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ACTUALITATE

Organizatorii 
festivalurilor, 
apel către președinte
Untold, Electric Castle și alți 800 de or-
ganizatori de evenimente cer sprijinul 
lui Klaus Iohannis.  Pagina 5

SOCIAL

Burse dedicate 
cinefililor, oferite de TIFF
TIFF organizează cea de-a șaptea ediție a 
proiectului „Bursa Alex. Leo Șerban”, în 
cadrul căreia vor fi  oferite burse.  Pagina 6
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Someșul, poluat de 
gunoaie aruncate ilegal
Malurile şi apa Someşului sunt poluate cu 
deşeuri depozitate ilegal, care ajung din Flo-
reşti la Cluj-Napoca şi mai departe. Pagina 7

ADMINISTRAȚIE

Drumul Bistriței 
a fost finalizat
CJ Cluj a anunţat fi nalizarea proiectului 
„Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de im-
portanţă regională – Traseu Regional Tran-
silvania Nord, Drumul Bistriţei”.  Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

59 1.629 758 80 2 4
Situația epidemiologică în județul Cluj – 12 mai 2021

SĂNĂTATE

Peste 3.000 de persoane, imunizate la 
maratonul de la Spitalul Militar

ACTUALITATE

Vaccinurile ARN mesager, mai eficiente 
împotriva variantei indiene COVID

Peste 3.400 de persoane s-au 
vaccinat în perioada perioada 
4 – 11 mai în cadrul maratonu-
lui de la Spitalul Clinic Militar 
de Urgenţă „Dr. Constantin Pa-
pilian” din Cluj-Napoca. 

La maratonul de vaccinare or-
ganizat în cadrul Spitalului Cli-
nic Militar de Urgenţă din Cluj-Na-
poca, care a început în 4 mai şi 
s-a încheiat marţi, 11 mai, au fost 
imunizate 3.402 persoane, dintre 
acestea, 821 prezentându-se la 
vaccin pe timp de noapte, a in-
format, miercuri, Ministerul Apă-
rării Naţionale (MApN).

În total, un număr de 21.100 
de persoane care nu aveau o 
programare prealabilă au fost 
imunizate împotriva COVID-19 
în cadrul maratonului de vacci-
nare organizat în această lună 
în spitalele militare din Cluj, Bu-
cureşti, Braşov, Constanţa, Cra-
iova, Iaşi şi Timişoara.

Numărul celor vaccinaţi la 
Cluj nu îl depăşeşte cu mult pe 
cel al persoanelor vaccinate la 
Spitalul Universitar de Urgenţă 
Militar Central „Dr. Carol Davi-
la” din Bucureşti, acolo unde 
s-au vaccinat 3.863 persoane.

MApN reaminteşte că, înce-
pând din 8 mai, vaccinarea fără 
programare prealabilă în platfor-
ma electronică a fost extinsă în 
toate cele 11 spitale militare din 
ţară (Bucureşti, Braşov, Cluj, Con-
stanţa, Craiova, Focşani, Galaţi, 
Iaşi, Piteşti, Sibiu şi Timişoara).

Astfel, pe tot parcursul in-
tervalului orar de funcţionare, 
persoanele cu vârste de peste 
60 de ani care doresc să se vac-
cineze se vor prezenta în re-
spectivele centre până la ora 
14,00, iar cele cu vârsta de pâ-
nă în 60 de ani, după ora 14,00 
şi până la terminarea progra-
mului normal de lucru.

Vaccinurile împotriva CO-
VID-19 care folosesc tehnologia 
ARN mesager (ARNm), precum 
Pfi zer/BioNtech şi Moderna, 
par a fi  efi cace împotriva vari-
antei indiene a coronavirusului 
SARS-CoV-2, a transmis mier-
curi Agenţia Europeană a Me-
dicamentului (EMA), relatează 
AFP, Reuters şi EFE.

Datele evaluate de agenţia eu-
ropeană privind efi cacitatea vac-
cinurilor ARNm împotriva vari-
antei B.1.617 (varianta indiană) 
sunt „încurajatoare”, a declarat 
la o conferinţă de presă directo-
rul EMA pentru riscuri vaccina-
le şi ameninţări biologice, Marco 
Cavaleri. El s-a arătat optimist şi 
asupra capacităţii vaccinurilor ca-
re funcţionează pe bază de ade-
novirus, cum ar fi  AstraZeneca 
şi Johnson & Johnson, de a pro-
teja împotriva acestei variante, 
cu menţiunea că EMA aşteaptă 

date suplimentare din India, un-
de este administrată o versiune 
a vaccinului AstraZeneca.

Pe de altă parte, EMA conside-
ră că este nevoie de mai multe da-
te clinice şi din lumea reală des-
pre cât de bine şi cât timp prote-
jează actualele vaccinuri anti-CO-
VID-19 înainte de a se lua o deci-
zie privind administrarea unor do-
ze de consolidare sau unei a tre-
ia doze din serurile administrate 
în prezent în două doze.

Aceeaşi conferinţă de presă 
că experţii săi au fi nalizat in-
specţia din Rusia privind res-
pectarea bunelor practici în dez-
voltarea şi producţia vaccinului 
Sputnik V, iar acum delegaţia 
agenţiei europene a început să 
viziteze fabricile unde este pro-
dus acest vaccin, în cadrul pro-
cesului de evaluare continuă 
premergător unei posibile auto-
rizări a acestuia în UE.

Masterplan pentru zona industrială de pe Bulevardul Muncii 
Primăria Cluj-Napoca va realiza un masterplan pentru zona de Nord-Est, prin care vor fi trasate direcțiile de dezvoltare 
în următorii 10-15 ani. Este vizată o suprafață de teren de aproximativ 430 de hectare. Pagina 3 

„Verde” pentru concerte 
în aer liber, la Cluj-Napoca
Evenimentele cu maxim 300 de participanți pot fi organizate din nou
Rata incidenței COVID-19 la Cluj-Napoca a scăzut miercuri sub pragul de 1,5 cazuri la mia 
de locuitori, motiv pentru care mai multe restricții au fost eliminate. 
Evenimentele culturale pot fi organizate în aer liber, în limita a 300 de participanți. Pagina 4

Cât mai durează „calvarul” din Mărăști?

Lucrările de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 „sunt în grafic”, a declarat administratorul firmei Diferit SRL, Grigore Vădean, 
însă greul abia acum vine. Șantierul care pune la încercare nervii clujenilor va fi gata doar la primăvară. Pagina 7
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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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Consiliul Judeţean Cluj 

a anunţat astăzi ofi cial 

fi nalizarea proiectului 

„Îmbunătăţirea infrastruc-

turii rutiere de importan-

ţă regională – Traseu 

Regional Transilvania 

Nord, Drumul Bistriţei, 

prin modernizarea 

şi reabilitarea DJ 1P9 

(intersecţie DN1C – limita 

jud. Sălaj)”. Drumul 

Bistriţei a fost fi nalizat. 

Nota de plată: 

75 de milioane 

de lei, circa 2 milioane 

de lei/km modernizat

Miercuri, 12 mai 2021, a avut 

loc conferinţa de presă prileju-

ită de fi nalizarea investiţiei eu-

ropene „Îmbunătăţirea infras-

tructurii rutiere de importanţă 

regională – Traseu Regional 

Transilvania Nord, Drumul Bis-

triţei, prin modernizarea şi re-

abilitarea DJ 109 (intersecţie 

DN1C – limita jud. Sălaj)”.

Drumul de aproximativ 

32 de kilometri a costat 

75.799.832,58 lei, din care 

64.252.046,47 lei fi nanţare 

nerambursabilă din Fondul 

European de Dezvoltare Re-

gională (85%), 9.826.783,57 

lei fi nanţare nerambursabi-

lă din bugetul naţional (13%) 

şi 1.511.812,87 şei cofi nan-

ţare de la Consiliul Judeţean 

Cluj (2%).

Pe lângă asfaltarea drumu-

lui, în cadrul proiectului au 

fost reconstruite două poduri 

de pe traseu şi alte trei poduri 

au fost modernizate. De ase-

menea, au fost amenajate 25 

de staţii pentru transportul 

public în comun, din care cinci 

au fost modernizate şi 20 sunt 

noi. Tot în cadrul proiectului, 

au fost amenajate 18 parcări. 

Proiectul a demarat în 15 de-

cembrie 2015 şi avea termen 

de fi nalizare pe 31 iulie 2021. 

Drumul are garanţie 5 ani. În 

proiect au fost implicate co-

munele Vultureni, Aşchileu, 

Borşa şi Bonţida.

„Această investiţie derula-

tă cu fonduri europene con-

tribuie în mod semnifi cativ la 

creşterea calităţii vieţii cetă-

ţenilor din cele patru comu-

ne, dar şi la impulsionarea in-

vestiţiilor din zonă. În mod 

cert, acest drum judeţean de 

mare importanţă a devenit ex-

trem de atractiv, valorile de 

trafi c înregistrate în ultima pe-

rioadă confi rmând această re-

alitate”, a declarat vicepreşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Marius Mînzat.

Drumul Bistriţei, asfaltat 
de două fi rme „de casă”

Primul lot al contractu-

lui, ce vizează executarea 

de lucrări de modernizare 

şi de reabilitare a Drumu-

lui Judeţean DJ 109, pe sec-

torul Răscruci – Borşa – 

Vultureni, între kilometrul 

0+100 ş i  k i lometrul 

20+786, la care se adaugă 

şi construcţia unui pod nou, 

a fost realizat de firma Di-

ferit, în cadrul unui con-

tract încheiat cu CJ Cluj, 

în valoare de 21.429.234,68 

lei fără TVA, încheiat în 17 

decembrie 2018. SC Diferit 

SRL este cunoscută pe plan 

local ca fiind abonată la 

contractele pe bani publici, 

în special finanţate de la 

bugetul instituţiilor condu-

se de foşti lideri demo-

crat-liberali, dar nu numai.

Lotul al doilea, care vi-

za execuţia de lucrări de 

modernizare şi de reabili-

tare a porţiunii Aşchileu – 

limita judeţului Sălaj (între 

kilometrul 20+786 şi kilo-

metrul 31 + 976), la care 

se adaugă construcţia unui 

pod nou şi reabilitarea a al-

tor trei poduri existente, a 

fost atribuit unei alte firme, 

tot din Cluj-Napoca, pe nu-

me SC Dacia Asphalt SRL. 

Dacia Asphalt SRL a cerut 

un preţ de 28.229.627 de 

lei cu TVA inclusă. Potrivit 

Oficiului Naţional al Regis-

trului Comerţului, SC Da-

cia Asphalt SRL este o com-

panie care se ocupă cu con-

strucţia de drumuri şi de 

autostrăzi, înfiinţată în da-

ta de 2 iunie 2016, din ac-

ţionariatul cărora fac parte 

Ioachim Eugen Cadâr şi Cris-

tina Petruţ. Cadâr este fos-

tul director general şi pre-

şedinte al Consiliului de Ad-

ministraţie al Regiei Auto-

nome de Drumuri Judeţene 

Cluj, instituţie aflată în sub-

ordinea Consiliului Jude-

ţean Cluj.

Drumul Bistriţei a fost finalizat
Nota de plată: 75 de milioane de lei, 
circa 2 milioane de lei per kilometru modernizat

Consiliul Judeţean Cluj a anunţat astăzi ofi cial fi nalizarea Drumului Bistriţei

Accident grav în Piaţa 
Avram Iancu, cu patru 
maşini lovite şi o victima

Un accident grav a avut loc miercuri în Piaţa 
Avram Iancu din Cluj-Napoca, fi ind implica-
te patru mașini și o victimă.
„Două autospeciale și un echipaj SAJ au in-
tervenit la un eveniment rutier, produs în 
piaţa Avram Iancu din municipiul 
Cluj-Napoca.
Pompierii au găsit trei autoturisme ava-
riate, iar unul dintre ocupanţi era întins 
pe carosabil, lângă autoturism și pre-
zenta convulsii.
Acesta a primit asistenţă medicală de 

urgenţă de la salvatorii aflaţi la faţa lo-
cului și a fost transportat la spital pen-
tru investigaţii și îngrijiri de specialita-
te”, a transmis ISU Cluj.

Un bărbat a murit 
într-un parc Turda. 
Medicii nu l-au putut salva.
Un bărbat a murit într-un parc din 
Turda, în zona „Trei Mocani”. La sosirea 
ambulanţei, medicii l-au găsit pe acesta 
în stare de inconștienţă.
Chiar dacă echipajele de salvare au efectuat 
manevrele de resuscitare, bărbat a murit.
„La data de 12 mai a.c., în jurul orei 09.15, 
Poliţia municipiului Turda a fost sesizată cu 
privire la faptul că într-un parc din munici-
piu, o persoană de sex masculin se afl ă în 
stare de inconștienţă.
La faţa locului s-au deplasat poliţiștii, 
împreună cu un echipaj al ambulanţei. 
În urma manevrelor de resuscitare efec-
tuate, echipajul medical a declarat de-
cesul bărbatului.
Cu ocazia verificărilor s-a stabilit identi-
tatea acestuia, un bărbat de 52 de ani, 
din municipiul Turda. În cauză nu sunt 
suspiciuni cu privire la decesul acestuia, 
cercetările fiind continuate sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de ucidere din cul-
pa”, a transmis IPJ Cluj.

Accident între Corneşti 
şi Mihai Viteazu, cu un TIR

Un accident rutier a avut loc între la ieșire din lo-
calitatea Cornești, spre Mihai Viteazu, în judeţul 
Cluj. O femeie a fost rănită în urma impactului. 
În accident au fost implicate o mașină și un TIR.
Șoferii și pasagerii erau în afara mașinilor 
la sosirea echipajului de salvare.
„Au fost dislocate la faţa locului o autospe-
cială și un echipaj SAJ.
Forţele de intervenţie au găsit au găsit 
la faţa locului un autoturism și un au-
tocamion avariate, iar ocupanţii erau 
ieșiţi din acestea.
O femeie a fost consultată de către echipa-
jul SAJ, care prezenta afecţiuni ușoare la 
prima evaluare”, transmite ISU Cluj.

Pe scurt

ALIN TIȘE | președintele Consiliului Județean Cluj

 „Finalizarea acestui proiect e o nouă 
dovadă  evidentă a modului în care 
banii europeni atrași de noi asigură 
numeroase benefi cii clujenilor și un 

plus de bunăstare comunităților 
locale. E un drum județean 
impecabil, un etalon pentru toate 
cele pe care le vom reabilita“
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Un centru pentru tinerii 

din Cluj-Napoca va fi  con-

struit în centrul oraşului. 

Acesta va putea fi  folosit 

gratuit pentru organiza-

rea de activităţi cultu-

ral-educative. Proiectul 

s-a numărat printre 

iniţiativele câştigătoare 

în cadrul procesului 

de bugetare participativă 

din anul 2017.

Primăria Cluj-Napoca a 

lansat în Sistemul Electronic 

de Achiziţii Publice (SEAP) 

licitaţia pentru execuţia lu-

crărilor în cadrul proiectului 

„Schimbare parţială de des-

tinaţie, din spaţiu comercial 

în Centru Cultural (Centru 

pentru Tineret) şi modifi cări 

interioare”. Valoarea contrac-

tului este estimată la 568.994 

de lei, bani proveniţi din fon-

duri bugetare.

Termenul limită de depu-

nere a ofertelor este data de 

4 iunie. Centrul, situat pe stra-

da Iuliu Maniu, la parterul 

clădirii cu nr. 1, va avea o su-

prafaţă de 170.43 mp.

„Pentru spaţiul situat la 

parter se propune schimba-

rea destinaţiei din spaţiu 

comercial (prăvălie) în spa-

ţiu cultural în vederea ame-

najării unui centru pentru 

tineret. Acesta va fi com-

pus din sală multifuncţio-

nală, foaier, birou, oficiu, 

grupuri sanitare şi o boxă 

pentru curăţenie.

Intervenţiile propuse vizea-

ză protecţia, conservarea şi 

restaurarea tuturor elemente-

lor monumentului, (compo-

nente care ţin de structura, 

subansamblurile nestructura-

le, organizarea spaţială, ierar-

hia spaţiilor, materialele folo-

site, componentele artistice 

valoroase) prin folosirea ma-

terialelor compatibile şi/sau 

similare cu cele existente, ma-

teriale de calitate şi prin rea-

lizarea unor intervenţii rever-

sibile ţinând cont de caracte-

rul şi perioada de construire”, 

se arată în documentaţia afe-

rentă proiectului.

Licitaţie pentru viitorul 
Centru pentru Tineret din Cluj-Napoca

Trafi cul din Cluj-Napoca 

este infernal dimineaţa, 

oraşul umplându-se 

de maşini. În acelaşi 

timp, autobuzele 

circulă aproape goale.

Miercuri dimineaţă, la ora 

08:00, un clujean o postat 

o captură de ecran în care 

se vede harta oraşului, „ro-

şie de maşini”.

Trafi cul era îngreunat de 

multitudinea maşinilor care 

circulă la ora de vârf a dimi-

neţii. Şoferul care a publicat 

imaginea le-a urat „o dimi-

neaţă perfectă” tuturor parti-

cipanţilor, „fără stres şi fără 

nervi”, deşi aveau de aştep-

tat mult în trafi c.

În acelaşi timp, un alt 

clujean a răspuns în comen-

tarii printr-o fotografie cu 

autobuzul aproape gol şi 

un text acuzator: „Până de-

seară să vă înghesuiţi în 

trafic, needucaţilor! Auto-

buze noi, super moderne, 

peste nivelul cazanelor 

voastre, dar voi nu, tot ba-

ră la bară... ăsta-i nivelul!”.

Acest comentariu şi-a fă-

cut apariţia la câteva zeci 

de minute după publicarea 

postării, cu puţin înainte 

de ora 09:00.

Paradox: maşinile circulă „bară la bară”, 
dar autobuzele sunt goale

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Viceprimarul Dan Tarcea 

a afi rmat că se va realiza 

un masterplan pentru 

zona Bulevardului 

Muncii din Cluj-Napoca. 

Peste 10-15 ani, în zona 

de nord-est a municipiu-

lui „vom avea un cartier 

de foarte bună calitate”.

Marţi, 11 mai, a avut loc 

şedinţa Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi 

Urbanism (CTATU), în ca-

drul căreia s-a discutat des-

pre viitorul masterplan care 

cuprinde zona Bulevardului 

Muncii din Cluj-Napoca. Vi-

ceprimarul Dan Tarcea a de-

clarat că peste 10-15 ani, în 

zonă va fi  un cartier „de foar-

te bună calitate”.

Tarcea a declarat pentru 

monitorulcj.ro că la regula-

mentul PUG-ului va fi  adău-

gat un masterplan, care va cu-

prinde zona dintre strada Fa-

bricii şi Bulevardul Muncii, 

până la limita intravilanului 

municipiului Cluj-Napoca.

„Este vorba despre o su-

prafaţă de teren de aproxi-

mativ 430 de hectare. Ne pro-

punem aici, fi ind o zonă de 

dezvoltare clară şi de recon-

versie, să avem o dezvolta-

re unitară şi durabilă. Peste 

10-15 ani, să putem avea un 

cartier de foarte bună cali-

tate. De aceea, trebuie să sta-

bilim nişte linii directoare”, 

a explicat Dan Tarcea pen-

tru monitorulcj.ro.

„Nu ne dorim 
să-i alungăm de acolo 
pe cei cu companii”

Acesta a precizat că aces-

te elemente trebuie transpu-

se într-un masterplan, care să 

devină un instrument de lu-

cru pentru toţi cei care elabo-

rează PUZ-ul şi „desigur, şi 

pentru Primăria municipiului 

Cluj-Napoca”.

„Noi nu ne dorim să blocăm 

zona, nu ne dorim să alungăm 

de acolo pe cei care au compa-

nii. Ne dorim să fi e o zonă mix-

tă, astfel încât să fi e una de lo-

cuit, dar şi una pentru activi-

tăţi economice, astfel încât cei 

care locuiesc acolo să poată 

să-şi găsească de muncă în pro-

ximitate, să poată să îşi ducă 

copiii la şcoală ori la creşă, iar 

în centrul oraşului să vină doar 

dacă doresc să se întâlnească 

cu prietenii. Practic, să nu fi e 

nevoiţi să se deplaseze pentru 

nevoile curente din zona carti-

erului şi a locuinţei lor”, a mai 

spus viceprimarul.

Zona, restructurată 
integral în următorii 15 ani

El a mai explicat că terme-

nul de 10-15 ani, preconizat pen-

tru realizarea viitorului proiect, 

este determinat de mărimea su-

prafeţei avută în vedere, care 

depăşeşte 400 de ha.

„Ar fi  foarte bine ca zona să 

poată fi  restructurată mâine, dar 

acest lucru nu se va întâmpla, 

pentru că sunt mulţi proprie-

tari, sunt suprafeţe mari de te-

ren şi va dura 10-15 ani până 

când va putea fi  restructurată 

întreaga zonă. Pentru a putea 

stabili de pe acum un plan de 

abordare, facem acest master-

plan, astfel încât cei care vor să 

construiască, să aibă predictibi-

litate şi să ştie la ce să se aştep-

te”, a adăugat Tarcea.

În luna martie a avut loc şi 

o dezbatere publică online pe 

tema „PUZ şi Masterplan Bu-

levardul Muncii”, fi ind trans-

misă în format de videoconfe-

rinţă. În cadrul acesteia, au 

participat arhitecţi, reprezen-

tanţi ai Comisiei de Urbanism 

ori clujeni interesaţi, în speci-

al aceia care deţin suprafeţe de 

teren în zona studiată.

MASTERPLAN PENTRU BULEVARDUL MUNCII, DUPĂ MODELUL SOPOR

Viceprimarul Dan Tarcea: „Peste 10-15 ani, 
vom avea acolo un cartier de calitate”
Primăria Cluj-Napoca va realiza un plan director de dezvoltare pentru Nord-Estul oraşului, 
zonă ce atrage atenţia tot mai multor investitori imobiliari

DAN TARCEA | 
viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Vom adăuga 
la regulamentul PUG-ului 
un plan director, care 
să stabilească liniile 
pe care vor merge 
elaboratorii PUZ-urilor. 
Pe lângă analizele 
sectoriale pe care noi 
urmează să le facem în 
cadrul PUZ-ului, adică 
unde vine amplasată 
grădinița, creșa, școala, 
locul de joacă pentru 
copii, să avem în calcul 
și elementare precum: 
cum să fi e spațiile verzi, 
unde să fi e amplasate, 
dacă este necesar 
sau nu să fi e făcute și alte 
drumuri suplimentare 
față de cele care sunt 
astăzi trasate prin PUG, 
dacă vor fi  făcute poduri 
suplimentare care să facă 
legătura între cartierul 
Mărăști și Someșeni“
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Comisia de muncă a 

Senatului a acordat, mier-

curi, în unanimitate, raport 

favorabil propunerii legisla-

tive de modifi care a Legii 

55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea 

şi combaterea efectelor pan-

demiei, astfel că persoanele 

pot benefi cia la cerere de zi 

liberă atunci când se vacci-

nează, acelaşi drept putând 

fi  acordat părintelui 

care îşi vaccinează copilul.

„Persoanele care se vacci-

nează împotriva COVID 19 

benefi ciază de zi liberă plă-

tită, care nu se include în du-

rata concediului de odihnă, 

în ziua vaccinării în cazul an-

gajaţilor. De scutire de frec-

venţă în ziua vaccinării be-

nefi ciază elevii, studenţii şi 

militarii. Aceste drepturi se 

acordă pe baza documente-

lor justifi cative eliberate de 

instituţia de profi l la care a 

fost efectuată vaccinarea", se 

arată în propunerea legislati-

vă iniţiată de un grup de par-

lamentari USR-PLUS, între ca-

re se numără și deputatul clu-

jean Radu Molnar.

Proiectul de act normativ 

mai prevede posibilitatea acor-

dării unei zile libere părinte-

lui care îşi însoţeşte la vacci-

nare copilul cu vârsta de pâ-

nă la 14 ani sau până la 26 

de ani, în cazul celor cu diza-

bilităţi. Acest drept se acordă 

pe baza declaraţiei pe proprie 

răspundere a celuilalt părin-

te, potrivit căreia acesta nu a 

solicitat, la locul său de mun-

că, o zi liberă.

Potrivit unui amendament 

adoptat de comisie, angaja-

torul nu este obligat să acor-

de ziua liberă dacă organi-

zează un centru de vaccina-

re la sediul său.

„În lege, este prevăzută o 

zi liberă pentru ziua vaccină-

rii, o zi liberă pentru rapel şi 

o zi liberă pentru vaccinarea 

copilului, atunci când vacci-

nul va fi  disponibil şi pentru 

copiii sub 16 ani. Angajatorii, 

dacă organizează centre pro-

prii de vaccinare în unităţile 

respective, atunci nu mai au 

obligaţia de a acorda zi libe-

ră, pentru că aduc vaccinul la 

locul de muncă şi astfel, fl u-

xul de producţie în unitatea 

respectivă nu mai este afec-

tat”, a explicat unul dintre ini-

ţiatori, Oana Ţoiu, preşedinte 

al Comisiei de muncă din Ca-

mera Deputaţilor.

Propunerea legislativă ar pu-

tea fi  dezbătută şi votată luni 

în plenul Senatului, primă ca-

meră sesizată în acest caz.

Zi liberă plătită pentru vaccinarea anti-COVID?
Propunerea, aprobată în comisia Senatului.

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

În cadrul unei discuții 

la Digi24, Raed Arafat 

a explicat motivul pentru 

care încă nu a fost ridica-

tă starea de alertă, ba din 

contră, a fost prelungită.

Raed Arafat a explicat, 

în cadrul unei intervenții 

la Digi24, motivul pentru 

care încă nu s-a renunțat 

la starea de alertă, în 

condițiile în care numărul 

cazurilor de COVID-19 s-a 

redus semnificativ.

Situația nu este 
încă sub control

Șeful DSU spune că încă 

nu se știe nimic sigur, pentru 

că în România „încă nu este 

o stare de normalitate”, iar 

dacă s-ar ridica starea de aler-

tă, autoritățile nu ar mai pu-

tea impune restricții.

 „Starea de alertă nu s-a ri-

dicat, pentru că noi ca să apli-

căm măsurile și incidențele, 

în situația în care încă nu pu-

tem să spunem că situația es-

te sub control. Noi acum apli-

căm niște măsuri într-o stare 

de alertă, nu suntem într-o 

stare de normalitate.

În secunda ridicării stării 

de alertă înseamnă că suntem 

într-o stare de normalitate. În 

starea de normalitate nu mai 

poți aplica anumite măsuri 

care le aplici sub starea de 

alertă, sau starea de urgență.

Noi, sub starea de urgență 

am aplicat unele măsuri mai 

dure, a fost aproape un 

lockdown atunci, în perioa-

da respectivă, dar care a du-

rat puțin. După care în sta-

rea de alertă am aplicat mă-

suri care limitează anumite 

activități, anumite drepturi, 

permise prin legea 55, dar ca-

re se iau totuși în timpul u-

nei stări de anomalie, deci nu 

este o stare de normalitate.

Când spunem că starea 

de alertă nu mai este, în-

seamnă că am intrat în sta-

rea de normalitate, deci în-

seamnă că nu mai poți să 

iei măsuri de combatere. Și 

nu mai poți să iei anumite 

măsuri cum sunt incidențele 

astea sub 1,5, peste 1,5 și 

așa mai departe.

Dacă starea de alertă dis-

pare, dispar mai multe aspec-

te, inclusiv carantina de noap-

te. Toate aceste aspecte sunt 

în discuție”, a explicat șeful 

DSU, Raed Arafat.

Raed Arafat a mai menționat 

faptul că în maxim două săp-

tămâni se vor concretiza mai 

mult unele discuții ce vor 

infl uența direcția României în 

perioada următoare, în ce 

privește restricționarea pe timp 

de pandemie.

„O să vedem ce o să iasă 

în următoarele două săptă-

mâni, maxim. Adică populația 

va afl a mai mult pe baza 

discuțiilor de la comitetul in-

terministerial care este la ni-

velul Guvernului, și bineînțeles 

de la discuțiile care vor fi  și 

cu experții în domeniu.” a mai 

adăugat șeful DSU.

De ce a fost prelungită starea de alertă? 
Explicația lui Raed Arafat.

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca intră în sce-

nariul verde de miercuri, 

12 mai, având în vedere 

că rata de infectare 

cu COVID-19 a coborât 

sub 1.5, potrivit datelor 

publicate de DSP Cluj.

Evenimentele cu 300 de 

persoane vor fi permise de 

astăzi, miercuri 12 mai, în 

aer liber la Cluj-Napoca. 

Spectatorii vor trebui să 

respecte câteva măsuri de 

prevenire a răspândirii co-

ronavirusului. 

Rata de infectare în Cluj-

Napoca a scăzut drastic, ajun-

gând azi la 1,48 cazuri de 

COVID-19 la 1.000 de locu-

itori, potrivit datelor DSP 

Cluj publicate în intervalul 

orar 10:30-11:00. 

Când rata de incidența a 

unui UAT scade la 1,5 sau 

sub 1,5, acea localitate intră 

în scenariul verde. Întrebat 

despre momentul în care 

restricțiile se vor relaxa, spe-

cifi c scenariului verde, pre-

fectul de Cluj Tasnádi Szilárd 

a confi rmat pentru monito-

rulcj.ro că noile măsuri in-

tră în vigoare de azi, 12 mai. 

Măsuri pentru localitățile 
din scenariul verde

În localitățile unde incidența 

cumulată în ultimele 14 zile 

este mai mică sau egală cu 

1,5/1.000 de locuitori se dis-

pun următoarele măsuri:

a) organizarea și desfășurarea 

activității în cadrul cinemato-

grafelor, instituțiilor de specta-

cole și/sau concerte este per-

misă, cu participarea publicu-

lui până la 50% din capacita-

tea maximă a spațiului;

b) organizarea și desfășurarea 

spectacolelor de tipul drive-

in sunt permise numai dacă 

ocupanții unui autovehicul 

sunt membrii aceleiași fami-

lii sau reprezintă grupuri de 

până la 3 persoane, iar orga-

nizarea și desfășurarea în aer 

liber a spectacolelor, concer-

telor, festivalurilor publice și 

private sau a altor evenimen-

te culturale sunt permise nu-

mai cu participarea a cel mult 

300 de spectatori cu locuri pe 

scaune, afl ate la distanță de 

minimum 2 metri unul față 

de celălalt, precum și cu pur-

tarea măștii de protecție;

c) activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care 

desfășoară activități de pre-

parare, comercializare și con-

sum al produselor alimenta-

re și/sau băuturilor alcooli-

ce și nealcoolice, de tipul re-

staurantelor și cafenelelor, 

în interiorul clădirilor, este 

permisă fără a depăși 50% 

din capacitatea maximă a 

spațiului și în intervalul orar 

6.00-22.00;

d) activitatea restaurantelor 

și a cafenelelor din interiorul 

hotelurilor, pensiunilor sau 

altor unități de cazare este 

permisă fără a depăși 50% 

din capacitatea maximă a 

spațiului și în intervalul orar 

6.00-22.00;

e) măsurile prevăzute la lit. 

c) și d) se aplică și opera-

torilor economici care 

desfășoară activități în 

spațiile publice închise ca-

re au un acoperiș, plafon 

sau tavan și care sunt deli-

mitate de cel puțin 2 pereți, 

indiferent de natura acesto-

ra sau de caracterul tempo-

rar sau permanent;

f) prepararea, comerciali-

zarea și consumul produse-

lor alimentare și băuturilor 

alcoolice și nealcoolice sunt 

permise în spațiile special 

destinate dispuse în exteri-

orul clădirilor, în aer liber, 

cu excepția celor prevăzu-

te la lit. e), cu asigurarea 

unei distanțe de minimum 

2 metri între mese și parti-

ciparea a maximum 6 per-

soane la o masă, dacă sunt 

din familii diferite, și cu 

respectarea măsurilor de 

protecție sanitară;

g) nu este permisă activitatea 

în baruri, cluburi și discoteci;

h) activitatea cu publicul a 

operatorilor economici 

licențiați în domeniul jocu-

rilor de noroc este permisă 

fără a depăși 50% din capa-

citatea maximă a spațiului; 

operatorii economici care 

desfășoară activități de jo-

curi de noroc au obligația să 

respecte orarul de lucru cu 

publicul și restricțiile stabi-

lite prin hotărâre a Comite-

tului Național pentru Situații 

de Urgență.

Concertele cu 300 de participanți, 
în aer liber, permise la Cluj-Napoca
Rata incidenței COVID-19 a scăzut miercuri sub pragul de 1,5 cazuri la mia de locuitori, 
motiv pentru care mai multe restricții au fost eliminate

De astăzi, în Cluj-Napoca, evenimentele cu 300 de persoane vor fi permise în aer liber

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Programul „Rabla pentru 

electrocasnice” din acest 

an va debuta pe 14 mai cu 

etapa de înscriere a benefi -

ciarilor, iar din 21 mai 

benefi ciarii pot începe achi-

ziţia de aparatură nouă în 

schimbul predării uneia 

vechi, a anunţat, marţi, 

ministrul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor, Barna Tanczos, 

într-o conferinţă de presă.

„Săptămâna aceasta lan-

săm programul «Rabla pentru 

electrocasnice». Vineri (14 mai 

- n. r.) este prima zi când be-

nefi ciarii se pot înscrie în pro-

gram. Bugetul de anul acesta 

este de 75 de milioane de lei 

şi ne aşteptăm la un număr 

foarte mare de benefi ciari, 

peste 200.000, pe nouă cate-

gorii de produse: maşini de 

spălat rufe, maşini de spălat 

vase, aparate frigorifi ce, uscă-

toare de rufe, aparate de aer 

condiţionat, televizoare, aspi-

ratoare, laptopuri şi tablete. 

Am modifi cat categoriile de 

clasă energetică, pentru că la 

nivel european aceste înca-

drări s-au modifi cat la sfârşi-

tul anului 2020. A fost nevo-

ie de o reîncadrare a echipa-

mentelor noi, astfel încât să 

corespundă cu cerinţele şi Re-

gulamentul european”, a afi r-

mat Tanczos.

Conform ministrului, sume-

le care se asigură sub forma 

unor vouchere vor fi  următoa-

rele: 400 de lei pentru maşini 

de spălat rufe - cel puţin cla-

sa energetică C, 400 de lei pen-

tru maşini de spălat vase - cu 

cel puţin noua clasă energeti-

că D, 400 de lei pentru apara-

tele de aer condiţionat cu cla-

sa energetică de cel puţin 

A++, 400 de lei pentru com-

bine frigorifi ce, lăzi frigorifi ce, 

congelatoare - cu clasa ener-

getică de cel puţin E, 400 de 

lei pentru televizoare având 

cel puţin clasa energetică E, 

400 de lei pentru uscătoare de 

rufe minimum A++, 200 de 

lei pentru aspiratoare cu con-

sumul ce mai mic de 400 kWh/

an, 500 de lei pentru laptopuri 

şi 300 de lei pentru tablete.

După perioada de înscrie-

re care va dura o săptămână 

(14 - 20 mai), prima etapă de 

achiziţii se va desfăşura în pe-

rioada 21 mai - 3 iunie şi va 

viza maşinile de spălat rufe, 

maşinile de spălat vase şi a-

paratele frigorifi ce.

Etapa a doua se va desfăşu-

ra între 4 şi 17 iunie şi va des-

tinată cumpărării de televizoa-

re, laptopuri şi tablete noi, iar 

etapa a treia se va derula în in-

tervalul 18 iunie - 1 iulie şi va 

viza achiziţionarea de aparate 

de aer condiţionat, uscătoare 

de rufe şi aspiratoare.

„Rabla pentru electrocasnice” 
începe în 14 mai cu etapa de înscriere

De la 1 iunie vor exista 

relaxări ale restricțiilor 

„pentru toți românii”, indi-

ferent de zona în care sunt, 

promite premierul Florin 

Cîţu. El mai susține că tot 

de la acea dată se va găsi 

o soluţie să reînceapă orga-

nizarea de nunți sau bote-

zuri, în condiţiile în care, 

la nivel naţional, aproxi-

mativ 250.000 de astfel de 

evenimente au fost amâna-

te din cauza pandemiei.

„Ceea ce este important 

de înţeles pentru toţi româ-

nii: de la 1 iunie vor exista 

relaxări pentru toţi românii, 

indiferent de zona unde 

sunt”, a spus marți Florin 

Cîţu, precizând că la acest 

moment sunt pe masă mai 

multe scenarii de ridicare a 

restricțiilor.

El a reamintit că 1 iunie - 

data până la care Guvernul 

susține că vor fi  vaccinate 5 

milioane de persoane - nu vor 

fi ridicate în totalitate 

restricțiile, a doua etapă de 

relaxare a unor măsuri ur-

mând de la 1 august.

Cîţu a mai spus că se va 

găsi o soluţie pentru ca de la 

1 iunie să reînceapă organi-

zarea de nunţi şi botezuri, în 

condiţiile în care, la nivel na-

ţional, circa 250.000 de astfel 

de evenimente au fost amâ-

nate din cauza pandemiei.

„Vom vedea cum vor ară-

ta în fi nal acest măsuri şi ca-

re vor fi  ele. Este clar că de 

la 1 iunie vor exista mai mul-

te măsuri care vor da înapoi 

unele măsuri luate anul tre-

cut. Deja unele dintre măsuri 

deja le-am anunţat. Bineîn-

ţeles că ştiu problema cu eve-

nimente private şi cu sigu-

ranţă vom găsi o soluţie să 

înceapă de la 1 iunie şi aces-

te evenimentele private. Sun-

tem fl exibili la soluţii”, a afi r-

mat premierul Florin Cîţu.

Întrebat despre posibile 

avantaje de care s-ar putea 

bucura cei care se vaccinea-

ză, premierul a spus: „Opi-

nia mea personală e că per-

soanele care s-au vaccinat 

ar trebui să aibă benefi cii. 

Vom vedea cum vor arăta a-

ceste măsuri”.

250.000 de nunți și botezuri, 
amânate în pandemie

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Asociația Română 

a Organizatorilor de Concerte 

și Evenimente Culturale 

(AROC), din care fac parte 

mai multe festivaluri din 

Cluj-Napoca, printre care și 

Untold, Electric Castle (EC), 

Jazz in the Park și TIFF, 

i-a trimis o a doua scrisoare 

deschisă președintelui 

României Klaus Iohannis, 

după ce prima a fost ignora-

tă, mai mult sau mai puțin. 

În momentul de față, sec-

torul cultural se afl ă la limi-

tă. Peste 800 de organizații 

culturale din întreaga țară au 

semnat scrisoarea. 

 „Au trecut peste 45 de zile 

de la prima scrisoare deschisă 

pe care v-am adresat-o și în ca-

re vă ceream să interveniți în 

sprijinul sectorului cultural a-

tât de puternic afectat de pan-

demie. Scrisoarea, care între 

timp a adunat peste 800 de 

organizații culturale din Româ-

nia în lista semnatarilor, a pri-

mit doar un răspuns protoco-

lar din partea Administrației 

Prezidențiale, însă nicio poziție 

publică din partea Dumnea-

voastră și nicio reacție concre-

tă, în termeni de măsuri, de 

acțiune, din partea autorităților”, 

se arată în scrisoare. 

AROC: „Sectorul cultural 
e ignorat până 
la batjocorire”

Prin scrisoare, organizato-

rii au evidențiat punctul în ca-

re au ajuns fi indcă autoritățile 

le-au ignorat situația. Ei se 

simt discriminați și nedreptățiți, 

ba chiar umiliți.

Pandemia continuă să fa-

că ravagii la nivel mondial, 

iar sectorul cultural „este 

ignorat în continuare până 

la batjocorire”:

 „Domnule Președinte, să 

lucrezi în România în sectorul 

cultural a fost întotdeauna di-

fi cil, însă lucrul acesta devine 

tot mai umilitor și tot mai greu 

pe măsură ce timpul trece, pan-

demia persistă și sectorul este 

în continuare ignorat până la 

batjocorire. Nimeni nu a pre-

tins de la autorități vreun tra-

tament preferențial sau măsuri 

care să compromită lupta îm-

potriva pandemiei. Nu pande-

mia în sine, ci modul în care 

am fost și suntem tratați de Sta-

tul Român, ne-a adus pe toți la 

capătul puterilor. Ne simțim 

discriminați și nedreptățiți, iar 

fi ecare zi care trece fără ca 

autoritățile să intervină în spri-

jinul sectorului șterge cu bure-

tele efortul a mii și mii de oa-

meni care, în ciuda condițiilor 

în care își desfășoară activita-

tea, au realizat performanțe im-

portante în domeniu. ”

AROC face un apel dispe-

rat la președinte pentru a aju-

ta organizatorii cu sprijin de 

stat și un plan coerent pentru 

redeschidere:

 „Sectorul cultural are par-

te din partea Statului de un 

tratament nedrept, tratament 

la care, prin inacțiune, deveniți 

părtaș. Sectorul cultural este 

compus din artiști, lucrători 

culturali, personal din indus-

trii suport, instituții publice, 

ONG-uri și companii, iar Sta-

tul Român are responsabilita-

tea să se îngrijească de toți 

acești actori în mod echitabil 

și nediscriminatoriu. Așadar 

apelăm din nou la Dumnea-

voastră, Domnule Președinte, 

pentru a lua o poziție publi-

că cu privire la situația în ca-

re se afl ă sectorul cultural și 

pentru a interveni pe lângă 

autoritățile competente în ve-

derea urgentării celor două 

măsuri de care sectorul cul-

tural are nevoie disperată: spri-

jin de stat și un plan coerent 

pentru redeschidere”, se ara-

tă în scrisoarea deschisă trans-

misă președintelui României. 

Organizatorii de festivaluri, 
apel disperat către președinte
800 de organizatori de evenimente cer sprijinul lui Klaus Iohannis: „Sectorul, ignorat până la batjocorire!”

Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale, din care fac parte mai multe festivaluri 
din Cluj, i-a trimis o a doua scrisoare președintelui Klaus Iohannis

Arta și cultura din România vor ajunge la o regresie post-
pandemică, nemaivăzută în ultimele secole, spun organiza-
torii, având în vedere că problemele semnalate în urmă cu 
șase luni au rămas acolo, nerezolvate. 

„Este 10 mai 2021 și sectorul cultural încă are aceleași pro-
bleme pe care le avea în urmă cu șase luni” 

1 Nu s-a implementat nicio schemă de sprijin pentru ope-
ratorii culturali, deși se vorbește de atâta vreme despre 

asemenea scheme. Ultima variantă a schemelor a dispărut 
din discursul public pe data de 18 martie 2021, când pe si-
te-ul Ministerului Culturii era publicat un articol cu caracter 
optimist, care promitea o ultimă dezbatere și introducerea 
schemei în PNRR. De atunci nicio veste, nicio comunicare 
publică; 

2 Nu există un plan coerent pentru redeschiderea eveni-
mentelor și activităților culturale, plan care să fi e bazat 

pe predictibilitate, deși sectorul cultural îl cere imperios și 
lucrează activ la el de multe luni de zile; 

3 Nu știm care sunt planurile României pentru a asigura 
salvarea, protecția și relansarea sectoarelor culturale și 

creative”, punctează AROC. 

Problemele de acum șase luni nu au dispărut
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TIFF organizează cea de-a 

şaptea ediţie a proiectului 

„Bursa Alex. Leo Şerban”, 

în cadrul căreia vor fi  ofe-

rite burse pentru iubitorii 

de cinema, jurnalism 

şi critică de fi lm.

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania (23 iulie – 

1 august 2021) lansează o no-

uă ediţie a Bursei Alex. Leo 

Şerban, dedicată cineaştilor, 

jurnaliştilor şi criticilor de fi lm.

„Anul acesta se împlinesc 

10 ani de la dispariţia unuia 

dintre cei mai apreciaţi critici 

de fi lm din România, un pri-

eten drag al TIFF-ului şi o per-

sonalitate unică în peisajul 

cultural românesc. Bursa în 

valoare de 2.500 de euro, ini-

ţiată în memoria sa, va fi  ofe-

rită şi în acest an în partene-

riat cu Conceptual Lab by 

Theo Nissim.” au amintit or-

ganizatorii TIFF.

Înscrierea la noua 
ediţie a bursei

„Dosarele de aplicaţie trebu-

ie să cuprindă o descriere a pro-

iectului, o scrisoare de motiva-

ţie şi CV-ul participantului. Aces-

tea pot fi  înscrise până pe 15 iu-

nie, prin completarea formula-

rului disponibil pe site-ul festi-

valului ( tiff.ro/inscrieri-bur-

sa-alex-leo-serban ).” au trans-

mis cei de la TIFF, printr-un co-

municat de presă.Ajunsă la cea 

de-a şaptea ediţie, bursa le este 

dedicată cineaştilor afl aţi la pri-

mul sau al doilea lungmetraj, 

dar şi tinerilor jurnalişti şi cri-

tici de fi lm, cu vârsta maximă 

de 35 de ani. Sunt eligibile pro-

iectele de lungmetraj – fi cţiune 

sau documentar – afl ate în dez-

voltare sau pre-producţie şi pro-

iectele editoriale axate pe cine-

ma (carte, revistă, website, emi-

siune, vlog, blog etc).

Câştigătorul ediţiei 
din 2020

Câştigătorul va fi  premiat 

la gala de închidere a celei 

de-a 20-a ediţii. TIFF îşi pro-

pune să contribuie ulterior la 

realizarea proiectului viitoru-

lui bursier, prin intermediul 

programelor pe care le deru-

lează. Bursierul ediţiei din 

2020 a fost Alexandra Tănă-

sescu, fondatoarea platformei 

de jurnalism independent cul-

turaladuba.ro. O menţiune 

specială pentru un proiect 

editorial i-a fost oferită criti-

cului de fi lm Victor Morozov, 

pentru volumul Peste grani-

ţă. Cinema-ul românesc în 

context transnaţional.

Bursa Alex. Leo Şerban, 

iniţiată de Asociaţia pentru 

Promovarea Filmului Româ-

nesc şi Romanian Film Initi-

ative, a fost acordată pentru 

prima dată în 2012, la TIFF, 

în memoria unuia dintre cei 

mai importanţi critici de fi lm 

români, Alex Leo Şerban. Da-

că la primele trei ediţii, bur-

sa era adresată exclusiv tine-

rilor jurnalişti şi critici de fi lm, 

câştigătorii benefi ciind de un 

sejur de perfecţionare profe-

sională în contextul creativ al 

Festivalului de Film Românesc 

de la New York, Making Wa-

ves, organizat de Romanian 

Film Initiative, începând din 

2018 se adresează deopotrivă 

regizorilor şi scenariştilor.

Totodată, o Menţiune 

specială, în valoare de 1000 

de euro, oferită de Concep-

tual Lab by Theo Nissim şi 

TIFF, va recompensa per-

formanţa unui actor român 

sub 35 de ani care s-a re-

marcat într-un scurtmetraj 

sau un lungmetraj lansat în 

2020. Anul trecut, pe sce-

na TIFF a fost premiat ac-

torul Cristi Popa, pentru ro-

lul din Monştri.

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania este organi-

zat de Asociaţia pentru Pro-

movarea Filmului Românesc 

şi Asociaţia Festivalul de Film 

Transilvania. Ediţia a 20-a va 

avea loc între 23 iulie şi 1 au-

gust, cu respectarea tuturor 

măsurilor de siguranţă nece-

sare în contextul actual.

Burse pentru cinefili, 
oferite de TIFF
Festivalul TIFF oferă şi anul acesta burse iubitorilor 
de cinema, jurnalism şi critică de film

Alex Leo Șerban a fost un critic de fi lm român, care a murit 
în aprilie 2011, la Spitalul Fundeni, în urma unei suferințe 
provocate de o boala incurabilă, respectiv cancer limfatic.

Alex Leo Serban avea numai 52 de ani, el fi ind absolvent al 
Facultății de limbi și literaturi străine a Universității din 
București și bursier al Ministerului Culturii din Franța, în 
1992, „International Visitor” în SUA, în 1996, și bursier GE/
NEC între 2003 și 2004.

Din anul 1982 a fost prezent cu eseuri, poezie, proza, traduceri 
în majoritatea publicațiilor culturale românești și în câteva 
străine (Cahiers du cinema, Cover Magazine, Film Comment).

Conferentiar la Lincoln Center, la Universitățile Umea, 
Humboldt, Pittsburgh și la Teatrul Național din București, el 
a prezentat Retrospectiva Lucian Pintilie de la Londra 
(2004), curatoriat și prezentat Festivalul de fi lm românesc 
Romanian Cinema: A Journey organizat de ICR Londra 
(2007) și retrospectiva Shining Through a Long, Dark Night 
de la Lincoln Center (2008).

Cine a fost Alex Leo Șerban?
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Malurile şi apa 

Someşului sunt poluate 

cu deşeuri depozitate 

ilegal, care ajung din 

Floreşti la Cluj-Napoca 

şi mai departe.

Comunitatea „Someşul nos-

tru” s-a mobilizează pentru a 

face curăţenie în zonele cu 

deşeuri aruncate. Există chiar 

şi o sesizare intitulată „Sesi-

zare deşeuri Someş” pe care 

clujenii o pot trimite către 

Consiliul Judeţean, Apele Ro-

mâne, Compania de Apă So-

meş SA. O mare problemă o 

reprezintă deşeurile ilegale 

din zona ghetoului Dallas din 

Floreşti, dar multe deşeuri vin 

şi din alte părţi pe apa Some-

şului în Floreşti.

Deşeurile ilegale provin 
din ghetoul Dallas

Printre cererile clujenilor 

în sesizarea menţionată an-

terior, se numără organiza-

rea unei curăţenii de anver-

gură la care să participe Gar-

da de Mediu, AB Someş-Ti-

sa şi Compania de Apă So-

meş. Pe lângă acest lucru, 

în sesizare se propune in-

stalarea unei bariere pentru 

a opri deşeurile şi altele pen-

tru împiedicarea maşinilor 

şi în cele din urmă instala-

rea camerelor video.

„1. O nouă curăţenie de an-

vergură la care să participe 

toate instituţiile menţionate 

mai sus. Nu doar la maluri, 

ci şi în apă trebuie făcută cu-

răţenia, pentru că deşeurile 

sunt în vegetaţia de lângă mal.

2. Instalarea unei bariere ca-

re opreşte deşeurile din amon-

te de baraj, instalarea unor 

camere video în zonele cu 

probleme şi a unor bariere 

care împiedică trafi cul auto 

prin care se depozitează ile-

gal, în urma consultării repre-

zentanţilor societăţii civile”, 

se arată în sesizare.

O altă cerinţă este rezolva-

rea problemei deşeurilor care 

provin din ghetoul Dallas, prin 

includerea comunităţii de aco-

lo în soluţionarea ei.

„3. Rezolvarea deşeurilor 

ilegale provenite din gheto-

ul Dallas, Floreşti, prin in-

cluziunea reală a comuni-

tăţii în gestionarea proble-

mei, cu sprijin pentru rezi-

denţii ghetoului pentru a 

locui în condiţii decente şi 

la distanţa legală faţă de 

Someş şi cu joburi mai bu-

ne decât aruncarea ilegală 

a deşeurilor de la şantiere-

le din Floreşti”, scrie în ce-

rinţa a treia a sesizării.

Râul Someş, poluat 
de gunoaiele aruncate ilegal

CITEȘTE ARTICOLUL INTEGRAL AICI:

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Au început să fi e modifi -

cate trotuarele 

din Gheorgheni şi coborâ-

te la nivelul străzii. 

Astfel, ele vor permite 

accesul facil al cărucioa-

relor, un lucru 

de care mamele din 

Cluj-Napoca s-au plâns 

în nenumărate rânduri.

Totodată, s-au făcut şi alte 

modifi cări la trotuar. Zona în ca-

re nu se poate parca este acum 

marcată cu linie dublă continuă. 

În fotografi e, trotuarul este cel 

de pe strada Arieşului din carti-

erul Gheorgheni, Cluj-Napoca.

De-a lungul timpului, moni-

torulcj.ro a publicat numeroase 

articole despre acest subiect. 

Mamele din Cluj sunt nemulţu-

mite de modul în care trotuare-

le sunt făcute, fi ind că nu sunt 

accesibile pentru cărucioarele 

cu care îşi plimbă copiii sau pen-

tru alte dispozitive pe roţi.

Trotuarele nu sunt deloc fa-

cile pentru circulaţia cu căru-

cioare pentru copii, consideră o 

mamă care a răspândit ideea pe 

Facebook. A provocat mai mul-

te mămici din Cluj să se alătu-

re discuţiei şi să îşi spună oful. 

Ele nu consideră că rampele ora-

şului sunt gândite bine, iar une-

ori mai apare situaţia în care, 

ajunsă la intersecţie, o mama 

cu copilul în cărucior, observă 

că lipseşte trecerea de pietoni, 

ori există, dar nu este sincroni-

zată cu rampele pentru urcare 

şi coborâre. În unele locuri şi a-

ceste rampe lipsesc.

O întrebare care a ieşit în evi-

denţă, legată de subiectul căru-

cioarelor, este „Cât de des ţi se 

întâmplă să fi i nevoita să ieşi 

pe carosabil pentru că pe trotu-

ar nu există spaţiu sufi cient?”. 

Întrebarea semnalează o proble-

mă majoră, de interes. Din ca-

uza maşinilor parcate sau a tro-

tuarelor foarte înguste, o mamă 

şi un copil intră în „depăşire” 

pe partea carosabilă, fapt care 

poate să fi e foarte riscant.

Se poate! Parcarea interzisă 
pe trotuare, marcată în Gheorgheni

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările de modernizare 

a Bulevardului 21 

Decembrie 1989 au îngre-

unat şi mai tare trafi cul 

din oraş, punând la încer-

care nervii clujenilor.

Şantierul de pe Bulevardul 

21 Decembrie 1989 a intrat mier-

curi într-o nouă fază, odată cu 

demararea lucrărilor de freza-

re a asfaltului de pe carosabil 

pe sectorul cuprins între stră-

zile Buftea şi Constanţa. Şofe-

rii care tranzitează zona se 

plâng zilnic de timpul pierdut 

pe porţiunea de câţiva kilome-

tri afl ată în şantier, însă lucră-

rile sunt încă la început, întru-

cât au demarat în 15 martie 

2021 şi au termen de fi naliza-

re data de 15 aprilie 2022.

Grigore Vădean, adminis-

tratorul fi rme SC Diferit SRL, 

care modernizează bulevar-

dul, a declarat pentru moni-

torulcj.ro că proiectul este în 

grafi c, afi rmând că este mul-

ţumit de mobilizarea de pe 

şantier şi că se lucrează chiar 

şi noaptea. El le-a adresat scu-

ze clujenilor, însă a afi rmat 

că lucrarea era necesară.

„Suntem în grafi c cu lucră-

rile, îmi pare rău şi îmi cer scu-

ze pentru deranjul din trafi c, 

dar trebuie modernizată aceas-

tă arteră. Mobilizarea e bună, 

se lucrează noaptea. Sunt mul-

ţumit”, a spus Grigore Vădean.

Noi restricţii de circulaţie în 
Mărăşti, de miercuri

Primăria Cluj-Napoca a 

informat că, în perioada ur-

mătoare, fi rma Diferit va efec-

tua următoarele lucrări în 

cadrul obiectivului de inves-

tiţii «Proiectare, asistenţă teh-

nică şi execuţie lucrări pen-

tru obiectivul: Lucrări de mo-

dernizare B-dul 21 Decem-

brie 1989: realizare benzi de-

dicate transportului public 

în comun – etapa 1 (inclu-

siv lucrări de infrastructură, 

amenajarea spaţiului public, 

semaforizare, iluminat pu-

blic şi mobilier urban»:

• 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 şi stra-

da Constanţa, cu excepţia ben-

zii dedicate BUS pe direcţia 

dinspre centru spre aeroport.

• după fi nalizarea lucrărilor 

de frezare a asfaltului, în func-

ţie de condiţiile meteo, vor fi  

aplicate două straturi de as-

falt: stratul de bază şi stratul 

de legătură (binder), peste ca-

re vor fi  aplicate marcaje gal-

bene pe varianta defi nitivă de 

proiect, urmând ca stratul de 

uzură să fi e aplicat ulterior.

• între perioada de realizare a 

lucrărilor de frezare şi aşter-

nere a primului strat de asfalt 

separarea benzilor şi a sensu-

rilor de circulaţie va fi  realiza-

tă cu balize unidirecţionale de 

către constructor

• culoarele pietonale nu vor fi  

afectate de aceste lucrări.

Termenul prevăzut pentru fi -

nalizarea lucrărilor de execuţie 

pentru obiectivul de investiţii 

este 15.04.2022. Condiţiile me-

teo sau alte circumstanţe nepre-

văzute pot impune modifi cări. 

Lucrarea va avea garanţie 5 ani 

de la recepţie. Contractul are o 

valoare de 41,7 milioane de lei, 

fără TVA, bani din fonduri eu-

ropene, axa prioritară POR 

2014-2020 şi din bugetul local.

Diferit, mustrat pentru 
întârzierile din Centru

Firma Diferit abonată deja la 

contracte din bani publici a fost 

„luată în vizor” de primarul Emil 

Boc anul trecut, când desfăşu-

ra lucrările de modernizare a 

Pieţei Lucian Blaga şi a zonelor 

adiacente. A fi nalizat „la limi-

tă” lucrările la benzile de circu-

laţie, având însă întârziere la lu-

crările de pe trotuare.

Lucrările au fost monitori-

zate îndeaproape de primarul 

Emil Boc, care în săptămâni-

le dinaintea fi nalizării proiec-

tului a transmis clipuri live de 

pe şantier, ameninţând în re-

petate rânduri, în apariţiile sa-

le publice, cu „lista ruşinii” 

fi rma Diferit şi afi rmând că, 

pentru fi ecare zi de întârzie-

re, primăria va aplica penali-

zări de 1.000 de lei. Firma a 

scăpat însă de „atenţia” de 

care a avut parte în anul elec-

toral 2020 şi şi-a continuat ne-

stingherită lucrările din oraş.

Lucrările care au paralizat traficul 
din Mărăşti „sunt în grafic”
Modernizarea Bulevardului 21 Decembrie 1989 a dat peste cap traficul din oraş. „Lucrările sunt în grafic”, 
a transmis administratorul firmei Diferit SRL, Grigore Vădean

Strada Dávid Ferenc din centrul municipiului a fost moderni-
zată, în cadrul proiectului de modernizare a Bulevardului 21 
Decembrie 1989.

Străduţa a fost închisă circulaţiei pe tronsonul cuprins între 
Bulevardul 21 Decembrie 1989 și strada Brassai Sámuel în da-
ta de 16 martie, pentru lucrări de modernizare în cadrul pro-
iectului de modernizare a bulevardului. De asemenea, staţia 
de taximetre a fost desfi inţată. Reţelele edilitare au fost schim-
bate pe strada Dávid Ferenc, iar asfaltul a fost înlocuit cu plăci 
de piatră cum sunt cele folosite în centrul orașului, pe străzile 
Memorandumului sau Napoca, și piatră cubică.

Strada Dávid Ferenc a fost modernizată
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Anticorpii neutralizanţi 

împotriva SARS-CoV-2 

persistă în organismul 

pacienţilor care au trecut 

prin boală cel puţin 8 luni 

de la infecţie în majorita-

tea cazurilor, asigură 

un studiu realizat de spi-

talul milanez San Raffaele 

şi de Institutul Superior 

de Sănătate (ISS) italian, 

relatează EFE.

Pacienţii infectaţi care 

produc anticorpi în prime-

le 15 zile de la contracta-

rea bolii au un risc mai mic 

de a dezvolta o formă gra-

vă de COVID-19, precizea-

ză studiul publicat de marţi 

de revista ştiinţifică Natu-

re 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, stu-

diul conchide că anticorpii 

rămân în organism timp de 

8 luni, indiferent de gravi-

tatea bolii, de vârsta paci-

enţilor 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 

anticorpi în primele săptă-

mâni de la începerea simp-

tomelor, iar cei care nu au 

dezvoltat anticorpi au avut 

un risc mai mare 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 in-

fectare trebuie identifi caţi şi 

trataţi la timp, deoarece ris-

că să dezvolte forme mai gra-

ve ale bolii”, a precizat Ga-

briella Scarlatti, directoarea 

departamentului de boli vi-

rale de la spitalul San Raffa-

ele 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 reac-

tivarea anticorpilor în faţa co-

ronavirusului sezonier, res-

ponsabil cu gripa, şi a con-

cluzionat că aceştia „recu-

nosc parţial noul coronavi-

rus şi se pot reactiva după 

infecţie, deşi nu sunt efi ci-

enţi 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 
durează cel puţin opt luni 
în majoritatea cazurilor
Anticorpii neutralizanţi împotriva SARS-CoV-2 persistă în organismul pacienţilor 
care au trecut prin boală cel puţin 8 luni de la infecţie în majoritatea cazurilor

Un test pentru determinarea anticorpilor COVID-19, cunoscut si sub numele de test serologic

Un test pentru determinarea anticorpilor 
COVID-19, cunoscut si sub numele de test se-
rologic, este un test de sange care arata daca 
o persoana are anticorpi impotriva 
SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19. 
Testele de anticorpi COVID-19 pot ajuta la 
identifi carea persoanelor care au trecut prin 
boala fara sa stie, pentru ca au fost asimpto-
matice. De asemenea, determinarea anticor-
pilor poate confi rma unor persoane care nu 
au apucat sa faca un test RT-PCR in timp util 
ca simptomele resimtite au fost intr-adevar 
cauzate de infectia cu noul coronavirus.

Testele de anticorpi pentru SARS-CoV-2 pot 
furniza, prin urmare, informatii importante 
despre istoricul medical al unei persoane. Iar 
oamenii de stiinta sustin ca acest istoric ar 

putea fi  important pentru o eventuala gestio-
nare a problemelor medicale viitoare. 
Potrivit unei analize publicate in Science 
Direct, exista un numar tot mai mare de do-
vezi ca infectia COVID-19 lasa diverse efecte 
pe termen lung inclusiv dupa formele usoare 
de boala. Pe de alta parte, testarea serologi-
ca pentru identifi carea unei infectii anterioa-
re cu SARS-CoV-2 ar putea fi  deosebit de utila 
la copiii cu sindrom infl amator multisistemic, 
dupa cum recomanda Societatea Americana 
de Boli Infectioase.

Un alt benefi ciu al testarii corecte a anticorpi-
lor este ca persoanele care s-au recuperat de 
COVID-19 pot fi  eligibile sa doneze plasma. 
Aceasta plasma convalescenta poate fi  utili-
zata pentru a trata pacientii cu boli severe.

Rolul testelor de anticorpi

Pierderea mirosului 

şi a gustului din cauza 

infecţiei cu noul coronavi-

rus poate dura luni întregi 

sau chiar mai mult pentru 

un procent cuprins între 

5% şi 20% dintre persoa-

nele infectate, potrivit 

unui expert 

în aceste două simţuri 

umane, informează DPA.

Potrivit lui Thomas Hum-

mel, directorul Centrului In-

terdisciplinar pentru Miros 

şi Gust din cadrul Spitalului 

Universitar din Dresden, în 

cazul unui procent cuprins 

între 80% şi 95% dintre pa-

cienţi, simţul mirosului şi al 

gustului revine la normal sau 

aproape la normal după una 

sau două luni de la momen-

tul infectării.

Dar pentru restul de 5% 

până la 20% problema poa-

te „continua luni sau ani”, 

a spus Hummel.

„Pentru unii din acest grup, 

nu revine niciodată”, a mai 

precizat el.

La mai bine de un an de la 

declararea pandemiei de co-

ronavirus, o pierdere subită a 

mirosului şi gustului este con-

siderată în prezent unul din-

tre cele mai cunoscute simp-

tome ale infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2.

Per ansamblu, circa 50% 

dintre persoanele infectate cu 

noul coronavirus dezvoltă tul-

burări ale mirosului sau gus-

tului, a explicat Hummel.

„Este în acel moment ca 

un fel de semnal timpuriu 

de alertă”, a mai spus el.

Pierderea mirosului 
şi a gustului afectează 
între 5% şi 20% dintre 
cazurile de coronavirus

Utilizarea unor doze mai 

mari de antibiotice pentru 

combaterea dezvoltării 

bacteriilor rezistente la 

tratament poate de fapt să 

le facă pe unele dintre 

acestea mai puternice, 

arată un studiu publicat 

miercuri, potrivit AFP.

Rezistenţa la antibiotice 

este „una dintre cele mai 

grave ameninţări la adresa 

sănătăţii globale”, potrivit 

Organizaţiei Mondiale a Să-

nătăţii (OMS), şi ar putea 

provoca 10 milioane de de-

cese pe an până în 2050, po-

trivit unor estimări.

Cercetări anterioare au ară-

tat că administrarea unor do-

ze mai mari de antibiotice 

poate încetini capacitatea bac-

teriilor de a deveni rezistente 

la tratament, dar impactul 

acestei strategii asupra stării 

generale de sănătate a micro-

bilor a fost puţin studiat.

Cercetătorii din mai mul-

te ţări europene au anali-

zat reacţia bacteriilor E. coli 

la diferite concentraţii de 

trei antibiotice utilizate în 

mod obişnuit.

Deşi dozele mari încetinesc 

ritmul în care bacteriile devin 

rezistente, ele conduc, de a-

semenea, la microbi „mai în 

formă” cu o rată de reprodu-

cere mai rapidă, conchide 

acest studiul acestora, publi-

cat în revista Royal Society Bi-

ology Letters.

„Estimăm că rata de creş-

tere este un bun indicator al 

formei lor, cu ipoteza că o tul-

pină care creşte mai repede 

are mai multe şanse să se im-

pună asupra celorlalte şi să 

devină dominantă”, a decla-

rat pentru AFP autorul prin-

cipal al studiului, Mato Laga-

tor, biolog şi cercetător la U-

niversitatea din Manchester.

Aceste rezultate „adaugă 

o dimensiune suplimentară 

la problema dozării optime 

a antibioticelor”, susţin cer-

cetătorii, estimând că utili-

zarea unor doze mai mari 

reprezintă o „dilemă”.

„Noile medicamente sunt 

dezvoltate cu un singur 

obiectiv principal: efi cacita-

tea lor în eliminarea infecţi-

ei. Însă rareori luăm în con-

siderare probabilitatea ca 

bacteriile vizate să devină 

rezistente la aceste medica-

mente, precum şi nivelul de 

formă al tulpinilor rezisten-

te care riscă să apară”, sub-

liniază Mato Lagator.

„Concentrarea pe benefi -

ciul imediat – tratamentul 

este mai efi cace la doze mai 

mari – fără a înţelege con-

secinţele pe termen lung poa-

te fi  problematică”, a adău-

gat el, solicitând mai multe 

cercetări în acest domeniu.

Doze mari de antibiotice, 
bacterii mai puternice
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Vladimir Putin a făcut 

apel miercuri la detensi-

onarea confl ictului din-

tre Hamas şi Israel, în 

cadrul unui conversaţii 

cu omologul său turc 

Recep Tayyip Erdogan 

care, mult mai ofensiv, 

a cerut ca statul israeli-

an să primească 

„o lecţie”, relatează AFP.

Potrivit Kremlinului, Putin 

şi Erdogan „şi-au exprimat în-

grijorarea profundă faţă de 

luptele care continuă şi faţă 

de creşterea numărului de 

morţi şi de răniţi”.

Preşedinţia rusă a preci-

zat astfel că cei doi lideri au 

făcut apel „la părţile impli-

cate să detensioneze situa-

ţia”, în contextul în care Pu-

tin are relaţii bune cu pre-

mierul israelian Benjamin 

Netanyahu, cu liderii pales-

tinieni şi cu Erdogan.

De partea cealaltă, preşe-

dinţia turcă a transmis pozi-

ţia mult mai ofensivă avută 

de Erdogan, care în această 

convorbire telefonică „a sub-

liniat că este necesar ca în-

treaga comunitate internaţio-

nală să dea Israelului o lecţie 

fermă şi disuasivă”.

El a denunţat „agresiuni-

le insolente asupra Mosche-

ii Al-Aqsa (la Ierusalim) şi 

a palestinienilor”, conform 

sursei citate.

Mare apărător al cauzei pa-

lestiniene, preşedintele turc „a 

subliniat de asemenea nevoia 

de a analiza ideea de a desfă-

şura o forţă de protecţie inter-

naţională în zonă pentru a-i a-

păra pe civilii palestinieni”.

Declaraţiile survin într-un 

context de tensiuni puterni-

ce şi de violenţe care au fă-

cut peste 40 de morţi în Fâ-

şia Gaza, bombardată de for-

ţele israeliene, şi în Israel, 

unde Hamas şi-a înmulţit ti-

rurile de rachete.

Consiliul de Securitate al 

ONU urmează să se reuneas-

că de urgenţă miercuri, după 

ce luni nu a reuşit să se pu-

nă de acord asupra unei de-

claraţii comune.

Violenţele au continuat 
marți, făcând 
victime şi răniți

O sinagogă a fost incen-

diată marţi, într-un oraş din 

apropierea aeroportului Ben 

Gurion din Israel, pe fondul 

ciocnirilor dintre locuitorii 

arabi şi evrei, potrivit infor-

maţiilor apărute în media, 

informează dpa.

Se pare că locuitorii arabi 

au profanat o sinagogă din 

oraşul Lod, situat la 15 ki-

lometri sud-est de Tel Aviv, 

şi i-au dat foc. Zeci de ma-

şini au fost, de asemenea, 

incendiate, iar mai multe vi-

trine au fost sparte.

Primarul oraşului Lod, Jair 

Revivo, a vorbit despre un „răz-

boi civil” şi a cerut imediat in-

stituirea stării de asediu.

Confruntări serioase au iz-

bucnit şi în oraşele majoritar 

arabe Akko din nordul ţării şi 

în Jaffa, lângă Tel Aviv.

Un tânăr arab în vârstă de 

25 de ani a fost împuşcat mor-

tal în Lod. Ulterior, un bărbat 

de 34 de ani a fost arestat, a 

declarat marţi poliţia. Potrivit 

informaţiilor din presă, citate 

de AFP, suspectul este un lo-

cuitor evreu din Lod.

Lod este considerat o loca-

litate cu o rată ridicată a cri-

minalităţii.

Israelul a reluat zboruri-

le pe aeroportul Ben Guri-

on după o scurtă întrerupe-

re, marţi seară, cauzată de 

numeroasele rachete trase 

dinspre Fâşia Gaza, conform 

unei informări a autorităţii 

israeliene a aeroporturilor, 

citate de Reuters. Hamas a 

indicat că a lansat atacuri-

le ca reacţie la distrugerea 

de către armata israeliană, 

în Gaza, a unei clădiri cu 

10 etaje, imobil în care se 

aflau birouri ale unor lideri 

ai mişcării islamiste arma-

te palestiniene.

Un palestinian a fost ucis 

şi un altul a fost rănit, tot 

marţi, de tiruri ale soldaţi-

lor israelieni în nordul Ci-

siordaniei ocupate, a decla-

rat pentru AFP o sursă de 

securitate palestiniană.

Ambii erau membri ai ser-

viciilor de informaţii pales-

tiniene şi au fost victimele 

unui atac israelian la un 

punct de trecere militar din 

apropiere de Nablus.

Armata israeliană infor-

mase anterior despre o „ten-

tativă de utilizare a armelor 

de foc dintr-o maşină la jonc-

ţiunea Tapuah” din apropi-

ere de Nablus.

Violenţele care au afectat 

luni seara Fâşia Gaza şi sudul 

Israelului s-au soldat cu moar-

tea a cel puţin 30 de palesti-

nieni şi trei femei israeliene.

Marţi, au avut loc mai 

multe mitinguri în Cisiorda-

nia ocupată.

Ciocnirile cu forţele de se-

curitate israeliene s-au soldat 

cu 245 de răniţi, a raportat 

Semiluna Roşie Palestiniană, 

citată de AFP.

Organizaţia Cooperării 
Islamice condamnă Israelul 
în termenii cei mai fermi

Organizaţia Cooperării Is-

lamice (OCI) a condamnat 

marţi Israelul şi şi-a reiterat 

sprijinul pentru palestinieni, 

în contextul agravării situaţi-

ei din Ierusalimul de Est şi Fâ-

şia Gaza, transmite AFP.

OCI „condamnă în terme-

nii cei mai fermi atacurile re-

petate ale autorităţilor israe-

liene contra poporului pales-

tinian”, a declarat forul pa-

nislamic cu sediul în oraşul 

saudit Jeddah.

De asemenea, OCI a de-

nunţat „continuarea de către 

forţele de ocupaţie israeliene 

a programelor lor coloniale – 

construirea de colonii, tenta-

tive de confi scare a proprie-

tăţilor palestiniene, expulza-

rea forţată a palestinienilor de 

pe pământurile lor”.

În ultima săptămână vi-

olenţele s-au amplificat în 

Ierusalimul de Est, unde au 

avut loc ciocniri între ma-

nifestanţi palestinieni şi po-

liţia israeliană, în special în 

zona moscheii Al-Aqsa, al 

treilea loc sfânt al musul-

manilor.

Armata israeliană a decla-

rat miercuri dimineaţă că pes-

te 1.000 de rachete au fost 

lansate începând de luni sea-

ră dinspre Fâşia Gaza către 

sudul Israelului, în special de 

grupările militante Hamas şi 

Jihadul Islamic.

Purtătorul de cuvânt al ar-

matei israeliene, Jonathan 

Conricus, a indicat că peste 

„1.000 de rachete” au fost tra-

se dinspre Fâşia Gaza, dintre 

care 850 au fost interceptate 

de scutul antirachetă israeli-

an Iron Dome.

CONFLICTUL ISRAELIANO-PALESTINIAN

Putin face apel la detensionarea situaţiei.
Erdogan cere să i se dea „o lecţie” Israelului.
Preşedintele rus Vladimir Putin a făcut apel la detensionarea conflictului dintre Hamas şi Israel

Președintele Rusiei a făcut apel la detensionarea confl ictului dintre Hamas și Israel

Mișcarea islamistă Hamas, aflată la putere 
în Fâșia Gaza, a anunţat miercuri că lansea-
ză peste 200 de rachete spre teritoriul isra-
elian ca răspuns la atacurile israeliene asu-
pra unei clădiri din centrul enclavei palesti-
niene, informează AFP.

Aripa armată a Hamas a indicat într-o decla-
raţie că „lansează 110 rachete asupra me-
tropolei Tel Aviv” și „100 rachete asupra 
orașului Beer Șeva ca represalii la reluarea 
atacurilor asupra clădirilor locuite de civili”.

Alarmele au răsunat în Tel Aviv și Beer 
Șeva, în sudul Israelului, la scurt timp după 
difuzarea acestor informaţii, potrivit arma-
tei israeliene.

Hamas informase anterior despre distruge-
rea unei clădiri cu locuinţe, magazine și un 
post local de televiziune, situate în centrul 
orașului Gaza.

„Pagube importante au fost înregistrate 
în privinţa turnului și a clădirilor din jur”, 
a raportat postul de televiziune Hamas 
Al-Aqsa TV.

Această nouă lansare de rachete îi urmează 
celei efectuate mai devreme înspre Tel Aviv, 
soldate cu un mort la periferia orașului.

Trei israeliene au fost ucise și alţi zeci au fost 
răniţi începând de luni, în urma atacurilor cu 
rachete dinspre Fâșia Gaza.

Cel puţin 32 de palestinieni, printre care zece 
copii, au fost uciși în atacurile israeliene asu-
pra enclavei. Potrivit autorităţilor locale, vio-
lenţele au făcut peste 200 de răniţi.

Escaladarea violenţelor israeliano-palestinie-
ne vine pe fondul recentelor ciocniri soldate 
cu răniţi în Ierusalimul de Est, sectorul pales-
tinian al orașului ocupat și anexat ilegal de 
Israel, conform dreptului internaţional.

Hamas anunţă o ripostă cu peste 200 de rachete

Republica autonomă 

Tatarstan din cadrul 

Federaţiei Ruse ţine mier-

curi o zi de doliu după 

sângerosul atac cu armă 

de foc care a avut loc 

cu o zi înainte într-o şcoa-

lă şi care a lansat o dezba-

tere în cadrul puterii ruse 

privind controlul armelor 

şi folosirea internetului, 

informează AFP.

Sute de fl ori, jucării şi lu-

mânări au fost depuse întrea-

ga noapte în jurul şcolii nr.175 

din oraşul Kazan, capitala Ta-

tarstanului, unde şapte copii 

şi doi adulţi au fost ucişi. Dra-

pelele de la mai multe clădiri 

publice au fost coborâte în 

bernă, potrivit imaginilor di-

fuzate de agenţia de presă lo-

cală Tatar-Inform.

Primele înhumări vor aveau 

loc în timpul zilei de miercuri, 

potrivit mass-media locale.

Marţi dimineaţa, Ilnaz Ga-

liaviev, 19 ani, a pătruns în a-

ceastă şcoală unde a semănat 

moarte înarmat cu o puşcă. 

Elevi care încercau să se sal-

veze de focurile de armă au 

sărit pe ferestre, potrivit unor 

imagini difuzate de martori.

Cei şapte copii ucişi erau în 

clasa a opta, având vârste în-

tre 13 şi 14 ani. Celelalte do-

uă victime sunt o profesoară 

şi un angajat al şcolii.

Agenţia de presă TASS a 

precizat că profesoara, Elvi-

ra Ignatieva, în vârstă de 25 

de ani, preda engleza. Potri-

vit unei surse din cadrul po-

liţiei citată de TASS, ea ar fi  

încercat să salveze elevi îna-

inte de a fi  ucisă.

Suspectul a fost arestat de 

poliţie. Potrivit anchetatorilor, 

el a detonat o încărcătură ex-

plozivă improvizată înainte de 

a intra în şcoală.

În total 21 de persoane, 18 

copii şi trei adulţi, sunt spita-

lizaţi, dintre care şase minori 

sunt în stare gravă.

O înregistrare video difuza-

tă la televiziunea rusă marţi 

l-a arătat pe presupusul ataca-

tor, un tânăr la bustul gol şi 

acoperit de sânge, lungit într-o 

celulă, pretinzând că este „un 

Dumnezeu” şi că şi-a preme-

ditat acţiunea pentru că „de-

testă pe toată lumea”.

El urmează să compară 

miercuri în faţa unui judecă-

tor, care va decide asupra pla-

sării lui în arest provizoriu.

Acesta este cel grav atac cu 

armă de foc într-o şcoală din 

Rusia după 2018. Acest gen de 

tragedie este relativ rar în Ru-

sia, unde controlul asupra ar-

melor este strict, însă violen-

ţele în care sunt implicaţi co-

pii sunt în creştere.

Preşedintele rus Vladimir 

Putin a ordonat marţi revi-

zuirea regulilor privind drep-

tul de portarmă, potrivit pur-

tătorului său de cuvânt D-

mitri Peskov. O lege pentru 

înăsprirea acestor reguli ar 

urma să fi e dezbătută săptă-

mâna viitoare.

De asemenea, preşedintele 

Dumei de Stat, camera inferi-

oară a parlamentului rus, Vi-

aceslav Volodin, a subliniat că 

este „necesar” să se discute 

ideea „de a pune capăt anoni-

matului pe internet”, pentru a 

combate difuzarea de „mesa-

je violente şi care glorifi că ex-

tremismul”.

Acest atac aminteşte de 

cel din octombrie 2018, când 

un adolescent a ucis 19 per-

soane înainte de a se sinuci-

de într-un liceu din Kerci, în 

Crimeea, peninsula anexată 

de Moscova în 2014 de la 

Ucraina. La acea dată, Vladi-

mir Putin a blamat „mondi-

alizarea”, afi rmând că feno-

menul atacurilor cu arme de 

foc în şcoli provine din SUA.

Doliu în Tatarstan după un atac sângeros la o şcoală
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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. 
(11.14)

¤ 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. (3.7)

¤ 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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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. (12.14)

¤ 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. (12.30)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (7.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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 calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând răsad de căpșuni. 
Informații la telefon 0745-
300323, 0264-424005. (7.7) 

¤ 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. (7.7)

¤ Vând bulbi de zambile, nuci (al-
toi), pruni. Pentru informații su-
plimentare sunați la 0264-
424005 sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând scaun scoică pentru auto-
turism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 
0264-424005. (7.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând semințe de lobodă verde, 
semințe de pătrunjel pentru frun-
ze, semințe de fl ori. Pentru alte 
informații apelați 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ 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. (7.7)

CITAȚII

¤ Numiții Dancs Flora, Dancs 
Ana, Dancs Zaharia, Pleșa Todor, 
Pleșa Krecsun, Pleșa Anna, Dancs 
Todora, Dancs Maria, Dancs Pe-
tre, Dancs Flore, Dancs Irina, Dan-
ciu Ana, toți cu domiciliu necu-
noscut, sunt citați la Judecătoria 
Huedin pe data de 28.09.2021, 
ora 14:00, sala 4, în calitate de 
pârâți în dosarul civil 
nr.1685/242/2019, în procesul 
de uzucapiune cu reclamantul 
Onuțu Adrian Nicolae Cătălin.

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 28.05.2021, 
ora 11.00, bunurile mobile con-
stând în: - Autoutilitară N3 Sca-
nia model R480, an 2007, die-
sel, masă proprie fără încărcătu-
ră, 7800 kg, stare - nefuncțional 
și - Semiremorcă O4 Schmitz 
model S01, masă proprie fără 
încărcătură 7100 kg, stare - 
nefuncțional, bunuri proprieta-
tea debitorului SC AUTO ARDEA-
LUL SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.ro

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

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 

2 ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere 
categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 
1 an în instalaţii. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii, cu califi care în meseria de 
instalator gaze naturale. Permis de conducere ctg.B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 
Instalator și ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala 
atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.06.2021, pe adresa de e-mail: 
ionela.muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 0786 711 020
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 
general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei 
relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii 
de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare 
cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: 
https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ DE MEDIU

C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA“ S.A. București – Unitatea 
Teritorială de Transport Cluj organizează licitaţie publică deschisă 
cu strigare în zilele de 27.05.2021, respectiv 03.06.2021 și 
10.06.2021, ora 09.00 pentru vânzarea cantităţii estimate de 
162.558 kg deșeu ulei electroizolant uzat.

Deșeul de ulei electroizolant uzat se afl ă pe platformele 
Staţiilor de transformare din gestiunea UTT Cluj.

Contractul va fi  încheiat pe o perioadă de 24 luni cu 
ofertantul care îndeplinește cerinţele impuse și oferă cel 
mai bun preţ (oferta va fi  în lei/kg).

Documentaţia referitoare la licitaţie se poate ridica de 
la sediul de la Serviciu Comercial cu punct de lucru la UTT 
Cluj, str. Memorandumului nr. 27 tel. +40264405589, fax 
+40264405500, e-mail: cosmin.geodescu@transelectrica.
ro, sau va fi  transmisă prin mijloace electronice (e-mail) în 
urma unei solicitări scrise în care să fi e precizate datele de 
identifi care ale solicitantului.

ANUNŢ

Distribuţie Energie Electrică Romania,
Sucursala Cluj-Napoca

DEER SA, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru 
nr. 28A, jud. Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„Extindere reţea de distribuţie energie electrică în com. 
Valea Ierii, zona Composesorat Muntele Băişorii“

propus a fi  realizat în com. Valea Ierii, sat Valea Ierii, 
zona Composesorat FN și com. Băișoara, sat Muntele Băișorii 
FN, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul DEER SA – Sucursala 
Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 20 (unde poate fi  consultată 
documentaţia) în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-13.00.

ANUNŢ

COMUNA MINTIU GHERLII anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare conform HG 1076/2004 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru ,,Reactualizare 
Plan Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism 
aferent Comunei Mintiu Gherlii , judeţul Cluj’’, comuna Mintiu 
Gherlii ,judeţul Cluj.Prima versiune a planului ,poate fi  
consultată la sediul titularului din localitatea Mintiu Gherlii,str. 
Principală,numarul 184,comuna Mintiu Gherlii,judeţul Cluj,din 
data de 10.05.2021,între orele 8-14.Publicul interest poate 
transmite ,în scris,comentarii și sugestii,până la data de 
28.05.2021,la APM Cluj,str.Dorobanţilor,nr.99,blocul 9B,cod 
400609,fax 0264-412914,e-mail:offi ce@apmcj.anpm.ro 
,în zilele de luni-vineri,între orele 9.00-14.00.

ANUNȚ  DE  PARTICIPARE 

Autoritatea fi nanțatoare Municipiul Gherla, cod fi scal 4349071, adresa Gherla, str. 
Bobîlna, nr.2, județul Cluj, tel 0264241926, fax 0264241666, invită persoanele fi zice 
sau juridice fără scop patrimonial- asociaţiile ori fundaţiile constituite conform legii- sau 
cultele religioase sau structuri sportive recunoscute conform legii, care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte în scopul atribuirii 
contractelor de fi nanţare nerambursabilă pentru următoarele domenii: sport, construire 
și reparații locașuri de cult, activități culturale, de tineret, protecția mediului, învățământ, 
programe de sănătate publică, activități sportive, sociale și proiecte de promovare și 
reprezentare a  Municipiului Gherla.

Obiect: fi nanțarea proiectelor de interes local în baza unui contract de fi nanțare 
neramburabilă, promovate de persoane fi zice sau juridice fără scop patrimonial- asociații 
sau fundații constituite conform legii- sau culte religioase recunoscute conform legii, în 
conformitate cu :

• Regulamentul pentru acordarea de fi nanțări nerambursabile de la bugetul Municipiului 
Gherla, pentru activități de interes local, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind 
regimul fi nanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofi t de interes general, cu 
modifi cările și completările ulterioare, aprobat de Consiliul Local al Municipiului Gherla 
prin HCL nr.30/26.04.2018 

• Legea nr. 350/2005 privind regimul fi nanțărilor nerambursabile pentru activități non 
profi t de interes general, cu modifi cările și completările ulterioare. 

• Legea nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public.

Durata fi nanțării:  12.05.2021  - 31.12.2021
Data limită de depunere proiecte : 11.06.2021, ora 14.00
Suma disponibilă pentru anul 2021 este de 200.000 lei, astfel:
1) 100.000 lei pentru activități sportive;
2) 30.000 lei pentru activități culturale, de tineret, programe de protecția mediului, 

învățământ, programe de sănătate publică, activități sportive (altele decât cele trecute la 
punctul 1) și sociale;

3) 50.000 lei pentru construire și reparații locașuri de cult;
4) 20.000 lei pentru promovarea și reprezentarea Municipiului Gherla. 

Evaluarea și selecția : se va efectua de către Comisia de evaluare și selecție stabilită 
prin Dispoziția primarului Municipiului Gherla.

Perioada de evaluare și selecție a proiectelor:  14.06.2021-18.06.2021

Comunicarea rezultatelor: 22.06.2021

Depunere contestații: 23.06.2021

Soluționare contestații: 24.06.2021-25.06.2021

Încheiere contracte: 29.06.2021 – 06.07.2021

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este pusă la 
dispoziția solicitanților pe site-ul Primăriei : http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Ofi cial, partea a VI-a, nr. 89 din 11.05.2021.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobă prin legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și ORD. 1798/2007, LUKOIL 
ROMÂNIA S.R.L. anunţă începere demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „STAŢIA 
DE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI LUKOIL CLUJ 1" din localitatea 
sat Vâlcele, comuna Feleacu, E60 KM 456+500, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
9.00-16.30, vineri 9.00-14.00.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. TIMCOMEX SERV S.R.L. 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str Dâmboviţei nr. 52, 
ap. 47, judeţul Cluj, Număr de ordine în Registrul Comerţului 
J12/732/1997, C.U.I. 9439019, că s-a deschis procedura 
simplifi cată a insolventei împotriva acesteia potrivit sentinţei 
comerciale din data de 06.05.2021 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 151/1285/2021.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 7 
zile de la data notifi cării; depunere declaraţii de creanţă 
23.06.2021; tabel preliminar 06.07.2021; contestaţii la 
tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI; tabel defi nitiv și soluţionare eventuale 
contestaţii 26.08.2021. Ședinţa adunării creditorilor: 
12.07.2021, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar 
provizoriu, Cluj-Napoca, aleea Bizușa nr. 1, Judeţul Cluj.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar provizoriu 
Curta Eva, tel. 0722-310693, email: eva.curta@yahoo.com. 
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Zverev vrea 
medalie la Tokyo
Alexander Zverev, numărul șa-
se mondial și recentul câștigă-
tor al turneului ATP Masters 
1.000 de la Madrid, a anunţat 
că intenţionează să lupte pe 
trei fronturi la Jocurile 
Olimpice de Tokyo.Într-un in-
terviu acordat cotidianului 
Bild, Zverev a dezvăluit că do-
rește să participe la probele 
de simplu, dublu și dublu 
mixt la olimpiada japoneză, 
care va avea loc în perioada 
23 iulie - 8 august. „Este un 
efort important, desigur, dar 
asta nu contează, este vorba 
de Jocurile Olimpice. Suporţi 
totul pentru a obţine maxi-
mum pentru ţara ta”, a decla-
rat Zverev. Jucătorul, în vâr-
stă de 24 ani, va facere pere-
che la dublu mixt cu 
Angelique Kerber, fostul lider 
al clasamentului WTA. La du-
blu masculin, partenerul lui 
Alexander Zverev va fi Tim 
Putz, alături de care a atins 
semifinalele la Madrid, înain-
te de a declara forfait.

Osaka, eliminată 
de la Roma
Naomi Osaka (2 WTA, favorită 
nr. 2) a fost eliminată mier-
curi, în turul al doilea al tur-
neului WTA 1.000 de la 
Roma, dotat cu premii totale 
de 1.577.613 euro, după ce s-
a înclinat în două seturi, 7-6 
(7/2), 6-2, în faţa americancei 
Jessica Pegula (31 WTA). 
Pegula și-a adjudecat victoria 
după o oră și jumătate, am-
bele jucătoare reușind câte 4 
ași, americanca făcând două 
duble greșeli, una singură fi-
ind în contul niponei. 

Handbalistele 
joacă la Vâlcea
Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj va juca joi, 
13 mai de la ora 12 în Sala 
Liceului Energetic din Râmnicu 
Vâlcea, cu Rapid București în 
cadrul etapei a 22-a a Ligii 
Florilor Mol. Tot la Râmnicu 
Vâlcea, dar de această dată în 
Sala Traian, elevele antreno-
rului Sebastian Micola vor în-
tâlni sâmbătă 15 mai de la 
ora 17,10 pe CSM Slatina, 
ocupanta poziției a 12-a, într-
un meci contând pentru etapa 
a 23-a a competiției. 
„Mergem la Vâlcea să încer-
căm să schimbăm impresia lă-
sată în ultimele meciuri, în ca-
re nu am evoluat tocmai cum 
ne-am propus. Cât timp mai 
avem șanse matematice tre-
buie să luptăm pentru ele, 
trebuie să avem o răbufnire 
de orgoliu și să mai producem 
surprize pentru că am demon-
strat că o putem face. Circulă 
un zvon că s-ar putea să retro-
gadeze doar o echipă la fina-
lul acestui sezon, în acest caz 
avem nevoie de puncte pentru 
a ne detașa complet de ulti-
mul loc. Fetele s-au pregătit 
bine zilele acestea, cred că vor 
mai avea puterea să producă 
suprize, multe dintre ele vor 
pleca la finalul acestui sezon, 
avem jucătoare deja semnate 
cu alte echipe, dar chiar și asa 
vom construi o echipă tânără, 
frumoasă și muncitoare, în o-
rice ligă ne vom afla la finalul 
sezonului”, a subliniat directo-
rul sportiv Sergiu Cacoveanu

Pe scurt

PUBLICITATE

Potaissa Turda a învins-o 

pe CS Minaur Baia Mare 

cu 30-26 (15-8) în Liga 

Zimbrilor și a încheiat pe 

locul doi sezonul 2020/2021.

Cristian Ghiţă a înscris 10 

goluri pentru turdeni, iar Ga-

briel Dumitriu 7, în timp ce 

Tudor Buguleţ a marcat 7 go-

luri pentru Minaur.

CS Dinamo Bucureşti, ca-

re era deja campioană de câ-

teva etape, a încheiat ediţia 

2020-2021 a Ligii Naţionale de 

handbal masculin cu o victo-

rie în faţa eternei rivale CSA 

Steaua Bucureşti, cu scorul de 

27-24 (15-13), marţi seara, în 

Sala Rapid din Capitală, în 

etapa a 30-a.

Potaissa Turda a încheiat 
pe locul 2 în Liga Zimbrilor

1. CS Dinamo București 79 
 puncte
2. AHC Potaissa Turda 71
3. AHC Dobrogea Sud 69
4. CSM București 55
5. CSM Focșani 2007 51
6. CS Minaur Baia Mare 50
7. ACS HC Buzău 2012 44
8. CSA Steaua București 40
9. SCM Politehnica 
Timișoara 38
10. CSM Vaslui 34
..............................
11. CSM Bacău 32
12. CSU din Suceava 26
.......................................
13. CSM Făgăraș 21
14. CSM Reșita 9
15. CS Magnum Botoșani 1

Clasament 
Rachid Bouhenna 

a plecat în mod oficial 

de la Sepsi Sf. Gheorghe, 

iar covăsnenii 

îl acuză că a luat roșu 

intenționat cu CFR Cluj.

Fundașul central de 29 

de ani a fost unul dintre cei 

mai buni jucători de la Sep-

si în ultima perioadă, dar 

gândul unui transfer la CFR 

Cluj au adus o serie de 

evoluții neconvingătoare. 

Covăsnenii au decis să se 

despartă de fotbalist înain-

te de finalul sezonului și au 

anunțat plecarea lui printr-

un comunicat oficial.

„Noi schimbări în lotul 

echipei: Clubul Sepsi OSK 

s-a despărțit de Rachid 

Bouhenna, contractul fiind 

reziliat de comun acord în-

tre cele două părţi. Funda-

şul, în vârstă de 29 de ani, 

a ajuns în vara anului 2019 

la Sfântu Gheorghe. Cu a-

ceastă ocazie, îi mulțumim 

lui Rachid pentru evoluțiile 

avute în tricoul Sepsi OSK 

și îi urăm mult succes în 

continuare în carieră!”, se 

arată în comunicat.

Bouhenna, 
suspectat de blat

Atilla Hadnagy, directorul 

sportiv de la Sepsi, a vorbit 

despre un posibil aranjament 

între Bouhenna și CFR Cluj la 

meciul retur din sezonul regu-

lat. Fotbalistul a fost atunci eli-

minat după două cartonașe 

galbene, iar acest lucru a ridi-

cat multe semne de întrebare.

„Cred că a semnat cu CFR 

nu acum, nici în urmă cu 2-

3 săptămâni, ci din decem-

brie sau ianuarie 2021. Așa 

cred eu. Acum pot să mă 

gândesc la acel «roșu» pe ca-

re l-a luat? Pot! Nu-l acuz, 

dar am dreptul să fi u suspi-

cios. Avea «galben», la pau-

ză, Leo (n.r. – Grovazu, an-

trenorul echipei), care avea 

Covid-19, a discutat cu el la 

telefon, i-a spus să fi e atent! 

Ce a făcut el? Exact pe dos! 

A intrat cu două picioare, să 

fi e sigur că ia «roșu». Plus 

că nu avea ce căuta în acel 

loc, pe partea stângă", a de-

clarat Hadnagy pentru gsp.

ro înaintea jocului CFR Cluj 

– Sepsi 0-1.

Bouhenna s-a despărțit de Sepsi! 
Covăsnenii îl acuză de blat cu CFR Cluj

CFR Cluj – FCSB este due-

lul care a atras toate pri-

virile și în acest sezon din 

Liga 1, iar titlul are șanse 

mari să se decidă în ulti-

mul meci al play-off-ului.

Liga 1 se apropie de sfârșit, 

iar cu trei etape înainte de fi -

nal lupta pentru titlu este ex-

trem de încinsă. CFR Cluj și 

FCSB sunt despărțite de doar 

un punct după o serie de re-

zultate surprinzătoare în play-

of, în timp ce Universitatea 

Craiova s-a eliminat singură 

din acest duel.

Înainte de etapa a 8-a din 

play-off, clasamentul din Li-

ga 1 se prezintă astfel:

1. CFR Cluj 45 de pct.

2. FCSB 44 de pct.

3. Universitatea Craiova 37 de pct.

4 Sepsi Sf. Gheorghe 36 de pct.

5. FC Botoșani 31 de puncte

6. Academica Clinceni 26 de pct.

Programul celor 
de la CFR Cluj și FCSB 
până la fi nalul sezonului

Ambele echipe mai au de 

disputat două jocuri în de-

plasare și unul singur pe te-

ren propriu până la fi nalul 

sezonului. Trupa din Gruia 

joacă în deplasare cu Univer-

sitatea Craiova și FC Botoșani, 

două meciuri cruciale, iar în 

ultima etapă primește vizita 

rivalei FCSB.

FCSB va juca în weekend 

la Sf. Gheorghe, un meci te-

ribil de greu pentru echipa 

antrenată de Toni Petrea. Co-

văsnenii au câștigat în tur la 

București și sunt deciși să 

câștige și  pe teren propriu. 

„Roș-albaștrii” vor juca în 

penultima etapă cu Univer-

sitatea Craiova, o echipă ca-

re a devenit arbitru în lupta 

pentru titlu.

Calcule lupta la titlu CFR 
Cluj – FCSB play-off  Liga 1

CFR Cluj are un punct 

avans, dar ofi cialii din Gru-

ia își pot face calculele cu 

două puncte avans, deoare-

ce la egalitate de puncte ti-

tlul merge la Cluj. FCSB a 

profi tat de o rotunjire a punc-

telor și are un avantaj de 0,5 

în play-off care o avantajea-

ză pe CFR la egalitate.

Campioana en-titre poate 

ajunge campioană înainte de 

ultima etapă. Dacă CFR Cluj 

câștigă ambele meciuri și 

FCSB pierde un joc, atunci 

ultimul joc al sezonului nu 

mai are nicio miză.

Situația este similară și în 

cazul în care elevii lui Edi Ior-

dănescu câștigă jocurile de la 

Botoșani și Craiova, iar FCSB 

remizează în duelurile cu Sep-

si și Craiova.

Pentru a nu depinde de alte 

rezultate, CFR Cluj are nevoie 

de cel puțin un succes în dispu-

tele cu Botoșani și Craiova.

CFR Cluj vânează 
al 7-lea titlu

„Feroviarii” au șașe titluri 

câștigate de-a lungul anilor în 

Liga 1, iar ultimele trei sezoa-

ne au ridicat de fi ecare dată 

trofeul cel mare la fi nalul se-

zonului.  2007–08, 2009–10, 

2011–12, 2017–18, 2018–19 și 

2019–20 sunt sezoanele în ca-

re titlul a sosit în Gruia.

Formația clujeană poate 

continua șirul succeselor, iar 

cu patru titluri consecutive se 

apropie și mai mult de recor-

dul deținut de Steaua.  „Mili-

tarii” au câștigat între 1984 și 

1989 șase campioante la rând, 

fi ind stabilit astfel un adevă-

rat record.

Toate calculele în duelul CFR Cluj – 
FCSB pentru un nou titlu în Gruia
CFR Cluj – FCSB este duelul care a atras toate privirile și în acest sezon din Liga 1, 
iar titlul are șanse mari să se decidă în ultimul meci al play-off-ului

CFR Cluj și FCSB se luptă pentru titlul de campioană în sezonul 2020/2021 din Liga 1
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