionate cât mai în „buza” 

naturii. Preţurile cabanelor pen-

tru perioada Sărbătorilor Pasca-

le pornesc de la 1.000 de lei (ca-

bană de maxim 8 persoane, cu 

dotări modeste) şi ajung la pre-

ţuri de 3.500 de lei pentru do-

uă nopţi.

Desigur, aici vei găsi şi caba-

ne care au sejururi pregătite de 

minim 4 nopţi de cazare, iar 

preţul se ridică la 5.200 de lei, 

pentru o cabana de o capacita-

te de maxim 15 persoane.

Comuna Beliş se afl ă la apro-

ximativ 77 km vest de Cluj-Na-

poca şi circa 27 km sud de Hu-

edin, situata la poalele masivu-

lui Vlădeasa din Muntii Apu-

seni. Oamenii aleg această zo-

nă pentru obiectivele turistice 

precum Bradul lui Horea din Pă-

durea Scoruşet, Cetăţile Răde-

sei, lacul şi staţiunea Beliş-Fân-

tânele, Cascada Vălul Miresei de 

la Răchiţele, Cheile Galbenei şi 

Izbucul Galbenei. Nici nume-

roasele peşteri nu sunt de omis 

– Peştera Piatra Ponorului, Peş-

tera Gheţarul Scărişoara, Peşte-

ra Urşilor, Peştera Humpleului 

şi Peştera Zmeilor.

Pentru perioada Paştelui, ma-

joritatea cabanelor din această 

zonă sunt deja închiriate, iar ce-

le care au mai rămas disponibi-

le merg pe regula „sejurului de 

4 nopţi” , însă preţul este ceva 

mai modest faţă de Băişoara, adi-

că 3.500 de lei pentru toată pe-

rioada, iar capacitatea oscilează 

între 10 şi 15 persoane maxim.

Se pare că anul acesta, clu-

jenii au optat în număr mare 

pentru Tarniţa, deoarece aproa-

pe nicio cabana nu mai este dis-

ponibilă în această zonă. Iar 

cum preţurile se fac în funcţie 

de cererea de pe piaţă, ele au 

fost dublate în această zonă, ca-

re de altfel este una dintre cele 

mai frumoase şi mai căutate zo-

ne din judeţul Cluj.

În restul staţiunilor menţi-

onate, aproape toate cabane-

le sunt închiriate, iar preţuri-

le nu scad deloc, ba în unele 

zone chiar cresc, cum ar fi  Va-

lea Drăganului, unde un sejur 

de două nopţi ajunge chiar şi 

la 4.000 de lei în perioada Săr-

bătorilor Pascale.

Restricţiile se relaxează 
de Paşte!

Anul acesta, restricţiile nu 

sunt atât de severe ca anul tre-

cut, chiar dacă din punct de ve-

dere epidemiologic, ţara noas-

tră nu stă deloc bine. Cu toate 

acestea, autorităţile au decis ca 

în seara de Înviere, circulaţia să 

fi e permisă până la ora 05:00, 

iar credincioşii vor avea voie să 

participe la slujbă, singura con-

diţie este respectarea măsurilor 

sanitare, cum ar fi : purtarea 

măştii de protecţie, distanţarea 

fi zică, iar dezinfectarea mâini-

lor să se facă frecvent.

Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a aprobat 

săptămâna trecută următoarele 

măsuri de 1 Mai şi Paşte:

 pentru cei care vor merge la 

slujba de Paşte, circulaţia pe tim-

pul nopţii să fi e permisă până 

la ora 5:00;

 magazinele să rămână des-

chise până la ora 20.00 vineri, 

înainte de Paşte;

 staţiunile de pe litoral să fi e 

deschise, respectând toate re-

gulile în vigoare, dar cu capa-

citate de maximum 70% (exact 

aşa cum sunt acum staţiunile 

de la munte).

Clujenii iau „cu asalt” 
cabanele, de Paşte
Cabanele din zonele turistice mai au puţine locuri libere, 
iar proprietarii au profitat de cerere şi au dublat preţurile

Mai multe persoane 

din Cluj-Napoca 

şi Floreşti s-au plâns 

de aglomeraţia creată 

în magazine vineri seara.

Cătălin, un tânăr care lo-

cuieşte din Floreşti, a pre-

zentat imagini de la unul 

dintre cele mai importante 

hypermarket-uri amplasat 

pe strada Avram Iancu. Zeci 

de floreşteni s-au înghesu-

it în ultima oră de program 

la magazin pentru a-şi fa-

ce cumpărăturile, înainte 

de închidere.

„Munceşti până la ora 

17:00. Magazinele se în-

chid la ora 18:00. Rezulta-

tul, aici. E bine că luăm 

măsuri care să ajute popu-

laţia”, a scris tânărul pe 

reţelele de socializare.

Reamintim că autorită-

ţile au decis ca toate ma-

gazinele să se închidă la 

ora 18:00 în weekend în 

localităţile unde rata de in-

cidenţă COVID-19 trece de 

4 la mia de locuitori. Mă-

sura se aplică pe durata în-

tregii săptămâni în cazul 

unor localităţi unde rata 

de infectare trece de 7 la 

mia de locuitori.

Imagini asemănătoare au 

fost surprinse în magazine-

le din Cluj-Napoca în cursul 

săptămânii trecute, când mă-

sura închiderii magazinelor 

a fost prelungită pe întrea-

ga durata săptămânii, după 

depăşirea pragului de 7,5 ca-

zuri de COVID-19 la mia de 

locuitori. De asemenea, mai 

mulţi clujeni au semnalat 

faptul că, după ora 18, co-

zile „se mută” în benzinări-

ile din oraş, care potrivit mă-

surilor afl ate în vigoare, pot 

funcţiona cu program 

non-stop în continuare, in-

diferent de rata incidenţei 

dintr-o localitate. Aceeaşi es-

te şi situaţia farmaciilor.

Aglomeraţie în magazinele 
din Cluj-Napoca şi Floreşti
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Preţul apartamentelor a 

scăzut uşor în primele 

două luni din 2021, dar 

lucrurile încep să revin la 

normal. Valoarea aparta-

mentelor a crescut în 

medie cu 2,1% faţă de luna 

trecută în Cluj-Napoca.

Preţul mediu al metrului pă-

trat în Cluj-Napoca a ajuns la 1.887 

de euro, faţă de 1.848 de euro cât 

era la fi nalul lunii februarie.

Apartamente scumpe 
peste tot

În Cluj-Napoca, preţurile au 

crescut atât la blocurile vechi, 

cât şi la cele noi. Specialiştii au 

anunţat că s-a înregistrat o creş-

tere cu 1,7% pentru locuinţele 

din blocurile vechi şi metru pă-

trat a urcat de la 1.822 la 1.853 

de euro. În cazul ansamblurilor 

noi, metrul pătrat a crescut de 

la 1.874 la 1.924 de euro, creş-

terea fi ind de 2,7%.

De remarcat este că, în topul 

celor mai căutate zone pentru 

achiziţia unui apartament se 

afl ă două cartiere considerate 

scumpe: Gheorgheni şi Zorilor, 

potrivit compariimobiliare.ro.

Clujul imobiliar, la început 
de aprilie 2021

Cele mai căutate apartamen-

te sunt cele cu 2 camere – 47% 

din căutări, urmate de aparta-

mentele cu 3 camere – 37%, a-

partamentele cu 1 cameră – 12% 

şi cele cu 4 camere – 4%.

Dacă vorbim de zone, la 

mare căutare sunt cartierele 

Mărăşti – 16% din căutările 

din portalul menţionat mai sus, 

urmat de Gheorgheni – 15%, 

Zorilor – 12%, Mănăştur – 

11%, Bună Ziua – 7%, Cen-

tral – 6%, Între Lacuri – 5%, 

comuna Floreşti – 4%, Grigo-

rescu – 4% şi Iris – 2%.

Ce aşteptări putem avea 
anul acesta?

Cele mai scumpe apartamen-

te din ţară sunt cele din Cluj, 

potrivit dezvoltatorilor imobili-

ari. Anul acesta ne putem aş-

tepta la creşteri şi mai mari pe 

piaţa imobiliară.

Preţurile locuinţelor se com-

pară cu cele din anul 2008, atunci 

când a existat un boom econo-

mic. În ultimele săptămâni ale 

anului 2021 preţurile au explo-

dat, iar în 2020 sectorul de con-

strucţii ale locuinţelor a avut o 

creştere de 18%.

De asemenea, în ultima pe-

rioadă, s-au înregistrat creşteri 

importante de preţuri la materi-

alele de construcţii, iar acestea 

sunt creşteri semnifi cative nu 

doar sezoniere, a spus Bogdan 

Ivan, reprezentant al Asociaţiei 

Dezvoltatorilor Imobiliari din Ro-

mânia, pentru sursa citată.

Bogdan Ivan a spus că cea 

mai mare creştere a fost la 

fi er, preţurile crescând cu 30%. 

Creşteri semnifi cative au fost 

şi la ciment sau alte materia-

le de import.

„În aceste condiţii, este o 

legătură de cauzalitate între 

costul efectiv al locuinţelor şi 

preţul de vânzare. Totodată, 

s-a manifestat o cerere sem-

nifi cativă în piaţă, care a pus 

presiune pe preţuri.

Această tendinţa de creştere 

nu vedem să se reducă în ur-

mătoarea perioadă. Este posibil 

să asistăm în continuare la creş-

teri de preţ.

Pe termen scurt, creşterea 

preţurilor este cauzată în prin-

cipal de preţurile la materialele 

de construcţii. S-a mai remar-

cat însă un fenomen anul tre-

cut legat de cerere, care a fost 

la un nivel ridicat.

Un alt fenomen care s-a ma-

nifestat anul trecut, piaţa a fost 

moderată, în trimestrul 3 dez-

voltatorii au avut rezistenţă bu-

nă la criză, nu am auzit de fa-

limente, piaţa imobiliară a re-

zistat. Multe ansambluri au pre-

ferat să nu arunce în piaţă lo-

cuinţe la preţuri derizorii, ci au 

preferat să aştepte vremuri mai 

bune, aşa cum vedem că este 

acest început de an”, a explicat 

Bogdan Ivan.

Tranzacţii de peste 600 de 
milioane de euro în 2019

În 2019, valoarea totală a 

tranzacţiilor imobiliare din 

Cluj-Napoca a fost de aproa-

pe 680 de milioane de euro, 

mai mult decât dublă compa-

rativ cu cifrele din 2014, atunci 

când s-au vândut locuinţe în 

valoare cumulată de circa 284 

milioane de euro.

În 2019, valoarea totală a 

tranzacţiilor a crescut cu 6% fa-

ţă de 2018, respectiv cu peste 

14% faţă de anul 2017.

Prețul apartamentelor a explodat la Cluj. 
Un metru pătrat se apropie de 2.000 €.
Piața imobiliară din Cluj a cunoscut o nouă creștere semnificativă, iar prețul apartamentelor a urcat în luna martie

Valoarea apartamentelor a crescut în medie cu 2,1% faţă de luna trecută în Cluj-Napoca
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 Elevii Liceului de 

Informatică ,,Tiberiu 

Popoviciu”, din Cluj-Napoca 

au răspuns iniţiativei 

Patriarhiei Ortodoxe 

Române de a organiza un 

Concurs Naţional Catehetic, 

sub genericul 

,,Biserica-familia românilor 

de pretutindeni”. Concursul 

constă în realizarea unor 

proiecte de comunicare, 

schimb de experienţe, tră-

iri, între copiii din ţară şi 

cei din diaspora, prin ima-

gini, sunet şi fi lm. Grupul 

ţintă este format din elevi 

care au părinţii plecaţi 

în străinătate.

Proiectul ,,Uniţi prin 

credinţă.O singură familie-Bi-

serica”, derulat în colabora-

re cu Biserica ,,Sfânta Paras-

chiva” din cartierul Zorilor, 

se pretează la mediul on-li-

ne, mediul cel mai facil pen-

tru comunicare şi dialog în-

tre cei de acasă şi cei plecaţi 

din ţară. Este o iniţiativă pen-

tru a descoperi realitatea de 

aici şi de acolo, de conştien-

tizare a rolului Bisericii în 

societatea contemporană.

Acest proiect reprezintă o 

oportunitate de a refl ecta a-

supra modului în care famili-

ile, relaţiile de colaborare pă-

rinte-copil-şcoală sunt afecta-

te de schimbările social-eco-

nomice şi asupra a ceea ce se 

poate realiza pentru a conso-

lida familiile. Un obiectiv ma-

jor îl constituie conştientiza-

rea rolului pe care îl are fami-

lia în educaţia copilului.

Activităţile derulate în ca-

drul proiectului constituie un 

punct de pornire pentru edu-

caţia aplicată şi le oferă fac-

torilor implicaţi posibilitatea 

interacţiunii cu comunitatea, 

determinând competenţe şi 

atitudini pozitive esenţiale 

pentru viaţa spirituală, perso-

nală şi profesională. Proiectul 

aduce părinţii mai aproape de 

şcoală , scoala mai aproape 

de comunitate şi pe toţi mai 

aproape de Biserică, prin dez-

voltarea de parteneriate şi pro-

iecte locale, naţionale şi inter-

naţionale care să lărgească vi-

ziunea asupra educaţiei şi să 

asigure implicarea şcolii în 

viaţa comunităţii.

 Profesor , 

 Liliana Mititean

 Liceul de Informatică

 ,,Tiberiu Popoviciu’’, 

Cluj-Napoca

Iniţiative ale comunităţii 
în faţa provocărilor actuale

Premierul britanic Boris 

Johnson nu va participa 

sâmbăta viitoare la fune-

raliile prinţului Philip, 

pentru a face loc pentru 

cât mai mulţi membri ai 

familiei este posibil în 

conformitate cu măsurile 

antiepidemice, a anunţat 

sâmbătă Downing Street 

într-o declaraţie de 

presă, transmite Reuters.

„Ca rezultat al reglemen-

tărilor privind coronaviru-

sul, doar 30 de oameni pot 

lua parte la funeraliile Al-

teţei sale Regale Prinţul Phi-

lip, duce de Edinburgh. Pre-

mierul a dorit tot timpul să 

acţioneze în conformitate 

cu interesul superior al ca-

sei regale şi, pentru a lăsa 

loc unui număr cât mai ma-

re cu putinţă de membri ai 

familiei, nu va participa la 

funeraliile de sâmbătă”, a 

transmis biroul premieru-

lui britanic.

Palatul Buckingham a 

anunţat sâmbătă că fune-

raliile prinţului Philip, du-

ce de Edinburgh, care a 

murit vineri la vârsta de 99 

de ani, vor avea loc la 17 

aprilie, sâmbăta viitoare, la 

Capela St. George, la Cas-

telul Windsor, la ora loca-

lă 15:00.

Premierul Boris Johnson 
nu va participa 
la funeraliile prințului Philip

Vânzările auto pe piaţa 

chineză au urcat cu 

74,9% în martie, a două-

sprezecea lună de creş-

tere consecutivă, pe fon-

dul redresării după criza 

provocată de pandemia 

de coronavirus 

(Covid-19), transmit 

Xinhua şi Reuters.

Luna trecută, livrările pe 

cea mai mare piaţă auto din 

lume au crescut la 2,53 mili-

oane de vehicule, comparativ 

cu perioada similară din 2020, 

a informat Asociaţia Producă-

torilor Auto din China (CAAM).

Ca un semn promiţător 

pentru producătorii auto 

globali care au investit ma-

siv în China, livrările de 

automobile electrice şi hi-

bride au crescut cu 239% 

în martie, la 226.000 de u-

nităţi.

Chen Shihua, directorul 

în cadrul CAAM, a estimat 

că actualul defi cit de cipuri 

va avea un impact negativ 

mai mare asupra producţiei 

auto din China în trimestrul 

doi din 2021, decât în prime-

le trei luni din acest an.

Autorităţile de la Beijing 

vor ca automobilele electri-

ce şi hibride să reprezinte 

20% din totalul vânzărilor 

auto până în 2025.

Vânzările auto din China 
au crescut cu 75% în martie

India a lansat programul 

„Tika Utsav”, sau festiva-

lul vaccinării, pentru a 

inocula un număr cât mai 

mare de persoane în patru 

zile, tocmai când ţara 

înregistrează în premieră 

peste 152.000 de cazuri de 

coronavirus într-o singură 

zi, un record absolut, 

informează EFE.

Planul anunţat de guvernul 

condus de premierul Naren-

dra Modi intenţionează să ac-

celereze şi mai mult eforturi-

le autorităţilor pentru vaccina-

rea persoanelor de peste 45 de 

ani, a lucrătorilor din dome-

niul sanitar şi din prima linie.

Urgenţa de a creşte viteza 

de vaccinare survine în plin 

val al doilea de contagieri, mult 

mai rapid, în această ţară cu 

1,35 miliarde de locuitori.

„Tika Utsav”, anunţat de Mo-

di într-o reuniune cu şefi i de gu-

vern local, se va desfăşura pâ-

nă pe 14 aprilie în toată ţara şi 

va include doar persoanele din 

grupurile considerate prioritare.

India foloseşte vaccinuri 

aprobate în ţară şi care sunt 

fabricate pe teritoriul său: 

Covishield, al laboratorului 

britanico-suedez AstraZene-

ca în colaborare cu Univer-

sitatea Oxford, şi Covaxin, 

de la laboratorul indian Bha-

rat Biotech.

Peste 100 de milioane 

de doze au fost adminis-

trate până în prezent per-

soanelor din grupurile 

prioritare.

India lansează „festivalul vacinării”, 
pe fondul creșterii cazurilor de COVID-19

Declaraţia ofi cialului UE 

vine după ce în martie 

Uniunea Europeană şi SUA 

au convenit să suspende 

timp de patru luni taxele 

vamale în valoare de miliar-

de de dolari pe care le-au 

impus fi ecare pentru produ-

sele celeilalte părţi, relaxând 

o dispută care durează de 16 

ani cu privire la subvenţiile 

acordate de SUA şi UE pen-

tru industria lor aeronautică 

transmite Reuters.

„Am propus suspendarea 

tuturor taxelor vamale recipro-

ce timp de şase luni, în scopul 

de a ajunge la o soluţie nego-

ciată”, a declarat Dombrovskis. 

Acesta a adăugat: „Asta ar crea 

timpul necesar pentru indus-

triile şi angajaţii de pe ambele 

maluri ale Atlanticului”.

De aproximativ 16 ani, Or-

ganizaţia Mondială a Comerţu-

lui este arbitrul unei dispute în-

tre Boeing şi Airbus, cu privire 

la subvenţiile acordate de SUA 

şi Uniunea Europeană pentru 

industria lor aeronautică. În do-

uă decizii ale sale OMC a hotă-

rât că împrumuturile acordate 

de guvernele europene construc-

torului aeronautic Airbus au fost 

subvenţionate în mod incorect 

printr-un nivel redus al dobân-

zilor, iar separat OMC a decis 

că Boeing a benefi ciat de un 

sprijin incorect din partea auto-

rităţilor americane de pe urma 

reducerilor de taxe.

În 2019, OMC a autorizat 

SUA să aplice taxe vamale su-

plimentare în valoare de 7,5 

miliarde de dolari pentru im-

porturile provenind din UE. De 

asemenea, în luna octombrie 

a anului trecut OMC a autori-

zat, în mod ofi cial, Uniunea 

Europeană să impună tarife va-

male suplimentare, în valoare 

de patru miliarde de dolari, 

pentru produse americane.

Această dispută transatlan-

tică a afectat o gamă largă de 

produse industriale, agricole 

şi de larg consum.

De asemenea, Dombrov-

skis a anunţat că Uniunea 

Europeană va monitoriza cu 

atenţie legislaţia „Buy Ame-

rican” promovată de preşe-

dintele american Joe Biden 

care prevede ca contractele 

publice din Statele Unite să 

fie atribuite exclusiv firme-

lor americane.

„Obiectivul nostru este 

să milităm pentru pieţe de 

achiziţii publice la nivel 

mondial cât mai libere po-

sibil”, a declarat ofi cialul 

UE pentru Der Spiegel.

UE vrea un acord cu SUA privind 
suspendarea taxelor vamale
Uniunea Europeană a sugerat Statele Unite să suspende timp de şase luni 
taxele vamale impuse la importuri de miliarde de dolari

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv responsabil cu comerţul a sugerat suspendarea taxelor vamale
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Specialiştii în IT trag 

un puternic semnal 

de alarmă: în curând, 

pe fondul extinderii avan-

sate a reţelelor de internet 

fără fi r, am putea întâmpi-

na o criză majoră 

la nivel global, din cauza 

deifi cienţei de cipuri 

ce ar putea afecta puternic 

producătorii de routere, 

potrivit playtech.

Criza cipurilor de la nivel 

global, apărută pe fondul 

pandemiei de coronavirus, a 

creat un întreg lanţ al slăbi-

ciunilor. Una dintre zalele a-

cestui lanţ o reprezintă fur-

nizorii de Internet în bandă 

largă. Comenzile acestora 

pentru routere de internet au 

deja un an întârziere, din ca-

uza defi cienţei de cipuri de 

pe piaţa globală.

Criza capătă dimensiuni 

mai îngrijorătoare, în con-

textul în care pandemia nu 

pare să se sfârşească prea 

curând, ceea ce înseamnă 

că oamenii vor continua să 

aibă nevoie de reţelele de 

internet pentru a-şi desfă-

şura activitatea profesiona-

lă remote.

Problemele provocate de 

închiderea uzinelor în urmă 

cu un an, din cauza corona-

virusului, au fost agravate 

de o explozie a cererii pen-

tru routere mai performante 

pentru acasă, spune Karsten 

Gewecke, director pentru Eu-

ropa al producătorului tai-

wanez de routere Zyxel 

Communications Corp.

Începând din luna ianu-

arie, Zyxel a cerut clienţi-

lor să facă comenzi cu un 

an în avans, pentru că pe-

rioada de aşteptare pentru 

componente precum cipuri 

de la Broadcom Inc. s-a 

dublat, a dezvăluit Karsten 

Gewecke.

Acelaşi semnal de alarmă 

vine şi din partea producătoru-

lui american de echipamente 

de reţea Adtran, care în ultima 

perioadă a cucerit o parte din 

cota grupului chinez Huawei 

Technologies Co. în Europa, 

şi-a avertizat şi el clienţii că vor 

apărea întârzieri la livrări.

Ne aşteaptă încă şase luni 
de presiune pe lanţurile 
de aprovizionare

Niciun operator nu a ră-

mas deocamdată fără rou-

tere însă lanţurile de apro-

vizionare vor fi tensiona-

te în următoarele şase luni, 

avertizează Bloomberg.

Karsten Gewecke e de 

părere că, acestea fiind da-

tele din prezent, e foarte 

probabil să apară o criză 

care să pună în pericol in-

ternetul global.

„Am fost foarte aproape 

de limită de câteva ori. Es-

te posibil ca situaţia să se 

repete”, a spus Karsten 

Gewecke.

Internetul – vulnerabilizat 
şi de strategiile 
de business

Internetul mai este vul-

nerabilizat şi din alt punct 

de vedere, iar aici ţine totul 

de o strategie de business 

gândită profitabil doar pe 

termen scurt, din păcate. De 

exemplu, dacă producătorii 

de semiconductori nu mai 

au capacităţi de rezervă, li-

vrările pentru echipamente-

le mai puţin profitabile sunt 

puse la coadă. Routerele de 

Internet oferă marje de pro-

fit mai mici comparativ cu 

smartphone-urile şi compu-

terele şi, prin urmare, în a-

ceastă situaţie vor fi trecu-

te în plan secund.

O acţiune ce „salvează” a-

parent producătorul, însă pe 

termen lung adânceşte criza, 

fi indcă smartphone-urile şi 

computerele au nevoie de in-

ternet pentru a fi  utilizate.

Unii furnizori de cipuri 
au ajuns la un grad 
de rezervare de 300%

„Este un fenomen de tip 

bulgăre de zăpadă pe care îl 

împingem în faţă iar între timp 

situaţia s-a înrăutăţit. Atunci 

când vorbesc cu unii furnizori 

de cipuri, unii îmi spun că au 

ajuns la un grad de rezerva-

re de 300% pentru capacită-

ţilor lor”, spune Gewecke.

Există probleme 
şi la comenzile 
afl ate deja în livrare

Pe lângă aceste probleme 

cauzate de defi cienţele de ci-

puri, vorbim şi despre difi cul-

tăţi apărute la comenzile afl a-

te în livrare.

Spre exemplu, săptămâna 

trecută routerele Zyxel erau la 

bordul navei Evergreen care a 

rămas blocată în Canalul Suez, 

a dezvăluit Karsten Gewecke.

La un pas distanță de criza globală a cipurilor
Criza cipurilor de la nivel global, apărută pe fondul pandemiei de COVID-19, a creat un întreg lanț al slăbiciunilor

pe fondul extinderii avansate a reţelelor de internet fără fi r, am putea întâmpina o criză majoră la nivel global

Oamenii de ştiinţă israeli-

eni au dezvoltat un nou 

tratament probiotic pe 

bază de iaurt pentru hole-

ră şi alte boli infecţioase 

şi infl amaţii, a anunţat 

vineri Universitatea Ben 

Gurion (BGU) din sudul 

Israelului, relatează agen-

ţia Xinhua.

În cadrul unui studiu pu-

blicat în jurnalul ştiinţific 

Microbiome, oamenii de şti-

inţă de la BGU au identifi-

cat noi candidaţi la medi-

camente pe baza molecule-

lor izolate din iaurtul pro-

biotic pentru combaterea 

bacteriilor patogene şi pen-

tru tratarea diferitelor afec-

ţiuni inflamatorii.

Cercetătorii au izolat mo-

lecule secretate de drojdie 

în chefir, care este o băutu-

ră fermentată preparată din 

iaurt de lapte, produsă prin 

inocularea drojdiilor şi bac-

teriilor în lapte.

Apoi, oamenii de ştiinţă au 

constatat că aceste molecule 

au un potenţial semnifi cativ 

de a combate bacteriile pato-

gene, prin reducerea semnifi -

cativă a virulenţei bacteriei 

Vibrio cholerae, care provoa-

că holera.

Efectul antibacterian s-a 

bazat pe întreruperea proce-

selor de comunicare între ce-

lulele bacteriene şi de inter-

ferare în agregatele bacterie-

ne, ce joacă roluri semnifi ca-

tive în virulenţa Vibrio cho-

lerae şi în progresia bolii.

Obţinerea activităţii anti-

bacteriene prin blocarea co-

municării celulare reprezin-

tă o strategie promiţătoare 

împotriva bacteriilor rezis-

tente la antibiotice, au ob-

servat cercetătorii.

Oamenii de ştiinţă au con-

statat, de asemenea, că mo-

leculele izolate au efect anti-

infl amator semnifi cativ în tim-

pul "furtunii de citokine", ca-

re este un răspuns extrem al 

sistemului imunitar şi totoda-

tă principala cauză de deces 

a pacienţilor diagnosticaţi cu 

COVID-19, dar şi în cazul afec-

ţiunilor infl amatorii intestina-

le, cum ar fi  boala Crohn.

Tratament pe bază de iaurt 
împotriva holerei
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. 45 mp, semidecomandate, 
nefi nisat, parter, în cart. Grigores-
cu, zona centrală, preţ 65.000 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744 653097. 
(3.7)

¤ 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.

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, Gri-
gorescu, decomandat, etaj inter-
mediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, 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, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Cumpăr apartament 2 camere, 
cu intrări separate, în bloc de 4 
etaje, situat în zona bună a ora-
șului, la preţul pieţei, rog oferte 
serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 

mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 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 închis 
cu termopan, geam la baie, reno-
vat recent, cart. Mărăști, str. Te-
leorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
informaţii și alte detalii sunaţi la 
telefon 0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătă-
rie, antreu, debara, teren arabil 
extravilan. Pentru informații și 
alte detalii sunați la telefon 
0749-509107. (13.14)

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

¤ Vând casă 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 su-
naţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai ve-
che sau demolabilă, situată în zo-
na bună. Aștept telefoane la 
0787-869474.

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

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

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, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
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 termică, 
balcon închis, preţ 350 euro, doar 
cu contract. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

SC YANNGO SRL 

angajeaza 4 muncitori 

necalifi cati in constructii. 

Pentru detalii, la sediul 

fi rmei in Sat Apahida, 

Str. Libertatii nr. 1, jud 

Cluj sau la numarul de 

telefon: 0744563045.

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la 
fi ecare 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, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 

ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și 4 săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

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

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

SERVICII

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

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

¤ Recuperare taxe auto plătite 
începând 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 seri-
ozitate. 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 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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.

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

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

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

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

¤ Vând aspirator Conti AQUA-
TECH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (3.7)

¤ 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. 
(3.7)

¤ 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. (3.7)

ELECTRO

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii 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.

MOBILIER

¤ 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 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru de-
cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 0740-206335.

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, 
la preț bun. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la 
telefon 0744-282885. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (50.60)

¤ Vând miez de nucă la prețul 

de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preț 10 RON/kg, producție 
2020, produs bio din zonă ne-
poluată. Informații suplimenta-
re la tel. 0748-220979. (3.7)

¤ Vând pătuț pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două ser-
tare, preț 200 RON. Informații 
la telefon 0264-424005, 0745-
300323. (3.7)

¤ Vând plantă calathea, cu 
frunze multicolore, foarte fru-
moase. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-
300323 sau 0264-424005. 
(3.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 
cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (3.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pen-
tru frunze, semințe de fl ori. 
Pentru alte informații apelați 
0264-424005, 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informații și detalii 
la telefon 0744-282885. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-265436.

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

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

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preț între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantități mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0745-265436. 

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

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

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

PIERDERI

¤ SOCIETATEA WINEX IMPEX 
S.R.L. cu sediul social în Sat 
Florești, Comuna Florești, Stra-
da EROILOR, Nr. 144 B, Judeţ 
Cluj, înmatriculată la Ofi ciul Re-
gistrului Comerţului Cluj, sub 
nr. J12/965/1993, având atri-
buit C.U.I. 3684787, declar 
pierdut și nul certifi catul con-
statator: nr. 
102506/02.07.2019 emise de 
O.N.R.C. Cluj pentru sediu se-
cundar din Cluj-Napoca.

¤ SOCIETATEA ARTPASO S.R.L. 
cu sediul social în Loc. Florești, 
str. Eroilor, nr.112C, Jud. Cluj, 
înmatriculată la Ofi ciul Regis-
trului Comerţului Cluj sub nr. 
J12/245/2012, având atribuit 
C.U.I. 29648176, declar pier-
dut și nul certifi catul constata-
tor pentru sediu nr. 
61202/10.08.2016 emise de 
O.N.R.C. Cluj.
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNȚ DE MEDIU 

 În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 LR E Motion 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul atelier productie 
aparate de distribuţie și control a electricitătii din localitatea 
Cluj-Napoca str Traian Vuia nr 204.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 8.00-14.00 și vineri între orele 8.00-12.00.

ANUNŢ PUBLIC

SC WIP INDUSTRIES ROMÂNIA SRL în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform HG nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru PUZ – Construire hala 
industriala cu corp administrativ, construire corp anexa, 
construire casa poarta, construire bazin colector ape 
pluviale, construire rezerva apa si camera gospodarire 
rezerva apa, amplasare silozuri colectare rumegus/fi ltru, 
imprejmuire proprietate, amenajari exterioare, racorduri 
si bransamente la utilitati, amplasare post trafo, în judeţul 
Cluj, localitatea Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.145K. 
Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul titularului din com.Apahida, str.
Constructorilor, nr.22, jud.Cluj, din data de 12.04.2021 
între orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, în 
scris, comentarii și sugestii, până la data de 30.04.2021, 
la APM Cluj, str.Dorobanţilor, nr.99, bloc 9B, cod 400609, 
fax 0264-410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00.

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, tel. 0264-255010, fax. 
0264-255099, email: primarpoieni@gmail.com, cod poștal 
407470, CUI 5979229, organizează licitaţie publică cu 
strigare, în vederea atriburii contractelor de închiriere pentru 
urmatoarele spaţii localizate în:

1. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 19,80 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercializare”,

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 
localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, 
vineri– 7 mai 2021, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al 
licitaţiei pentru aceste spaţii, la conţinutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Poieni.

Data limită de depunere a documentelor este 7 mai 
2021, ora 10.00

Persoană de contact: Ţîrle Natalia: 0744633888.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii STEINBACH CONSULTING 
S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform 
Sentinţei civile nr. 681 pronunţată în ședinţa publică din 
data de 07.04.2021, în dosarul nr. 667/1285/2020 afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii STEINBACH CONSULTING S.R.L. 
(sediu: Cluj-Napoca, Colonie Valea Fînaţelor, nr. 44, jud. 
Cluj, C.U.I. 25226519, J12/495/2009) 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 – 
10.03.2021 și data deschiderii procedurii falimentului în 
formă simplifi cată – 07.04.2021);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este 28.04.2021.

• 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 26.05.2021.

• Data primei ședinţe a adunării creditorilor societăţii 
STEINBACH CONSULTING S.R.L. este 29.04.2021 ora 10.00, 
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 

ANUNȚ DE MEDIU

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPORTURI 
RUTIERE INTERNAŢIONALE titular al proiectului 
„Desfi inţare construcţie existentă, elaborare PUD şi 
elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire imobil mixt (locuinţe 
colective şi funcţiuni de interes public), împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, 
organizare de şantier“, Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, 
nr. 1, jud. Cluj, anunţa publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Desfi inţare construcţie existentă, elaborare PUD 
şi elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea 
executării lucrărilor de construire imobil mixt (locuinţe 
colective şi funcţiuni de interes public), împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, 
organizare de şantier“, Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, 
nr. 1, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-vineri între 
orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj 
http://apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ NOTIFICARE

Subscrisa, CITR Filiala PRAHOVA S.P.R.L. (societate 
benefi ciară în urma divizării parţiale a patrimoniului de 
afectaţiune al CITR Filiala BUCUREŞTI SPRL) cu sediul 
procesual de comunicare a actelor ales în București, str. 
Maior Gheorghe Șonţu nr. 6, et. 3, sector 1, înregistrată în 
registrul UNPIR sub numărul RFO II – 0882 din data de 
24.02.2017, având cod de identifi care fi scală RO37193458, 
în calitate de lichidator judiciar,

NOTIFICĂ

deschiderea procedurii de faliment prin forma generală 
faţă de Agrofl ip SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), 
CUI 2868331, J J12/354/1991, cu sediul în Sat Bonţida, 
Comuna Bonţida nr. 834, Judeţ Cluj, la data de 01.04.2021 
prin Sentinţa civilă nr. 1763 din data de 01.04.2021 
pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia de VII-a Civilă 
în dosarul nr. 1293/1285/2007*.

Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă. 
Acestea vor fi  depuse obligatoriu în două exemplare, din 
care unul la Registratura Tribunalului București, Secţia a 
VII-a Civilă cu sediul în Splaiul Independenţei, nr. 319L, 
cladirea B, Sema Parc, sector 6 la dosarul cauzei nr. 
1293/1285/2007*, iar un exemplar la adresa de 
corespondenţă a lichidatorului judiciar din București, str. 
Maior Gheorghe Șonţu nr. 6, et. 3, sector 1. Termenul limită 
pentru depunerea declaraţiilor de creanţă este data de 14 
mai 2021. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului suplimentar 
al creanţelor este 11 iunie 2021. Termenul de depunere la 
Tribunal a contestaţiilor este 01 iulie 2021. Termenul de 
întocmire a Tabelului defi nitiv consolidat al creanţelor este 
de 09 iulie 2021. Prima Adunare a creditorilor va avea 
loc la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar din 
București, Str. Maior Gheorghe Șonţu nr. 6, et. 3, Sector 
1, la data de 05.08.2021, ora 12:00.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „PUZ introducere teren în intravilan, parcelare 
teren, construire case unifamiliale, accese, împrejmuiri, 
branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi urbane“, 
Baciu, fn, judetul Cluj, titular: GIUREA CONSTANTIN ŞI 
RAFAI IULIANA ALEXANDRA nu necesită evaluare de 
mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmci.anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 
9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anuntului.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Societatea OSMA PLAST ROMÂNIA S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra începerii demersurilor de revizuire 
a autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea prevăzută 
în anexa I din  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale 
la punctul 2.6 - Instalaţii pentru tratarea suprafetelor 
metalice si din material plastic prin folosirea procedeelor 
electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor 
de tratare depăşeşte 30 m³, pe amplasamentul din localitatea 
Turda, str. Petru Rareș  nr. 11, judeţul Cluj.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului 
al activităţii pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, luni – joi între orele 900-1400, 
vineri între orele 900 -1300, precum și la adresa de internet 
http//apmcj.anpm.ro.

Observațiile și sugestiile publicului se pot transmite la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca, sau la adresa de email 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data 
apariției anunțului.

ANUNȚ PLAN URBANSITIC

POPA EUGEN, în calitate de titular, anunță inițierea 
Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢE 
INDIVIDUALE, acces, împrejmuire“ propus a fi  amplasat în 
Cluj-Napoca, str. Lipova Nord, jud. Cluj. 

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, cam. 62.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivat 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.



SPORTSPORT.
luni, 12 aprilie 2021

Argint pentru 
România la canotaj
România a cucerit medaliile de 
argint în proba feminină de du-
blu rame, prin Adriana Ailincăi 
și Iuliana Buhuș, duminică, la 
Campionatele Europene de ca-
notaj de la Varese (Italia).
Cele două românce au fost cro-
nometrate cu timpul de 7 min 
03 sec 02/100, fi ind devansate 
e britanicele Helen Glover și 
Polly Swann, 7 min 02 sec 
73/100, în timp ce pe poziţia a 
treia au terminat spaniolele 
Aina Cid și Virginia Diaz Rivas, 
7 min 03 sec 75/100.
Aceasta este a doua medalie 
de argint obţinută de România 
la Varese, după cea câștigată 
de Gianina-Elena Beleagă, în 
proba de simplu vâsle feminin, 
categorie ușoară.
Sportivii români vor evolua 
duminică în alte șapte finale 
în care sunt puse în joc meda-
lii la Varese.

PSG, victorie 
cu Strasbourg
Paris Saint-Germain a redus la 
trei puncte diferenţa faţă de li-
derul OSC Lille, după ce s-a im-
pus în deplasare, cu categoricul 
scor de 4-1, în faţa echipei RC 
Strasbourg, sâmbătă, într-un 
meci din etapa a 32-a a campi-
onatului de fotbal al Franţei.
După victoria lui Lille la Metz 
(2-0), vineri, în deschiderea eta-
pei, parizienii au dominat meciul 
din Alsacia, fără Neymar, suspen-
dat, dar cu Kylian Mbappe în 
mare formă, autorul primului 
gol (min.16) și apoi autorul pa-
sei decisive pentru Moise Kean 
(min.45) la scorul de 3-0.
Pablo Sarabia a înscris golul de 
2-0 (min.27) și Leandro Paes a 
stabilit scorul fi nal cu o lovitură 
liberă directă (min.79), în timp 
ce gazdele au redus din handi-
cap prin atacantul malian 
Moise Sahi (min.69).
Cu încă șase etape de jucat, du-
elul dintre Lille și PSG se anunţă 
strâns până la fi nal.
Într-un alt meci de sâmbătă, 
Montpellier și Olympique Marseille 
au încheiat la egalitate, 3-3.

Real Madrid, 
învingătoare 
în El Clasico 
Real Madrid a învins-o pe FC 
Barcelona cu scorul de 2-1 (2-0), 
în derby-ul campionatului de fot-
bal al Spaniei, El Clasico, desfășu-
rat sâmbătă seara, pe Stadionul 
''Alfredo Di Stefano'' din Madrid, 
în cadrul etapei a 30-a. Pe o ploa-
ie insistentă, Real a deschis scorul 
prin Karim Benzema (13), cu căl-
câiul, germanul Toni Kroos a ma-
jorat diferenţa dintr-o lovitură li-
beră (28), golul de onoare al ca-
talanilor fi ind reușit de Oscar 
Mingueza (60).
Mingueza a fost aproape să re-
ușească egalarea, iar catalanii 
au pretins acordarea unui pe-
nalty la un duel între atacantul 
Martin Braithwaite și fundașul 
Ferland Mendy. 
Real a încheiat meciul în inferio-
ritate numerică, mijlocașul brazi-
lian Casemiro primind al doilea 
cartonaș galben în min. 90+1. 
Barca putea obţine egalul, dar 
rezerva Ilaix Moriba a trimis min-
gea în bară în min. 90+4. În ur-
ma acestui succes, Real a urcat 
provizoriu pe primul loc al clasa-
mentului, în timp ce Barcelona a 
coborât pe locul al treilea.

Pe scurt

Racheta numărul 1 

a României, Simona 

Halep, a intrat sub lupa 

ofi cialilor WTA din cauza 

numeroaselor retrageri 

de la turneele 

din circuitul mondial.

Sportiva din România nu 

s-a prezentat în acest sezon 

la turneele de la Dubai şi Do-

ha, iar la Miami a fost nevo-

ită să abandoneze din cauza 

problemelor medicale.

Recent, Simona Halep a 

anunţat că tot din cauza 

problemelor fizice nu va 

participa nici la întâlnirea 

din barajul de menţinere 

în Grupa Mondială din 

Billie Jean King Cup (fos-

ta Fed Cup).

Ce prevede regulamentul 
WTA în cazul retragerilor 
repetitive din turnee

Din cauza numeroaselor 

retrageri din turneele din 

circuitul mondial, Simona 

Halep riscă să plătească 

amenzi de zeci de mii de 

euro, conform regulamen-

tului WTA.

Acesta prevede că ”O 

jucătoare se poate retrage 

din proba de simplu a unui 

turneu fără a primi amen-

dă pentru retragere târzie, 

cu condiţia ca WTA să fie 

anunţată înainte de înce-

perea primului meci al ju-

cătoarei de pe tabloul prin-

cipal. O sportivă are drep-

tul la două retrageri scu-

zabile într-un sezon com-

petiţional”.

În acest moment Simonei 

Halep i se contabilizează doar 

abandonul de la turneul de la 

Miami însă, eventuale aban-

donuri la oricare din urmă-

toarele evenimente din calen-

darul WTA, va duce la inevi-

tabil la amendarea sportivei 

din România.

Simona Halep, pasibilă 
de amenzi în circuitul WTA

Arena Naţională s-a închis 

pentru reparaţii generale, 

cu mai bine de două luni 

până la startul Euro 2020. 

Ultimul meci care era pro-

gramat să se dispute pe cel 

mai mare stadion din ţară 

era FCSB – Universitatea 

Craiova. Şi acesta a fost 

mutat, la Giurgiu, după ce 

cubul a fost coborât şi nu a 

mai putut fi  ridicat la timp.

Este doar ultimul dintr-o se-

rie de eveniment din cauza că-

rora Arena Naţională stă mai mult 

închisă. Asta în ciuda faptului că 

vorbim despre un stadion inau-

gurat în urmă cu mai puţin de 

10 ani, în care s-au băgat peste 

300 de milioane de euro.

Iar decizia de a închide din nou 

Arena Naţională este o nouă do-

vadă de management defectuos, 

o problemă de care stadionul ad-

ministrat de Primăria Capitalei se 

loveşte de foarte mult timp. Are-

na Naţională este singura care are 

nevoie de reparaţii. Pe majoritatea, 

în schimb, se joacă la foc automat 

în următoarea perioadă.

Hereford – Hornchurch, me-

ciul surpriză programat pe Wem-

bley înainte de Euro 2020

Parken, Copenhaga – Ulti-

mul meci jucat a fost pe 5 apri-

lie, o victorie obţinută de FC Co-

penhaga în faţa celor de la Ran-

ders, scor 2-1. Mai sunt progra-

mate alte patru partide “acasă”, 

pe Parken, pentru vicecampioa-

na de sezonul treucut. Ultima 

dintre ele pe 19 mai, derby cu 

Midtjylland.

Wembley, Londra – Stadio-

nul pe care se va juca fi nala a 

găzduit ultima dată Anglia – Po-

lonia, pe 31 martie, în prelimi-

nariile pentru CM 2022. Nu es-

te stadionul niciunei echipe de 

club, ceea ce înseamnă că este 

mai puţin folosit. Cel puţin teo-

retic. Pentru că englezii îl vor fo-

losi în luna mai. Se va juca aici 

fi nala Cupei Angliei, atât la mas-

culin, cât şi la feminin. Ba chiar 

şi fi nala FA Trophy, între Here-

ford şi Hornchurch.

Olimpico, Roma – Este sta-

dionul pe care este programat 

meciul de deschidere. Inaugura-

tă în 1953, arena din capitala 

Italiei nu are nevoie de repara-

ţii. Ba chiar este folosită în fi e-

care weekend, fi e de AS Roma, 

fi e de Lazio. AS Roma – Bolog-

na se joacă în acest weekend pe 

arena de 73.000 de locuri. Ro-

ma – Lazio este ultimul meci 

programat pe Olimpico înainte 

de Euro, pe 16 mai.

Arena Națională, 
închisă pentru reparații

Ele au fost anunţate 

şi prezentate sâmbătă de 

Confederaţia Europeană 

de Volei (CEV), care 

pentru această ediţie a 

competiţiei continentale 

şi-a propus ca fiecare 

dintre cele patru ţări 

gazdă să aibă câte două 

jucătoare reprezentative 

în rolul de ambasadoare, 

precizează site-ul 

Federaţiei Române 

de Volei.

Meciurile din ţara noas-

tră se vor desfăşura la 

Cluj-Napoca, în perioada 

18-25 august. Turneul fi-

nal va avea loc între 18 

august şi 4 septembrie.

Pentru ca această com-

petiţie să fie cât mai me-

diatizată, cei de la CEV au 

lansat un Program al Am-

basadorilor, care cuprinde 

câte două jucătoare repre-

zentative din fiecare ţară 

gazdă. Acestea vor parti-

cipa, alături de colegele 

lor din celelalte trei ţări, 

în lunile premergătoare 

turneului final la mai mul-

te acţiuni plănuite de CEV 

pentru creşterea interesu-

lui fanilor faţă de compe-

tiţie. Primul pas: fiecare 

ambasadoare are dedicată 

câte o pagină specială pe 

site-ul oficial al întrecerii. 

Din partea României, ro-

lul de ambasadoare va fi 

îndeplinit de două jucă-

toare foarte valoroase, 

componente de bază ale 

echipei naţionalei, Adeli-

na Ungureanu (20 de ani, 

legitimată la echipa itali-

ană Cuneo) şi Nneka Onye-

jekwe (31 de ani, legitima-

tă la Dinamo).

„Este o onoare să mă aflu 

printre jucătoarele alese să 

promoveze EuroVolley 2021. 

Să concurez într-o competi-

ţie atât de importantă în ţa-

ra mea este un sentiment 

extraordinar şi o şansă uni-

că. Sunt fericită să fac par-

te din această călătorie şi 

sunt sigură că EuroVolley 

2021 va fi o experienţă ui-

mitoare pentru toţi”, a de-

clarat Adelina Ungureanu.

La rândul ei, Nneka 

Onyejekwe, care este năs-

cută chiar în Cluj-Napoca, 

a declarat: „Organizarea 

unei grupe a Campionatu-

lui European în oraşul meu 

natal mă bucură foarte 

mult. Sper doar că lucru-

rile se vor apropia de nor-

malitate cu pandemia Co-

vid-19 şi că publicul va fi 

lăsat din nou în săli de 

sport”.

Ungureanu şi Onyejekwe, ambasadoarele 
României la Europenele de volei 2021
Adelina Ungureanu şi Nneka Onyejekwe au fost desemnate ambasadoarele României 
la Campionatul European feminin de volei feminin din 2021

Adelina Ungureanu (foto stânga) şi Nneka Onyejekwe au fost desemnate ambasadoarele României la Campionatul European de volei 2021
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