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Nicio localitate din Cluj 
nu este în carantină
Situaţia COVID-19 în Cluj s-a îmbunătăţit 
în ultimele zile şi nicio localitate nu se 
afl ă în carantină.  Pagina 5
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Drum distrus 
de lucrările la un bloc
Săpăturile pentru construirea unui bloc nou 
din zona străzii Edgar Quinet din Cluj-Napo-
ca au surpat o cale de acces.  Pagina 3
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Protest spontan
la Curtea de Apel Cluj
Avocații trag un semnal de alarmă: 
„Un complet de judecată a făcut încăl-
cări flagrante”.  Pagina 6
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Danemarca renunță 
la vaccinul AstraZeneca
Danemarca renunţă defi nitiv la serul Astra-
Zeneca împotriva COVID-19 din cauza efec-
telor secundare „rare”, dar „grave”.  Pagina 9
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Pietonii care se uită în telefon 
când trec strada ar putea fi amendați

SOCIAL

Preotul Claudiu Lucian Pop a fost  
ales noul episcop de Cluj-Gherla

Un nou proiect de lege pu-
blicat de Ministerul Afacerilor 
Interne prevede că pietonii ca-
re traversează strada uitându-
se în telefonul mobil ar putea 
fi  amendați. Decizia vine în 
urma datelor MAI care arată 
că în ultimii ani, numărul ac-
cidentelor rutiere provocate de 
pietoni a crescut considerabil.

Astfel, conform MAI, „s-a 
constatat că un procent sem-
nificativ din numărul acciden-
telor rutiere implică eroarea 
umană a participanților la tra-
fic. Pietonii reprezintă o cate-
gorie vulnerabilă în trafic, iar 
un comportament imprudent 
al acestora poate spori numă-

rul deceselor rezultate din ac-
cidentele de circulație”.

Datele mai arată că în peri-
oada 01.01.2019 -15.09.2020, s-
au înregistrat 1.711 de acciden-
te de circulație grave având 
drept cauză principală a pro-
ducerii traversarea neregula-
mentară a drumului public de 
către pietoni. Distragerea 
atenției la nivel mental (cogni-
tiv) este cel mai des întâlnită, 
întrucât, spre exemplu, o 
discuție telefonică poate fi  pal-
pitantă, astfel că atenția se ca-
nalizează către această activi-
tate, pietonul mergând practic 
mecanic, fără a conștientiza lo-
cul efectiv de traversare. 

Sub preşedinţia Preafericitului 
Părinte Cardinal Lucian Mureşan, 
la Blaj, a avut loc luni, 12 aprilie 
2021, sesiunea Sinodului Episco-
pilor Bisericii Române Unite cu 
Roma, Greco-Catolică, pentru a-
legerea noului episcop de 
Cluj-Gherla.

Claudiu Lucian Pop este noul 
episcop ales pentru Eparhia de 
Cluj-Gherla. Acesta va fi  întroni-
zat în Sâmbăta Floriilor, în Noua 
Catedrală din Cluj Napoca.

Claudiu-Lucian Pop este năs-
cut în 22 iulie 1972, în localitatea 
Pişcolt, din judeţul Satu Mare. A 
fost hirotonit preot de Preasfi nţia 
Sa Vasile Hossu, predecesorul 
Preasfi nţitului Virgil Bercea. Aces-

ta a fost rector al Colegiului Pon-
tifi cal „Pio Romeno” din Roma.

Cu ocazia sinodului ierahilor 
greco-catolici români din 8-10 iu-
nie 2011 a fost ales episcop al Cu-
riei Arhiepiscopale Majore a Bi-
sericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică, cu sediul la Blaj. 

Episcopul Pop i-a urmat în func-
ţie episcopului Vasile Bizău, trans-
ferat în scaunul vacant al Episco-
piei Maramureşului. Pr. dr. Clau-
diu Lucian Pop a fost confi rmat 
ca episcop la data de 21 noiembrie 
2011. În ziua de 8 decembrie 2011 
a primit hirotonirea episcopală la 
Roma, în biserica „Santi Biagio e 
Carlo ai Catinari”, în prezenţa car-
dinalului Leondardo Sandri.

Clujenii se vor putea vaccina în centre mobile
Medicii și asistenții medicali din Cluj-Napoca și din alte mari orașe din România 
vor imuniza populația împotriva COVID-19 în centre de vaccinare mobile. Pagina 5

Ne pregătim de valul patru 
al pandemiei de COVID-19?
Mobilitatea, cel mai important indicator pentru transmiterea comunitară
Fostul ministru al Sănătăţii, Nelu Tătaru, a anunţat că există probabilitatea să apară 
valul patru al pandemiei de coronavirus, chiar mai repede decât ne aşteptăm. Pagina 5

Eurovisionul, „coafat” de o clujeancă

Munca şi organizarea sunt lucruri care te duc pe culmile succesului. Aceste două ingrediente le are şi hairstylistul 
clujean Ioana Todoran, care spune că orice vis poate fi atins dacă ai speranţă şi răbdare. 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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Poliţistă şi pieton, 
loviţi de o maşină 
la Opera Maghiară
O poliţistă la volan și un clujean care tre-
ceau strada în faţa Operei Maghiare din 
Cluj-Napoca au fost loviţi de o mașină.
Poliţista și pietonul au fost transportaţi de 
urgenţă la spital pentru îngrijiri medicale 
de specialitate.
„Conducătorul unui autoturism, un bărbat 
de 44 de ani, din municipiul Dej, a intrat în 
coliziune faţă-spate, cu un autoturism con-
dus de o tânără de 29 de ani, poliţist în ca-
drul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Cluj, care în acel moment se afl a oprit pen-
tru acordarea de prioritate unui pieton an-
gajat în traversarea străzii.
În urma impactului, autoturismul condus de tâ-
nără a fost proiectat și a acroșat o persoană an-
gajată în traversarea regulamentară a străzii.
În urma evenimentului, pietonul de 64 de 
ani și tânăra de 29 de ani au fost transpor-
taţi la o unitate medicală în vederea acor-
dării îngrijirilor de specialitate.
Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul 
etilotest, rezultatele fi ind negative”, a 
transmis IPJ Cluj.

Accident cu două TIR-uri 
şi o maşină pe centura 
ocolitoare Vâlcele-Apahida
Un accident rutier cu două TIR-uri și o mași-
nă implicate a avut loc pe centura ocolitoa-
re Vâlcele-Apahida. O femeie a suferit răni 
grave în urma impactului.

„În jurul orei 11.20, s-a produs un acci-
dent rutier pe Varianta Ocolitoare 
Cluj-Est, pe raza comunei Apahida. 
Conducătorul unui ansamblu de vehicu-
le, un bărbat de 61 de ani, care se de-
plasa pe Varianta Ocolitoare Cluj-Est, 
din direcţia Jucu spre Vâlcele, a intrat 
în coliziune faţă-spate cu un autotu-
rism care îl preceda, condus de un băr-
bat de 49 de ani.
În urma impactului, autoturismul a fost 
proiectat pe sensul opus de mers, unde 
a intrat în coliziune cu un ansamblu de 
vehicule, condus de un bărbat de 41 de 
ani. În urma evenimentului, o femeie 
de 44 de ani, pasageră în autoturism, a 
fost transportată la o unitate medicală 
în vederea acordării îngrijirilor de speci-
alitate. Accidentul a avut loc în jurul 
orei 11:30, iar femeia rănită se afla în 
mașină, unde a rămas încarcerată”, a 
transmis IPJ Cluj.
„Două autospeciale și un echipaj SMURD 
au intervenit ca urmare a unui accident ruti-
er produs pe centura de ocolire 
Vâlcele-Apahida.
Solicitarea pentru intervenţia pompieri-
lor a fost înregistrată în jurul orei 
11.30, iar în momentul sosirii la faţa lo-
cului au găsit două autocamioane și un 
autoturism avariate. În cel din urmă se 
afla o femeie de cca 40 de ani, care ne-
cesita asistenţă medicală și care a nece-
sitat extragerea cu echipamente specia-
le, astfel încât să nu-i fie agravate leziu-
nile suferite. La primele evaluări aceas-
ta prezenta traumatisme la nivelul unui 
membru superior, era în stare de conști-
enţă și era cooperantă. De asemenea, 

un bărbat de cca 50 de ani a fost con-
sultat de către salvatori la locul acciden-
tului, fără a fi transportat la spital”, a 
transmis ISU Cluj.

Maşină marca BMW, 
furată şi dată în urmărire 
internaţională
Un cititor sătmărean ne-a sesizat că mașina 
sa, marca BMW, a fost furată. Ultima dată, 
autoturismul a fost văzut în judeţul Cluj.
Sătmăreanul ne-a semnalat faptul că 
mașina sa furată a fost văzută pe drumu-
rile din Dej.
Începând de luni dimineaţă, 12 aprilie, ma-
șina a fost dată în urmărire internaţională.
„De luni dimineaţă este dată în urmărire 
internaţională. A fost văzută ultima dată 
în Păulești, Satu Mare, și după în apropi-
ere de Dej, judeţul Cluj. Asta a fost luni 
dimineaţă la 4 jumătate în prima locaţie 
și pe la 5 și ceva în a doua”, ne-a spus 
sătmăreanul.

Pe scurt

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Trotinetele electrice 

au revenit în Cluj-Napoca 

în această săptămână, 

fi ind deja amplasate 

în mai multe locaţii 

din oraş.

Lime a readus trotinetele 

electrice în Cluj-Napoca, dar 

fanii acestui mijloc de trans-

port mai au de aşteptat până 

când se pot bucura cu adevă-

rat de ele. Ploaia şi tempera-

turile scăzute sunt în deza-

vantajul celor care şi-ar dori 

să folosească trotinetele.

Cluj-Napoca a devenit în 

2020 primul oraş din Româ-

nia care a întocmit un regu-

lament clar pentru operatorii 

de trotinete de tip sharing.

Ce reguli trebuie 
respectate?

Astfel, potrivit regulamen-

tului, este interzisă amplasa-

rea şi staţionarea trotinetelor 

electrice de către operatori şi 

utilizatori a acestora în urmă-

toarele spaţii:

 Pe trotuare cu lăţime mai 

mică de 2 m;

 În zona staţiilor de trans-

port în comun, pe toată lun-

gimea staţiei şi 25 m înainte 

şi după staţie;

 Pe aliniamentele clădirilor 

sau a gardurilor;

 În zona standurilor de taxi, 

pe toată lungime standului;

 În zonele trecerilor de pi-

etoni, pe toată lungimea tre-

ceri şi 25 m înainte şi după 

trecerea de pietoni;

 În locurile de parcare special 

amenajate pentru autoturisme;

 Pe spaţiile verzi;

 În intersecţii şi la mai pu-

ţin de 10 m de intersecţii;

 În zona acceselor auto şi 

pietonale;

 Pe şantierele în lucru de 

pe domeniul public;

 Pe gurile de canal/aerisire 

sau căminele aferente reţele-

lor edilitare subterane.

În cazul trotuarelor cu lă-

ţimea de minim 2 metri, am-

plasarea sau staţionarea tro-

tinetelor electrice se face în 

dispunere paralelă cu bor-

dura, înspre carosabil, pe 

aliniamentul copacilor şi 

stâlpilor de pe trotuar, aco-

lo unde aceştia există, cu 

condiţia aplicării lăţimii ma-

xime de 0,5 metri din lăţi-

mea trotuarului. Proiecţia 

trotinetei electrice va fi ex-

clusiv pe trotuar.

De asemenea, se arată că 

amplasarea sau staţionarea 

trotinetelor electrice este 

permisă pe zonele pietona-

le, în locaţii retrase care să 

nu împiedice accesul la di-

verse amenajări.

Operatorul, obligat 
să ridice trotinetele 
parcate ilegal

Potrivit Regulamentului, 

cei care aduc trotinete pen-

tru închiriat în Cluj trebuie 

să anunţe exact numărul lor 

şi să plătească o taxă anu-

ală pentru ocuparea dome-

niului public

Mai mult, regulamentul 

impune operatorului să ri-

dice trotinetele staţionate în 

locaţiile interzise în maxim 

90 de minute. În caz con-

trar, acestea vor fi ridicate 

de pe domeniul public de 

către Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, prin Regia Au-

tonomă a Domeniului Pu-

blic Cluj-Napoca (RADP) şi 

se va aplica o taxă de ridi-

care al cărei cuantum este 

stabilit prin Hotărâre a Con-

siliului local a municipiului 

Cluj-Napoca.

Operatorii privaţi sunt obli-

gaţi prin regulament să coo-

pereze pentru crearea unei 

platforme accesibile publicu-

lui prin care să fi e monitori-

zate spaţial toate trotinetele 

din Cluj-Napoca.

Trotinetele electrice 
au revenit în Cluj-Napoca
După ce anul trecut, trotinetele de închiriat au împărțit clujenii 
în două tabere, acestea au revenit pe străzi, însă cu reguli stricte

Trotinetele electrice au ajuns la Cluj-Napoca, dar fanii acestui mijloc de transport mai au de aşteptat 
până când se pot bucura cu adevărat de ele
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#FĂRĂȘTIRI
„Viaţa este un ciclu 
cu o formă 
şi traiectorie nedefinite. 
Prin intermediul 
a două persoane mi-am 
dat seama de abordarea 
mea copilăresc de naivă 
de până atunci 
a modului în care 
funcţionează sistemul.” 

Giorgos Karaivaz

jurnalist

Jurnalistul grec Giorgos Karaivaz a fost angajat al postului privat STAR TV și era cunoscut pentru o serie de anchete 
despre afacerile grupurilor infracționale organizate (mafi a).
Karaivaz a fost împușcat mortal în fața locuinței sale, în zona Alimos, la periferia orașului Atena.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primul centru integrat de 

transplant din țară va fi  

construit la Cluj, pe un 

teren lăsat în paragină de 

ani buni. Planul Urbanistic 

Zonal a fost lansat în con-

sultare publică.

Consiliul Județean Cluj va 

construi primul Centru Inte-

grat de Transplant din Româ-

nia și din Sud-Estul Europei, 

pe strada Victor Babeș. Aces-

ta va avea aproape 300 de pa-

turi și heliport. În perioada 12 

– 23 aprilie 2021, publicul are 

posibilitatea de a transmite 

propuneri, sugestii, opinii cu 

privire la documentația PUZ 

– amenajare ansamblul Clini-

cilor universitare și dezvolta-

re Centru Integrat de Trans-

plant, str. Clinicilor – str. Vic-

tor Babeș, pe adresa de e-mail: 

registratura@primariaclujna-

poca.ro sau la sediul Primări-

ei, Calea Moților nr.7.

După expirarea consultării 

publice, PUZ-ul va intra în Co-

misia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism (CTA-

TU) a Primăriei Cluj-Napoca 

spre aprobare. Ulterior aprobă-

rii în CTATU, va fi  întocmit un 

proiect de hotărâre de Consiliu 

Local (HCL), care va intra din 

nou în dezbatere publică. În ce-

le din urmă, proiectul de HCL 

este dezbătut și aprobat de con-

silierii locali.

Proiectantul Centrului de 

Transplant a fost desemnat în 

urma unui Concurs Internațional 

de Soluții, în cadrul căruia au 

fost depuse 44 de proiecte. 

Câștigătorul contractului de pro-

iectare a viitorului Centru Inte-

grat de Transplant din Cluj-Na-

poca, în valoare de circa 3,25 

milioane de euro, a fost proiec-

tul realizat de PINEARQ S.L.P. 

în asociere cu DICO și Țigănaș 

birou de proiectare SRL.

Centru cu aproape 
300 de paturi și heliport

Confi gurația spitalului este una 

integrată și relaționată funcțional 

cu serviciile medicale din zonă, a-

vând în vedere amplasarea strate-

gică a acestuia. Astfel, cele patru 

niveluri subterane reprezintă „zo-

nele fi erbinți” ale spitalului, aces-

tea urmând a fi  dotate cu cele mai 

avansate facilități de diagnostic și 

tratament. Tot aici vor fi  amplasa-

te zonele de parcaj și cele de apro-

vizionare logistică și medicală. Par-

terul este dedicat zonelor publice, 

ambulatoriului, administrației și 

unităților de cercetare. În ceea ce 

privește cele cinci etaje supratera-

ne, acestea vor fi  dedicate secțiilor 

de internare și de recuperare. Spi-

talul va dispune inclusiv de un he-

liport situat pe terasa imobilului.

Primul Centru de transplant 

multiorgan din România va avea 

277 de paturi, din care 88 pen-

tru transplant renal, 72 pentru 

transplantul de plămân, respec-

tiv câte 36 de paturi pentru trans-

plantul de cord și cel hepatic.

Actualul Institut 
de Urologie și Transplant 
Renal funcționează 
într-un pod

Institutul de Urologie și 

Transplant Renal din Cluj-Na-

poca este spitalul în care me-

dicii își desfășoară operațiile în 

pod. Blocul operator al spita-

lului este zona în care medicii 

și asistentele lucrează pentru 

pacienți, care sunt spitalizați în 

podul unității medicale, care în 

acte apare ca pod neamenajat 

și nu are autorizație nici de 

construcție și nici pentru secu-

ritate la incendiu.

PUZ-ul Centrului de Transplant din Cluj 
a fost pus în consultare publică

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Săpăturile realizate 

pentru construirea unui 

bloc nou din zona stră-

zii Edgar Quinet, 

Cluj-Napoca, a surpat 

o cale de acces.

Deputatul Emanuel Un-

gureanu, care locuieşte în 

zona respectivă, a declarat 

pentru monitorulcj.ro că situ-

aţia este tragică pe strada 

Edgar Quinet de mai mulţi 

ani. Lucrările la noul bloc 

au dus la surparea unui drum 

de acces pentru alte patru 

blocuri de locuinţe.

Deputatul consideră că 

șantierul nu ar fi fost supra-

vegheat de Primăria Cluj-

Napoca, iar constructorul  

nu ar fi asigurat bine zona. 

„Este un bloc aproape de 

numerele 20, aproape de zo-

na numită Poiana din Edgar 

Quinet. Constructorul se pa-

re că nu a asigurat bine şan-

tierul, acolo trebuiau să pu-

nă nişte parapeţi de susţine-

re. Probabil că şantierul nu 

a fost supravegheat de Pri-

mărie şi în consecinţă s-a sur-

pat calea de acces către pa-

tru blocuri, de pe strada Edgar 

Quinet, aşa cum se vede în 

imagini. Problema este că Pri-

măria promite acolo de cel 

puţin trei ani modernizarea 

străzii şi căile de acces.

Eu m-am străduit înainte 

de a fi  politician, împreună 

cu vecinii de pe stradă să pre-

dăm acea stradă municipali-

tăţii. A fost prima şi singura 

stradă predată cu efortul pe 

care l-am făcut, însă înainte 

de campanie electorală s-a 

tras un asfalt şi strada a ră-

mas apoi fără iluminat, lo-

curi de joacă, nu putem vor-

bi de creşă sau grădiniţă. Nu 

există nici măcar trotuare şi 

iluminat public. E o stradă 

cu 3.000 de sufl ete”, a adă-

ugat deputatul USR Emanu-

el Ungureanu.

Politicianul susţine că zo-

na ar trebui închisă de poli-

ţişti pentru că reprezintă un 

pericol public atât pentru co-

piii şi locuitorii din zonă, cât 

şi pentru maşini, iar situa-

ţia trebuie remediată urgent, 

fi ind singura cale de acces 

spre mai multe blocuri.

În ciuda eforturilor locu-

itorilor, zona a rămas igno-

rată de administrația loca-

lă, fără iluminat public și 

infrastructură educațională.

Lucrările la un bloc 
din Cluj-Napoca au 
distrus un drum întreg

VEZI VIDEO AICI
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Decizia de demitere 

a ministrului Sănătăţii 

a fost luată de premierul 

Florin Cîţu miercuri, 

cu acordul preşedintelui 

Klaus Iohannis. 

USR PLUS îl acuză pe Cîţu 

că „a făcut jocul celor care 

frânează de trei luni refor-

mele din programul 

de guvernare” şi a anunţat 

că Alianţa îşi retrage spri-

jinului politic pentru 

actualul premier. 

PNL spune că nu se pune 

problema ca Florin Cîţu să ple-

ce, iar UDMR, prin vocea pre-

şedintelui Kelemen Hunor, a 

anunţat că îl susţine pe premi-

er şi-i respectă decizia de a-l 

demite pe Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătăţii Vlad Voi-

culescu a fost demis miercuri 

din funcţie de către premier, 

în timpul şedinţei de urgenţă. 

Andreea Moldovan, secretar 

de stat în minister, îşi pierde 

şi ea funcţia în acelaşi timp.

Motivul principal ar fi  faptul 

că ministrul a adus mai multe 

momente de tensiune în coali-

ţie, dar „ultima picătură” care 

a umplut paharul a fost adău-

gată de secretarul de stat în mi-

nister Andreea Moldovan, prin 

ordinul care modifi ca criteriile 

de carantinare a unei localităţi. 

Premierul Florin Cîţu nu ar fi  

fost informat de publicarea ace-

lui ordin în Monitorul Ofi cial.

Barna: „Premierul 
Florin Cîţu nu mai are 
susţinerea Alianţei 
USR-PLUS”

Copreşedintele Alianţei USR 

PLUS, Dan Barna, a anunţat 

miercuri, după şedinţa de cri-

ză din interiorul Alianţei în ur-

ma demiterii ministrului Vlad 

Voiculescu, că cele două par-

tide i-au retras sprijinul poli-

tic premierului Florin Cîţu din 

cauza remanierii ministrului 

Sănătăţii. Barna susţine că a 

avut şi o discuţie cu preşedin-

tele Klaus Iohannis şi că a ce-

rut o şedinţă a Coaliţiei pen-

tru a vedea cum „vom funcţi-

ona în continuare”.

„Este o decizie unilatera-

lă, imatură politic, care ridi-

că semne de întrebare asu-

pra premierului Florin Cîţu 

de a conduce un Guvern. Am 

vrut să luăm decizii împreu-

nă, asta s-a întâmplat până 

astăzi. Premierul m-a chemat 

la o discuţie unde m-a infor-

mat de decizia deja luată. 

Luni în şedinţa coaliţiei agre-

aserăm că ieşim din acest joc 

de balet politic. Este o deci-

zie care aruncă Coaliţia într-o 

criză majoră. Din acest mo-

ment premierul Florin Cîţu 

nu mai are susţinerea Alian-

ţei USR-PLUS”, a spus Barna

„Acest guvern, funcţionea-

ză, acest guvern există, vom 

avea o şedinţă în coaliţie pen-

tru a vedea cum vom funcţio-

na în continuare”, a mai de-

clarat Dan Barna.

Kelemen Hunor face apel 
la „maturitate politică”

Vicepremierul Kelemen 

Hunor a declarat miercuri că 

UDMR îl susţine în continu-

are pe premirul Florin Cîţu şi 

că o criză politică „ar fi  de 

neacceptat” şi un semnal ne-

dorit pentru partenerii externi 

ai României. Kelemen a pre-

cizat că este nevoie „de ma-

turitate politică” şi a făcut 

apel la colegii de coaliţie pen-

tru o discuţie calmă.

„Sigur, este o situaţie ne-

dorită, difi cilă, peste care tre-

buie să trecem, fi indcă aceas-

tă coaliţie şi acest Guvern 

şi-a asumat un rol important, 

o responsabilitate importan-

tă şi, cum am mai spus, nu 

putem să acceptăm că soar-

ta coaliţiei stă într-un singur 

ministru. Trebuie să mergem 

mai departe şi nu există al-

ternativă la această coaliţie. 

Şi sunt convins că USR PLUS 

va veni cu o nominalizare 

foarte repede. Va fi  o discu-

ţie în coaliţie şi nu se pune 

problema să ne gândim la 

alte variante”, a declarat Ke-

lemen Hunor.

Liderii PNL, USR-PLUS şi 

UDMR urmează să aibă o 

discuţie lămuritoare zilele 

următoare.

Ungureanu: „Să sacrifi ci 
un ministru în plină criză 
sanitară e iresponsabil”

Deputatul USR PLUS, Ema-

nuel Ungureanu, a spus că 

demiterea lui Vlad Voicules-

cu din funcţia de ministru al 

Sănătăţii a fost un act de ires-

ponsabilitate, mai ales în pli-

nă criză sanitară.

„Se pare că domnul Cîţu 

nu este atât de puternic faţă 

de cum a părut la început când 

a luat mandatul de premier. 

A cedat unor presiuni nefi -

reşti din parte colegilor de la 

PNL. Este în mod clar, o de-

monstraţie de forţă pe care o 

face Florin Cîţu în interiorul 

partidului PNL. Să sacrifi ci un 

ministrul în plină criză sani-

tară mi se pare un gest ires-

ponsabil”, a spus deputatul 

USR PLUS, Emanuel Ungurea-

nu, potrivit rfi .ro.

Emanuel Ungureanu este 

de părere că această decizie 

trebuia discutată cu toţi mem-

brii coaliţiei, dar premierul a 

ales să se consulte doar cu 

anumiţi membrii ai partidului.

„Nu schimbi niciodată mi-

nistrul într-o coaliţie, fără să 

te consulţi cu partenerii tăi. A 

fost un act de trădare politică, 

pe care eu îl consider ca fi ind 

şi foarte laş”, a mai spus Ema-

nuel Ungureanu.

Coaliţia de guvernare stă pe un butoi de pulbere
Criză majoră în coaliţia de guvernare PNL – USR PLUS – UDMR, 
la doar patru luni de la instalarea Guvernului Cîţu, după demiterea ministrului Vlad Voiculescu

La mai puţin de patru luni de la instalarea Guvernului Cîţu, coaliţia de guvernare trece prin prima criză majoră

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

USR PLUS a propus un set 

de amendamente 

la bugetul municipiului 

Cluj-Napoca, pe anul 

2021, prin care doresc cre-

area unui cadru predicti-

bil de rezolvare a proble-

melor clujenilor.

USR PLUS a prezentat lis-

ta amendamentelor depuse la 

proiectul bugetului munici-

piului Cluj-Napoca pe anul 

2021, arătând că acestea au 

rezultat din munca de teren 

a consilierilor alianţei şi au 

drept scop dezvoltarea suste-

nabilă a oraşului.

„Propunerile pe care le în-

aintăm concretizează câteva 

dintre cele mai importante 

obiective anunţate în progra-

mul de guvernare locală şi 

rezultă din munca pe teren 

a consilierilor USR PLUS şi 

din interacţiunea lor cu ce-

tăţenii, precum şi din iniţia-

tivele membrilor din grupu-

rile tehnice interne.

Prin ele vrem să contribu-

im la implementarea unui ca-

dru predictibil pentru dezvol-

tarea sustenabilă a oraşului 

nostru. Dacă în ceea ce pri-

veşte problemele de trafi c, 

soluţiile se leagă de realiza-

rea centurii metropolitane, 

când vine vorba de creşe, 

grădiniţe, parcări, spaţii ver-

zi, calitatea locuirii, avem 

nevoie de o foaie clară de par-

curs şi de un orizont bine de-

fi nit de soluţionare. În ace-

laşi timp, într-un Cluj care 

suferă sub impactul pande-

miei, trebuie să reacţionăm 

prin măsuri solide şi suste-

nabile, din sfera sănătăţii pu-

blice şi nu numai, pentru con-

tracararea efectelor corona-

virusului,” a declarat Alexan-

dra Oană, liderul de grup al 

consilierilor locali USR PLUS.

Ce proiecte au propus 
consilierii USR PLUS?

Amendamentele aduse de 

USR PLUS la bugetul local de 

dezvoltare sunt:

• Implementarea unei reţele 

de senzori pentru monitori-

zarea calităţii aerului în 30 de 

şcoli, pentru a creşte gradul 

de conştientizare în privinţa 

nivelului de poluare şi a pre-

întâmpina riscurile de sănă-

tate asupra celor mici.

• Îmbunătăţirea aplicaţiei 

MyCluj, în principal prin fa-

cilităţi de evaluare a răspun-

sului primit de cetăţeni şi 

posibilitatea redeschiderii 

unei sesizări;

• Proiect de construire a cre-

şelor în toate cartierele Clu-

jului; mai multe cartiere nu 

dispun deloc în acest moment 

de creşe de stat;

• Proiect de construire a unui 

hub educaţional – creşă, gră-

diniţă, şcoală – în Bună Ziua, 

cartier ce, cu excepţia unei 

creşe, nu dispune în momen-

tul de faţă de infrastructură 

educaţională;

• Alocarea unui fond de re-

paraţii pentru Spitalul de Pe-

diatrie;

• Realizarea unui studiu şti-

inţifi c privind arealul Hoia, 

pentru a fundamenta creşte-

rea gradului de protecţie pen-

tru această zonă;

• Elaborarea unui studiu ca-

re să stabilească exact câte 

parkinguri sunt necesare în 

oraş, localizarea lor, şi alte 

măsuri complementare, pre-

cum şi orizontul de timp în 

care vor fi  construite toate 

acestea. Acest plan va fi  util 

şi pentru a putea porni un 

plan de creştere a spaţiilor 

verzi în oraş.

• Înfi inţarea unui departament 

de optimizare continuă a ac-

tivităţii din Primărie şi insti-

tuţiile subordonate, pentru a 

se creşte efi cienţa acestora

„Aceste proiecte pun ba-

zele unei schimbări struc-

turale în aplicarea soluţiilor 

în oraş, astfel încât să se-

tăm perspectiva ca în 2030 

să nu mai vorbim de ace-

leaşi probleme de care vor-

bim de 30 de ani. Clujul a-

re resursele financiare, u-

mane, şi tehnice pentru a-şi 

rezolva problemele, trebuie 

să profităm de conjunctura 

favorabilă pentru a le pune 

în aplicare”, transmit repre-

zentanţii USR PLUS, într-un 

comunicat de presă.

Cluj-Napoca va avea 
buget de 433 milioane 
de euro în 2021

Bugetul municipiului 

Cluj-Napoca pe anul 2021 es-

te de peste 433 de milioane de 

euro, mai mare decât în 2020.

Potrivit primarului Emil 

Boc, bugetul municipiului 

Cluj-Napoca pe anul 2021 

este de 433.225.627 euro, 

adică peste 2 miliarde de lei 

(2.117.433.576 lei), în creş-

tere cu 22,88% faţă de bu-

getul pe anul 2020 

(354.191.251 euro).

Din total, 50,70% din 

sumă va fi destinată secţi-

unii de funcţionare – 

219.648.907 euro şi 49,30% 

vor merge pe dezvoltare – 

213.576.720 euro.

Amendamentele USR-Plus pentru bugetul Clujului pe 2021
Creşe în fiecare cartier, studiu pentru Pădurea Hoia şi senzori de monitorizare a aerului în şcolile din Cluj-Napoca, printre propuneri

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, a 
salutat decizia premieru-
lui Florin Cîțu de revocare 
a lui Vlad Voiculescu, 
afirmând că remanierea 
era necesară, întrucât în-
crederea în ministru era 
„erodată”. 

Edilul le-a sugerat celor 
din USR PLUS să propună 
un alt ministru al Sănătăţi 
și a făcut apel la responsa-
bilitate. El a mai spus că 
coaliția trebuie să meargă 
mai departe.

„Când se erodează încre-
derea într-un ministru ești 
obligat să faci un act de 
remaniere. Coaliţia trebuie 
să stea așezată și să mear-
gă mai departe.  USR tre-
buie să-și pregătească alt 
ministru. Nu guvernăm pe 
la colţuri, ci guvernăm o 
ţară. Nu ne luăm mingea 
și plecăm. Avem o pande-
mie de gestionat. (...) Din 
mers o persoană trebuie 
să preia conducerea la 
Sănătate. Trebuie asigura-
tă infrastructura pentru 
vaccinare, avem lucrurile 
legate de ATI. USR are cel 
mai important test de pâ-
nă acum. E un partid sau e 
o adunare politică”, a de-
clarat Emil Boc la Antena3.

Reacția lui Emil Boc 
după demiterea 
lui Vlad Voiculescu
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Ministerul Apărării 

Naţionale a informat 

marţi că medicii, asisten-

ţii medicali şi registratorii 

din centrele de vaccinare 

mobile, care vor fi  opera-

ţionalizate săptămâna vii-

toare, fac parte din unităţi 

militare şi instituţii medi-

cale ale MApN din 

Bucureşti, Craiova, 

Braşov, Cluj-Napoca, 

Piteşti, Focşani, 

Timişoara, Constanţa, 

Galaţi, Iaşi şi Sibiu.

Potrivit unui comunicat de 

presă al MApN, cele 20 de cen-

tre de vaccinare anti-COVID mo-

bile vor fi  coordonate de Direc-

ţia medicală a ministerului şi 

vor acţiona, în sprijinul autori-

tăţilor locale, în localităţi izola-

te sau greu accesibile, care ur-

mează a fi  stabilite de Centrul 

Naţional de Conducere şi Coor-

donare a Intervenţiei şi Comite-

tul naţional de coordonare a ac-

tivităţilor privind imunizarea.

Centrele mobile de vacci-

nare vor fi  organizate fi e în 

spaţii puse la dispoziţie de 

autorităţile locale, fi e, în si-

tuaţiile în care acest lucru 

nu este posibil, în containe-

re medicale care vor fi  asi-

gurate de Administraţia Na-

ţională a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale.

Transportul containerelor 

la locul de amplasare, dota-

rea acestora cu echipamen-

te şi materiale necesare, pre-

cum şi transportul vaccinu-

rilor vor fi asigurate de in-

stituţia militară.

Capacitatea de vaccinare 
va creşte

MApN mai aminteşte că, în-

cepând cu 16 aprilie, va creşte 

capacitatea de vaccinare şi va 

deschide progresiv fl uxuri su-

plimentare de imunizare în func-

ţie de evoluţia cererilor şi de so-

licitările de sprijin adresate de 

autorităţile publice locale.

„Capacitatea fl uxurilor de 

vaccinare în centrele MApN 

va creşte, în special în cadrul 

unităţilor sanitare ale MApN 

în care există trei fl uxuri func-

ţionale, de la 60 de persoane 

pe zi, la 72 de persoane pe zi, 

iar în centrele de vaccinare or-

ganizate în celelalte unităţi mi-

litare din ţară, de la 18 persoa-

ne pe zi, la 60 de persoane pe 

zi. În paralel cu vaccinarea po-

pulaţiei generale, în centrele 

de vaccinare proprii ale MA-

pN continuă şi vaccinarea per-

sonalului instituţiei”, se arată 

în comunicatul citat.

Ministerul Apărării Naţio-

nale precizează că are în pre-

zent 56 de centre de vaccina-

re proprii, organizate în spita-

lele militare şi în unităţi mili-

tare din Capitală şi din ţară, 

deservite de aproape 1.000 de 

angajaţi ai instituţiei – peste 

250 de medici, 500 de asistenţi 

medicali şi 200 de registratori.

De asemenea, MApN gestio-

nează în totalitate call-center-uri-

le destinate programării telefoni-

ce a populaţiei la vaccinare prin 

600 de linii deschise şi sprijină 

acest proces şi prin 180 posturi 

de tip live-chat, iar Institutul Na-

ţional de Cercetare-Dezvoltare 

Medico-Militară „Cantacuzino” 

este Centrul naţional de stocare 

a vaccinului COVID-19.

Forţele Aeriene Române 

contribuie, la rândul lor, la 

eforturile de combatere a pan-

demiei de COVID-19 execu-

tând zboruri pentru transpor-

tul pacienţilor infectaţi cu 

SARS-Cov-2 şi a materialelor 

sanitare, arată MApN.

Clujenii se vor putea vaccina în centre mobile
Medicii și asistenții medicali din Cluj-Napoca și din alte mari orașe din România vor imuniza populația 
împotriva COVID-19 în centre de vaccinare mobile

Cele 20 de centre de vaccinare anti-COVID mobile vor fi  coordonate de Direcţia medicală a Ministerului Apărării

Centrele de vaccinare din 

Cluj vor funcţiona la capa-

citate maximă începând cu 

data de 20 aprilie. Emil Boc 

susţine că singura cale uşoa-

ră de a opri pandemia este 

prin vaccin.

Clujul este al doilea pe ţa-

ră la programările la vacci-

narea împotriva COVID-19, 

dar centrele de vaccinare vor 

funcţiona la capacitate maxi-

mă doar de săptămâna vii-

toare, din data de 20 aprilie.

Atunci vor exista destu-

le doze de vaccin şi perso-

nal medical în centrele din 

judeţ, susţine Emil Boc. Pri-

marul consideră că imuni-

zarea prin vaccin este cea 

mai uşoară cale de a stopa 

răspândirea virusului, a-

vând în vedere că pande-

miile din istorie au fost opri-

te tot prin vaccin.

„După Bucureşti, la Cluj 

sunt cei mai mulţi oameni 

care sunt programaţi. Exis-

tă personal la centrele care 

sunt pe platforme. Persoa-

nele programate la vremea 

respectivă se pot prezenta 

pentru vaccinare. Din 20 

aprilie sunt asigurate toate 

resursele, de la doze până 

la personal medical. Eu nu 

cred că nu avem cale mai 

uşoară să ieşim din pande-

mie, în afară de vaccinare. 

Nu vom avea vaccinare obli-

gatorie, asta sigur. M-am ui-

tat în istorie şi nicio pande-

mie nu a fost pusă cu botul 

pe lapte decât prin vaccin.

Eu m-am vaccinat cu As-

traZeneca şi am nimerit chiar 

lotul cu probleme. Dacă nici 

în UE nu ne simţim în sigu-

ranţă... ”, a spus Emil Boc.

Edilul a anunţat că la 

Cluj-Napoca, un singur cen-

tru nu va fi  operaţional, anu-

me cel de la Liceul Teoretic 

Onisifor Ghibu. Din 20 apri-

lie începe vaccinarea împo-

triva COVID-19 la capacita-

te maximă:

„Singurul centru care nu 

va fi  operaţional este cel de 

la Onisifor Ghibu. La Cluj 

oamenii au încredere în vac-

cin şi sper să o facă. Din da-

ta de 20 vor fi  doze sufi ci-

ente şi centrele vor funcţio-

na la capacitate maximă”, a 

spus Boc la o emisiune TV.

Centrele din Cluj vor 
funcționa la capacitate 
maximă, din 20 aprilie

Fostul ministru al 

Sănătăţii, Nelu Tătaru, a 

anunţat că există probabi-

litatea foarte mare ca 

valul patru al pandemiei 

să existe, iar asta mai 

repede decât ne aşteptăm.

Nelu Tătaru susţine că în 

acest moment suntem în vâr-

ful valului trei, dar nu exclu-

de apariţia valului patru mai 

devreme decât ne-am aştepta.

„În acest moment este o 

concurenţă între vaccinare şi 

boală. Sfatul meu pentru ca 

oamenii să se vaccineze ar fi  

ca dacă vrem să ajungem la 

o viaţă cvasi-normală, trebu-

ie să ne vaccinăm. Lumea tre-

buie să se vaccineze.

Cred că valul patru va fi  du-

pă o mobilitate mai accentua-

tă, dar staţi să ieşim din valul 

trei. Suntem în vârf. Noi, spe-

cialiştii, urmăream cele patru 

barometre: prezenţa în unită-

ţile de primire urgenţe, secţii-

le de boli infecţioase, terapii-

le intensive şi decesele. Aces-

te patru barometre sunt cele 

care ne spun unde ne afl ăm.

Mobilitatea e cel mai impor-

tant indice care dă transmiterea 

comunitară. Spre exemplu, nu 

şcoală propriu zisă e cea pro-

blematică, ci modul în care ajun-

ge elevul la şcoală, alături de 

bunici, părinţi, etc”, a declarat 

Nelu Tătaru, potrivit Antena 3.

Explicaţii oferite 
de un profesor UBB

Profesorul Răzvan Chere-

cheş, fost consilier onorifi c 

al ministrului Sănătăţii, a de-

clarat că va exista un val pa-

tru al pandemiei de corona-

virus, care va apărea cel mai 

probabil spre fi nalul anului, 

când vremea se va răci din 

nou. Chiar şi aşa, specialis-

tul în sănătate publică con-

sideră că nu va mai fi  un nu-

măr de cazuri la fel de ma-

re ca în prezent, datorită nu-

mărului de persoane vacci-

nate anti-COVID.

„Vaccinurile nu ne vor 

proteja pentru valul trei. Abia 

la fi nalul verii, începutul 

toamnei, se va face diferen-

ţa, atunci când va începe va-

lul patru. În momentul în ca-

re vremea se va răci din nou 

şi vom reintra în case vom 

începe din nou să ne infec-

tăm, să transmitem infecţia. 

Sigur, vor fi  numere semni-

fi cativ mai mici, dar vom ve-

dea o creştere faţă de peri-

oada verii, pentru că deja de 

peste două luni, din momen-

tul în care se va încălzi vre-

mea şi vom ieşi din case, 

vom începe să stăm cu gea-

mul deschis, va începe să 

scadă rata de transmitere a 

virusului şi probabil cam la 

o lună, o lună şi jumătate 

din momentul în care se va 

încălzi vremea, va începe să 

se vadă efectul şi în secţiile 

de terapie intensivă, unde 

va scădea numărul de per-

soane internate”, a explicat 

Răzvan Cherecheş.

Vine valul patru al pandemiei COVID?

Situaţia COVID-19 

în judeţul Cluj 

s-a îmbunătăţit în ultime-

le zile şi nicio localitate 

nu se afl ă în carantină 

la ora actuală.

Cele mai mari probleme în 

judeţul Cluj sunt în Bonţida, 

Apahida, Câmpia Turzii şi 

Sânmartin, în toate rata de in-

cidenţă fi ind de peste 8 cazuri 

la mia de locuitori.

Judeţele din România cu 
localităţi carantinate:
 Alba Iulia – 2 localităţi ca-

rantinate

 Sibiu – 1 localitate caran-

tinată

 Braşov – 1 localitate caran-

tinată

 Mehedinţi – 1 localitate ca-

rantinată

 Olt – 1 localitate caranti-

nată

 Dâmboviţa – 5 localităţi 

carantinate

 Ialomiţa – 5 localităţi ca-

rantinate

 Ilfov – 27 localităţi caran-

tinate

 Constanţa – 1 localitate ca-

rantinată

Când intră în carantină 
o localitate?

Măsura de carantinare se 

aplică în momentul în care 

municipiile şi zonele metro-

politane cu peste 100.000 de 

locuitori dacă au minimum 

60 de puncte, iar restul lo-

calităţilor dacă au minimum 

70 de puncte. Rata de inci-

denţă cumulată în 14 zile de 

la care se poate institui ca-

rantina este de 3 cazuri la o 

mie de locuitori.

Punctajul se calculează în 

funcţie de rata de incidenţă, 

numărul de cazuri în ultime-

le 14 zile, grad de ocupare la 

ATI sau rata de pozitivare.

Un număr de 12 judeţe din 

ţară se afl ă în zona roşie, înregis-

trând o incidenţă a infectărilor 

cu SARS-CoV-2 de peste 3 cazuri 

la mia de locuitori, potrivit date-

lor comunicate, miercuri, de Gru-

pul de Comunicare Strategică. În 

Bucureşti, rata de infectare este 

în scădere - 5,87 cazuri la mia de 

locuitori, faţă de 6,05 în ziua an-

terioară. În zona roşie se mai afl ă 

judeţele Cluj - 5,90, Braşov - 4,14, 

Hunedoara - 3,98, Timiş - 3,93, 

Alba - 3,67, Constanţa - 3,56, 

Arad - 3,52, Bihor - 3,29, Sibiu - 

3,18, Galaţi - 3,06. În scenariul 

galben (incidenţă între 1,5 şi 3 la 

mia de locuitori) se regăsesc 25 

de judeţe, printre care Vâlcea - 

2,90, Giurgiu - 2,80, Teleorman 

- 2,89, Mureş - 2,70, Prahova - 

2,65, Argeş - 2,61. În zona verde 

sunt cinci judeţe (sub 1,5 cazuri 

la mia de locuitori): Suceava - 

0,88, Gorj - 1,04, Maramureş - 

1,11, Harghita - 1,39, Vaslui - 1,37.

Nicio localitate din Cluj în carantină
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Avocaţii din Cluj au protes-

tat miercuri, 14 aprilie, 

la Curtea de Apel împotriva 

abuzului adus la adresa 

profesiei lor, în urma 

deciziei din dosarul 

Ferma Băneasa.

Miercuri, la ora 12:00, avo-

caţii clujeni s-au adunat în clă-

direa Palatului de Justiţie, la in-

trarea în Curtea de Apel Cluj 

pentru a protesta împotriva „ata-

cului” făcut în dosarul Fermei 

Băneasa la adresa avocaţilor.

Mai multe manifestaţii de 

acest fel s-au desfăşurat simul-

tan în întreaga ţară, la nivelul 

barourilor. Prin aceste manifes-

taţii, avocaţii îşi doresc să tragă 

un semnal de alarmă asupra 

gravităţii fără precedent a unui 

atac la profesia de avocat.

Decizia pronunţată de În-

alta Curte de Casaţie şi Justi-

ţie (ÎCCJ) în dosarul Ferma 

Băneasa a adus implicaţii a-

supra independenţei avocaţi-

lor şi a libertăţii de exercita-

re a profesiei. Manifestarea 

s-a încheiat cu un memoriu 

către conducerile instanţelor.

50 de avocaţi din Cluj au 
protestat la Curtea de Apel

Aproximativ 50 de avocaţi 

clujeni au participat la protes-

tul organizat la intrarea în Cur-

tea de Apel.

Aceştia au ţinut în mâini pan-

carte cu diverse mesaje, printre 

care se numără şi următoarele: 

„Dreptul la apărare e garanţia 

democraţiei”, „Respect pentru 

autoritatea de lucru judecat”, 

„#De ce Robert? #De ce noi? 

Welcome to the Machine”.

Decanul Baroului Cluj a luat 

cuvântul la fi nalul manifestaţiei:

„Am venit aici ca să arătăm 

că ne pasă de viitorul profesiei 

noastre, de libertatea şi inde-

pendenţa profesiei de avocat şi 

să tragem un semnal de alarmă 

către toată lumea cu privire la 

încălcările fl agrante aduse legis-

laţiei noastre de către un com-

plet de judecată de la cea mai 

înaltă instanţă a ţării. Toate a-

ceste aspecte sunt cuprinse în 

memoriul pe care îl am aici şi 

pe care o să îl depunem acum 

doamnei preşedinte Dana Gâr-

bovan de la Curtea de Apel Cluj. 

A fost trimis în egală măsură la 

toate instanţele şi parchetele din 

Cluj şi se regăseşte postat pe si-

te-ul Baroului. Vă mulţumesc şi 

sper că şi pe viitor vom da do-

vadă de acelaşi spirit de solida-

ritate ori de câte ori vor fi  puse 

în discuţie, de orice manieră, 

drepturile şi libertăţile avocatu-

lui”, a declarat Decanul Barou-

lui Cluj, Flavia Ioana Maier.

O avocată clujeancă a expli-

cat de ce a protestat astăzi, la 

intrarea în Curtea de Apel Cluj:

„Pentru ca, nouă, avocaţilor 

să nu ne fi e frică să vă apărăm. 

Pentru ca, lor, judecătorilor să 

nu le fi e frică să vă judece. Pen-

tru independenţa magistraţilor, 

pentru independenţa avocaţi-

lor, pentru securitatea juridică 

şi în fi nal pentru stat de drept 

autentic. Pentru ca într-o zi să 

nu ne pună roba în cui că aşa 

trebuie”, a scris avocata Came-

lia Gabriela Iusco.

Un avocat, acuzat pentru 
îndeplinirea atribuţiilor sale

Protestele desfăşurate mier-

curi, 12 aprilie, în Cluj şi în re-

stul ţările şi, totodată, proteste-

le care au mai avut loc în 2020 

ale avocaţilor au la bază acelaşi 

obiectiv: de a scoate în eviden-

ţă fărădelegile făcute de com-

plotul de judecată în cazul do-

sarului Ferma Băneasa.

Avocaţii sunt indignaţi pe de-

cizia ÎCCJ care a dus la acuza-

rea unui avocat român, Robert 

Roşu, de complicitate în dosa-

rul Ferma Băneasa pentru efec-

tuarea atribuţiilor sale. Robert 

Roşu a fost condamnat la 5 ani 

de închisoare cu executare.

Decizia a venit după ce avo-

catul a fost achitat în primă 

instanţă, de Curtea de Apel 

Braşov, motivându-se că fap-

ta nu există sau nu este pre-

văzută de legea penală.

„Colegul nostru este acuzat 

că prin îndeplinirea atribuţiilor 

ce ne revin nouă, adică asista-

rea şi reprezentarea clientului, 

oferirea de consultanţă juridi-

că, procurorii au dat un alt sens 

acestor atribuţii şi le-au înca-

drat ca fi ind complicitate pen-

tru simplul motiv că pe baza 

unor hotărâri defi nitive şi ire-

vocabile, colegul nostru a tri-

mis nişte notifi cări către insti-

tuţiile statului în vederea pu-

nerii în executare a acestora, 

care aveau ca obiect retroceda-

rea unor terenuri de la statul 

român”, a explicat pentru mo-

nitorulcj.ro avocatul clujean 

Cristian Gîndac, în luna decem-

brie a anului 2020.

Avocații protestează
pe holurile instanțelor
Avocaţii trag un semnal de alarmă: 
„Un complet de judecată a făcut încălcări flagrante”

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:
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Ioana Todoran este un 

hairstylist din Cluj care va 

realiza coafurile concuren-

ţilor de la Eurovision. 

Ioana are o experienţă 

de 12 ani în domeniu, 

dar şi o energie aparte.

Ioana Todoran este un 

hairstylist de succes care profe-

sează în Cluj-Napoca. De curând, 

Ioana a câştigat locul întâi în 

competiţia Show Us Your Style, 

organizată de Moroccanoil, şi va 

intra în echipa specialiştilor ca-

re vor realiza coafurile concu-

renţilor Eurovision care va avea 

loc în luna mai, în Rotterdam.

Originară din Bistriţa-Năsăud, 

Ioana a venit în Cluj pentru a-şi 

depăşi limitele şi pentru a atinge 

culmile succesului.

Câştigătoarea concursului 
Show Us Your Style

Într-un interviu pentru 

monitorulcj.ro, Ioana Todo-

ran a povestit cum a primit 

vestea că este câştigătoarea 

concursului, dar şi cât de 

mult a evoluat domeniul de 

hairstyling în România.

„Totul a început din curio-

zitate şi pasiune. Din curiozi-

tate pentru că mi-am dorit să 

afl u cum putem să percepem 

o persoană ca fi ind mai fru-

moasă sau mai interesantă du-

pă tunsoarea şi culoarea păru-

lui, dar şi în funcţie de stilul 

de viaţă pe care îl are”, a de-

clarat pentru monitorulcj.ro Ioa-

na Todoran.

Ioana lucrează în acest do-

meniu de 12 ani, spunând că 

la începutul carierei a făcut 

multe sacrifi cii, dar şi multă 

muncă şi pasiune.

„Lucrez în acest domeniu de 

12 ani. Nu m-am gândit la bani 

din prima, pentru că la început 

trebuie să faci anumite sacrifi -

cii şi ai nevoie de foarte multă 

răbdare şi muncă până când 

vezi că reuşeşti. După câţiva 

ani, cariera mea a prins contur”, 

a mai spus hairstylistul.

Ioana a spus că aspira să 

fi e câştigătoarea concursului 

pe România, dar nu a îndrăz-

nit să viseze că ar putea câş-

tiga întregul concurs.

„Având în vedere că acum 

totul se desfăşoară în mediul 

online, am pregătit un video 

prin care mi-am prezentat abi-

lităţile de hairstylist, dar şi o 

mică prezentare a personalită-

ţii mele. Nu m-am gândit ni-

ciodată că eu voi fi  câştigătoa-

rea concursului. Am aspirat că 

eu voi fi  câştigătoarea pe Ro-

mânia, dar nu a întregului con-

curs. A fost un sentiment foar-

te fain”, a povestit Ioana.

Concursul Eurovision înce-

pe pe data de 18 mai, iar atunci 

va începe şi aventura spectacu-

loasă pentru Ioana, care va fi  

însoţită de soţul ei în Rotterdam.

„În 18 mai trebuie să fi m 

acolo, pentru că după vor urma 

3 zile pline de emoţie şi agita-

ţie pentru că începe concursul. 

Cel mai probabil, ei vor veni cu 

propunerile şi ne vor lăsa şi pe 

noi să ne dăm startul imagina-

ţiei. Va fi  un director artistic ca-

re va aduce moodboard-urile 

pentru fi ecare artist, după care 

ne vom ghida. Mă va însoţi so-

ţul meu în această aventură 

spectaculoasă”, a spus Ioana.

Indiferent de domeniul în 

care lucrezi, munca şi organi-

zarea sunt lucrurile care te vor 

duce pe culmile succesului. A-

ceste două ingrediente le are 

şi Ioana, care spune că orice 

vis poate fi  atins dacă ai spe-

ranţă şi răbdare.

De-a lungul anilor, Ioana a 

avut ocazia de a colabora cu di-

feriţi artişti şi organizatori de 

evenimente, dar la fi ecare pro-

iect în parte există aceleaşi emo-

ţii ca la început de drum.

„Am mai lucrat de multe 

ori în backstage, de la fashion 

show-uri, până la concerte şi 

festivaluri. Am lucrat cu dife-

riţi artişti din România şi pot 

să spun că am o experienţă 

destul de bogată în acest do-

meniu. Din primul an de uce-

nicie am început să lucrez cu 

astfel de oameni pentru dife-

rite proiecte. Pot să spun că 

am avut un noroc mai apar-

te”, a povestit Ioana.

În domeniile de înfrumuse-

ţare, artiştii trebuie mereu să fi e 

puşi la curent cu tot ceea ce se 

schimbă atât la tehnici cât şi la 

produse. De aceea, cursurile 

sunt foarte importante şi de ce-

le mai multe ori pot prezenta 

cartea ta de vizită.

Care este coafura 
anului 2021?

Coafura anului 2021 trebuie 

să fi e îndrăzneaţă şi cât mai cu-

rajoasă, spune Ioana. Pentru Eu-

rovision, Ioana a reinterpretat o 

coafură a anilor ‘20.

„Mie îmi plac foarte mult vo-

lumele, buclele, împletiturile, 

perucile. Pentru mine, cel puţin 

coafura pe care am prezentat-o 

la Eurovision este defi niţia exac-

tă a anului 2021. Este o coafu-

ră din anii 20, dar este destul 

de curajoasă, mai ales prin cu-

loarea pe care am ales să o fac, 

acel albastru ţipător. Întotdeau-

na a exprimat eleganţă şi femi-

nitate perioada anilor 20 şi de 

asta am şi ales să reinterpretez 

o coafură din perioada respec-

tivă”, a spus Ioana.

Pandemia a afectat chiar şi 

acest domeniu, iar salonul Ves-

tige, unde lucrează şi Ioana, nu 

a fost ferit de efectele pandemi-

ei de COVID-19. Din fericire, 

acum lucrurile s-au îmbunătăţit.

„La un moment dat am fost 

afectaţi de pandemie. Nici nu 

pun aici în discuţie perioada 

de urgenţă, când două luni nu 

am produs absolut nimic. Au 

fost valuri şi valuri. Dar acum 

pot spune că ne-am revenit, 

într-o oarecare măsură. Intere-

sul pentru schimbarea look-ului 

încă există, nu atât de tare ca 

în anii trecuţi, dar în ultima pe-

rioadă a mai crescut interesul”, 

a explicat hairsylistul.

Ca în orice domeniu, pen-

tru a reuşi trebuie să rişti. Ei 

bine, Ioana a mai făcut şi ex-

perimente la început de drum 

pentru a-şi exersa tehnica. So-

ra ei a fost una dintre modele 

pe care Ioana a exersat, uneori 

rezultatul nefi ind cel aşteptat.

„În momentul în care învă-

ţam împletiturile, am încercat 

să fac bantu knots. Este o coa-

fură din cultura africană, avea 

chiar şi Rihanna la un moment 

dat. Când am învăţat să efectu-

ez buclele la rece şi le răsuceam 

într-o tehnică numită melcişori, 

am luat-o ca model pe sora mea. 

Ea avea o lungime medie la păr 

şi i-am făcut melcişorii şi i-am 

zis să doarmă aşa peste noap-

te. Dimineaţa i-am desprins pă-

rul şi l-am pieptănat, şi a urmat 

un afro. Sora mea s-a speriat 

când s-a uitat în oglindă, dar nu 

aveam ce să îi fac... şi s-a dus 

aşa la liceu”, a povestit Ioana.

Ioana Todoran, hairstylistul 
din Cluj care a cucerit Eurovisionul
Cu o experienţă de peste 12 ani în domeniul hairstylingului, clujeanca Ioana Todoran 
a fost selectată pentru realizarea coafurilor artiştilor de la Eurovision

IOANA TODORAN | hairstylist

„De la bun început când te gândești 
și îți dorești să excelezi într-un anumit 
domeniu, îți faci o listă cu aspirațiile 
tale pentru a vedea unde vrei să te 
situezi în viitor, cât de tare trebuie 

să tragi și să lucrezi pentru ceea 
ce ți-ai propus. Normal că am visat 
să lucrez în backstage, fi e că este un 
concurs de acest gen sau o prezentare 
de modă. Este un vis împlinit“

În ultimii ani, hairstyliștii români au evoluat foarte mult, iar 
modele au devenit mult mai curajoase și au mai multă în-
credere în artist. Ioana a spus că la începutul carierei nu 
avea foarte multe modele, pentru că lucrările ei erau destul 
de excentrice.

„Domeniul acesta de hairstyle a evoluat foarte mult în 
România în ultimii ani. La începutul carierei mele, îmi era 
foarte greu să îmi găsesc modele pentru concursuri, majori-
tatea fi ind de tunsoare/culoare. Cu cât avea o culoare mai 
îndrăzneaţă, cu atât era mai interesantă lucrarea. Acum 
toată lumea îmbrăţișează mai mult acest domeniu, iar oa-
menii sunt mult mai îndrăzneţi când vine vorba de culoarea 
părului sau de tunsoare”, a spus Ioana.

Hairstyliștii români, tot mai excentrici

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:
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Demararea proiectului „Capital de lucru Roprint”

Societatea ROPRINT IMPORT EXPORT S.R.L., cu sediul în str. Cernavoda, 
nr. 5-9, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, anunță lansarea proiectului 
cu titlul „Capital de lucru Roprint”, proiect cu nr. RUE M2-4638, înscris 
în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG 
nr. 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu 
data semnării contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei 
și Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății ROPRINT 
IMPORT EXPORT S.R.L., a cărei activitate a fost afectată de criza provocată 
de pandemia COVID-19. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii 

cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului: 533.482,815 lei, din care: 463.898,10 

lei grant și 69.584,715 lei cofi nanțare. 
Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 
3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea 
de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe 
piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare.

Date suplimentare puteți obține de la: ROPRINT IMPORT EXPORT S.R.L., 
la adresa menționată mai sus, e-mail: roprintcluj@gmail.com, tel. 0744514338, 
persoană de contact Gheorghe Pop, website: www.roprint.ro

PUBLICITATE

Demararea proiectului „Capital lucru Studio Cristal”

Societatea STUDIO CRISTAL S.R.L., cu sediul în str. Corneliu Coposu, 
nr. 167, Cluj-Napoca, județul Cluj, anunță lansarea proiectului cu 
titlul „Capital lucru Studio Cristal”, proiect cu nr. RUE M2-4887, înscris 
în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin 
OUG nr. 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu data 
semnării contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății STUDIO 
CRISTAL S.R.L., a cărei activitate a fost afectată de criza provocată 
de pandemia COVID-19.

 Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, 

pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului: 71.361,18 lei, din care: 62.053,20 lei grant 

și 9.307,98 lei cofi nanțare. 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 

prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 
3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea 
de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe 
piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare.

Date suplimentare puteți obține de la: STUDIO CRISTAL S.R.L., la sediul 
menționat mai sus, e-mail: tiberiusmuntean@gmail.com, tel. 0733690434, 
persoană de contact Tiberius Marcel Muntean. 

Lipsa exerciţiilor fi zice 

este asociată cu un risc 

crescut, în caz de COVID-19, 

de a face o formă mai 

severă şi de a muri, potri-

vit unui studiu realizat pe 

circa 50.000 de pacienţi şi 

dat publicităţii miercuri, 

informează AFP.

Persoanele care au fost inac-

tive fi zic cel puţin doi ani îna-

intea pandemiei sunt mai sus-

ceptibile de a fi  spitalizate, de 

a necesita terapie intensivă şi 

de a muri din cauza COVID-19 

decât pacienţii care au urmat în 

mod constant recomandările de 

activitate fi zică, potrivit acestei 

cercetări, publicate în British Jo-

urnal of Sports Medicine.

Inactivitatea fi zică, 
factor de risc

Ca factor de risc pentru o 

formă gravă de boală, inacti-

vitatea fi zică este depăşită 

doar de vârsta înaintată şi de 

un istoric de transplant de or-

gane, potrivit cercetătorilor.

De fapt, prin comparaţie 

cu alţi factori de risc, cum 

ar fi  fumatul, obezitatea, hi-

pertensiunea arterială, boli-

le cardiovasculare sau can-

cerul, „inactivitatea fi zică a 

fost cel mai important fac-

tor de risc în toate rezulta-

tele”, au subliniat aceştia.

Factorii de risc cei mai aso-

ciaţi cu o formă severă de CO-

VID-19 sunt vârsta înaintată, 

sexul masculin şi anumite pa-

tologii preexistente, cum ar fi  

diabetul, obezitatea şi bolile 

cardiovasculare.

Însă factorul inactivitate fi -

zică nu fusese încă explorat. 

Pentru a studia impactul său 

potenţial asupra severităţii in-

fecţiei, spitalizării, perioadei 

petrecute la terapie intensivă 

şi decesului, cercetătorii au 

comparat evoluţia a 48.440 de 

adulţi infectaţi cu COVID-19 

în perioada ianuarie-octom-

brie 2020 în Statele Unite.

Vârsta medie a pacienţilor 

a fost de 47 de ani şi aproape 

două treimi dintre aceştia au 

fost femei (62%). În medie, 

indicele lor de masă corpora-

lă (IMC) a fost de 31, imediat 

peste pragul de obezitate.

Aproximativ jumătate nu 

aveau boli anterioare, cum ar 

fi  diabetul, bronhopneumopa-

tia obstructivă cronică (BPOC), 

o boală cardiovasculară sau re-

nală şi cancerul. Circa 20% pre-

zentau unul dintre aceşti fac-

tori de risc şi aproape o treime 

(32%), doi sau mai mulţi.

Toţi îşi declaraseră nive-

lul de activitate fi zică regu-

lată de cel puţin trei ori în-

tre martie 2018 şi martie 2020 

în timpul vizitelor la clinici-

le ambulatorii.

Dintre aceştia, 15% s-au 

descris ca fi ind inactivi (între 

0 şi 10 minute de activitate fi -

zică pe săptămână); 7% au 

dat asigurări că respectă sis-

tematic directivele sanitare 

(cel puţin 150 de minute pe 

săptămână). Restul au rapor-

tat că au făcut mişcare într-o 

oarecare măsură (între 11 şi 

149 minute pe săptămână).

Aproximativ 9% din to-

tal au fost spitalizaţi, iar 2% 

au murit.

Pacienții sedentari, 
de două ori mai predispuşi 
să fi e spitalizaţi

După ce au luat în consi-

derare diferenţele datorate vâr-

stei, etniei şi comorbidităţilor, 

cercetătorii au ajuns la con-

cluzia că pacienţii sedentari 

cu COVID-19 au fost de două 

ori mai predispuşi să fi e spi-

talizaţi decât cei care s-au de-

clarat cei mai activi.

De asemenea, aceştia au 

fost cu 73% mai predispuşi să 

aibă nevoie de terapie intensi-

vă şi de 2,5 ori mai predispuşi 

să moară din cauza infecţiei.

Pacienţii care nu au avut 

niciun fel de activitate fi zi-

că au fost, de asemenea, mai 

predispuşi să fi e spitalizaţi 

şi să moară din cauza infec-

ţiei decât cei care obişnuiau 

să facă mişcare într-o oare-

care măsură.

Cu toate acestea, studiul nu 

oferă dovezi ale unei legături 

directe între lipsa exerciţiilor 

fi zice şi rezultatele obţinute.

Lipsa exercițiilor fizice crește riscul de a face 
o formă severă de COVID-19 sau de a muri
Pacienţii care nu au avut niciun fel de activitate fizică au fost, de asemenea, mai predispuşi să fie spitalizaţi 
şi să moară din cauza infecţiei decât cei care obişnuiau să facă mişcare într-o oarecare măsură.

Persoanele care au fost inactive fi zic cel puţin doi ani înaintea pandemiei sunt mai susceptibile de a fi  spitalizate, de a necesita terapie intensivă
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Peste 2.000 de experţi în 

securitate cibernetică şi fac-

tori de decizie participă în 

această săptămână la „cel 

mai mare şi cel mai com-

plex exerciţiu de apărare 

cibernetică din lume” pen-

tru o mai bună înţelegere 

a numeroaselor interdepen-

denţe între sistemele naţio-

nale de IT, a informat marţi 

NATO, transmite EFE.

Organizat de Centrul de 

Excelenţă în Apărare Ciber-

netică Cooperativă al NATO 

(CCDCOE), exerciţiul „Locked 

Shields” oferă naţiunilor par-

ticipante „o şansă fără pre-

cedent de a-şi verifi ca abili-

tăţile într-un mediu sigur, în 

timp ce sunt puse la încer-

care într-un mod agresiv de 

un adversar înalt califi cat”, 

a menţionat Alianţa Nord-

Atlantică într-un comunicat.

„Fiecare echipă trebuie să 

protejeze reţele virtuale con-

struite la scară reală şi care 

includ o varietate de servicii 

şi platforme care reproduc sis-

teme civile şi militare” exis-

tente, a declarat Ian West, şe-

ful Centrului de Securitate Ci-

bernetică al NATO.

În acest an, echipa Alian-

ţei Nord-Atlantice este for-

mată din circa 60 de experţi 

din cadrul Agenţiei de Co-

municaţii şi Informaţii a NA-

TO (NCI), precum şi din al-

te organisme ale NATO şi din 

peste 10 ţări membre.

În ediţia din 2021, exer-

ciţiul „Locked Shields” pu-

ne faţă în faţă o echipă ro-

şie şi 22 de echipe albas-

tre, care vor juca rolul de 

„echipe naţionale de reac-

ţie rapidă cibernetică, des-

făşurate pentru a ajuta o 

ţară fictivă să gestioneze 

un incident cibernetic la 

scară largă, cu toate impli-

caţiile sale”, se menţionea-

ză în comunicatul citat. În 

exerciţiu sunt implicate cir-

ca 5.000 de sisteme virtu-

ale care sunt ţinta a peste 

4.000 de atacuri.

Echipele participante, ca-

re vor trebui să-şi apere cu 

succes sistemele naţionale 

informatice civile şi milita-

re şi infrastructurile critice, 

vor trebui să se adapteze în 

timp real şi să facă faţă unor 

atacuri cibernetice multiple 

şi sofi sticate, care le va ofe-

ri ocazia să-şi testeze în mod 

realist lanţul de comandă 

într-un mediu sigur, potrivit 

organizatorilor.

NATO organizează cel mai 
mare exerciţiu de apărare 
cibernetică din lume

Ţările Uniunii Europene 

(UE) au ajuns miercuri 

la o poziţie comună pen-

tru a demara negocierile 

în Parlamentul European 

asupra certifi catului de 

vaccinare, pentru a putea 

deveni operativ vara 

aceasta, dar care nu va fi  

un paşaport care să garan-

teze mobilitatea, potrivit 

unui document la care 

a avut acces agenţia EFE.

„În mai puţin de o lună 

Consiliul a ajuns la o poziţie 

comună pentru negocierile din 

Parlament”, a anunţat preşe-

dinţia portugheză a UE, după 

reuniunea ambasadorilor Ce-

lor 27 în faţa instituţiilor des-

făşurată miercuri dimineaţă.

Care sunt reglemenările?

Certifi catul european de 

vaccinare împotriva SARS-

CoV-2 pe care îl pregătesc in-

stituţiile Uniunii Europene, cu 

scopul ca acesta să devină 

operaţional din luna iunie, nu 

va fi  un paşaport care să per-

mită automat cetăţenilor să-

şi recupereze libertatea de 

mişcare în UE.

„Pentru a evidenţia prin-

cipiul nediscriminării, în spe-

cial faţă de persoanele nevac-

cinate, partea operativă a re-

glementării principale preve-

de explicit că deţinerea unui 

„Certifi cat Verde Digital” nu 

este o condiţie prealabilă pen-

tru a exercita dreptul la libe-

ra circulaţie”, se arată în tex-

tul aprobat de statele mem-

bre la care a avut acces EFE.

Această reglementare apro-

bată de Consiliu - o idee lan-

sată de Grecia la începutul 

anului pentru a reactiva sec-

torul turistic vara aceasta - 

se bazează pe propunerea Co-

misiei Europene şi depinde 

acum de negocierile din Par-

lamentul European şi ar in-

tra în vigoare după şase săp-

tămâni de la adoptare, altfel 

spus în iunie.

Certifi catul, potrivit textu-

lui provizoriu, va fi  gratuit, în 

format electronic sau pe hâr-

tie şi va fi  disponibil în engle-

ză şi în limba ofi cială a ţării 

emitente. Certifi catul va avea 

„o perioadă de aplicare de 12 

luni şi va depinde de un raport 

al Comisiei după cel târziu trei 

luni de la fi nalizarea aplicării 

reglementării principale, pre-

cum şi de o posibilă suspen-

dare sau prelungire prin pro-

cedura legislativă obişnuită”.

Ce va conține pașaportul?

Documentul va cuprinde 

informaţii referitoare la fap-

tul dacă deţinătorul s-a vac-

cinat împotriva noului coro-

navirus, dacă a dezvoltat an-

ticorpi după ce a trecut prin 

boală, sau dacă are un test 

PCR negativ - fi ind una din-

tre cerinţele cele mai solici-

tate în ultimele luni călăto-

rilor - şi va include doar vac-

cinurile care au fost aproba-

te de Agenţia Europeană a 

Medicamentului (EMA).

Cu o menţiune specială 

pentru Irlanda, având în ve-

dere frontiera virtuală cu Ir-

landa de Nord şi instabilita-

tea cu care se confruntă a-

ceastă regiune după Brexit, 

textul prevede ca statele mem-

bre să poată „accepta reci-

proc certifi cate eliberate co-

naţionalilor din terţe ţări pe 

bază de reciprocitate”.

Este de asemenea specifi -

cat faptul că trebuie avută în 

vedere situaţia specială a lu-

crătorilor transfrontalieri.

Dincolo de aceste dispozi-

ţii tehnice, propunerea dă clar 

de înţeles că, deşi certifi catul 

pretinde să „faciliteze mobi-

litatea între ţări”, documen-

tul nu este un paşaport.

Se aminteşte totodată că 

statele membre pot să re-

stricţioneze din motive sani-

tare mobilitatea cetăţenilor, 

una dintre cele patru liber-

tăţi fundamentale ale UE şi 

că „orice măsură care se ad-

optă nu poate fi  extinsă din-

colo de ceea ce este strict 

necesar pentru a salvgarda 

sănătatea publică”.

Certificatul european de vaccinare nu va fi 
un paşaport care să garanteze mobilitatea în UE 
Certificatul european de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 pe care îl pregătesc instituţiile UE urmează să devină 
operaţional din iunie, dar nu va fi un paşaport care să permită cetăţenilor să-şi recupereze libertatea de mişcare

Certifi catul european de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 pe care îl pregătesc instituţiile Uniunii Europene, cu scopul ca acesta să devină operaţional din luna iunie

Danemarca renunţă defi ni-

tiv la vaccinul AstraZeneca 

împotriva COVID-19 din 

cauza efectelor secundare 

„rare” dar „grave”, au anun-

ţat miercuri autorităţile sale 

sanitare, în urma acestei 

decizii ţara scandinavă 

devenind prima din Europa 

care nu va mai utiliza acest 

ser, relatează AFP şi DPA. 

În pofi da avizelor Agenţiei 

europene pentru medicamente 

şi al Organizaţiei Mondiale a Să-

nătăţii, favorabile utilizării sale, 

„campania de vaccinare din Da-

nemarca continuă fără vaccinul 

AstraZeneca”, a anunţat direc-

torul Agenţiei naţionale de să-

nătate, Soren Brostrom.

Celor circa 150.000 de per-

soane care au primit o doză 

din acest ser li se va propune 

un alt vaccin pentru a doua 

doză, potrivit autorităţilor.

Danemarca a suspendat tem-

porar vaccinarea cu vaccinul As-

traZeneca pe 11 martie ca măsu-

ră de precauţie şi nu a reluat de 

atunci inocularea cu acest ser, 

nici măcar într-o măsură limita-

tă, cum au procedat alte ţări.

Motivul pentru suspendarea 

vaccinării cu acest ser este repre-

zentat de cazurile izolate severe 

de cheaguri de sânge, şi chiar de 

decese suspecte, la oameni care 

au fost vaccinaţi împotriva CO-

VID-19 cu vaccinul AstraZeneca.

Chiar dacă a confi rmat pe 

8 aprilie o legătură cu cazurile 

foarte rare de tromboză grave, 

EMA a estimat că benefi ciile 

vaccinului depăşesc în conti-

nuare riscurile.

Majoritatea ţărilor europene 

care au suspendat utilizarea vac-

cinului au reluat-o, cel mai ade-

sea fi xând o limită de vârstă.

În Danemarca, la persoane-

le injectate cu AstraZeneca s-

au înregistrat două cazuri de 

tromboză grave, dintre care 

unul mortal, ambele fi ind per-

soane fără probleme anterioa-

re de sănătate.

Danemarca devine prima ţară din Uniunea Europeană 
care renunţă la vaccinul AstraZeneca
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 0744 
653097. (6.7)

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la 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.

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

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

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

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

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

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

agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

CASE/CABANE

¤ 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 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

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

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

TERENURI

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spălat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-

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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înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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GRA-

TUIT

tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, 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, expe-
rienţă 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 seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

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

SERVICII

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

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

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

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

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

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

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

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

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

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

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

¤ Vând mașină de tricotat SI-
MAC DX 2000, cu 100 de ace, 

front de lucru. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0743-
515388 sau 0264-440108. 
(6.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcționează pe butelie și pe 
rețea de gaz, stare foarte bună, 
preț 200 RON. Informații și de-
talii la tel. 0748-220979. (6.7)

ELECTRO

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

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

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

MOBILIER

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

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

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, 
la preț bun. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la 
telefon 0744-282885. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (52.60)

¤ Vând miez de nucă la prețul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preț 10 RON/kg, producție 
2020, produs bio din zonă ne-
poluată. Informații suplimenta-
re la tel. 0748-220979. (6.7)

¤ Vând pătuț pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două serta-
re, preț 200 RON. Informații la 
telefon 0264-424005, 0745-
300323. (5.7)

¤ Vând plantă calathea, cu 
frunze multicolore, foarte fru-
moase. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-
300323 sau 0264-424005. 
(5.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 
cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (5.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (5.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pen-
tru frunze, semințe de fl ori. 
Pentru alte informații apelați 
0264-424005, 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informații și detalii 
la telefon 0744-282885. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

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

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

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

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

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

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

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a doua lici-
taţie, în data de 06.05.2021, ora 
11.00, bunul imobil constând 
din: Teren intravilan în suprafaţă 
de 137 mp, situat în localitatea 
Florești, str. Stejarului, la preţul 
de 13500, lei exclusiv TVA. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinu-
te la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 
147, telefon 0264.705603 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut  certifi catele constata-
toare emise în baza declarației tip 
pe propria răspundere pentru au-
torizarea activităților pe numele 
COAMA SERVICII S.R.L., 
J12/28/1994, C.U.I. 5121011. Le 
declar nule.

¤ Pierdut carnet și legitimatie de 
student UMF „Iuliu Hațieganu”, 
Facultatea de Medicină, pe nu-
mele ROȘCA TEODOR-ȘERBAN. 
Le declar nule.

¤ Societatea EDUARDINA BEA-
UTY S.R.L., C.U.I. RO 31983458, 
J12/2184/2013, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. Iosif Sava nr. 4 (actu-
almente com. Feleacu, str. Iosif 
Sava nr. 4), declară pierdut certi-
fi cat de înregistrare în scopuri 
TVA. Se declară nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro



Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial 
atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

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 15.05.2021, 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 PUBLIC

SC WIP INDUSTRIES ROMÂNIA SRL în calitate de 
titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform HG nr.1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru PUZ - Construire hala 
industriala cu corp administrativ, construire corp anexa, 
construire casa poarta, construire bazin colector ape 
pluviale, construire rezerva apa si camera gospodarire 
rezerva apa, amplasare silozuri colectare rumegus/fi ltru, 
imprejmuire proprietate, amenajari exterioare, racorduri 
si bransamente la utilitati, amplasare post trafo, în județul 
Cluj, localitatea Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.145K. 

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr.99 și la sediul titularului din com.
Apahida, str.Constructorilor, nr.22, jud.Cluj, din data de 
15.04.2021 între orele 8-14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 30.04.2021, la APM Cluj, 
str.Dorobanților, nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-
410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-
vineri, între orele 9,00-14,00.

ANUNŢ

a) Privind organizarea licitatiei intermediare  de vanzare  
masa lemnoasa pe picior cu strigare;

b) Privind organizarea licitatiei  intermediare pentru  
prestari servicii exploatare masa lemnoasa cu oferta 

scrisa in plic inchis aferenta anului de productie 2021.                                

Organizatorul licitatiei: Primaria Comunei Margau 
Data si ora desfasurarii licitatiei : 26-04-2021;
Locul desfasurarii licitatiei :Primaria Comunei  Margau;
Tipul licitatiei: Licitatie publica cu strigare pentru masa 

lemnoasa pe picior si licitatie publica cu ofeta scrisa in plic 
inchis si sigiltat pentru prestari servicii exploatare masa 
lemnoasa.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform 
prevederilor Regulamnetului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publica aprobat prin Hotararea 
Guvernului nr.715/2017  modifi cata cu HG nr.55/2019 si  
conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului  nr.34/2006.

Data si ora organizarii preselectiei : 22-04-2021;
Data si ora –limita pana la care poate fi  depusa 

documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie: 
21-04-2021 Ora 16:00.

Lista partizilor care se liciteaza , pretul de pornire la 
licitatiei pentru fi ecare partida sunt afi sate la sediul 
organizatorului si pe site-ul www.ocoalesilvice.ro;

a)  Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la 
licitatie este de 2194 mc, din care pe natura de produse:

• Produse accidentale 2194 mc (din care rasinoase 2191 
mc, foioase 3 mc);

• Produse de conservare 0 mc (din care rasinoase 0 mc, 
foioase 0 mc);

b) Volumul scos la licitatie pentru prestari servicii 
exploatare masa lemnoasa este de 189 mc, din care pe 
natura de produse;

• produse principale 189 mc (din care rasinoase 97 mc, 
foioase 92 mc); 

Documentatia integrala privind desfasurarea licitatiei si 
partizile scoase la licitatie se poate obtine de de la sediul 
PRIMARIEI COMUNEI MARGAU. 

Pentru informatii si date suplimentare va puteti adresa 
organizatorului licitatiei  PRIMARIA COMUNEI  MARGAU. 

Organizator licitatie 
PRIMARIA COMUNEI   MARGAU 

PRIMAR 
SUCIU MIRCEA SORIN

CONVOCATOR

Administratorul unic al

S. TERO EDIL S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Salcâmului nr. 37, Etaj P, 
unitatea 183, jud.Cluj, înscrisă la ORC Cluj sub nr. 
J12/3421/03.12.2003, CUI 15959210, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 și cu prevederile actului 
constitutiv al societăţii dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii 
înregistrati în Registrul acţionarilor tinut la sediul societăţii 
la sfârșitul zilei de 06.05.2021, stabilita ca data de referinţă 
pentru data de 17.05.2021, ora 12:00 prima convocare, 
sau, în caz de neîntrunire a cvorumului necesar, la data de 
18.05.2021, aceeași oră, a doua convocare, la adresa 
sediului social.

ORDINEA DE ZI

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a raportului 
de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul 
fi nanciar 2020 si descărcarea de gestiune a administratorului;

2. Prezentarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 
2020;

3. Discutarea și supunerea spre aprobare a situatiilor 
fi nanciare anuale aferente anului 2020;

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a repartizării 
rezultatului fi nanciar aferent anului 2020 pe destinaţiile legale;

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021;

6. Numirea auditorului fi nanciar al societăţii.
7. Aprobarea duratei mandatului auditorului fi nanciar 

ca fi ind de 3 ani de la data numirii de către AGOA.
8. Fixarea remuneraţiei cuvenite administratorului unic 

și auditorului fi nanciar pentru anul 2021;
9. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii, 

ca urmare a numirii auditorului fi nanciar al societăţii.
10. Mandatarea Administratorului unic pentru semnarea 

hotărârii AGOA și a actului constitutiv actualizat și pentru 
îndeplinirea formalităţilor privind înregistrarea acestora la 
ORCT Cluj.

Acţionarii pot participa la AGOA personal sau prin 
reprezentant, legal sau ales, în baza legii pe bază de procură 
specială, care va fi  depusă în original, la sediul societatii, 
cu cel puţin 48 de ore înainte de data stabilită pentru AGOA. 
Accesul actionarilor este permis pe baza actul de identitate, 
pentru acţionarii persoane fi zice și reprezentanţii persoanelor 
juridice, care urmează să prezinte și certifi cat constatator 
la zi emis de ORC de la sediul acţionarului.

Documentele si materialele informative privind problemele 
înscrise pe ordinea de zi pot fi  consultate de la data convocării 
AGOA la sediul societatii.

Administratorul unic al S. TERO EDIL S.A.,
S. TEXTILA ROMAT S.A.

Prin reprezentant permanent 
D-na ZĂHAN ADRIANA-NICOLINA

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

KAUFLAND ROMÂNIA SCS anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Desfi inţare construcţii existente şi 
desfi inţare branşamente“, propus a fi  amplasat în comuna 
Florești, sat Florești, str. Cetății, nr. 101-103, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni- 
joi între orele 09 00 –14 00 și vineri între orele 09 00 –12 00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 
99, jud. Cluj.
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Şase gimnaste 
românce 
vor participa la CE
România va avea un lot for-
mat din șase sportivi, trei la fe-
minin și trei la masculin, la 
Campionatele Europene de 
gimnastică artistică programa-
te între 21 și 25 aprilie la 
Basel (Elveţia).
În urma verifi cărilor organizate 
de FRG, Comitetul Executiv a 
stabilit ca, la primul concurs in-
ternaţional din 2021, România 
să fi e reprezentată în competi-
ţia feminină de Larisa Iordache, 
Antonia Duţă și Maria 
Ceplinschi, iar în întrecerea 
masculină de Marian 
Drăgulescu, Andrei Muntean și 
Emilian Neagu.
Deși au fost înscriși printre parti-
cipanţii la Campionatele 
Europene, nu vor mai face de-
plasarea Ioana Stănciulescu, 
Silviana Sfi ringu, Răzvan Marc 
(din cauza unor probleme medi-
cale), Maria Holbură și Eduard 
Gavrilă (insufi cient pregătiţi 
pentru nivelul concursului).
Campionatele Europene de la 
Basel au pentru gimnaștii ro-
mâni o miză dublă: califi carea la 
Jocurile Olimpice și medalii în 
competiţia individuală și în fi na-
lele pe aparate.
Sportivii vor fi  însoţiţi de antre-
norii Lăcrămioara și Cristian 
Moldovan, Nicolae Forminte, 
Lucian Sandu, Ștefan Gal și 
Marius Urzică.

Baia Mare vrea 
să organizeze 
Final Four-ul EHF

Minaur Baia Mare s-a califi cat 
în Final Four la prima ediţie din 
istoria EHF European League. 
Iar, obiectivul echipei antrenate 
de Costică Buceschi este câști-
garea competiţiei astfel încât să 
obţină automat califi carea în vi-
itoarea ediţie a Ligii 
Campionilor.
Din informaţiile apărute în pre-
să, Baia Mare și-a manifestat 
dorinţa de a organiza turneul 
Final Four, iar autorităţile locale 
au trimis toată documentaţia 
necesară pentru organizarea 
turneului fi nal din EHF 
European League.
Ofi cialii băimărenilor sunt opti-
miști în ceea ce privește organi-
zarea competiţei și speră ca 
echipa lor să se impună în pri-
ma ediţie a competiţiei. Deși la 
începutul pandemiei au existat 
anumite probleme fi nanciare, 
autorităţile locale au promis că 
vor sprijini în continuare echi-
pele de handbal.
Minaur Baia Mare a câștigat 
grupa C, din care au mai făcut 
parte Astrahanocika, 
Storhamar și Thuringer. În sfer-
turi, Minaur a tranșat duelul 
100% românesc cu Dunărea 
Brăila: 31-24 și 27-25.
Alături de Minaur Baia Mare, în 
Final Four s-au mai califi cat: 
Siofok, Herning și Nantes. 
Unguroaicele au câștigat ultima 
ediţie a Cupei EHF, cum era de-
numită competiţia înainte de 
rebranduire, în anul 2019.

Pe scurt

CFR Cluj – FCSB, meciul 

din Supercupa României 

se va juca astăzi, 

de la ora 19:00. 

Edi Iordănescu va avea 

mari probleme de lot.

Tehnicianul campioanei 

din Gruia nu se poate baza 

pe Paulo Vinicius, Michael 

Pereira şi Bilel Omrani din 

cauza accidentărilor, în timp 

ce Cătălin Itu şi Mihai Bor-

deianu sunt pozitivi la tes-

tele COVID-19.

Din păcate pentru CFR 

Cluj, Omrani are o proble-

mă serioasă şi va absenta 

aproximativ o lună. Fran-

cezul a ieşit accidentat în 

duelul cu Universitatea Cra-

iova şi verdictul medicilor 

este ruptură musculară.

CFR Cluj – FCSB, 
un meci al orgoliilor

CFR Cluj – FCSB Supercu-

pa României trebuia să se dis-

pute în mod normal după fi -

nalul sezonului 2019/2020. 

Din cauza programului încăr-

cat, meciul a fost decalat şa-

se luni şi va avea loc în a-

ceastă săptămână.

Ultimul meci direct între 

CFR Cluj şi FCSB a avut lot 

tot în această primăvară. 

Trupa antrenată de Edi Ior-

dănescu a fost învinsă cu 

3-0 la Bucureşti, într-un joc 

în care Iordănescu nu s-a 

putut baza pe Rondon, De-

belujh şi Costache. În plus, 

CFR-iştii au jucat în 10 oa-

meni după eliminarea lui 

Giedrius Arlauskis în pri-

ma repriză.

Portarul lituanian a co-

mis-o în ultimul meci cu 

FCSB, dar ar putea să-şi ia 

revanşa în meciul de joi 

seara. Arlauskis este anun-

ţat titular în poarta echi-

pei din Gruia şi are şansa 

de a repara greşeala din 

meciul de campionat.

„Arla” este unul dintre 

cei mai importanţi fotba-

lişti din Liga 1. Lituanianul 

este multiplu campion cu 

CFR Cluj, FCSB şi Unirea 

Urziceni. Jucătorul lituani-

an a jucat peste 150 de me-

ciuri în România şi a apă-

rat cu succes poarta echi-

pelor româneşti în meciuri 

europene importante

Iordănescu, încrezător 
înaintea meciului

„Meciul din Supercupă 

poate fi unul de moral îna-

inte de play-off ... dar îna-

inte de moral este un joc 

cu un trofeu pe masă. Iar 

asta îl face un joc extrem 

de important. Toţi trebuie 

să avem această ambiţie de 

a mai aduce un trofeu pen-

tru club şi suporteri. De a-

ceea trebuie să fim respon-

sabili şi conectaţi. Trebuie 

să facem un joc aproape per-

fect în Supercupă pentru că 

întâlnim un adversar valo-

ros. Clasamentul din sezo-

nul regulat spune că FCSB 

este favorită pentru că e pe 

primul loc. Iar dacă ne adu-

cem aminte şi de ultima în-

tâlnire, cea de la Bucureşti, 

atunci adversarul devine cu 

atât mai favorit. Însă eu am 

mare încredere în posibilită-

ţile noastre, în grupul nos-

tru, că putem da totul pen-

tru ca la fi nal să fi m fericiţi. 

Este un meci important şi 

pentru mine. Chiar dacă am 

11 ani, aproape 12 de când 

sunt antrenor, sunt încă la 

început de drum şi am o 

ambiţie mare. Iar tocmai 

motivul de a mă întoarce la 

CFR Cluj a fost acesta de a 

cuceri trofee”, a spus teh-

nicianul CFR-ului.

CFR Cluj – FCSB, în Supercupa României. 
Iordănescu, fără 5 jucători importanţi!
Edi Iordănescu nu se poate baza pe 5 jucători importanţi la meciul CFR Cluj – FCSB

Billel Omrani s-a accidentat în partida cu Universitatea Craiova din ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1 și va absenta aproximativ o lună

Alexandru Paşcanu 

(22 de ani), unul dintre 

românii cu evoluţii aprecia-

te la EURO 2021, luptă pen-

tru promovarea în La Liga 

cu Ponferradina, formaţie 

la care a fost împrumutat de 

CFR Cluj, în august 2020.

Internaţionalul U21 a strâns 

25 de meciuri în liga a doua 

din Spania, în toate ca integra-

list, şi spune că nu ia în calcul 

să revină mai devreme la CFR 

Cluj, în ciuda speculaţiilor a-

părute după turneul fi nal, con-

form cărora Paşcanu ar urma 

să revină în Gruia mai devre-

me, din sezonul următor.

CFR Cluj a plătit 600.000 

de euro către cei de la Leices-

ter, în 2019, pentru transferul 

lui Paşcanu, însă fundaşul cen-

tral a fost folosit în doar cinci 

partide la gruparea ardeleană. 

Ulterior, campioana României 

l-a împrumutat la FC Volun-

tari şi Ponferradina.

„Nu există nicio opţiune de 

a pleca. Le-am transmis (n.r – 

celor de la CFR Cluj) că sunt aici 

şi îmi doresc să am parte de un 

sezon bun la Ponferradina. 

Apoi, nu ştiu ce va fi , dar în 

sezonul acesta şi în următorul 

voi juca aici. Nu iau în calcul 

plecarea. Am un contract şi îmi 

place aici, la Ponferradina”, a 

spus Paşcanu în presa spaniolă.

Alexandru Paşcanu a fost 

unul dintre cei mai buni ju-

cători ai lui Adrian Mutu la 

EURO 2021. Fundaşul a mar-

cat golul decisiv la victoria 

cu Ungaria (2-1) şi a avut câ-

teva intervenţii salvatoare în 

partida cu Germania, înche-

iată la egalitate, scor 0-0.

Cu opt runde înainte de 

fi nalul sezonului din liga a 

doua spaniolă, Ponferradina 

ocupă locul 8, cu 49 de punc-

te, la şase lungimi de ultima 

poziţie care asigură califi ca-

rea în play-off, ocupată de 

Rayo Vallecano.

CFR Cluj îl pierde pe Paşcanu. 
Internaţionalul respinge ideea revenirii.

Universitatea Cluj a remi-

zat, 1-1, cu Pandurii Tg. Jiu 

în etapa a 3-a din 

play-out-ul Ligii a 2-a.

Formaţia antrenată de Cos-

tel Enache a fost condusă din 

primele minute ale partidei şi 

deşi a avut un om în plus pe 

fi nal nu a reuşit să câştige cu 

ultima clasată.

În minutul 5, Gabriel Do-

doi a preluat o minge respin-

să în faţă de Anca-Trip, afl at 

la debutul în poartă la ”U” 

Cluj, după o intervenţia a aces-

tuia în faţa lui Velcotă, şi şu-

tează violent din 10 metri sub 

transversală, producând sur-

priza pe Cluj Arena.

Egalarea a venit în minu-

tul 31, atunci când Ribeiro a 

centrat dintr-un corner din 

stânga, Telcean s-a demarcat 

la prima bară şi a reluat spre 

poarta adversă. Idan Golan a 

venit pe colţul lung şi a tri-

mis mingea în poartă.

Clujenii au atacat în ultime-

le 10 minute în superioritate 

numerică după ce Marian Pleaş-

că a fost eliminat direct. Omul 

în plus nu a fost fructifi cat şi 

pe tabelă, iar „U” s-a mulţumit 

doar cu un punct în jocul cu 

modesta Pandurii Tg. Jiu.

Remiza obţinută pe Cluj Are-

na o duce pe formaţia antrena-

tă de Costel Enache pe primul 

loc în play-out.

Au jucat echipele

”U” Cluj: Anca-Trip – Tel-

cean, Dican, Luchin (cpt.), Nic. 

Pîrvulescu, Negrean, Ribeiro, 

Taub, Meşter, Golan, Ogbu

Antrenor: Costel Enache

Pandurii: Aldescu – Pleaşcă 

(cpt.), D. Filip, Dodoi, Velcotă, 

Diau, Moisie, Felipe Acosta, 

Sylla, Zaborowski, Rasoveanu

„U” Cluj s-a făcut de râs 
cu Pandurii, pe Cluj Arena
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