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SĂNĂTATE

Câți clujeni s-au 
vaccinat până acum?
Judeţul Cluj este pe locul doi în topul vac-
cinării COVID-19 cu o acoperire de 30,2% 
din totalul populaţiei.  Pagina 5

ACTUALITATE

Restricţii de circulaţie 
pe Bulevardul 21 
Decembrie 1989
Începând de astăzi, circulaţia va fi  restricţio-
nată pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, oda-
tă cu începerea lucrărilor de frezare.  Pagina 6
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Clujul vrea să reducă 
gazele cu efect de seră
Emil Boc a vorbit despre conceptul Verde.Digi-
tal.Rezilient în cadrul unei conferinţe privind 
dezvoltarea oraşelor din România.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Prinşi cu teste false 
de coronavirus 
pe Aeroportul din Cluj
Poliţiştii clujeni au prins mai multe persoa-
ne care au prezentat teste false de depista-
rea a COVID-19, pe Aeroportul Cluj.  Pagina 
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Primul autobuz electric fabricat în România a ieșit „în plimbare” pe străzile Clujului. Este vorba despre 
autobuzul denumit UpCity, produs de compania românească ATP Motors la Baia Mare. Pagina 6

Primul autobuz electric „made in Romania”, la Cluj

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

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

54 1.601 760 76 4 3
Situația epidemiologică în județul Cluj – 23 martie 2021
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80% din angajații sectorului HoReCa 
s-au vaccinat anti-COVID

SĂNĂTATE

Vaccinarea în farmacii va fi posibilă 
în câteva săptămâni

Aproximativ 80% din an-
gajaţii HoReCa s-au vaccinat 
anti-COVID, iar preşedintele 
HORA consideră că restricţii-
le din restaurante ar trebui ri-
dicate complet.

Restricţiile din restaurante 
ar trebui ridicate de tot, a-
vând în vedere că 80% din 
angajaţii sectorului HoReCa 
s-au vaccinat anti-COVID, a 
delcarat preşedintele Orga-
nizaţiei Patronale a Hoteluri-
lor şi Restaurantelor (HORA), 
Daniel Mischie.

„Din păcate, industria os-
pitalităţii a fost ataşată de nu-
mărul de vaccinaţi. Ni s-a pus 
în discuţie ca o mare parte din 
angajaţii din HoReCa să fie 
vaccinaţi pentru a funcţiona 
ca înainte, adică la fel ca în 
2019. Am luat acest lucru în 
considerare şi ne-am mobili-
zat, astfel că astăzi 80% din-

tre angajaţi sunt vaccinaţi. 
Astfel că HORA şi-a făcut trea-
ba şi putem merge în faţa Gu-
vernului să spunem că ne-am 
respectat angajamentele”, a 
spus Mischie.

În consecinţă, de la 1 iu-
nie, activitatea în restauran-
te nu ar trebui să mai aibă 
restricţii, consideră preşedin-
tele HORA.

„Am solicitat ca activitatea 
în restaurante, când vaccinul 
va fi la liber şi datele de la 
INSP permisive, noi să putem 
funcţiona în restaurante şi pe 
terase fără restricţii. Iar în mo-
mentul în care specialiştii Mi-
nisterului Sănătăţii consideră 
că anumite date pot afecta ac-
tivitatea, să nu mai fie restric-
ţii pentru cei vaccinaţi şi pen-
tru cei care aleg să se teste-
ze”, a arătat oficialul indus-
triei ospitalităţii.

Dan Barna a anunţat luni 
seara că în curând, românii se 
vor putea vaccina în farmacii, 
acesta fiind următorul obiec-
tiv pe care autorităţile doresc 
să îl realizeze. În acest mod, 
numărul celor imunizaţi ar 
putea creşte considerabil, a 
spus Barna la Digi24.

„Chiar astăzi am vorbit cu 
colega mea Ioana Mihăilă să 
demareze demersurile pentru 
a avea o ordonanţă şi legisla-
ţie pe ceea ce înseamnă şi vac-
cinarea în farmacii. Ar fi  pasul 
următor, şi mai important, pen-
tru că bun, avem vaccinarea 
prin medicii de familie – e o li-
nie, ne aşteptăm să genereze 
nişte rezultate bune. În măsu-
ra în care vom reuşi, şi sperăm 
că într-un termen cât mai scurt, 
poate în două săptămâni, trei 
săptămâni, vom reuşi să avem 
vaccinarea şi în farmacii.

De fapt, şi farmacia e tot 
un fel de nucleu pentru co-
munitate. Fiecare farmacie a-
re blocurile din jur sau stră-
zile din jur şi oamenii vin, 
vorbesc cu farmacista, deci în 
momentul în care ducem vac-
cinul şi acolo, va creşte din 
nou numărul de persoane. E 
o altă direcţie pe care o avem 
în vedere”, a precizat vicepre-
mierul Dan Barna, pentru sur-
sa citată.

Vaccinarea nu va fi  însă po-
sibilă în toate farmaciile, ci 
doar în cele în care putea fi  ad-
ministrat vaccinul antigripal 
până în prezent. Serul anti-CO-
VID va fi  făcut de unul dintre 
angajaţii farmaciei care are pre-
gătire în acest sens, conform 
vicepremierului. Momentan, 
nu se ştie dacă în farmacii vor 
fi  administrate toate tipurile de 
ser utilizate în România.

Ritm lent pe șantierul bazei sportive La Terenuri
Dan Tarcea: „Suntem la 30% din lucrări. Până la sfârșitul lunii august trebuie să fie gata”. Pagina 7

Apune era blocurilor între case?
Boc, mesaj dur pentru investitorii imobiliari care sfidează legea
Primarul Emil Boc a transmis marți, în ședința Comisiei de Urbanism, că nu va fi permisă 
scăderea calității vieții prin noi construcții, regulă valabilă „pentru toată lumea”. 
El a spus că orice proiect „va trece prin furcile caudine” ale specialiștilor din comisie. 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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Organizatorii concertu-

lui-test de operă care va 

avea loc sâmbătă, 15 mai, 

la Cluj-Napoca au anunţat 

care sunt condiţiile 

de participare şi modul 

în care se va realiza acce-

sul în sală. Vor putea 

intra doar persoanele vac-

cinate complet, iar masca 

nu este obligatorie.

Spectacol doar pentru 
persoanele vaccinate

Sâmbătă, 15 mai, de la 

ora 19.00 va avea loc pre-

miera „Faust” de Charles 

Gounod (în concert) la Ope-

ra Română din Cluj-Napo-

ca. Ministrul Culturii a 

anunţat că la eveniment va 

fi permisă participarea a 

aproximativ 800 de persoa-

ne, iar conform organizato-

rilor spectacolului, masca 

nu este obligatorie, în sală 

având acces doar cei vac-

cinaţi cu ambele doze de 

ser. Totodată, participanţii 

„îşi asumă riscul de a con-

tacta boala COVID-19” şi 

vor fi monitorizaţi 14 zile 

după spectacol.

„Opera Naţională Româ-

nă din Cluj-Napoca îşi re-

deschide cu entuziasm por-

ţile (…). Proiectul-pilot per-

mite strict accesul spectato-

rilor vaccinaţi cu schema 

completă contra virusului 

COVID-19 şi de la al căror 

rapel a trecut o perioadă de 

cel puţin 10 zile”, se arată 

într-un comunicat transmis 

de reprezentanţii Operei Ro-

mâne din Cluj-Napoca.

Concertul-test de operă a 

fost aprobat în şedinţa de Gu-

vern de luni, 10 mai, în ca-

drul Hotărârii privind prelun-

girea stării de alertă care asi-

gură cadrul legal pentru des-

făşurarea evenimentelor test/

pilot din domeniul cultural.

Accesul în sală 
se va face cu buletinul

Astfel, cu acordul primit 

ofi cial din partea autorităţilor 

de la nivel central, organiza-

torii spectacolului de operă 

au anunţat care sunt condiţi-

ile de participare şi în ce mod 

se va realiza accesul în sală:

¤ Evenimentul este deschis 

doar persoanelor vaccinate cu 

schema completă împotriva 

virusului COVID-19 şi de la 

căror rapel a trecut o perioa-

dă de cel puţin 10 zile. Gra-

dul de ocupare a sălii de spec-

tacole va fi  de aproximativ 

70%, urmând ca pe viitor, în 

funcţie de evoluţia epidemio-

logică, să se extindă către toţi 

iubitorii de artă.

¤ Accesul spectatorilor în sa-

lă se va face doar pe baza pro-

priei cărţi de identitate, sca-

nată prin platforma pusă la 

dispoziţie de Serviciul de Te-

lecomunicaţii Speciale (STS), 

de personalul abilitat al insti-

tuţiei, care certifi că electronic 

schema completă de vaccina-

rea împotriva COVID-19 (ci-

clul complet de imunizare cu 

unul din vaccinurile autoriza-

te). Întregul personal al Ope-

rei Naţionale Române din 

Cluj-Napoca este vaccinat cu 

schema completă de vaccina-

re sau testat cu test PCR cu 

mai puţin de 72 de ore înain-

te de eveniment.

¤ Spectatorii străini sau ro-

mâni vaccinaţi într-o altă ţa-

ră vor prezenta o dovadă ca-

re atestă vaccinarea cu sche-

ma completă împotriva viru-

sului COVID-19 emisă de au-

torităţile ţării respective.

¤ Participanţii la eveniment 

vor fi  informaţi şi îşi vor ofe-

ri acordul pentru prelucra-

rea datelor personale în sco-

pul monitorizării ulterioa-

re a evenimentului (nume 

şi prenume; număr de tele-

fon; adresă de e-mail; acor-

dul scris privind luarea la cu-

noştinţă a tuturor obligaţiilor 

de participare), fi ind totoda-

tă de acord să colaboreze, la 

nevoie, cu instituţiile aviza-

te ale statului.

¤ Biletul achiziţionat de spec-

tatori nevaccinaţi NU va asi-

gura accesul acestora la eve-

nimente. Totodată, contrava-

loarea biletelor achiziţionate 

de aceştia NU va fi  returnată.

¤ Intrarea publicului în sa-

la Operei se va face gradu-

al şi clar direcţionat pe 9 

porţi de acces, pentru a evi-

ta interacţiunile îndelungi 

ale participanţilor.

¤ Accesul publicului se va fa-

ce cu cel puţin 1 oră înainte 

de spectacol. Uşile Operei se 

închid cu 15 minute înainte 

de începerea reprezentaţiei.

¤ Participanţii îşi asumă 

faptul că purtarea măştii 

NU este obligatorie în tim-

pul spectacolului şi că ris-

cul de a contacta boala CO-

VID-19 – deşi redus semni-

ficativ – se menţine.

¤ Organizatorii NU se fac res-

ponsabili în cazul în care, în 

urma participării la eveniment, 

membri ai publicului vor fi  

confi rmaţi cu boala COVID-19.

Biletele, achiziţionate 
doar online

În aceste condiţii, cortina 

se ridică cu o operă în con-

cert, prezentată în premieră: 

FAUST de Charles Gounod, cu 

o distribuţie de talie interna-

ţională ce îi titrează ca invi-

taţi speciali pe tenorul Ştefan 

Pop, basul Szabo Balint şi ba-

ritonul George Petean.

„La un an de la închide-

rea sălii de spectacole, sus-

pendarea evenimentelor ofe-

rite cu sala plină şi prezen-

tarea a peste o sută de trans-

misiuni online, artiştii tea-

trului liric clujean îşi reiau 

activitatea în aplauzele pu-

blicului datorită acestui prim 

test al programului-pilot”, 

precizează organizatorii con-

certului de operă.

Aceştia transmit de ase-

menea, că biletele evenimen-

tului se vor achiziţiona strict 

online, pe site-ul www.bile-

te.ro, cu scopul de a îndepli-

ni toate reglementările afl a-

te în vigoare.

„Sunt încântat de faptul 

că cele trei instituţii de spec-

tacole din subordinea Mi-

nisterului Culturii au răs-

puns invitaţiei noastre de 

a organiza aceste evenimen-

te pilot, care vor fi un punct 

de plecare pentru stabilirea 

normelor de redeschidere a 

activităţii cu publicul în sec-

toarele cultural-creative. A 

fost un drum anevoios, dar 

iată că facem primul pas 

spre revenirea la normali-

tatea aşa cum o ştiam îna-

inte de pandemie”, a decla-

rat ministrul Culturii, Bog-

dan Gheorghiu.

Concert-test cu 800 
de persoane, 
la Opera Naţională Cluj
Au fost anunţate condiţiile pentru participarea la concertul de operă 
de la Cluj. Purtarea măştii nu este obligatorie şi intră doar cei vaccinaţi

Sâmbătă, 15 mai, de la ora 19.00 va avea loc premiera „Faust” de Charles Gounod 
(în concert) la Opera Română din Cluj-Napoca

BOGDAN GHEORGHIU | ministrul Culturii

 „Participanții trebuie să știe, însă, 
că vor fi  monitorizați timp de 14 zile 
pentru a vedea dacă se va înregistra 
vreun caz de îmbolnăvire sau ne 
vom bucura de o incidență zero, așa 
cum s-a întâmplat și în alte 

programe pilot desfășurate în alte 
țări. Totodată, doresc să mulțumesc 
tuturor partenerilor de dialog și 
instituționali care sunt alături de noi 
pentru a putea implementa efi cient 
cele patru evenimente programate“
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Primarul Emil Boc a 

transmis un mesaj dur 

pentru investitorii imobi-

liari, arătând că nu va fi  

permisă scăderea calităţii 

vieţii sub nici o formă, 

regulă valabilă „pentru 

toată lumea”. El a spus că 

orice proiect „va trece 

prin furcile caudine” ale 

specialiştilor din comisie.

Edilul clujean a decla-

rat, la începutul şedinţei 

Comisiei Tehnice de Ame-

najare Teritorială şi Urba-

nism (CTATU) de marţi, 11 

mai, că municipiul trece la 

o nouă fază a dezvoltării, 

concentrată pe calitate şi 

nu pe cantitate. El a afir-

mat că niciunui investitor 

nu îi va fi permis să reali-

zeze construcţii care să sca-

dă calitatea vieţii clujeni-

lor, fără excepţii.

„Aş vrea să conştientizăm 

că acest oraş trece la urmă-

toarea etapă, concentrată pe 

calitate, nu pe cantitate, un 

oraş pentru oameni, în care 

interesul public şi privat coe-

xistă. Nu avem voie să scă-

dem calitatea de la acest mo-

ment. De exemplu, dacă avem 

încărcare maximă de trafi c, 

nu mai aprobăm nicio con-

strucţie până la punerea în 

funcţiune a trenului metropo-

litan, metroului sau centurii 

metropolitane. Mă voi barica-

da cu specialiştii să nu se în-

tâmple acest lucru. Regula e 

valabilă pentru toţi, să nu cre-

deţi că cineva va avea privi-

legii”, a spus edilul.

„Cei care cer luna 
de pe cer vor primi 
cel mai dur tratament”

Edilul a mai adăugat că, 

beneficiarii care cer din start 

„luna de pe cer”, adică vor 

să construiască clădiri mai 

mari decât permite legea, 

vor fi trataţi dur, întrucât 

sfidează regulile şi „irosesc” 

timpul autorităţilor.

„Din start, cei care cer 

luna de pe cer vor primi 

cel mai dur tratament în li-

mitele legii, pentru că ne 

sfidaţi. Ne faceţi să pier-

dem timp, pentru că cereţi 

ce nu se poate. Dacă cereţi 

ce se poate, terminăm în 

câteva luni. Veniţi cu lu-

crurile care se încadrează 

în limita legii şi în princi-

piul de calitate. E valabil 

pentru toata lumea, nu a-

re nimeni privilegii, toţi 

trebuie să treacă prin ace-

leaşi furci caudine”, a mai 

declarat edilul.

Intervenţia vine în con-

textul în care, în ultimele 

luni, aproape săptămânal 

au loc discuţii în spaţiul pu-

blic cu privire la construc-

ţiile din oraş şi dacă aces-

tea dăunează sau nu cali-

tăţii vieţii clujenilor. Cel 

mai recent caz, un bloc de 

13 etaje care urmează să fie 

construit pe strada Parâng 

din Mănăştur, cel mai aglo-

merat cartier al Clujului, cu 

zeci de blocuri de 10 etaje 

şi trafic infernal. Câteva 

zeci de clujeni au ieşit luni 

în stradă pentru a protesta 

împotriva construirii aces-

tuia în apropierea bazei 

sportive La Terenuri.

Boc promite reguli mai stricte 
pentru investitorii imobiliari
Primarul Clujului, mesaj dur în Comisia de Urbanism: „Orice proiect va trece prin furcile caudine ale specialiştilor”

Primarul Emil Boc a transmis un mesaj dur pentru investitorii imobiliari, 
arătând că nu va fi  permisă scăderea calităţii vieţii sub nici o formă

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc 

a vorbit despre conceptul 

Verde.Digital.Rezilient 

în cadrul unei conferinţe 

privind dezvoltarea 

oraşelor din România.

Edilul clujean a partici-

pat marţi la conferinţa „Ro-

mânia verde şi digitală. Ro-

lul oraşelor”, unde a pre-

zentat câteva repere pentru 

dezvoltarea verde a Cluju-

lui şi a României.

Astfel, primarul Emil Boc 

a vorbit despre digitaliza-

rea administraţiilor publice 

şi dimensiunea verde a ora-

şelor, arătând că obiectivul 

municipalităţii clujene es-

te reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră cu 

10%, până în 2030, dar şi 

creşterea suprafeţei verzi a 

oraşului cu 15%.

„Am participat astăzi la 

conferinţa hibrid «România 

verde şi digitală. Rolul ora-

şelor». Cu această ocazie, 

am expus câteva idei cu pri-

vire la conceptul de Verde.

Digital.Rezilient, după care 

oraşele europene se ghidea-

ză deja pentru o dezvoltare 

cât mai durabilă:

¤ digitalizare: semnătura di-

gitală, posibilitatea de a rea-

liza toate plăţile online şi de 

a emite acte online, interco-

nectarea bazelor de date sunt 

elemente esenţiale pe care ad-

ministraţia locală şi centrală 

trebuie să le aibă în vedere 

pentru un proces de digitali-

zare efi cient.

¤ dimensiunea verde: obiec-

tivul pentru Cluj-Napoca es-

te ca, până în 2030, să redu-

cem cu 10% gazele cu efect 

de seră şi suprafaţa spaţiilor 

verzi din oraş să crească cu 

15%. Totodată, urmărim plan-

tarea a 100.000 arbori.

¤ rezilienţă: oraşele au 

acum oportunitatea de a 

avea acces la resurse din fi-

nanţare europeană şi este 

rolul nostru ca primari să 

încurajăm schimbarea de la 

nivelul administraţiilor lo-

cale”, a transmis primarul 

Emil Boc.

Boc: „Scopul este 
ca cetăţeanul 
să depună documentele 
o singură dată”

Primarul Emil Boc a de-

clarat, pentru monitorulcj.ro, 

că municipalitatea urmăreş-

te interconectarea bazelor 

de date, astfel încât cetăţe-

nii să nu mai fie nevoiţi să 

prezinte anumite documen-

te care există deja în format 

electronic la Primărie.

„Strategia de digitaliza-

re va fi implementată atât 

în interiorul Primăriei 

Cluj-Napoca, cât şi în ex-

teriorul ei, în cadrul regii-

lor şi serviciilor conexe, fie 

că vorbim de Oficiul de Ca-

dastrare, de Carte Funcia-

ră, ANAF, Gaz sau Electri-

ca. Bazele de date trebuie 

interconectate, astfel încât 

actele eliberate de admi-

nistraţia locală să fie recu-

noscute de toate instituţi-

ile, acestea să nu mai cea-

ră semnătura olografă a ce-

tăţeanului, semnătura di-

gitală să fie recunoscută 

peste tot. Este important 

să avem de asemenea o in-

terconectare a bazelor de 

date naţionale, de la evi-

denţa proprietăţilor, la cea 

a pensiilor.

Scopul urmărit prin a-

ceastă strategie este ca ce-

tăţeanul să îşi depună do-

cumentele o singură dată 

– fie că e vorba de certifi-

cat de naştere, de deces, 

de carte de identitate – la 

Primărie şi să nu mai fie 

nevoit ulterior să prezin-

te aceste acte la alte direc-

ţii sau instituţii. De ase-

menea, dorim să emitem 

toate actele, autorizaţiile, 

avizele, în format digital, 

dar şi ca toate taxele să 

poată fi plătite online. Ast-

fel, cetăţeanul îşi va pu-

tea limita interacţiunea cu 

administraţia strict pentru 

eliberarea cărţii de identi-

tate, a certificatului de de-

ces, pentru căsătorii sau 

divorţuri. Cetăţenii econo-

misesc timp, bani şi sca-

pă de o sursă de stres”, a 

declarat edilul municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Clujul vrea să reducă gazele cu efect de seră cu 10%, până în 2030

Primarul Emil Boc a mai adăugat că, în comi-
sia de urbanism, vor exista culoare separate, 
astfel încât să fi e prioritizată avizarea con-
strucţiilor de dimensiuni mici, a caselor, ast-
fel încât timpul de așteptare să se reducă.
„Vom avea culoare separate pentru construi-

rea unei case, vor avea prioritate pentru a fi  
mai rapid. Să nu mai aud că unul care vrea 
să facă o casă stă cât cel care vrea să facă un 
ansamblu imobiliar. E de bun simţ. Vom 
acorda în egală măsură atenţie și proiectelor 
mari”, a mai adăugat Emil Boc.

Prioritate pentru avizarea caselor, în comisia de urbanism

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Orice propunere vine 
în fața dumneavoastră, 
să aveți în minte să nu 
permitem scăderea 
calității, orice proiect 
va trece prin furcile 
caudine ale 
specialiștilor 
din comisie. Nu avem 
voie să scădem 
standardul, din respect 
pentru cetățeni, să 
scădem calitatea vieții. Acum avem și 
instrumente legale, ține doar 
de noi să le aplicăm. Voi cere explicații 
acolo unde consider că trebuie“

EMIL BOC| primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Strategia de digitalizare va fi  implementată 
atât în interiorul Primăriei Cluj-Napoca, 
cât şi în exteriorul ei, în cadrul regiilor 
şi serviciilor conexe, fi e că vorbim de Ofi ciul 
de Cadastrare, de Carte Funciară, ANAF, Gaz 
sau Electrica. Bazele de date trebuie 
interconectate, astfel încât actele eliberate 
de administraţia locală să fi e recunoscute 
de toate instituţiile, acestea să nu mai ceară 
semnătura olografă a cetăţeanului, 
semnătura digitală să fi e recunoscută peste tot“

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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 „Este o greşeală” decizia 

de a ţine închise şcolile 

pentru 500.000 de elevi 

de clasele V-VII şi IX-XI, 

a declarat profesorul 

Mircea Miclea, după ce 

Guvernul a decis noi rela-

xări, dar niciuna referi-

toare la învăţământ. 

„Exact ţările cu cele mai 

slabe rezultate la PISA au 

ţinut cel mai mult timp şco-

lile închise”, a spus fostul 

ministru al Educaţiei, aver-

tizând: „Consecinţele sunt 

sabotarea viitorului econo-

miei naţionale, în condiţii-

le în care ştim cu toţii că 

principala avuţie naţională 

vor fi competenţele naţio-

nale, nu resursele naturale, 

în economia viitorului”.

„Vom deveni, probabil, cu-

legători de sparanghel califi -

caţi, în loc să fi m exportatori 

de tehnologie”, a spus Miclea, 

pentru Edupedu.ro.

Fondator al şcolii cogniti-

ve în psihologia românească 

şi fost ministru al educaţiei, 

clujeanul Mircea Miclea a pre-

cizat că un efect major al în-

chiderii prelungite şi nejusti-

fi cate a şcolilor este „creşte-

rea nivelului de anxietate în 

rândul elevilor şi inclusiv creş-

terea consumului de substan-

ţe. La nivel internaţional, creş-

terea este de 30%. Dacă co-

roborăm aceste date, creşte-

rea anxietăţii şi depresiei es-

te de aproximativ 30% în rân-

dul copiilor şi adolescenţilor, 

cu toate consecinţele care de-

curg de aici, cum ar fi  creşte-

rea consumului de substanţe. 

A devenit o problemă majoră 

de sănătate mintală”.

„Este o greşeală. Analiza 

OECD de săptămâna trecută 

arată că exact ţările cu cele 

mai slabe rezultate la PISA au 

ţinut cel mai mult timp şcoli-

le închise. Asta înseamnă că 

decalajul nostru faţă de stan-

dardele internaţionale se va 

mări. Asta mai înseamnă că 

efectul acestor defi cienţe de 

învăţare care s-au produs va 

fi  asimetric, inclusiv în inte-

riorul ţării noastre vor fi  afec-

taţi cei care erau cei mai dez-

avantajaţi. Diferenţa dintre ru-

ral şi urban va creşte şi mai 

mult, iar diferenţele dintre fa-

miliile cu status socio-econo-

mic scăzut şi familiile cu sta-

tus socio-economic ridicat se 

vor majora şi mai mult, din 

punct de vedere al învăţării. 

Altfel spus, cei care au fost în 

spate vor fi  şi mai în spate.

Fost ministru al Educației: 
„Este o greşeală menţinerea 
şcolilor închise”

În perioada 12-13 mai 

2021, la nivelul judeţului 

Cluj, 5.844 de elevi din 

clasele a VI-a, 4.206 elevi 

din mediul urban şi 1.638 

elevi din mediul rural, 

vor susţine evaluările 

specifi ce, la fi nalul clasei 

a VI-a, desfăşurate 

potrivit Ordinului nr. 

3.051/2016 şi Ordinului 

nr. 3.647/ 7 aprilie 2021. 

Din totalul celor 5.844 

de elevi de clasa a VI-a, 

2936 de elevi sunt din 

municipiul Cluj-Napoca.

Elevii claselor a VI-a vor 

susţine miercuri proba scrisă 

la Limbă şi comunicare, iar 

joi, 13 mai 2021, se va desfă-

şura proba scrisă la Matema-

tică şi Ştiinţe ale Naturii.

Probele scrise încep la 

ora 9:00, iar accesul elevi-

lor în săli este permis până 

la ora 8:30. Elevii vor fi aşe-

zaţi câte unul în bancă, în 

ordine alfabetică, la nivelul 

aceleiaşi clase, pentru a evi-

ta interacţiunea elevilor din 

clase diferite. Pentru elevii 

claselor a VI-a, timpul alo-

cat elaborării fiecărei lucrări 

scrise este de 60 de minu-

te, din momentul în care s-a 

încheiat distribuirea subiec-

telor fiecărui elev.

Toate sălile de clasă în 

care se vor susţine probele 

scrise din cadrul Evaluării 

Naţionale la finalul clasei a 

VI-a, în anul şcolar 

2020-2021, au în dotare ca-

mere funcţionale de supra-

veghere video şi audio.

Evaluarea Naţională la fi-

nalul clasei a VI-a, din pe-

rioada 12-13 mai 2021, se 

va desfăşura cu prezenţa fi-

zică a elevilor în unităţile 

de învăţământ preuniversi-

tar, indiferent de rata inci-

denţei din localitate, iar co-

misiile de la nivelul unită-

ţilor de învăţământ au obli-

gaţia de a asigura îndepli-

nirea condiţiilor de siguran-

ţă sanitară, potrivit preve-

derilor Ordinului comun, al 

Ministerului Educaţiei şi al 

Ministerului Sănătăţii, nr. 

3235/93/2021, cu modifică-

rile şi completările ulterioa-

re, pentru aprobarea măsu-

rilor de organizare a activi-

tăţilor în cadrul unităţilor/ 

instituţiilor de învăţământ 

în condiţii de siguranţă epi-

demiologică pentru preve-

nirea îmbolnăvirilor cu vi-

rusul SARS-CoV-2.

Rezultatele obţinute de 

către elevi la probele scri-

se, de la finalul clasei a 

VI-a, se constituie într-o di-

agnoză de sistem, nu se 

consemnează în catalogul 

clasei, nu se afişează, ci se 

comunică doar fiecărui elev 

şi părinte, în parte. 

Încep probele Evaluării 
Naţionale pentru clasa a IV-a

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Clujului, Emil 

Boc, susţine ideea obligati-

vităţii vaccinării studenţilor 

pentru reînceperea cursuri-

lor în mod fi zic.

Edilul Clujului, Emil Boc, a 

discutat, în cadrul unei inter-

venţii la Digi24, despre proce-

sul de vaccinare din Cluj-Na-

poca. Acesta a insistat asupra 

ideii de vaccinare a studenţi-

lor şi importanţa luării acestei 

măsuri pentru reînceperea în 

mod fi zic a cursurilor.

„Reticenţa la vaccinare nu 

este mai mare la cei peste 60 

de ani, ci la persoanele cu vâr-

sta sub 30 de ani. Cred că acest 

mesaj (vaccinarea studenţilor 

pentru reînceperea cursurilor 

în mod fi zic) ar trebui să in-

tre puternic şi la tinerii noş-

tri.” a spus ferm primarul.

„Nu ar trebui 
să ne lăsăm mai prejos”

Întrebat dacă va discuta cu 

rectorii pentru a lua în consi-

derare măsura vaccinării pen-

tru reînceperea cursurilor în 

mod fi zic, primarul a declarat 

că este şi va continua să fi e 

un susţinător în acest sens, de-

oarece Clujul este, printre al-

tele, un oraş universitar.

„Eu voi susţine această mă-

sură. Desigur, nu va fi  singu-

ra opţiune posibilă, probabil 

se va lua în considerare şi tes-

tul PCR/antigen sau dovada 

că ai avut COVID-19, dar vac-

cinarea va fi  cea mai utilă me-

todă. Cu siguranţă vor fi  şi al-

te alternative propuse de fa-

cultăţi în cazul studenţilor ne-

vaccinaţi, fi e continuarea în 

regim online a cursurilor.

Doreşti să mergi la festiva-

luri, te vaccinezi, doreşti să mergi 

la cursuri din nou în mod fi zic, 

te vaccinezi. Deja în afară se ia 

tot mai mult această decizie. 

Dacă universităţi precum Stan-

ford sau Georgetown propun a-

semenea măsuri, eu consider 

că nu ar trebui să ne lăsăm mai 

prejos.” a transmis Emil Boc.

În aprilie, Emil Boc a vorbit 

într-o intervenţie la Antena 3 

despre lipsa studenţilor şi pier-

derile înregistrate de Cluj-Napo-

ca din această cauză. Cursurile 

online au sărăcit oraşul, la pro-

priu şi la fi gurat.

„Am pierdut prezenţa a pes-

te 60.000 de studenţi în Cluj. 

Acum avem maxim 10-15.000 

de studenţi prezenţi în oraş. 

Acest lucru aduce foarte multe 

pierderi”, a declarat Boc.

Edilul din Cluj-Napoca spe-

ră că pandemia de COVID-19 

se va încheia la fi nalul lunii 

mai şi le-a recomandat tutu-

ror să se vaccineze, la fel cum 

a făcut-o şi el.

Studenţii clujeni cheltuie 
peste 33,4 milioane 
de euro pe lună

Specialiştii UBB au expli-

cat care sunt sumele cheltuie 

lunar de studenţi în munici-

piul Cluj-Napoca.

„Aproximativ 33,4 milioa-

ne de Euro sunt cheltuiţi lu-

nar în Cluj-Napoca de către 

studenţi, în perioadele în care 

aceştia sunt prezenţi fi zic la 

facultate. Estimarea este făcu-

tă pe baza studiului de impact 

în economia oraşului Cluj-Na-

poca a Universităţii Ba-

beş-Bolyai (UBB). Estimarea 

contribuţiei UBB în economia 

locală este realizată prin pris-

ma cheltuielilor generate de 

prezenţa universităţii în 

Cluj-Napoca, o imagine stati-

că a impactului prezenţei uni-

versităţii în oraş în termeni de 

bani aduşi în economia muni-

cipiului – un impact pe termen 

scurt, pe partea de cerere”, au 

explicat cei de la UBB într-un 

comunicat de presă.

Vaccinarea studenţilor, 
obligatorie pentru 
reluarea cursurilor?
Emil Boc a declarat că susţine obligativitatea vaccinării pentru studenţii 
prezenţi fizic la facultate: „Vrei să mergi la cursuri, te vaccinezi”
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Poliţiştii clujeni au prins 

mai multe persoane care 

doreau să călătorească 

cu plecare de pe aeropor-

tul din Cluj, prezentând 

o dovadă falsă de deţinere 

a unui rezultat negativ 

pentru depistarea 

cu COVID-19.

Cinci persoane s-au ales cu 

dosare penale pentru infracţi-

unea de fals, după ce au pre-

zentat buletine false care in-

dicau un rezultat negativ al 

testului pentru depistarea CO-

VID-19. Cei anchetaţi se afl au 

în aeroportul din Cluj-Napoca 

şi doreau să zboare spre Spa-

nia, fapt care impune dovada 

unui test negativ COVID, pen-

tru a putea călători.

„La data de 9 mai, poliţiştii 

din cadrul Secţiei Regionale de 

Poliţie Transporturi Cluj-Napo-

ca – Biroul de Poliţie Transpor-

turi Aeriene Cluj au identifi cat 

în aeroportul internaţional din 

municipiul Cluj-Napoca un băr-

bat în vârstă de 44 de ani, din 

comuna Ruscova, judeţul Ma-

ramureş, precum şi o femeie 

de 47 de ani, de cetăţenie spa-

niolă, care, cu ocazia îmbarcă-

rii în cursa aeriană spre Ma-

drid, au prezentat buletine me-

dicale false, atestând rezultatul 

negativ al unor teste pentru de-

pistarea virusului SARS-CoV-2”, 

transmit reprezentanţii In-

spectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj.

Alte trei persoane, 
suspectate pentru fals

Conform poliţiştilor, per-

soanelor respective le-au fost 

întocmite dosare penale pen-

tru săvârşirea infracţiunilor de 

fals material în înscrisuri ofi -

ciale şi uz de fals.

Totodată, poliţiştii au mai 

depistat încă trei persoane a-

fl ate pe aeroportul din Cluj, 

pentru care există suspiciu-

nea că ar fi  prezentat o dova-

dă falsă de deţinere a unui re-

zultat negativ al testului pen-

tru depistarea virusului 

SARS-CoV-2. În acest caz, es-

te vorba despre un bărbat în 

vârstă de 32 de ani, cetăţean 

tunisian, un bărbat de 32 de 

ani şi o femeie de 33 de ani, 

ambii din municipiul Sighetu 

Marmaţiei, judeţul Maramureş, 

informează poliţiştii clujeni.

„Poliţiştii s-au sesizat din 

ofi ciu cu privire la săvârşirea 

infracţiunilor de fals material 

în înscrisuri ofi ciale şi uz de 

fals, cercetările fi ind continu-

ate în vederea stabilirii tutu-

ror împrejurărilor cauzei”, au 

precizat cei din cadrul IPJ Cluj.

Prinşi cu teste false de coronavirus 
pe Aeroportul din Cluj-Napoca

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Paşapoartele COVID 

vor fi  implementate 

şi în România, iar cu aju-

torul acestora oamenii vor 

putea circula în Uniunea 

Europeană pe timpul 

pandemiei provocate 

de COVID-19. 

Certifi catele verzi digitale 

sau paşapoartele COVID, aşa 

cum mai sunt ele numite, vor 

fi  implementate în ţara noas-

tră cu ajutorul Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale (STS).

Paşapoartele COVID 
vor fi  gratuite

Paşapoartele vor conţine 

un cod QR şi se vor descărca 

dintr-un portal web securizat. 

Orice persoane care s-a vac-

cinat anti-COVID, care a fost 

infectat în ultimele 90 de zi-

le sau care prezintă un test 

negativ COVID de 72 de ore 

poate descărca gratuit acest 

certifi cate vedere digital. Mai 

mult de atât, reprezentanţii 

STS au anunţat că paşapoar-

tele se vor putea utiliza şi în 

format tipărit.

„Soluţia tehnică dezvol-

tată de instituţia noastră va 

fi interconectată cu cele im-

plementate de către celelal-

te state membre ale UE pen-

tru a permite eliminarea re-

stricţiilor de testare sau ca-

rantină la trecerea frontie-

rei”, se arată într-un comu-

nicat al STS.

Ce va conţine 
un paşaport COVID?

Codul QR va conţine da-

te individuale, cum ar fi nu-

me, prenume şi data naşte-

rii, dar şi date medicale esen-

ţiale, semnate digital. Docu-

mentele vor respecta toate 

regulile de protecţie a date-

lor personale şi vor putea fi 

utilizate la trecerea frontie-

rei, însoţite de actul indivi-

dual de identitate.

Paşapoartele COVID au 

fost deja verificate şi vali-

date în mai multe ţări din 

Uniunea Europeană.

„Specialiştii STS au reali-

zat o propunere de arhitec-

tură a sistemului informatic 

de emitere şi verifi care a cer-

tifi catelor digitale verzi, ur-

mând să se desfăşoare dez-

voltarea propriu-zisă a apli-

caţiilor, testarea cu instituţi-

ile din ţara noastră şi cele 

europene, iar, la fi nal, im-

plementarea acestora.

De asemenea, la nivel 

UE se întreprind demersuri 

pentru adoptarea Propune-

rii de Regulament a Parla-

mentului European şi a 

Consiliului privind un ca-

dru pentru emiterea, veri-

ficarea şi acceptarea certi-

ficatelor interoperabile pri-

vind vaccinarea, testarea 

şi recuperarea pentru a fa-

cilita libera circulaţie în 

timpul pandemiei de CO-

VID-19”, informează STS.

Termenul de implemen-

tare a acestor certificate ver-

zi la nivel european este de 

începutul lunii iulie 2021. 

Acum, în luna mai, are loc 

testarea de interconectare 

între ţările membre şi gate-

way-ul european (DGCG) 

care va centraliza şi admi-

nistra cheile publice ale ţă-

rilor membre pentru verifi-

carea semnăturilor certifica-

telor digitale verzi, Româ-

nia fiind programată pentru 

ziua de 21 mai.

Cum va funcţiona paşaportul COVID-19 
pentru România?

Judeţul Cluj este pe locul 

doi în topul vaccinării 

COVID-19 cu o acoperire 

de 30,2% din totalul 

populaţiei şi de 35,7% 

din total, fără persoanele 

sub 16 ani. De asemenea, 

în oraşul Cluj-Napoca 

rata de vaccinare 

a ajuns la 40%.

Cel mai bine stă Bucu-

reştiul, acolo unde rata ce-

lor eligibili pentru vaccina-

re a trecut de 40%, conform 

unor declaraţii făcute de Va-

leriu Gheorghiţă.

„La Bucureşti, acoperirea 

vaccinală este de 33,8% din 

populaţia rezidentă”, a ex-

plicat Valeriu Gheorghiţă, 

coordonatorul campaniei de 

vaccinare. 

Acesta a mai spus că da-

că este eliminată populaţia 

sub 16 ani rezultă o acope-

rire de peste 40% din tota-

lul populaţiei. „Asta expli-

ca evoluţia favorabilă a pan-

demiei”, a precizat Valeriu 

Gheorghiţă.

Sibiul este al treilea ju-

deţ din clasament cu un pro-

cent de 23,7% şi de 28,9%, 

fără persoanele sub 16 ani 

în ceea ce priveşte persoa-

nele vaccinate.

În top, urmează judeţul 

Braşov cu 23,55 şi 28,8% şi 

judeţul Constanţa cu 22,6% 

şi 27,3%.

Emil Boc: „Suntem 
pe direcţia bună”

Edilul a vorbit luni seară, 

într-o emisiune TV, despre cam-

pania de vaccinare, declarân-

du-se mulţumit de cum s-au 

raportat clujenii la vaccinare.

„Suntem, zic eu, pe di-

recţia bună. Cred totuşi că, 

şi în rândul tinerilor, trebu-

ie să existe un efort mai ma-

re de comunicare şi de im-

plicare, întrucât aici se gă-

sesc cele două chei pentru 

succesul deplin al vaccină-

rii”, a spus primarul.

„Conform DSP, la Cluj am 

trecut de 40% din populaţie 

(peste 16 ani), vaccinată cu o 

doză sau cu amândouă. Ne 

îndreptăm spre 50%. Sunt, în 

acest moment, 115.442 de per-

soane vaccinate, din munici-

piu mă refer. Dintre acestea, 

54.446 sunt imunizate cu pri-

ma doză, 61.096 cu ambele 

doze, asta însemnând un to-

tal de 41% din 286.024 popu-

laţie vaccinabilă. Asta era la 

sfârşitul săptămânii trecute. 

Sper ca 1 iunie să ne găseas-

că cu 50% sau mai mult po-

pulaţie vaccinată la Cluj, pen-

tru posibilitatea începerii eve-

nimentelor/festivalurilor. Ră-

mân la părerea că vaccinarea 

trebuie să rămână o chestiu-

ne de conştiinţă. Iei această 

decizie pentru sănătatea ta şi 

protejarea celuilalt”, a mai 

adăugat Emil Boc.

Vaccinare non-stop, 
la BT Arena, în weekend

În acest weekend va avea 

loc „Maratonul Vaccinării – 

Împreună pentru Cluj” care 

va avea loc la Sala Poliva-

lentă BT Arena. Timp de trei 

zile, non-stop, locuitorii din 

Cluj-Napoca cu vârsta de 

peste 16 ani, dar şi cei din 

alte localităţi, se vor putea 

vaccina cu serul Pfizer-Bi-

oNTech, fără programare ci 

doar cu buletinul.

Maratonul va începe vineri, 

14 mai, de la ora 16:00, până 

luni, 17 mai, la ora 8:00 la Sa-

la Polivalentă BT Arena. Clu-

jenii nu au nevoie de progra-

mare, ci doar de buletin, iar 

vaccinarea este gratuită.

La maraton vor participa 

ca voluntari sute de medici şi 

asistenţi din spitalele univer-

sitare clujene şi studenţi de la 

UMF. Vor fi  disponibile 20 de 

fl uxuri de vaccinare, iar rape-

lul se va face în perioada 4-7 

iunie, în aceeaşi locaţie.

În weekend-ul trecut, s-a 

organizat un astfel de mara-

ton de vaccinare şi în Bucu-

reşti, unde s-au imunizat pes-

te 20.000 de oameni, iar au-

torităţile îşi propun să atin-

gă cifra de 10.000 de persoa-

ne imunizate şi la marato-

nul din Cluj-Napoca.

Campania de vaccinare, un succes! 
Câți clujeni s-au vaccinat până acum?
35,7% din clujenii eligibili pentru vaccinarea anti-COVID-19 au fost imunizaţi deja

Rata de vaccinare a orașului Cluj-Napoca are o rata de vaccinare de 40%

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Circulația va fi  restricționată 

pe Bulevardul 21 Decembrie 

1989, odată cu începerea 

lucrărilor de frezare a asfal-

tului de pe carosabil, 

de miercuri, 12 mai.

Separarea benzilor și a sen-

surilor de circulație va fi  rea-

lizată cu balize unidirecționale:

 „În perioada următoare, 

Primăria Cluj-Napoca va efec-

tua următoarele:

¤ începând cu data de 

12.05.2021 vor fi  demarate lu-

crările de frezare a asfaltului 

de pe carosabil pe sectorul cu-

prins între strada Buftea și 

strada Constanța, cu excepția 

benzii dedicate BUS pe direcția 

dinspre centru spre aeroport.

¤ după fi nalizarea lucrărilor de 

frezare a asfaltului, în funcție 

de condițiile meteo, vor fi  apli-

cate două straturi de asfalt: stra-

tul de bază și stratul de legă-

tură (binder), peste care vor fi  

aplicate marcaje galbene pe va-

rianta defi nitivă de proiect, ur-

mând ca stratul de uzură să fi e 

aplicat ulterior.

¤ între perioada de realizare a 

lucrărilor de frezare și așternere 

a primului strat de asfalt sepa-

rarea benzilor și a sensurilor 

de circulație va fi  realizată cu 

balize unidirecționale de către 

constructor (SC DIFERIT SRL).

¤ culoarele pietonale nu vor fi  

afectate de aceste lucrări.

Ne cerem scuze pentru dis-

confortul creat și rugăm toți 

participanții la trafi c să circu-

le cu prudență și să respecte 

reglementările de circulație 

din zona șantierului”, a trans-

mis Primăria Cluj-Napoca.

Restricții de circulație 
pe Bulevardul 21 Decembrie 1989

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primul autobuz electric 

fabricat în România a ieșit 

„în plimbare” pe străzile 

Clujului. Este vorba despre 

autobuzul denumit UpCity, 

produs de compania româ-

nească ATP Motors la Baia 

Mare. Noul vehicul a fost 

prezentat la Baia Mare şi 

Cluj-Napoca. Autobuzul 

are 83 de locuri, dintre 

care 26 pe scaun, şi o auto-

nomie de 200 de kilometri.

Un prototip al noului au-

tobuz electric a apărut zilele 

trecute pe străzile din Baia 

Mare şi Cluj. Autobuzul are 

podea joasă, conform norme-

lor europene, pentru a permi-

te accesul vârstinicilor şi a 

persoanelor cu diazbilităţi, şi 

are trei uşi. Bateria este fur-

nizată de o companie cunos-

cută în domeniu, la nivel mon-

dial, Contemporary Amperex 

Technology Co. Limited.

Primul autobuz electric 
românesc, prezentat 
în Cluj-Napoca

Noul autobuz electric a fost 

surprins pe străzile Clujului 

duminică, 9 mai, de Ziua Eu-

ropei. Clujenii l-au fotografi -

at și și-au întors privirile du-

pă vehiculul 100% electric.

De altfel, Cluj-Napoca a fost 

primul oraș din România care 

a pus în circulație autobuze 

electrice, urmând să bifeze, în 

următorii ani, alte două pre-

miere în materie de transport 

public în comun: introduce-

rea autobuzelor autonome și 

a autobuzelor cu hidrogen. 

Licitația pentru achiziționarea 

primelor autobuze autonome 

a fost lansată deja, urmând 

ca primul autobuz fără șofer 

să apară pe străzile Clujului 

chiar de anul viitor. În pre-

zent, 41 de autobuze electri-

ce circulă pe străzile Clujului, 

fi ind cumpărate prin fonduri 

europene şi elveţiene.

„Autobuzul este prevăzut 

cu podea joasă și intrare joa-

să, asigurând un confort spo-

rit pentru toate categoriile de 

călători. Astfel, accesul este 

facil pentru copii, dar și pen-

tru seniori și persoanele cu 

dizabilități locomotorii. În ce-

ea ce privește motorul electric, 

al autobuzului nostru, este un 

motor sincron cu magnet per-

manent, dezvoltat de DANA 

Prestolite. Sistemul de frânare 

este defi nit de experții de la 

WABCO, sistemul de climati-

zare încorporează tehnologia 

Valeo, iar sistemul de direcție 

este marca BOSCH - ZF.

Toate aceste tehnologii re-

unite ne garantează un auto-

buz urban propulsat complet 

electric, inovator, sigur pentru 

șofer și pasageri, capabil să 

răspundă provocărilor în tra-

fi cul orașelor mai mari sau mai 

mici. Dincolo de detaliile im-

presionante, sunt mândru să 

anunț dezvoltarea acestui pro-

dus, deoarece este un produs 

românesc, dezvoltat de o fi r-

mă cu capital 100% românesc, 

competitiv pe piața europea-

nă, ce va duce la creștere eco-

nomică zonală și va crea noi 

locuri de muncă”, a anunţat 

omul de afaceri băimăeran Mir-

cea Cîrţ, deţinătorul compani-

ei producătoare. 

Autobuzul urmează să fi e 

omologat la nivel european 

chiar în acest an, dar deocam-

dată nu se ştie preţul cu care 

va fi  comercializat şi nici mo-

mentul în care va fi  disponi-

bil pe piaţă. Un vehicul simi-

lar produs de compania Sola-

ris, primul cumpărat ofi cial de 

un oraş din România, Clujul, 

şi înscris în trafi c din 2018 cos-

tă în jur de 600.000 de euro.

Primul autobuz electric 
„made in Romania” 
a ajuns în Cluj-Napoca
Autobuzul electric produs la Baia Mare a fost testat 
zilele trecute pe străzile din Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a lansat recent licitația pe Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pentru achiziționarea 
primelor autobuze autonome. Valoarea estimată a achiziției 
este de 27.349.280 lei (peste 5, 5 milioane de euro), potrivit 
anunțului publicat pe platformă. Suma va fi  asigurată din 
bugetul municipiului Cluj-Napoca.

Acordul-cadru prevede furnizarea a minim două și maxim 
14 autobuze, cu o capacitate de cel puțin 10 locuri fi ecare. 
Durata acordului-cadru va fi  de 48 de luni. Termenul limită 
pentru depunerea ofertelor este data de 24 mai 2021, iar 
criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Potrivit caietului de sarcini al anunțului de achiziție publică, au-
tobuzele vor fi  folosite în zona istorică a orașului, în special în 
zonele greu accesibile și inclusiv pe timpul nopții. 
Autovehiculele se vor deplasa pe baza unui algoritm software 
ce primește datele necesare pentru a lua decizii de la seturi de 
senzori. De asemenea, se arată că viteza de exploatare va fi  li-
mitată la 25 km/h pentru autovehiculul Level 3 sau superior, 
respectiv la 40 km/h pentru autovehiculul Level 4 sau superi-
or. Potrivit caietului de sarcini, autobuzele vor avea și personal 
de însoțire care va putea să intervină în cazul unei defecțiuni. 
Sistemul de conducere autonom se va dezactiva automat la 
solicitarea personalului de însoțire.

Clujul va avea autobuze fără șofer
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Finalizare proiect
”Îmbunătățirea infrastructurii ru  ere de importanță regională - Traseu Regional Transil-
vania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – 

limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976”

Unitatea Administra  v-Teritorială Județul Cluj anunță fi nalizarea proiectului ”Îmbunătățirea 
infrastructurii ru  ere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul 
Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la 
Km 0+000 la Km 31+976”, Cod SMIS 114102. Proiectul a fost fi nanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Obiec  vul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei 
zone rurale deosebite a județului Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 75.799.832,58 lei.
Valoarea totală eligibilă este de 75.590.642,91 lei din care:
• 64.252.046,47 lei fi nanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regio-

nală (85 %),
• 9.826.783,57 lei fi nanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %),
• 1.511.812,87 lei cofi nanțare de la Consiliul Județean Cluj (2 %)
Valoarea totală neeligibilă este de 209.189,67 lei și reprezintă cheltuieli diverse și nepre-

văzute.
Grupul țintă al proiectului este format din populația comunelor Așchileu, Bonțida, Borșa 

și Vultureni precum și de persoanelecare tranzitează zilnic drumul județean DJ 109.
Rezultate es  mate:
- 31,976 km de drum județean modernizat la standarde europene
- 2 poduri de pe traseul drumului județean înlocuite cu poduri noi
- 3 poduri de pe traseul drumului județean reabilitate/modernizate
- 25 stații transport public - 5 stații de autobuz modernizate și 20 stații de autobuz noi
- 18 parcări
Pe întreg traseul drumului județean sunt elemente des  nate siguranței circulației: sem-

nalizare ru  eră și pietonală, trotuare,parapeți metalici și pietonali.
Rezultatele proiectului conduc la îmbunătățirea calității vieții pentru grupul țintă sub di-

ferite aspecte: social, economic, de mediu.
Impactul proiectului la nivelul Regiunii Nord-Vest este realizat prin facilitarea mobilității 

populației, a bunurilor și serviciilor,proiectul reprezintând o componentă a traseului regio-
nal Drumul Bistriței.

Perioada de implementare a proiectului, conform contractului de fi nanțare, este de 68 
luni, începând cu data de 15.12.2015 cu termen de fi nalizare 31.07.2021.

PUBLICITATE

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Viceprimarul Dan Tarcea 

a declarat că lucrările 

la noua bază sportivă 

La Terenuri sunt realizate 

în proporție de 30%, iar ter-

menul de fi nalizare anunțat 

rămâne valabil. Baza spor-

tivă ar trebui să fi e fi naliza-

tă până în 31 august.

Viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dan Tarcea, 

a vorbit în cadrul unui inter-

viu hotnews.ro despre prin-

cipalele investiții ale 

municipalității din acest an, 

menționând printre acestea 

și baza sportivă La Terenuri. 

Tarcea a precizat că proiec-

tul „trebuie” să fi e gata pâ-

nă la fi nalul lunii august, în 

acest moment, lucrările fi ind 

realizate în proporție de 30%.

 „Aici a fost nevoie să fa-

cem și partea de exproprieri, 

iar acum suntem la 30% din 

lucrări. Până la sfârșitul lunii 

august, această bază sportivă 

trebuie să fi e gata. Valoarea 

lucrărilor se ridică la 25 de 

milioane de lei. Este o valoa-

re mare și practic investițiile 

de aici sunt realizate din fon-

duri de la bugetul local, nefi -

ind eligibile la vremea respec-

tivă pentru fonduri europe-

ne”, a declarat Dan Tarcea 

pentru sursa citată.

Lucrările, „în ritm de melc”

Contractul de proiectare 

și execuție pentru baza spor-

tivă La Terenuri din cartie-

rul clujean Mănăștur a fost 

semnat de Primăria munici-

piului Cluj-Napoca în urmă 

cu aproximativ un an. Tot 

atunci a fost anunțată și du-

rata de realizare a investiției, 

care ar trebui să fi e de 16 

luni, primarul Emil Boc pre-

conizând că termenul de fi -

nalizare al lucrărilor ar pu-

tea fi  vara anului 2021.

La începutul anului în curs, 

fostul deputat și activist Adri-

an Dohotaru se arăta reticent 

cu privire la respectarea ter-

menului de fi nalizare a noii 

baze sportive.

„La Terenuri se reface, în-

să în ritm de melc. Am trecut 

azi pe acolo, doar un excava-

tor lucra, alteori niciunul. E 

clar că nu va fi  gata la vară, 

motiv sufi cient pentru Primă-

rie să rezilieze contractul”, 

spunea Dohotaru în ianuarie. 

Bază sportivă 
pe 4,2 hectare

Investiția are ca obiect 

crearea unei baze sportive și 

de agrement pe o suprafață 

de peste 4,2 hectare (42.410 

mp). Practic, clujenii de toa-

te vârstele vor avea la 

dispoziție un parc de relaxa-

re și agrement, dar și o ba-

ză sportivă modernă, cu do-

tări de ultimă generație și cu 

acces gratuit, promite muni-

cipalitatea. De asemenea, ba-

za va oferi clujenilor o 

suprafață de spații verzi ame-

najate de peste 18.000 de 

metri pătrați.

Baza sportivă și parcul de 

agrement vor cuprinde tere-

nuri pentru sporturi în aer li-

ber (tenis de câmp, baschet, 

mini fotbal, badminton, vo-

lei), amenajate cu suprafețe 

sintetice adaptate și prevăzu-

te cu nocturnă. Vor mai exis-

ta terenuri de beach volley cu 

nisip, o pistă de alergare, o 

zonă cu aparate și echipamen-

te parkour, un skatepark, dar 

și zone de fi tness.

Mai departe, baza sportivă 

va include o clădire 

multifuncțională cu parter și 

etaj, cu o suprafață construită 

de 1.210 mp (suprafață 

desfășurată – 1.742 mp). În a-

ceastă sală vor avea loc 

activități sportive indoor, pre-

cum squash, tenis de masă, 

escaladă, yoga sau aerobic. Tot 

în cadrul bazei sportive și par-

cului de agrement vor fi  reali-

zate zone de recreere pentru 

copii și pentru seniori, dar și 

un amfi teatru în aer liber, în 

care va exista posibilitatea ame-

najării unui patinoar, pe timp 

de iarnă. Durata de realizare 

a investiției este de 16 luni.

Ritm lent pe șantierul bazei sportive La Terenuri
Viceprimarul Dan Tarcea: „Suntem la 30% din lucrări. Până la sfârșitul lunii august trebuie să fie gata”

Lucrările la noua bază sportivă La Terenuri sunt realizate în proporție de 30%

Tot atunci, primarul 
Emil Boc declara pentru 
monitorulcj.ro că nu are 
informații că lucrările 
nu vor putea fi finaliza-
te până la 31 august 
2021, însă va monitori-
za situația.

Viceprimarul Dan Tarcea 
a vorbit luni, în cadrul 
interviului acordat, și 
despre finalizarea 
Parcului Tineretului.

 „Discutăm de o 
suprafață de 21,3 hec-
tare de teren, o 
suprafață mare de te-
ren, un teren care a fost 
degradat în cartierul 
Iris, la care lucrările se 
vor finaliza în anul aces-
ta. Aici este un proiect 
pe fonduri europene de 
peste 10 milioane de 
euro investiție, o 
investiție de care se vor 
putea bucura toți locui-
torii cartierului Iris, un 
cartier muncitoresc în 
urmă cu 30 de ani, în 
care erau comasate toa-
te fabricile, o zonă in-
dustrială care va fi for-
mată atât din investiții 
private cât și prin 
investiții publice”, a 
spus Tarcea.

Parcul Tineretului, 
finalizat în acest an
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Organizatorii Festivalului 

Internaţional de Film la 

Berlin au confi rmat luni 

organizarea unor proiecţii 

exclusiv în aer liber deschi-

se marelui publicului 

în luna iunie, aducând drept 

argument o îmbunătăţire 

a situaţiei sanitare din 

Germania, informează AFP.

Din cauza pandemiei, edi-

ţia de anul acesta a Berlina-

lei, festival de cinema creat 

în 1951, unul dintre cele mai 

importante din Europa alături 

de cele de la Cannes şi Vene-

ţia, este organizată pentru pri-

ma dată în două părţi, o pri-

mă etapă, dedicată competi-

ţiei, fi ind desfăşurată online 

la începutul lui martie.

Ursul de Aur pentru cel mai 

bun fi lm a revenit peliculei 

„Babardeală cu bucluc sau 

porno balamuc/Bad Luck Ban-

ging or Loony Porn”, realiza-

tă de Radu Jude, o satiră la 

adresa ipocriziei societăţii.

„Scăderea ratei de inci-

denţă în Berlin, precum şi 

semnalele pozitive din par-

tea autorităţilor locale de a 

sprijini cererea desfăşurării 

unui proiect-pilot cu teste 

obligatorii au întărit decizia 

organizatorilor festivalului 

de a planifi ca un eveniment 

exclusiv în aer liber”, au 

anunţat organizatorii Berli-

nalei într-un comunicat.

Rata de incidenţă pentru 

ultimele şapte zile în capita-

la germană este de aproxima-

tiv 100, în scădere în ultima 

perioadă. Dacă rata se stabi-

lizează dedesubtul acestui 

prag simbolic timp de mai 

multe zile, se vor putea redes-

chide diferite sectoare ale eco-

nomiei precum terase, resta-

urante şi spaţii cu destinaţie 

culturală precum cinemato-

grafe, teatre şi săli de concert.

Spectatorii care vor dori 

să asiste la proiecţiile prevă-

zute pentru perioada 9-20 

iunie în 16 locuri din oraş, 

printre care şi Insula muze-

elor, vor trebui să respecte 

un protocol sanitar strict, 

cum ar fi  prezentarea unui 

rezultat negativ sau dovada 

vaccinării complete.

Ceremonia ofi cială de de-

cernare a premiilor, în prezen-

ţa câştigătorilor anunţaţi în 

luna martie, este prevăzută 

pentru data de 13 iunie.

„Odată cu evenimentul 

«Summer Special» dorim să 

trezim dorinţa de a merge la 

cinema şi de a contribui la re-

naşterea activităţilor cultura-

le cu public”, au mai spus di-

rectorii Berlinalei, Mariette 

Rissenbeek şi Carlo Chatrian.

Festivalul de Film de la Berlin 
confirmă organizarea 
unor proiecţii în aer liber

În UE, femeile reprezintă 
jumătate dintre angajaţii 
din domeniul ştiinţei
În majoritatea statelor 

membre ale Uniunii 

Europene există cel puţin 

tot atâtea femei ca şi băr-

baţi în învăţământul uni-

versitar, iar numărul feme-

ilor studenţi doctoranzi a 

crescut mult mai rapid 

decât numărul echivalent 

de studenţi doctoranzi băr-

baţi, arată datele publicate 

marţi de Ofi ciul European 

de Statistică (Eurostat).

În 2020, din aproape 73 de 

milioane de persoane angaja-

te în UE în domeniul ştiinţei 

şi tehnologiei, cu vârsta cu-

prinsă între 15 şi 74 de ani, 

aproape 37,5 milioane erau 

femei (51,3%) şi 35,5 milioa-

ne erau bărbaţi (48,7%).

În două treimi dintre sta-

tele membre ale Uniunii Eu-

ropene, majoritatea persoa-

nelor angajate în domeniul 

ştiinţei şi tehnologiei erau fe-

mei, cea mai ridicată ponde-

re fi ind în Lituania şi Leto-

nia, cu 63,7% şi, respectiv, 

62.9%. Austria, Olanda, Lu-

xemburg, Cehia, Italia şi Mal-

ta sunt singurele ţări cu o 

pondere se sub 50%, variind 

între 49,9% şi 45,2%.

La nivel regional (NUTS1), 

cea mai ridicată pondere a fe-

meilor angajate în domeniul 

ştiinţei şi tehnologiei anul tre-

cut a fost observată în Litua-

nia (63,7%), Letonia (62,9%), 

regiunile nord şi sud - est din 

Bulgaria (60,4%), Azore 

(59,6%) şi Estonia (59,5%).

În contrast, Malta avea doar 

45,2% dintre femei angajate 

în domeniul ştiinţei şi tehno-

logiei, ea fi ind urmată de re-

giunile italiene din sud, nord-

vest, nord - est şi centru, va-

riind între 45% şi 47%.

Publicul, revenit în sfârşit 

la un concert la Scala din 

Milano, le-a oferit luni o 

primire triumfală directo-

rului muzical şi dirijoru-

lui Riccardo Chailly 

şi tinerei soprane Lise 

Davidsen, care au făcut 

să vibreze legendara sală 

de spectacole din Italia 

după şase luni de linişte 

din cauza pandemiei 

de coronavirus, relatează 

AFP marţi.

Muzicienii şi interpreţii au 

fost întâmpinaţi cu aplauze 

intense, numeroase „bravo!” 

şi „fantastic!” fi ind auzite de 

la balcoanele ocupate de pu-

blicul limitat la cinci sute de 

persoane, însă entuziast.

„Este o emoţie imensă să 

putem respira din nou atmo-

sfera pe care doar publicul 

ne-o poate oferi; sper că aces-

ta este un nou început şi că 

nu ne vom opri după aceste 

luni triste de linişte”, a de-

clarat zâmbind Laura Marza-

dori, prim-violonistă.

Pentru a respecta norme-

le de distanţare, orchestra s-

a afl at la parter, înconjurată 

de decorul aurit şi lojele dra-

pate în catifea roşie a sălii 

celebre pentru acustica sa 

excepţională.

În pofi da acestor restricţii, 

senzaţiile au fost intense. „Cu 

toţii am ascultat din fotoliile 

noastre concerte înregistrate, 

însă acest lucru nu are nimic 

de-a face cu emoţia muzicii 

în direct, cu frumuseţea şi ca-

litatea sunetului natural”, a 

mărturisit Dominique Meyer, 

director al teatrului de operă 

Scala din Milano din 2020.

Concertul, încărcat de sim-

boluri, s-a încheiat cu cele-

brul cor al sclavilor din „Na-

bucco” de Verdi, cu a sa „Va, 

pensiero”, oda libertăţii ce 

combină frumuseţea şi triste-

ţea cântate şi anterior, în tim-

pul concertului lui Toscanini 

din 1946, care a dat ocazia 

unui „bis” foarte aplaudat.

Vedetă în ascensiune, so-

prana norvegiană Lise 

Davidsen, în vârstă de 34 de 

ani, a debutat pe scena Sca-

la, oferind o interpretare emo-

ţionantă a ariilor din ''Tan-

nhäuser'' de Wagner, ''Ari-

adna din Naxos" de Richard 

Strauss şi ''Dama de pică'' 

de Ceaikovski.

„A fost magic, reîntoarce-

rea la pasiunea pentru serile 

mari ale premierei”, a decla-

rat încântat Pia Matteoni, pro-

fesoară italiană în vârstă de 

75 de ani, purtând o rochie 

de seară neagră şi un colier 

mare de perle. Frustrată, ea a 

evitat concertele difuzate în 

streaming înainte de a reveni 

în cele din urmă la Scala.

Simbol al renaşterii

„Scala a fost întotdeauna 

un simbol pentru milanezi 

şi pentru Italia, este al doi-

lea brand italian din punct 

de vedere al notorietăţii, în 

urma Ferrari”, a precizat Do-

minique Meyer.

Şi, „în mod paradoxal, Sca-

la este cea care dă semnalul 

redemarării întregii ţări, du-

pă ce, la începutul crizei sa-

nitare, cultura nu era consi-

derată o activitate esenţială”, 

forţând teatrele să se închidă 

perioade îndelungate.

După ce au susţinut spec-

tacole virtuale, departe de pu-

blicul lor, muzicienii erau ne-

răbdători să revină pe scenă. 

„A fost trist să rămân închis 

atât de mult timp, lipsea pa-

siunea pentru muzică”, a spus 

Damiano Cottalasso, violonist 

în vârstă de 54 de ani.

În mijlocul orchestrei, „sun-

tem în centrul sălii, protago-

nişti ai unei renaşteri a tea-

trului şi muzicii în general... 

Când cânţi doar pentru tine 

eşti precum plantele care se 

ofi lesc”, a adăugat artistul.

Sala Scala din Milano 
şi-a regăsit splendoarea 
în ovaţiile publicului
Primul spectacol la Scala din Milano cu spectatori în sală a avut loc 
după 6 luni de lockdown din cauza pandemie



miercuri, 12 mai 2021 | monitorulcj.ro SĂNĂTATE 9

Restricţiile impuse pentru 

a încetini răspândirea 

pandemiei de coronavirus 

au reprezentat ceea ce 

Consiliul Europei descrie 

într-un nou raport drept 

un „regres al democraţiei” 

pe întregul continent, 

relatează marţi DPA.

Potrivit secretarului ge-

neral Marija Pejcinovic Bu-

ric, chiar „acţiunile legiti-

me” ale guvernelor pentru 

a face faţă virusului au re-

dus libertăţile „în moduri 

care ar fi inacceptabile în 

vremuri normale”.

„Pericolul este ca această 

cultură democratică a noastră 

să nu se recupereze pe deplin”, 

a avertizat Pejcinovic Buric.

Cei 47 de membri ai Con-

siliului, printre care se numă-

ră şi unele dintre ţările cel mai 

greu lovite de pandemie, au 

intrat şi ieşit din lockdown-uri 

cu durată şi severitate diferite 

începând din martie 2020.

Unul dintre cele lungi 

lockdown-uri a fost al treilea din 

Irlanda, impus la sfârşitul lunii 

decembrie şi terminat abia luni, 

deşi multe restricţii rămân în vi-

goare, precum interzicerea re-

deschiderii restaurantelor.

Consiliul susţine că „re-

stricţiile şi măsurile legate de 

COVID nu trebuie numai să 

fi e necesare şi proporţionale, 

dar şi limitate ca durată”.

Astfel de restricţii, potrivit 

Consiliului, sunt permise nu-

mai dacă sunt „legale, propor-

ţionale cu necesitatea de a 

proteja sănătatea şi siguranţa 

publică şi nediscriminatorii”.

Pe lângă menţionarea re-

strângerilor „excepţionale” a-

supra libertăţilor, precum li-

bertatea de întrunire, Consi-

liul avertizează că femeile 

sunt mai vulnerabile la vio-

lenţa domestică, că atacurile 

împotriva migranţilor s-au în-

mulţit şi că independenţa ju-

diciară nu a fost garantată 

„în unele ţări”.

„În multe cazuri, probleme-

le pe care le vedem sunt ante-

rioare pandemiei de coronavi-

rus”, a spus Pejcinovic Buric.

Cu toate acestea, pande-

mia a provocat de asemenea 

„un val de cenzură”, potrivit 

Consiliului, cu critici ai re-

stricţiilor „suferind represalii” 

şi „fi ind reduşi la tăcere”.

Democraţia, în pericol din cauza 
restricţiilor impuse de pandemie

Anticorpii neutralizanţi 

împotriva SARS-CoV-2 per-

sistă în organismul pacien-

ţilor care au trecut prin 

boală cel puţin 8 luni de la 

infecţie în majoritatea 

cazurilor, asigură un studiu 

realizat de spitalul milanez 

San Raffaele şi de Institutul 

Superior de Sănătate (ISS) 

italian, relatează EFE.

Pacienţii infectaţi care pro-

duc anticorpi în primele 15 zi-

le de la contractarea bolii au 

un risc mai mic de a dezvolta 

o formă gravă de COVID-19, 

precizează studiul publicat de 

marţi de revista ştiinţifi că Na-

ture Communications.

Durata anticorpilor şi im-

portanţa dezvoltării lor tim-

purie pentru a combate infec-

ţia sunt principalele rezulta-

te ale studiului realizat de ce-

le două institute din Italia.

Pe baza a 162 de pacienţi 

testaţi pozitiv la SARS-CoV-2 cu 

simptome diferite, studiul con-

chide că anticorpii rămân în or-

ganism timp de 8 luni, indife-

rent de gravitatea bolii, de vâr-

sta pacienţilor sau de prezenţa 

unor patologii prealabile.

Primele mostre de sânge 

prelevate au corespuns peri-

oadei martie-aprilie 2020, în 

timp ce ultimele au fost rea-

lizate în noiembrie.

„După opt luni de la dia-

gnostic doar trei pacienţi nu 

au mai răspuns pozitiv la tes-

tul de anticorpi”, au explicat 

ISS şi spitalul San Raffaele 

într-un comunicat.

În schimb, 79% dintre per-

soanele analizate au produs an-

ticorpi în primele săptămâni de 

la începerea simptomelor, iar 

cei care nu au dezvoltat anti-

corpi au avut un risc mai ma-

re de a face o formă mai gravă 

a bolii, dincolo de alţi factori.

„Pacienţii care nu pot pro-

duce anticorpi neutralizanţi în 

prima săptămână după infec-

tare trebuie identifi caţi şi tra-

taţi la timp, deoarece riscă să 

dezvolte forme mai grave ale 

bolii”, a precizat Gabriella Scar-

latti, directoarea departamen-

tului de boli virale de la spita-

lul San Raffaele din Milano.

Studiul are „implicaţii atât 

în privinţa gestionării clinice 

a bolii pacientului cât şi în 

frânarea pandemiei”, a expli-

cat Scarlatti în comunicat.

Studiul a analizat şi reacti-

varea anticorpilor în faţa coro-

navirusului sezonier, responsa-

bil cu gripa, şi a concluzionat 

că aceştia „recunosc parţial no-

ul coronavirus şi se pot reacti-

va după infecţie, deşi nu sunt 

efi cienţi în neutralizarea lui”.

Cu toate acestea este vor-

ba de o veste bună, având în 

vedere că exista temerea ca 

acest tip de anticorpi ar pu-

tea încetini dezvoltarea anti-

corpilor specifi ci împotriva 

SARS-CoV-2 şi ar avea efecte 

negative în timpul bolii.

Anticorpii împotriva COVID-19 
durează cel puţin opt luni

Comisia Europeană a cerut 

marţi în faţa justiţiei belgie-

ne ca laboratorul britanico-

suedez AstraZeneca să 

livreze blocului comunitar 

cele 90 de milioane de doze 

de vaccin anti-COVID-19 pe 

care nu le-a livrat în primul 

trimestru, sub sancţiunea 

unor penalităţi fi nanciare, a 

anunţat executivul comuni-

tar, potrivit AFP.

Este prima dată când Co-

misia Europeană îşi preci-

zează cererile în procedura 

judiciară pe care a declan-

şat-o împotriva companiei 

AstraZeneca, pe care o acu-

ză că nu şi-a respectat obli-

gaţiile contractuale.

Contractul a fost încheiat 

în baza dreptului belgian, aşa-

dar audierea în acest proces 

se va desfăşura la un tribunal 

din Bruxelles şi este progra-

mată pentru 26 mai.

AstraZeneca a livrat state-

lor UE în primul trimestru al 

anului numai 30 de milioane 

din cele 120 de milioane de 

doze de vaccin prevăzute în 

contract, iar pentru trimestrul 

al doilea a anunţat că va pu-

tea livra numai 70 de milioa-

ne din cele 180 de milioane 

de doze promise iniţial.

„În procedura declanşată 

noi cerem livrarea celor 90 de 

milioane de doze care ar fi  tre-

buit livrate în primul trimes-

tru”, iar livrarea acestora să se 

încheie până la sfârşitul lunii 

iunie, a declarat un purtător 

de cuvânt al Comisiei.

„Cerem ca tribunalul să 

ceară societăţii efectuarea li-

vrărilor, iar în cazul în care 

ea nu-şi respectă această obli-

gaţie să putem cere plata 

unor penalităţi fi nanciare”, 

a adăugat el.

O a doua procedură judici-

ară, mai lungă, a fost declan-

şată pe fond, pentru ca justi-

ţia să determine „dacă a exis-

tat sau nu o încălcare a con-

tractului de preachiziţie de vac-

cinuri”, a mai precizat repre-

zentantul Comisiei Europene.

Conform acesteia din urmă, 

AstraZeneca dispune de sufi -

ciente capacităţi de producţie 

în Marea Britanie şi în UE pen-

tru a-şi putea onora obligaţii-

le contractuale. Comisia Euro-

peană ceruse anterior compa-

niei AstraZeneca să redirecţi-

oneze către UE doze de vac-

cin produse la cele două fa-

brici ale sale din Marea Brita-

nie, dar AstraZeneca a răspuns 

că producţia acestora este alo-

cată britanicilor, întrucât că 

aşa prevede contractul semnat 

cu guvernul de la Londra cu 

trei luni înaintea celui semnat 

cu Comisia Europeană.

Între timp însă, folosirea vac-

cinului AstraZeneca a fost re-

strânsă în majoritatea statelor 

UE nu din cauza dozelor insu-

fi ciente, ci ca urmare a semna-

lării unor cazuri de tromboze la 

persoanele vaccinate cu acest 

ser, care deşi au fost foarte rare 

au condus la o neîncredere a 

populaţiei în vaccinul produs 

de laboratorul britanico-suedez

UE cere în instanţă companiei AstraZeneca 
să livreze dozele restante din primul trimestru
AstraZeneca a livrat statelor Uniunii Europene în primul trimestru al anului numai 30 de milioane 
din cele 120 de milioane de doze de vaccin prevăzute în contract

Comisia Europeană a cerut marţi în faţa justiţiei belgiene ca laboratorul britanico-suedez AstraZeneca să livreze 
blocului comunitar cele 90 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 pe care nu le-a livrat în primul trimestru

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

Comisia Europeană a clarifi cat luni că actualul contract pentru 
achiziţia de vaccinuri anti-COVID-19 semnat cu compania farmace-
utică AstraZeneca rămâne în vigoare și după luna iunie.
Precizările vin după ce comisarul european pentru piaţa internă, 
Thierry Breton, declarase în ziua precedentă la postul FranceInfo că 
Bruxellesul nu va reînnoi acest contract după luna iunie, dând astfel 
de înţeles că atunci vor înceta livrările vaccinului AstraZeneca pentru 
statele UE, relatează luni agenţia EFE.
Termenul „reînnoire” a contractului „se pretează confuziei și ar 
trebui să-l evităm”, a spus purtătorul de cuvânt principal al 
Comisiei Europene, Eric Mamer. El a precizat că acordul cu 
AstraZeneca a fost semnat „pe baza distribuirii dozelor prevă-
zute”, așadar contractul nu se încheie atât timp cât nu sunt li-
vrate toate dozele cuprinse în document.
Precizări similare au venit și din partea purtătorului de cuvânt 
pentru sănătate al Comisiei Europene, Stefan de Keersmaecker, 
care a subliniat că ''vaccinul AstraZeneca este foarte important 
pentru portofoliul nostru'' de vaccinuri anti-COVID-19 și „este 
important să primim dozele prevăzute în contract”.
În schimb, ei au confi rmat anunţul din aprilie al Comisiei 
Europene, potrivit căruia aceasta nu va opta pentru cumpărarea 
celor 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin 
AstraZeneca la care are dreptul conform clauzelor contractului.

Contractul cu AstraZeneca nu se încheie în iunie
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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.

¤ 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 Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 bal-
coane, 1 cămară pe casa scării, sis-
tem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși interi-
or lemn, pereţi vopsea lavabilă, sis-
tem alarmă, 8 mp boxă în subsolul 
blocului, parcare cu abonament în 
faţa blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial mobi-
lat. Nu se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, 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, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
informaţii și alte detalii sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 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.

CASE/CABANE

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

¤ 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 la țară, în comuna Su-
atu nr. 383, strada principală, com-
pus din 2 camere, bucătărie, an-
treu, debara, teren arabil extravi-
lan. Pentru informații și alte detalii 
sunați la telefon 0749-509107. 
(10.14)

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colonia 
Valea Fânațelor, preț 10 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (2.7)

¤ 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. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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GRA-

TUIT

¤ 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, deco-
mandat, et. 1, str. Dorobanților nr. 
97, cu ieșire în P-ța Mărăști, preț 
350 euro. Informații suplimentare 
tel. 0744-979793. (11.14)

¤ 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.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

SERVICII

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

¤ Executăm țiglă metalică și cera-
mică, jgheaburi, burlane, orice 
reparații la acoperișuri, terase, 
dulgherie, izolații cu polistiren, 

curățenie. Tel. 0733 495407, 
0751 475744. (11.30)

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

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost în-
că restituite. Tel – 0736 – 138 193.

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

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

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

AUTO/MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare noi 
și diferite cabluri pentru aparaturi 
electonice, unele noi. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (6.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-

re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (5.7)

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare 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 asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Vând răsad de căpșuni. 
Informații la telefon 0745-
300323, 0264-424005. (6.7) 

¤ Vând cântar bebe, pătuț pentru 
copii cu două sertare, cădiță pen-
tru baie bebe. Pentru informații și 
alte detalii sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând bulbi de zambile, nuci (al-
toi), pruni. Pentru informații su-
plimentare sunați la 0264-
424005 sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând scaun scoică pentru auto-
turism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 0264-
424005. (6.7)

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

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

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

unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informații la telefon 0747-
417912. (5.7)

¤ Vând semințe de lobodă verde, 
semințe de pătrunjel pentru frun-
ze, semințe de fl ori. Pentru alte 
informații apelați 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

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

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preț între 80 de 
bani și 1 RON. pentru cantități 
mai mari livrăm și acasă. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
0745-265436. 

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

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ 15 lei/bucata. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon: 0264-535847 sau 
0745-265436.

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

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

DONAȚII

¤ Donez recamier. Sunați la 
0745-300323 sau 0264-424005. 
(6.7)

CITAȚII

¤ Numita soţia lui Kovacs Istvan 
născ. Tamas Kata este citată la 
Judecătoria Huedin în dosar nr. 
1907/242/2020. în data de 
21.09.2021, ora 10,00.

¤ Numiţii Bota Vasile a lui Stefan 
și soţia născută Sfârlea Maria, Bo-
ta Maria sunt citaţi la Judecătoria 
Huedin în dosar nr. 
1909/242/2020 în data de 
21.09.2021, ora 10,00.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

S.C. I&C Transilvania Construcții S.R.L., cu sediul 
în str. Mihai Viteazu nr. 45, Turda, jud. Clu,j anunţă publi-
cul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
Autorizației de mediu pentru „Staţie de betoane“, loc. Câm-
pia Turzii f.n., jud. Cuj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul A.P.M. Cluj – Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la 
sediul titularului: str. Mihai Viteazu, nr. 45, Turda, jud. Cluj,  
în zilele luni - vineri între orele 09.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, 
nr. 99, jud. Cluj în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 
14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.

ANUNȚ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. SARMA-
TEC S.R.L. începerea demersurilor în vederea obţinerii Au-
torizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Unitate producţie ar-
ticole din metal şi confecţii metalice“, din comuna Apahida, 
Sat Apahida, Str. Constructorilor, Nr. 28-30, jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, du-
pă următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri în-
tre orele 8:30 – 13:00.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
intersat că „Elaborare PUZ în condiţiile Legii nr. 350/2001 
actualizată“, în municipiul Cluj-Napoca, Drumul Sfântul 
Ioan, fn, jud. Cluj, titular S.C. OZANA S.R.L., nu necesi-
tă evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedu-
rii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9.00 – 14.00, în termen de 10 zile calendaristi-
ce de la data apariției anunțului.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

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

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

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

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de către operatorul de energie LA 
REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ, cu întreruperea furnizării curentului, care afectează și 
funcționarea instalațiilor de alimentare cu apă, se va FURNIZA APĂ CU PRESIUNE SCĂZUTĂ, 
după cum urmează:

JOI, 13 MAI 2021
Localitatea: Florești 
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Someșului; str.Sportului; str. Digului; str. Plopilor; str. Castanilor; str. Muzeul Apei; 

str. Tineretului; str. Crișan; str. Lacului; str. Horea; str. Cloșca; str. Gheorghe Doja; str. Mihail 
Kogălniceanu; str. Barbu Lăutaru; str. Simion Bărnuțiu; str. Andrei Mureșanu; str. Tudor 
Vladimirescu; str. Morii; str. Iazului; str. Iazul Morii; str. Colonia Nouă; str. Avram Iancu 
între numerele 1-323 (pe partea dreaptă) ;

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-15:00;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le 
acopere necesitățile pe perioada anunțată.

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

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

Mulțumim pentru înțelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ 

In conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modifi carile si completarile ulterioare, 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA scoate la concurs, pe perioada determinata 
de 2 ani:

-un post de medic specialist radiologie si imagistica medicala cu competenta in CT si 
RMN in cadrul Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala

Înscrierea la examen/concurs pentru postul publicat se face la sediul Spitalului Clinic 
Municipal Cluj Napoca, str.Tabacarilor nr.11 Serviciul RUNOS, in termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicarii prezentului anunt, iar examenul/concursul se organizează în maximum 
30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare 
de la încheierea înscrierilor.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de medic/biolog, și certifi cat de confi rmare în gradul profesional;
c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la 
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modifi cările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) 
sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și 
chimist, înfi inţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și 
Chimiștilor în sistemul sanitar din România;  

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar/ declaratie pe proprie raspundere;
g) certifi cat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fi zic și neuropsihic 

pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs- 150 lei.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul de medic specialist.

NOTIFICARE

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă 
MAXIM ANDREEA-MARIA, înscris în Tabloul UNPIR, 
sub nr. 1325/2021, tel. 0728176861, e-mail andreea_
maria_maxim@yahoo.com, în calitate de administrator 
judiciar provizoriu notifi că deschiderea procedurii de 
insolvenţă în formă generală împotriva debitorului 
AMMAFLOR MIX S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Răsăritului nr. 100 Bl. R1 Sc. III Et. 4 Ap. 34, jud. Cluj, 
O.R.C. Cluj J12/1685/2010, având CUI 27560859, prin 
sentinţa civilă nr. 861/04.05.2021 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dos. nr. 16/1285/2021.

Creditorii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă. 
Acestea vor fi  depuse obligatoriu în două exemplare, din 
care unul la Registratura Tribunalului Specializat Cluj (Calea 
Dorobanţilor nr. 2-4, Cluj-Napoca) la dos. nr. 16/1285/2021 
(mail tr-comercial-cluj@just.ro), iar exemplarul 
administratorului judiciar va fi  comunicat exclusiv la adresa 
de email a acestuia.

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă 
este 08.06.2021. Termenul limită pentru verifi carea 
creanţelor, întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 15.06.2021. Contestaţiile la 
tabelul preliminar pot fi  depuse în termen de 7 zile de la 
publicarea acestuia în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor și afi șarea 
tabelului defi nitiv al creanţelor este 29.06.2021.

Prima Adunare a creditorilor va avea loc online, prin 
corespondenţă electronică, la data de 18.06.2021, ora 12. 

LICITAȚIE PUBLICĂ

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

• imobilul „Hotel Cristian” situat în Cluj-Napoca, Piaţa 
Mihai Viteazu, F.N., jud. Cluj – partea înscrisă în Cartea 
Funciară,

• eventualele drepturi litigioase pe care Eunicia Rotiserie 
SRL le deţine/le va deţine cu privire la partea de construcţie 
neînscrisă în Cartea Funciară, precum și

• bunurile mobile din hotel.
– preţul de pornire: 438.000,00 Euro (+TVA).
Licitaţia va avea loc în data de 19.05.2021, ora 15.00 la 

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

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 26.05.2021, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040, email: 
offi ce@solvendi.ro

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

Ec. Adina Costin

LICITAȚIE PUBLICĂ

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

I. Construcţii, situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
151, jud. Cluj, înscrise în Cartea Funciară nr. 265841 
Cluj-Napoca, nr. cad. 742/3-C1, nr. cad. 742/3-C2 și nr. cad. 
742/3-C3 (în incinta Aeroportului International Avram Iancu 
– Cluj-Napoca) – preţ de strigare 792.825 lei, exclusiv TVA.

II. Teren în suprafaţă de 1.641 mp, situat în Dej, str. 1 Mai, 
FN, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 59657 Dej, nr. top. 
1478/2/1 – preţ de strigare 259.455,00 lei, exclusiv TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 18.05.2021, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 25.05.2021, ora 14:00; 
02.06.2021, ora 14.00; 08.06.2021, ora 14.00, respectiv 
în data de 15.06.2021, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

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

Cristina PurcarANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

S.C. SAB CONSTRUCT S.R.L., anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru „Autorizarea lucrărilor de 
construire imobil mixt, amenajări exterioare, racorduri şi 
branşamente, împrejmuire, operaţiuni notariale, organizare 
de şantier“, str. Someșului nr. 39, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

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

ANUN PLAN URBANISTIC DE DETALIU

ACS INDUSTRIES EUROPE S.R.L. anunță inițierea 
planului urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD – EXTINDERE 
HALĂ INDUSTRIALĂ, RECOMPARTIMENTĂRI, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ŞI OPERAŢIUNI NOTARIALE“, 
amplasat în Mun. Turda, str. Trascăului, nr. 6, C.F. 64643, 
64644, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Turda, 
direcția urbanism.
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Westbrook scrie 
istorie în NBA

Russell Westbrook, coordona-
torul de joc al echipei 
Washington Wizards, și-a trecut 
în cont a 182-a triplă dublă din 
carieră, luni, într-un meci cu 
Atlanta Hawks (124-125) din 
sezonul regulat al ligii profesio-
niste nord-americane de bas-
chet (NBA), o performanţă de-
ţinută de 47 de ani de legenda-
rul Oscar Robertson.
La vârsta de 32 de ani, starul lui 
Wizards a reușit o performanţă 
excepţională în termeni de sta-
tistică (zece unităţi sau peste la 
trei categorii – puncte, recupe-
rări, pase decisive), stabilind în 
actualul sezon o medie de o tri-
plă dublă și pentru a patra oară 
după sezoanele 2016-2017, 
2017-2018 și 2018-2019.
Westbrook a captat a zecea recu-
perare în ultimul sfert al meciului 
cu Hawks, determinând intrarea 
lui „RussWest” în istorie. El reuși-
se deja 23 de puncte și 17 pase 
decisive în cursul acestui meci.
Russell Westbrook l-a depășit 
astfel pe Oscar Robertson, care a 
reușit a 181-a triplă dublă pe 24 
martie 1974, pe când evolua la 
Milwaukee Bucks, în ultimul din 
cele 14 sezoane la profesioniști.

Judokanii clujeni 
au impresionat 
la CN U-23

În perioada 7-8 mai a avut 
loc la Poiana Brașov 
Campionatul Naţional de 
Tineret U23 individual și în 
echipe. Din partea „U”-CSM 
Cluj au participat 6 judoka la 
masculin și 5 judoka la femi-
nin, care au adus în palmare-
sul clubului un număr de 9 
medalii, dintre care 4 de aur, 
1 de argint și 4 de bronz.
La individual:
Locul I
¤ Serafi ma Moscalu, categoria 
70 kg
¤ Denisa Așchiopoaiei, catego-
ria 57 kg
¤ Paul Creaţă, categoria 100 kg
Locul II
¤ Riccardo Stoica, categoria 
100 kg
Locul III
¤ Luciana Catană, categoria 52 kg
¤ Gergely Gabor, categoria 73 kg
¤ Claudiu Oancea, categoria 60 kg
Locul V
¤ Roxana Oprea, categoria 48 kg.
La competiţia destinată echipelor, 
fetele de la ”U”-CSM Cluj-Dinamo 
au cucerit medalia de aur, iar 
echipa masculină s-a clasat pe 
treapta a treia a podiumului.

Pe scurt

Universitatea Cluj 

a rămas fără antrenor 

după ce conducerea a 

renunţat la Costel Enache, 

omul care a pregătit echi-

pa în ultimele luni.

Conducerea „studenţilor” 

analizează în această peri-

oadă mai multe variante pen-

tru postul de antrenor. Mir-

cea Cojocaru şi Viorel Mol-

dovan sunt la ora actuală va-

riantele cu cele mai mari şan-

se de reuşită.

În cazul în care Cojoca-

ru ajunge în postura de an-

trenor, el se pare că va lu-

cra cu George Florescu şi 

Gabriel Giurgiu. Cei doi foşti 

jucători s-ar putea alătura 

antrenorului clujean.

O altă variantă cu mari şan-

se de reuşită este Erik Lincar. 

Fostul antrenor de la Turris 

Turnu Măgurele se afl ă în ne-

gocieri avansate cu „U” şi nu 

este exclus să semneze în ur-

mătoarea perioadă.

Liviu Ciobotariu a fost pe 

lista scurtă a celor de la U-

niversitatea Cluj, dar el a 

ajuns în această săptămână 

la FC Voluntari. Totuşi, „Cio-

bi” poate ajunge la „U” da-

că nu o salvează pe Volun-

tari de la retrogradare.

Costel Enache a rezistat din 

septembrie şi până în mai la 

Universitatea Cluj.

Costel Enache a mai antre-

nat în cariera sa formaţiile 

CSM Ceahlăul Piatra Neamţ, 

CSMS Iaşi, Dunărea Galaţi, 

România U18, România U19, 

FC Botoşani, Astra Giurgiu, 

FC Hermannstadt şi Petrolul 

Ploieşti.

Universitatea a încheiat se-

zonul pe locul secund în Gru-

pa A din play-out, cu 39 de 

puncte, după Farul Constan-

ţa (42 puncte).

Schimbările de antrenor la 

„U” Cluj au devenit o obiş-

nuinţă în ultimii ani. Bogdan 

Lobonţ, Cristi Dulca, Mircea 

Cojocaru şi Adrian Falub au 

fost printre numele care au 

fost pe banca „studenţilor” 

în ultimii ani.

Bătaie pentru postul 
de antrenor la „U” Cluj

Gigi Becali a sărit ca ars 

după remiza FCSB – 

Academica Clinceni 2-2 şi 

a aruncat săgeţi în direc-

ţia echipei ilfovene.

Patronul celor de la FCSB 

recunoaşte că a investit su-

me importante de bani la 

Academica Clinceni, însă 

spune că s-a retras în mo-

mentul în care echipa a pro-

movat. Totuşi, Becali nu şi-a 

recuperat toţi banii investiţi 

şi este aproape să piardă ti-

tlul din cauza echipei pe ca-

re a susţinut-o în trecut.

„Normal, Clinceni este 

echipa mea şi acum! La mi-

ne nu există blat. Cei de aco-

lo nu mi-au dat banii. Tre-

buie să îmi dea 350-400.000 

de euro! Am dat banii, am 

investit banii ăştia. Noi 

ne-am retras când promovat 

Academica, că nu era regu-

lamentar să mai fim acolo, 

dar banii nu i-am luat. Tot 

spun că o să dea banii, dar 

nu i-au dat.”, a declarat Gigi 

Becali pentru GSP.Ro.

Gigi Becali spune că fot-

baliştii de la Academica 

Clinceni sunt mai mult in-

teresaţi să câştige CFR-ul 

titlul, decât FCSB.

„Nu-i normal? Nu mi-a dat 

banii, 400.000 de euro. Asta 

e situaţia. CFR a bătut-o pe 

Clinceni mereu, iar cu noi a 

făcut egal şi ne-a bătut. Echi-

pa mea, cum ar veni, pe ca-

re am promovat-o eu... Pro-

blema e că ei au cam mers pe 

teren cu CFR Cluj. Cu noi şi-au 

dat viaţa, cu CFR nu!Doar eu 

puteam să fac asta, să-mi fi e 

învăţare de minte”, a mai adă-

ugat patronul lui FCSB, vizi-

bil iritat de rezultat.

Declaraţiile lui Gigi Be-

cali vin după ce în etapa a 

7-a din play-off-ul Ligii 1, 

FCSB a remizat, 2-2, cu Aca-

demica Clinceni.

Gigi Becali suspectează o alianță 
Academica Clinceni – CFR Cluj

Campioana en-titre 

a făcut un meci modest 

cu Sepsi Sf. Gheorghe 

şi a pierdut cu 1-0 partida 

disputată pe „Dr. 

Constantin Rădulescu” 

din Cluj-Napoca. Pavol 

Safranko a marcat 

unicul gol al meciului 

în minutul 42.

Meciul din Gruia a fost 

unul extrem de tensionat, ca 

toate partidele disputate de 

CFR Cluj în acest play-off. 

Clujenii au făcut un meci 

modest, fi ind dominate la ce-

le mai multe dintre capitol 

de formaţia oaspete.

Edi Iordănescu a recunos-

cut după meci că echipa nu 

merita mai mult de un punct 

în jocul cu Sepsi.

„Adversarul are respec-

tul nostru. Nu ne place, e 

foarte greu de digerat, dar 

adversarul merită respec-

tat. A venit, a jucat, a avut 

momentele lui, a fost foar-

te agresiv, ceea ce ştiam. 

Din păcate, noi am fost 

într-o zi în care am simţit 

că am vrut, dar nu am pu-

tut. Am creat prea puţin 

în prima repriză, am fost 

destul de pasivi, inexacţi 

la construcţie, cu multe 

mingi pierdute şi am dat 

ocazii adversarului să fie 

periculos. În repriza a do-

ua am schimbat, dar nu 

am avut inspiraţie şi şan-

să. Sunt meciuri în care 

nu îţi ies lucrurile şi ai ne-

voie de şansă. Am băgat 

mingi în careu, cu puţină 

şansă probabil că puteam 

să salvăm un punct. Mai 

mult, sub nicio formă nu 

cred că meritam. E un mo-

ment greu, ne rămâne să 

îl analizăm, să vedem ce 

e de făcut”, a concluzio-

nat tehnicianul clujenilor.

Nervi mulţi după meci

Alex Chipciu şi-a pierdut 

cumpătul după CFR Cluj – 

Sepsi 0-1 şi l-a luat de gât pe 

un fan care a venit să-i ceară 

socoteală la stadion.

Fotbalistul se pregătea 

să plece de la stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu” în 

momentul în care un supor-

ter a venit la maşina lui şi 

a început să îi ceară soco-

teală pentru rezultatele mo-

deste ale echipei. Mijloca-

şul lui CFR Cluj nu a rămas 

pasiv şi a ieşit din maşină 

şi l-a luat de gât pe fan şi 

a aruncat o ploaie de înju-

rături „F***-ţi morţii mă-tii! 

Băga-mi-aş p*** în mă-ta, 

să-mi bag!”.

Iasmin Latovlevici, afl at 

prin preajmă, a fost cel care 

a calmat situaţia şi le-a atras 

atenţia poliţiştilor care se afl au 

în zonă. Chipciu a declarat ul-

terior pentru GSP.Ro. că re-

gretă momentul.

„M-a jignit. Oricum, re-

gret că am gestionat aşa si-

tuaţia, nu trebuia să-l bag 

în seamă. Îmi pare rău pen-

tru reacţia avută”.

Fotbalistul celor de la CFR 

Cluj s-a ales cu o amendă de 

500 de lei în urma incidentului.

CFR Cluj, salvată 
de Clinceni

CFR Cluj a fost salvată de 

remiza înregistrată între Aca-

demica Cliceni şi FCSB. Cele 

două echipe au încheiat la e-

galitate, 2-2, un meci despre 

care s-a discutat extrem de 

mult. Micuţa echipă de lângă 

Bucureşti a luptat până în ul-

tima clipă şi o ajută pe pri-

mul loc să rămână pe primul 

loc în clasament.

Trupa din Gruia are 45 de 

puncte în clasament, fi ind la 

un singur punct în faţa celor 

de la FCSB. Ardelenii sunt în 

continuare la mâna lor şi pot 

câştiga un nou titlu.

CFR Cluj va juca în run-

da următoare la Craiova, în 

timp ce FCSB se va depla-

sa la Sf. Gheorghe pentru 

meciul cu Sepsi.

Nervi mulți după CFR Cluj – Sepsi 0-1. 
Chipciu l-a luat de gât pe un fan.
CFR Cluj a pierdut, 1-0, meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe în etapa a 7-a 
din play-off, la capătul unui meci cu mulți nervi

CFR Cluj a pierdut pentru prima dată în istorie un meci cu Sepsi Sf. Gheorghe
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