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Centru de agrement, 
în zona Sfântul Ion
Un centru de agrement pentru copii va fi  
construit în zona Sfântul Ion, pe un teren 
de aproape 4.000 de metri pătraţi. Pagina 6

ECONOMIE

Alocațiile copiilor 
vor crește cu 10 lei
Alocaţiile copiilor vor fi  majorate de la 1 ianu-
arie 2022 cu rata infl aţiei. Alocaţiile copiilor 
vor creşte cu puţin peste 10 lei.  Pagina 5

TIMP LIBER

Cea mai mare expoziţie 
de dinozauri, la Cluj
Cea mai mare expoziţie de dinozauri va po-
posi la Cluj, în următoarea perioadă, în locul 
expoziţiei despre spaţiu, de la NASA. Pagina 7

ADMINISTRAȚIE

Războiul pentru 
Parcul Zorilor, 
„tranşat” în instanţă
Tribunalul a anulat HCL privind amenajarea 
spaţiului verde de pe strada Observatorului, 
pe un teren expropriat de Primărie. Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

4 1.700 189 20 4 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 15 iunie 2021

SĂNĂTATE

România, „la risc” privind valul 
patru al pandemiei

ACTUALITATE

Se deschide Bazinul Olimpic Grigorescu. 
Ce reguli sunt impuse?

Şeful campaniei de vaccina-
re, Valeriu Gheorghiţă, a averti-
zat marţi că este „foarte proba-
bil” că varianta Delta a tulpinii 
virale SARS-CoV-2, din India, a-
re toate caracteristicile să devi-
nă „variantă dominantă”, adă-
ugând că, în condiţiile în care 
nu se va ajunge la o rată de vac-
cinare sufi cientă care să înceti-
nească răspândirea infecţiei în 
rândul persoanelor, România ris-
că să se confrunte cu un al pa-
trulea val de îmbolnăviri. 

„Pandemia nu s-a încheiat, este 
cât se poate de evident că la acest 
moment există patru variante vira-
le îngrijorătoare – varianta Alfa sau 
varianta britanică, varianta Beta sau 
varianta sud-africană, Gama, vari-
anta braziliană, şi, nu în ultimul 
rând, varianta Delta sau varianta in-
diană. Această tulpină are o capa-
citate de contagiozitate cu circa 50% 
mai mare decât varianta britanică 
şi ştim că varianta britanică avea o 

capacitate de contagiozitate cu cel 
puţin 30%-50% mai mare decât va-
rianta iniţială din Wuhan. (...). 

În condiţiile în care nu avem 
o rată de acoperire vaccinală cres-
cută, sufi cientă încât să se înce-
tinească răspândirea infecţiei în 
rândul persoanelor, suntem la risc 
să ne confruntăm cu un val pa-
tru de îmbolnăviri şi aici nu este 
o speculaţie, este, din păcate, foar-
te probabil o realitate cu care ne 
vom confrunta, însă ceea ce ţine 
de noi este să diminuăm amplitu-
dinea şi durata acestui val de îm-
bolnăviri”, a declarat Valeriu Ghe-
orghiţă într-o conferinţă de presă 
la Palatul Victoria.

Şeful CNCAV a subliniat că 
există o parte bună din punct de 
vedere al măsurilor de control epi-
demiologic, respectivă că vacci-
nurile actuale îşi dovedesc efi ci-
enţa faţă de această variantă vi-
rală, cu condiţia să fi e efectuată 
schema completă de vaccinare.

Reprezentanţii Primăriei Cluj-Na-
poca anunţă redeschiderea bazinu-
lui olimpic Grigorescu, începând de 
joi, 17 iunie. Accesul, permis doar 
la 70% din capacitate.

„Primăria Cluj-Napoca şi RADP 
Cluj-Napoca anunţă redeschiderea 
Bazinului Olimpic Grigorescu înce-
pând de joi, 17 iunie 2021. Într-o pri-
mă etapă, accesul publicului va fi  re-
stricţionat la 70% din capacitatea ba-
zinului, conform legislaţiei în vigoa-
re. Intrarea se va face pe bază de pro-
gramare prealabilă, la numărul de 
telefon de la casieria bazinului.

De asemenea, într-o primă eta-
pă, accesul prioritar va fi  pentru cli-
enţii care au abonamente sau cur-
suri plătite încă dinaintea suspen-
dării activităţii bazinului. Apoi, în 
limita capacităţii se vor elibera şi bi-
lete pentru alţi clienţi dornici să vi-
ziteze baza de agrement”, anunţă 
conducerea Primăriei.

Începând cu data de 1 iunie, Gu-
vernul a anunţat noi măsuri de re-

laxare aplicate, una dintre acestea 
fi ind redeschiderea piscinelor inte-
rioare, după o pauză de luni bune.

Odată cu venirea verii, au fost 
anunţate şi alte măsuri de relaxare, 
precum redeschiderea cluburilor, ba-
rurilor şi sălilor de jocuri, dar şi per-
misiunea de a organiza evenimen-
te private în condiţii speciale, cu un 
număr mai mare de participanţi.

Câteva dintre măsurile de rela-
xare intrate în vigoare de la 1 iunie:
¤ Se reia activitatea piscinelor în-
chise, cu 70% din capacitate dacă 
incidenţa COVID este sub 3 la mie
¤ Se redeschid barurile, cluburile, 
discotecile şi sălile de jocuri, în in-
tervalul orar 5.00-24.00, cu partici-
parea publicului până la 50% din 
capacitatea maximă a spaţiului, da-
că incidenţa este sub 3 la mie. Pot 
intra doar persoanele care sunt vac-
cinate împotriva virusului 
SARS-CoV-2 şi pentru care au tre-
cut 10 zile de la fi nalizarea schemei 
complete de vaccinare.

Locuri în cămin, doar pentru studenții vaccinați
Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat că doar studenții care s-au vaccinat își pot păstra locul în cămin pe parcursul verii. Pagina 4

Relaxările „au umflat” 
prețul chiriilor din Cluj
Eliminarea restricțiilor a adus o nouă creștere a prețurilor chiriilor
Piața chiriilor a cunoscut o nouă creștere importantă, după ce anul 2020 a adus o serie 
de scăderi, din cauza restricțiilor impuse în contextul pandemiei de COVID. Pagina 5

Lanurile de lavandă, la mare căutare

Frumusețea tufelor de lavandă îi atrage an de an pe iubitorii de fotografii în natură. Județul Cluj „ascunde” 
mai multe locații unde te poți bucura de culorile și parfumul plantațiilor. 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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Tribunalul Cluj a dispus, 

săptămâna trecută, anula-

rea hotărârii consiliului 

local (HCL) privind ame-

najarea Parcului Zorilor, 

de pe strada 

Observatorului.

Instanţa a dat dreptate fi r-

mei Florisal, proprietarul te-

renului expropriat pentru ame-

najarea parcului (deţinută de 

Sile Puşcaş, fostul ginere al 

lui Ioan Rus) şi a anulat HCL 

120/24.03.2021 privind apro-

barea PUZ – Amenajare parc 

Cartier Zorilor, str. Observa-

torului Sud.

Firma a contestat decizia 

Primăriei de a schimba des-

tinaţia terenului, din zonă 

cu funcţiune mixtă, pe care 

se putea construi, în zonă 

verde, cu scuaruri, grădini, 

parcuri cu acces public ne-

limitat. Patronul fi rmei ar fi  

urmărit ridicarea unui an-

samblu imobiliar pe terenul 

de 1,2 hectare. Decizia nu 

este defi nitivă.

„Admite cererea. Solu-

tia pe scurt: Respinge ex-

cepţia prematurităţii şi in-

admisibilităţii. respinge ex-

cepţia lipsei calitării pro-

cesduale active a reclaman-

telor. Respinge excepţia lip-

sei de interes. Admite ac-

ţiunea formulată de recla-

mante în contradictoriu cu 

pârâtele. Dispune anularea 

HCL 120/24.03.2021 pri-

vind aprobarea PUZ – Ame-

najare parc Cartier Zorilor, 

str. Observatorului Sud. Cu 

recurs în 15 zile de la co-

municare. Pronunţată în 

şed in ţa  publ i că  d in 

11.06.2021”, se arată în so-

luţia Tribunalului Cluj.

Hotărârea prevedea apro-

barea planului urbanistic 

zonal pentru amenajarea 

parcului din cartierul Zori-

lor, str. Observatorului. În-

tre timp, proiectul a ajuns 

la stadiul licitaţiei publice 

pentru proiectarea şi exe-

cuţia parcului, lansată în 9 

aprilie 2021. Valoarea con-

tractului este estimată la 

peste 7 milioane de lei. Con-

form evaluării, Primăria ur-

mează să plătească în total 

10.911.765 lei (circa 2,25 

milioane de euro) pentru 

terenul expropriat de la fir-

ma Florisal.

Amintim că, recent, Sile 

Puşcaş, care este şi proprieta-

rul Platinia, şi-a retras o do-

naţie de teren făcută Primări-

ei când s-a edifi cat blocul Pla-

tinia, pentru extinderea stră-

zii Calea Mănăştur, probabil 

pentru a se răzbuna pentru 

exproprierea terenului de pe 

strada Observatorului.

Războiul pentru Parcul Zorilor, 
„tranşat” în instanţă
Tribunalul Cluj a anulat HCL privind amenajarea spaţiului verde 
de pe strada Observatorului, pe un teren expropriat de Primărie

Amenajarea viitorului parc presupune plantarea a peste 180 de arbori şi a peste 240 de arbuşti din specii 
alese pentru a oferi o imagine variată şi atrăgătoare în diferite momente ale anului

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) al Parcului 
Observator, din vecinătatea Spitalului Clinic 
de Recuperare, a fost aprobat în Comisia 
Tehnică de Amenajare a Teritoriului în data 
de 13 decembrie 2019. Amplasamentul a 
fost ales dintre mai multe locaţii studiate, 
afi rmă Boc, argumentele principale fi ind po-
ziţia sa, în centrul cartierului Zorilor.

Amenajarea viitorului parc presupune planta-
rea a peste 180 de arbori și a peste 240 de ar-
buști din specii alese pentru a oferi o imagine 

variată și atrăgătoare în diferite momente ale 
anului. De asemenea, pentru a reduce costuri-
le de întreţinere și pentru ca vegetaţia să nu 
fi e afectată de perioadele de secetă, a fost 
prevăzut și un sistem de irigaţie.

Aleile vor fi din materiale permeabile pen-
tru un impact minim asupra mediului și vor 
permite accesul persoanelor cu dizabilităţi 
în toate zonele parcului, iar sistemul de ilu-
minat va fi unul eficient, cu LED și sistem 
de telegestiune.

Ce lucrări prevede amenajarea Parcului Observator?

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a participat 

marţi la sesiunea 

„Eforturi de cooperare 

în jurul oraşelor inovatoa-

re care pun accentul 

pe dezvoltare durabilă” 

în cadrul ediţiei cu numă-

rul 14 a Zilelor Europene 

ale Dezvoltării.

Evenimentul a fost organi-

zat de Comisia Europeană în 

contextul implementării nou-

lui Pact Verde European.

„Acordul Verde European 

(European Green Deal) trebu-

ie implementat de fi ecare oraş 

şi regiune europeană astfel în-

cât calitatea vieţii cetăţenilor 

să fi e îmbunătăţită iar gene-

raţiile viitoare să resimtă cât 

mai puţin efectul schimbări-

lor climatice.

Cu această ocazie, am pre-

zentat profi lul strategic al Clu-

jului în materie de mobilitate 

urbană, dimensiunea verde şi 

cea digitală. Am întărit ideea 

prin care administraţiile loca-

le trebuie să aibă o viziune 

verde, digitală şi rezilientă cu 

privire la planurile de dezvol-

tare durabilă ale oraşelor. Tot-

odată, am prezentat câteva 

modele de bune practici şi po-

litici publice replicabile din 

oraşul nostru”, a transmis pri-

marul Emil Boc.

Cluj-Napoca, este primul 
oraş din România 
care aderă la Acordul 
privind Oraşele Verzi

Acordul privind Oraşele 

Verzi sau Green City Accord 

este o iniţiativă lansată de 

Comisia Europeană pe 22 oc-

tombrie în anul 2020. Prin 

acest proiect se urmăreşte 

creşterea nivelului de calita-

te a vieţii pentru cetăţeni prin-

tr-o infrastructură verde. 

Cluj-Napoca este primul oraş 

din România şi din fostul bloc 

comunist care aderă la Acor-

dul Oraşelor Verzi.

„Se doreşte ca oraşele din 

UE să ofere o calitate a vie-

ţii mai bună pentru cetăţenii 

lor prin susţinerea infrastruc-

turii verzi, nepoluante, prin 

calitatea aerului, prin tot ce-

ea ce înseamnă creşterea ca-

lităţii spaţiilor verzi din ora-

şele europene. Suntem pri-

mul oraş din România care 

aderă la acordul privind ora-

şele verzi şi primul din fos-

tul bloc comunist. E adevă-

rat că apelul s-a lansat rela-

tiv recent, dar această adera-

re a municipiului nostru, ca-

re nu presupune un cost de 

participare, o taxă, arată de-

terminarea de a aduce la 

Cluj-Napoca o calitate a vie-

ţii aşa cum au văzut-o româ-

nii când au plecat în Uniu-

nea Europeană. Clujul este 

de mult timp plecat pe acest 

drum şi îl va continua”, a de-

clarat Emil Boc.

Emil Boc a prezentat strategia Clujului 
privind Acordul Verde European
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După cum a promis 

în urmă cu o lună, prima-

rul Emil Boc a declarat 

în şedinţa Comisiei Tehnice 

de Amenajare a 

Teritoriului şi Urbanism de 

marţi, 15 iunie, că aceasta 

este dedicată exclusiv con-

strucţiilor de mici dimensi-

uni, pentru avizarea de 

locuinţe unifamiliale sau 

semicolective. El a apreciat 

iniţiativa administraţiei 

locale ca fi ind un fgest de 

moralitate, arătând că nu 

este normal ca cineva care 

construieşte o casă să 

aştepte la fel de mult ca 

constructorul unui ansam-

blu imobiliar.

„Este firesc ca pentru con-

strucţiile de locuinţe unifa-

miliale să avem un calendar 

accelerat. Nu este normal şi 

moral să îi ţinem la rând pe 

cei cu case ca şi cum ar avea 

de construit un bloc”, a spus 

primarul Emil Boc, în şedin-

ţa CTATU.

Edilul a ridicat problema 

şi în şedinţa anterioară a co-

misiei, când a propus o 

schimbare a abordării în ce-

ea ce priveşte avizarea ca-

selor. El a promis atunci că 

vor exista culoare separate, 

astfel încât să fie prioritiza-

tă avizarea construcţiilor de 

dimensiuni mici, astfel în-

cât timpul de aşteptare să 

se reducă.

„Vom avea culoare separa-

te pentru construirea unei ca-

se, vor avea prioritate pentru 

a fi  mai rapid. Să nu mai aud 

că unul care vrea să facă o 

casă stă cât cel care vrea să 

facă uin ansamblu imobiliar”, 

a spus Emil Boc în mai.

O nouă propunere: 
şedinţe ale comisie pentru 
detaliile arhitecturale

Primarul Emil Boc a propus 

marţi ca membrii comisiei să 

se reunească în şedinţe pen-

tru a analiza detaliile estetice, 

mai ales în cazul construcţii-

lor din zona centrală, arătând 

că a văzut acest model practi-

cat în alte ţări. Edilul a decla-

rat că membrii comisiei trebu-

ie să „ia la puricat” proiectele 

privind construcţii care vor fa-

ce parte din imaginea oraşu-

lui „şi peste 100 de ani”.

Boc a promis că, dacă 

acest lucru se va întâmpla, 

va face tot ce îi stă în pute-

re să îi sprijine şi să îi ape-

re pe membrii comisiei al că-

ror rol va fi  să se asigure că 

se fac lucrări de calitate, de 

la aspectul clădirii, la mate-

rialele folosite.

„Orice proiect să treacă 
prin furcile caudine 
ale specialiştilor”

Discursul primarul Emil Boc 

transmis în şedinţa CTATU de 

joi este în ton cu ultima sa in-

tervenţie în comisia de urba-

nism, când a lansat un mesaj 

dur la adresa investitorilor imo-

biliari, arătând că nu va fi  per-

misă scăderea calităţii vieţii 

sub nici o formă, regulă vala-

bilă „pentru toată lumea”. El 

a spus că orice proiect „va tre-

ce prin furcile caudine” ale 

specialiştilor din comisie.

Edilul clujean a declarat 

în şedinţa din 11 mai că mu-

nicipiul trece la o nouă fază 

a dezvoltării, concetrată pe 

calitate şi nu pe cantitate. El 

a afi rmat că niciunui inves-

titor nu îi va fi  permis să re-

alizeze construcţii care să sca-

dă calitatea vieţii clujenilor, 

fără excepţii.

„Aş vrea să conştientizăm 

că acest oraş trece la urmă-

toarea etapă, concentrată pe 

calitate, nu pe cantitate, un 

oraş pentru oameni, în care 

interesul public şi privat coe-

xistă. Nu avem voie să scă-

dem calitatea de la acest mo-

ment. De exemplu, dacă avem 

încărcare maximă de trafi c, 

nu mai aprobăm nicio con-

strucţie până la punerea în 

funcţiune a trenului metropo-

litan, metroului sau centurii 

metropolitane. Mă voi barica-

da cu specialiştii să nu se în-

tâmple acest lucru. Regula e 

valabilă pentru toţi, să nu cre-

deţi că cineva va avea privi-

legii”, a spus edilul.

„Să nu permitem 
scăderea calităţii”

„Orice propunere vine în 

faţa dumneavoastră, să aveţi 

în minte să nu permitem scă-

derea calităţii, orice proiect 

va trece prin furcile caudine 

ale specialiştilor din comisie. 

Nu avem voie să scădem stan-

dardul, din respect pentru ce-

tăşeni, să scădem calitatea 

vieţii. Acum avem şi instru-

mente legale, ţine doar de noi 

să le aplicăm. Voi cere expli-

caţii acolo unde consider că 

trebuie”, a afi rmat Boc.

Edilul a mai adăugat că 

benefi ciarii care cer din start 

„luna de pe cer”, adică vor 

să construiască clădiri mai 

mari decât permite legea, vor 

fi  trataţi dur, întrucât sfi dea-

ză regulile şi „irosesc” tim-

pul autorităţilor.

Intervenţia vine în contex-

tul în care, în ultimele luni, 

aproape săptămânal au loc 

discuţii în spaţiul public cu 

privire la construcţiile din 

oraş care dăunează calităţii 

vieţii clujenilor.

Boc vrea o comisie care „să ia la puricat” 
proiectele din centrul Clujului
Primarul Emil Boc a venit cu o nouă propunere prin care vrea să crească nivelul calității construcțiilor din oraș

Clădire „monstruoasă”, criticată aspru de clujeni. Aceasta va fi  un hotel și este situată pe strada Avram Iancu.

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Din start, cei care 
cer luna de pe cer 
vor primi cel mai dur 
tratament în limitele 
legii, pentru că ne 
sfi dați. Ne faceți să 
pierdem timp, pentru 
că cereți ce nu se 
poate. Dacă cereți 
ce se poate, terminăm 
în câteva luni. Veniți 
cu lucrurile care se 
încadrează în limita 
legii și în principiul 
de calitate. E valabil 
pentru toata lumea, 
nu are nimeni 
privilegii, toți trebuie 
să treacă prin aceleași 
furci caudine“

Clujenii şi fl oreştenii pot 

scăpa de mobilă, covoare ori 

saltele vechi în cadrul cam-

paniei de colectare a deşeuri-

lor voluminoase, care se des-

făşoară atât la Cluj-Napoca, 

cât şi în Floreşti.

Campania de colectare de 

la Cluj-Napoca va continua 

până în 15 august, iar cea din 

Floreşti se va desfăşura în pe-

rioada 27-30 iunie, cei intere-

saţi având ocazia să ducă de-

şeurile la câteva centre de co-

lectare amenajate în cadrul 

campaniei, la Cluj şi Floreşti.

„Campania de colectare a 

deşeurilor voluminoase de la 

populaţie, demarată în luna 

aprilie, continuă până în 15 

august 2021. Astfel, la punc-

tele de colectare special ame-

najate, persoanele fi zice vor 

putea să predea gratuit deşe-

urile de mobilier, covoare, 

saltele, obiecte mari de folo-

sinţă îndelungată, altele de-

cât deşeurile de construcţii 

şi deşeurile de echipamente 

electrice şi electronice”, a 

anunţat, marţi, viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Dan Tarcea.

Unde poţi duce 
deşeurile, la Cluj?

Sectorul I, aferent SC Ro-
sal Grup SA
 Str. Bucium (colţ cu str. J. 

Gutenberg) (Lu – Mi – Vi, în 

intervalul orar 9:00-17:00)

 Str. Tăietura Turcului, pe 

platoul situat înainte de str. 

Vântului (Joi, în intervalul 

orar 9:00-17:00)

 Str. Gh. Dima, la intersec-

ţie cu str. L. Pasteur (Marţi, 

în intervalul orar 9:00-17:00)

Sectorul II, aferent SC 
Brantner Vereş SA
 Str. Unirii, la capătul liniei 

de troleibuz, în apropierea sta-

ţiei de biciclete Cluj Bike (Sâm-

bătă, în intervalul orar 9:00-17:00)

 Str. Anton Pann, la inter-

secţie cu str. Mărăşeşti (Mier-

curi, în intervalul orar 

9:00-17:00).

Astfel, în aceste locaţii, 

operatorul de salubritate va 

asigura o autoutilitară în ca-

re se vor colecta deşeurile vo-

luminoase, în ziua de colec-

tare şi intervalul orar stabilit.

Floreştenii pot duce 
deşeuri din construcţii 
şi demolări

În comuna Floreşti, cam-

pania de colectare o vor asi-

gura fi rmele de salubrizare R-

DE Harghita şi AVE Bihor.

Pe lângă deşeurile solide de 

dimensiuni mari, precum mo-

bilier, covoare, saltele ori obiec-

te mari de folosinţă îndelunga-

tă, în Floreşti mai pot fi  duse 

la centrele de colectare şi de-

şeuri din construcţii şi demo-

lări: deşeuri rezultate din acti-

vităţi precum construcţia de 

clădiri şi obiective de infrastruc-

tură, construcţia şi întreţinerea 

căilor rutiere, demolarea tota-

lă sau parţială a clădirilor sau 

a obiectivelor de infrastructu-

ră, putând include: ciment, că-

rămizi, ţiglă, lemn, resturi de 

tâmplărie, roci, ipsos etc, anun-

ţă reprezentanţii Primăriei.

Cum te poți debarasa de mobila 
veche, în Cluj-Napoca și Florești?

Oserul ar putea fi  redes-

chis la data de 1 iulie, 

anunţă viceprimarul Dan 

Tarcea. Urmează să fi e 

anunţate regulile impuse.

„Noi am vrut să deschi-

dem Oserul de la 1 iunie, în-

să nu a fost posibil. De la 1 

iulie, aşa cum arată lucruri-

le, este posibil să fi e deschis. 

Nu avem un motiv pentru ca-

re să spunem că nu va fi  des-

chis la 1 iulie. Acolo sunt 

foarte mulţi oameni care vor 

să se bucure de interacţiune, 

dar depinde şi de evoluţia 

pandemiei”, a spus vicepri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Dan Tarcea, marţi, la o 

emisiune radio.

Tarcea a precizat că urmea-

ză să fi e făcută o adresă că-

tre Direcţia de Sănătate Publi-

că (DSP) pentru a se stabili 

care vor fi  regulile pe care cei 

care intră în piaţa de vechi-

turi trebuie să le respecte.

Boc spune că Oserul se 
va redeschide din 3 iulie

La finalul săptămânii tre-

cute, şi primarul Emil Boc 

a anunţat că la începutul 

lunii iulie, respectiv din da-

ta de 3 iulie, Oserul ar pu-

tea fi redeschis, însă, „sunt 

şanse mari să se deschidă 

cu anumite condiţii”, spu-

ne edilul.

În ceea ce priveşte posi-

bilele condiţii impuse, în 

contextul redeschiderii pie-

ţei de vechituri, Boc a pre-

cizat că ar putea fi vorba 

despre programări, capaci-

tatea maximă admisă sau 

condiţionarea accesului în 

funcţie de vaccin sau test.

Șanse mari ca Oserul 
să fie redeschis din iulie
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Timpul recomandat pentru 

predare în școală, la clase-

le primare și gimnaziale, 

în România, a scăzut sem-

nifi cativ față de acum doi 

ani. Din 2018, acesta a scă-

zut cu zeci de ore, fără 

implicarea pandemiei. 

Datele celui mai recent ra-

port al rețelei europene Eury-

dice, explicate pe edupedu.ro, 

arată că țara noastră face par-

te dintr-o listă scurtă de țări 

din Europa care au un timp 

minim de predare pentru școala 

primară și gimnazială foarte 

scăzut, în ultima vreme. 

Scăderea cea mai mare s-a 

simțit cel mai tare în învățământul 

primar, în timp ce la clasele de 

liceu s-a remarcat o creștere a 

acestuia. Totuși, această creștere 

nu este sufi cient de mare pen-

tru a compensa pierderile în ce-

ea ce privește clasele primare și 

de gimnaziu. 

În România a avut loc o scă-

dere de 60 de ore în clasele pri-

mare, comparativ cu acum doi 

ani, se arată în raportul „Timp 

de predare recomandat anual 

în învățământul obligatoriu în 

Europa - 2020/2021”. În clasele 

gimnaziale s-a simțit o scădere 

de 22,4 ore. Creșterea la clase-

le liceale a ajuns la 23,2 ore.  A-

ceste date clasează țara noastră 

pe lista unor zece țări din Euro-

pa, în care timpul recomandat 

de predare a scăzut semnifi ca-

tiv. Pe lângă România, pe listă 

mai este trecută Letonia, Unga-

ria, Macedonia de Nord, Grecia, 

Cipru, Germania, Danemarca, 

Portugalia și Malta. 

Curiculum obligatoriu în 

România are minim 3.300 de 

ore la clasele primare, 3.778 

la clasele gimnaziale și 1.972 

la clasele de liceu. Totodată, 

România nu a fost luată în 

calcul în ceea ce privește țările 

în care a avut un impact ridi-

cat pandemia de COVID-19. 

Doar în trei țări sistemul de 

învățământ a raportat o scă-

dere semnifi cativă a timpului 

de predat în școală ca rezultat 

al pandemiei de COVID-19. A-

ceste țări sunt Portugalia, Mal-

ta și Macedonia, unde timpul 

a scăzut cu sute de ore, la toa-

te nivelurile educaționale. Ma-

cedonia de Nord a simțit cea 

mai gravă scădere, ajungând 

aproape de 1.000 de ore la cla-

sele primare, asemănător la 

clasele de gimnaziu și mai mult 

de 500 de ore în ceea ce privește 

clasele de liceu. 

Timpul recomandat 
pentru predare în școală 
a scăzut semnificativ

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Răzvan Cherecheş, expert 

în sănătate publică al UBB, 

susţine sistemul şcolar din 

Noua Zeelandă, unde elevii 

învaţă educaţie sexuală.

O elevă româncă ce a studi-

at în Noua Zeelandă, conform 

sistemului educaţional de aco-

lo, a povestit cum a ajutat-o edu-

caţia sexuală să se dezvolte.

Vera Borozia, eleva în cau-

ză, a transmis un mesaj publi-

caţiei Educaţie Privată, în care 

a explicat cum este predată a-

ceastă materie în şcoala sa.

Programa şcolară din Noua 

Zeelandă conţine o materie com-

plexă, compusă şi din educaţie 

sexuală, sănătate fi zică şi men-

tală. Totodată, elevii sunt învă-

ţaţi despre „cyberbullying” adi-

că agresiuni în mediul online 

şi, în cele din urmă, despre dis-

crimare şi educaţie în ceea ce 

priveşte drogurile şi alcoolul.

„Când m-am mutat aici, una 

dintre materiile noi de la şcoa-

lă a fost ceea se se numeşte 

«Health» (sănătate). Era un su-

biect foarte ciudat pentru mi-

ne, venită dintr-un sistem de 

educaţie unde aveam oră de 

religie o dată pe săptămână. 

(...) În clasele 4-8, ne-am con-

centrat în special pe noţiuni de 

bază din domeniul sănătăţii fi -

zice cum ar fi  anatomia corpu-

lui uman, insistând pe sistemul 

de reproducere. Am vorbit des-

pre pubertate – inclusiv despre 

menstruaţie – despre schimbă-

rile generate de această perioa-

dă, cum sunt modifi cările bruş-

te de dispoziţie, schimbarea vo-

cii sau creşterea corpului. În li-

ceu am început să privim mai 

îndeaproape aceste subiecte. În 

clasele 9 si 10, materia «Health» 

este obligatorie, mai apoi ea 

devine opţională.

Învăţăm desigur despre sis-

temul reproducător la femei şi 

bărbaţi, dar explorăm şi alte 

noţiuni şi provocări precum pu-

bertatea, corpul în creştere, 

menstruaţia, sexul protejat şi – 

cel mai important în opinia mea 

– consimţământul. (...) Am mai 

învăţat despre creştere şi dez-

voltare fi zică, despre miturile 

din jurul fi ecărui gen în parte, 

cum să spui «nu», metode de 

contracepţie, cât şi despre con-

cepere. În plus, am vorbit des-

pre diferitele boli cu transmi-

tere sexuală.

(...) Întreaga misiune a şco-

lii este să îi pregătească pe elevi 

să între în «lumea reală» ca per-

soane mature şi perfect respon-

sabile”, a explicat eleva.

Răzvan Cherecheş a susţi-

nut modelul pe care tânăra l-a 

explicat: „Aşa se face educaţia 

pentru sănătate într-un sistem 

educaţional modern! Poate în-

vaţă şi ministrul Educaţiei.”

Expert UBB în Sănătate, 
„pentru” predarea 
educației sexuale în școli

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

UBB a hotărât ca pe peri-

oada verii doar studenţii 

care s-au vaccinat 

anti-COVID-19 pot să aibă 

posibilitatea de a sta 

în camerele de cămin.

„Consiliul de Administra-

ţie al Universităţii Ba-

beş-Bolyai, reunit în data de 

7 iunie 2021, a hotărât:

¤ Se aprobă cazarea pe peri-

oada verii doar pentru studen-

ţii vaccinaţi, în limita dispo-

nibilităţilor existente

¤ Pentru anul universitare 

2021-2022, în funcţie de evo-

luţia pandemiei şi măsurile 

legislative impunse, se va lua 

o decizie care va stabili mo-

dalităţile de cazare în cămine

¤ În cazurile excepţionate, pen-

tur persoanele care nu se pot 

vaccina din diferite motive me-

dicale, se va găsi o metodă al-

ternativă de cazare prin păs-

trarea câtorva camere izolate 

şi testare periodică”, se arată 

în Hotărârea cu numărul 5715.

Studenţii, „iritaţi” 
de decizia conducerii

Mai mulţi studenţi au reacţi-

onat la anunţul conducerii Uni-

versităţii Babeş-Bolyai spunând 

că se simt discriminaţi de con-

diţionarea cazării pe timp de va-

ră în căminele studențești pen-

tru cei vacinați anti COVID. 

Unii au adus acuze grave la adre-

sa conducerii:

„Probabil cea mai proastă 

decizie luată vreodată de rec-

torat. Nu vă este ruşine? Chiar 

aşa am ajuns să ne discrimi-

năm pe faţă? Sub pretextul si-

guranţei celorlalţi. Apropo, 

aşa a făcut şi Hitler, numa' 

zic. Puteaţi deschide cămine 

– exclusiv pentru vaccinaţi; 

exclusiv pentru nevaccinaţi. 

Şi toată lumea era mulţumi-

tă. Dar de legea discriminării 

aprobată săptămâna trecută 

nu aţi auzit? Poate n-ar fi  rău 

să fi ţi daţi un pic în judecată 

şi să vă treziţi la realitate!”, 

a scris o studentă la anunţ.

În acelaşi timp, numeroşi 

studenţi contrazic aceste acu-

zaţii, spunând că Universita-

tea poate să aleagă condiţiile 

în care studenţii sunt cazaţi: 

„Ei îşi impun regulile în cămi-

ne, facultăţi, rectorate sau de-

canate, nu e discrimare”, a 

susţinut un student.

„Era discriminare dacă nu 

avea toată lumea acces la vac-

cin, în momentul ăsta e strict o 

alegere, iar ca orice alegere şi 

asta are consecinţe, deci mai tă-

ceţi”, a răspuns o altă studentă 

UBB la comentariile negative.

Un alt student s-a simţit ata-

cat, la vederea comentariilor îm-

potriva măsurii impuse de UBB: 

„Fireşte că noi cei vaccinaţi sun-

tem numiţi «proşti», «sclavi», 

«fără minte» etc, de către cei an-

ti-vaccin. Sunt aceeaşi oameni 

care la începutul pandemiei 

ne-au făcut «oi», «spălaţi pe cre-

ier» etc, pentru că am purtat 

mască şi am respectat măsuri-

le de siguranţă. Sunt aceeaşi oa-

meni care, din îngâmfarea şi ati-

tudinea lor de superioritate, au 

contribuit la răspândirea viru-

sului şi au înrăutăţit situaţia pen-

tru toţi. Sunt aceeaşi oameni ca-

re au făcut proteste după pro-

teste, fără să realizeze că ei sunt 

cauza restricţiilor faţă de care 

protestează. Şi nu mă surprin-

de că se simt discriminaţi. Me-

reu pentru omul privilegiat con-

tribuirea la binele comun şi res-

pectarea unor norme pentru 

atingerea lui este opresiune.”

UBB vrea ca studenţii 
să revină la Cluj din toamnă

Conducerea Universităţii 

Babeş-Bolyai îşi doreşte ca 

studenţii să revină în Cluj-Na-

poca din toamnă. Cursurile 

s-ar putea organiza în format 

tradiţional, fi zic.

Studenţii ar putea să afl e, 

cel târziu în data de 29 iulie, 

pe ce scenariu de funcţiona-

re se vor organiza cursurile.

În ceea ce priveşte cazarea 

în căminele studenţeşti, vac-

cinarea anti-COVID-19 ar pu-

tea să fi e o condiţie obligato-

rie pentru studenţi. Rectorul 

a anunţat că momentan aces-

te reguli sunt în discuţie.

De asemenea, cursurile se 

vor putea desfăşura în for-

mat hibrid, persoanele vac-

cinate vor participa fi zic, iar 

cele nevaccinate vor partici-

pa la cursuri online, însă rec-

torul a precizat că momen-

tan situţia nu este clară.

„Vom lua în calcul interesul 

şi disponibilitatea fi ecăruia pen-

tru vaccinare, dar şi necesita-

tea vaccinării, dacă va fi  cazul, 

cel puţin pentru locurile de că-

min. Momentan ne afl ăm în 

discuţii, încă nu am ajuns la 

un numitor comun. Pe zona de 

cursuri, lucrurile vor fi  simple. 

Cel mai probabil vom reveni la 

scenariul hibrid, cei care sunt 

vaccinaţi şi vor să vină, vor pu-

tea, iar cei care nu, vor avea 

posibilitatea de a fi  prezenţi la 

cursuri online”, a declarat rec-

torul UBB, Daniel David, la o 

conferinţă de presă, organiza-

tă în data de 7 iunie 2021.

Doar studenții vaccinați se pot 
caza în cămine pe timpul verii
Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat că doar studenții 
care s-au vaccinat vor putea sta peste vară în cămine

Vaccinarea anti-COVID-19 ar putea să fi e o condiţie obligatorie pentru cazarea în căminele studenţeşti
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redactia@monitorulcj.ro

Alocaţiile copiilor vor 

creşte cu puţin peste 

10 lei la începutul 

anului 2022. Oana Ţoiu, 

preşedintele Comisiei 

de muncă a Camerei 

Deputaţilor, a asigurat 

că alocaţiile nu vor fi  

micşorate.

Alocaţiile copiilor vor fi  

majorate de la 1 ianuarie 

2022 cu rata infl aţiei, a de-

cis Comisia de muncă a Ca-

merei Deputaţilor. Alocaţii-

le copiilor vor creşte cu pu-

ţin peste 10 lei.

Alocaţiile se vor majora 
la începutul anului 2022

Alocaţiile nu se vor micşo-

ra, chiar dacă acest lucru s-a 

vehiculat în spaţiul public, a 

asigurat Oana Ţoiu, preşedin-

tele Comisiei de muncă a Ca-

merei Deputaţilor.

Oana Ţoiu a estimat că alo-

caţiile copiilor vor fi  majora-

te cu puţin peste 10 lei la în-

ceputul anului 2022.

„Următoarea majorare a 

alocaţiilor o să fi e în ianua-

rie 2022 cu rata de infl aţie 

de la acest moment. Vreau 

să clarifi c că niciuna dintre 

modifi cările realizate astăzi 

la comisie nu prevede mic-

şorarea alocaţiilor, aşa cum 

a mai fost menţionat în par-

te din dezbaterile din comi-

sie şi în spaţiul public.

Niciuna dintre prevederi-

le şi niciuna dintre propu-

neri nu se referea la micşo-

rarea alocaţiilor. Ceea ce a 

fost astăzi adoptat în Comi-

sia de muncă şi protecţie so-

cială confi rmă punctul de ve-

dere al Guvernului Români-

ei şi este ritmul de creştere 

al alocaţiilor. A fost modifi -

cat similar cu amendamen-

tele adoptate în Senat, inde-

xarea de la 20% care urma 

să aibă loc în iulie anul aces-

ta cu indexarea cu rata in-

fl aţiei de la 1 ianuarie 2022”, 

a spus Oana Ţoiu, la Palatul 

Parlamentului.

Proiectul urmează să intre 

miercuri la votul plenului Ca-

merei Deputaţilor.

La începutul anului 2021, 

Ministerul Finanţelor a anun-

ţat că alocaţiile copiilor ar tre-

bui să crească în cinci etape 

de valoare nominală egală. 

Potrivit Ordonanţei de Urgen-

ţă 123/2020, alocaţiile de stat 

pentru copii trebuiau dubla-

te în cinci etape.

Nu sunt resurse 
pentru o majorare 
a alocaţiilor în luna iulie

Preşedintele Camerei De-

putaţilor, Ludovic Orban a 

precizat săptămâna trecută că 

singurul lucru cert este acela 

că alocaţiile pentru copii vor 

creşte cu 20% de la 1 ianua-

rie 2022, urmând ca celelalte 

posibile majorări să fi e deci-

se în funcţie de situaţia eco-

nomică a ţării.

Alocaţiile copiilor trebuiau 

să fi e majorate cu 20% în lu-

na iulie, anul aceasta, însă Lu-

dovic Orban a spus că nu exis-

tă resurse pentru o majorare 

în luna iulie.

„Coaliţia îşi menţine an-

gajamentul de a realiza du-

blarea alocaţiilor conform 

legii. Am stabilit să crească 

alocaţiile. Următoarea creş-

tere va fi de la 1 ianuarie 

2022, aşa cum este amen-

damentul la legea de adop-

tare a ordonanţei care a tre-

cut de Senat şi e în dezba-

tere la Camera Deputaţilor. 

(...) În cazul în care va fi 

atacată la Curte (legea – 

n.r), Guvernul trebuie să fie 

pregătit să emită ordonanţă 

de urgenţă”, a declarat, săp-

tămâna trecută, Ludovic Or-

ban, la finalul şedinţei Co-

aliţiei de guvernare.

Alocațiile copiilor vor crește cu doar 10 lei

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Piaţa imobiliară din Cluj a 

avut numeroase scăderi şi 

creşteri în timpul pandemi-

ei. De când s-au anunţat 

noile măsuri de relaxare, 

chiriile au crescut cu 3,47%, 

potrivit unei analize făcute 

de agenţia imobiliară Blitz.

În schimb, pe segmentul de 

vânzare a apartamentelor s-a 

înregistrat o scădere de 3,66% 

în luna mai, mai arată anali-

za. Scăderea pe această lună 

este mult mai accentuată faţă 

de luna aprilie, când s-a înre-

gistrat o scădere de doar 1,46%.

Chiriile au crescut 
în Cluj, odată cu 
anunţarea noilor relaxări

Chiriile sunt cele care au cres-

cut semnifi cativ, chiar după ce 

s-au anunţat noile măsuri de re-

laxare din 15 mai. Creşterea es-

te de 3,47%, preţul mediu pen-

tru o chirie ridicându-se la va-

loarea de 328 de euro. Preţul chi-

riei a crescut în mai multe zone, 

însă cartierele care au înregistrat 

cea mai mare creştere sunt: Mă-

răşi, Plopilor şi Mănăştur.

¤ Mărăşti cu 11,38%, până la 

valoarea de 323 euro (de la 

290 euro).

¤ Plopilor cu 11,37 %, până 

la valoarea de 470 euro (de la 

422 euro).

¤ Mănăştur, cu 6,60%, până 

la valoarea de 307 euro (de la 

288 euro).

Cu toate acestea, în unele 

zone din Cluj-Napoca şi Flo-

reşti, chiriile au mai scăzut, 

o posibilă cauză ar putea fi  

cererea care nu a fost atât de 

mare în aceste zone.

¤ Andrei Mureşanu – cu 4,48%, 

până la valoarea de 426 euro 

pe lună (de la 446 euro),

¤ Iris – cu 3,82% până la va-

loarea de 302 de euro (de la 

314 euro).

¤ Floreşti – cu 3,69%, până 

la valoarea de 209 euro (de 

la 217 euro).

Cele mai ieftine chirii din 

Cluj-Napoca sunt în cartierul 

Iris, acolo unde preţul mediu 

al unui apartament de închiri-

at este de 314 de euro. Mai ren-

tabilă decât Iris este doar co-

muna Floreşti cu 209 de euro. 

O altă zonă cu locuinţe sub 250 

de euro este Dâmbul Rotund.

Preţurile apartamentelor 
de vânzare 
au scăzut considerabil

Piaţa imobiliară din Cluj a 

cunoscut cele mai mari scă-

deri pe zona de apartamente 

de vânzare, înregistrându-se 

o scădere de 3,66%, preţul 

mediu a metrului pătrat la ni-

velul Clujului fi ind de 1.499 

de euro, se arată în analiză.

Cele mai mari scăderi s-au 

înregistrat în două cartiere din 

Cluj-Napoca, şi anume, Zori-

lor şi Andrei Mureşanu. Au 

existat scăderi de preţuri la a-

partamentele de vânzare şi în 

Grigorescu şi Iris, cu o varia-

ţie de doar 1%.

În zona Zorilor scăderea a 

fost de 4,45%, până la valoa-

rea de 1.676 euro pe metro pă-

trat(+ de la 1.754 euro/mp).

O altă importantă variaţie 

a fost înregistrată în cartierul 

Andrei Mureşanu cu 4,26%, 

până la valoarea de 1.865 eu-

ro pe metru pătrat (+ de la 

1.948 euro/mp).

„Faţă de luna aprilie, când 

se constata o scădere de pre-

ţuri de 1,46 %, pe fondul u-

nei cereri mai rezervate de 

tranzacţionare din partea cli-

enţilor cumpărători, preţurile 

au scăzut în medie cu până 

la 4-5% în câteva dintre cele 

mai mari cartiere din Cluj.

În luna mai au avut loc co-

recţii ceva mai accentuate de 

preţ date de noile reguli de re-

laxare prilejuite de campania 

de vaccinare în rândul popu-

laţiei generale, ceea ce a de-

terminat proprietari să fl exi-

bilizeze preţurile”, sarată ex-

perţii imobiliari.

În Plopilor, preţul unui 
metru pătrat ajunge 
la peste 2.000 de euro

Cu toate acestea, au exis-

tat şi cartiere în care s-a înre-

gistrat o creştere a preţurilor 

pe segmentul apartamentelor 

de vânzare. Astfel, în cartie-

rul Plopilor, preţurile au ur-

mat trendul de creştere cu 

4,53%, metrul pătrat ajun-

gând până la 2.125 euro.

De asemenea, cartierele Bu-

nă Ziua şi Mărăşti au înregis-

trat o creştere a preţului pe me-

tru pătrat, mai exact în Bună 

Ziua preţurile ajung 1.872 eu-

ro pe metro pătrat, iar în Mă-

răşti ajung până la 1.789 euro 

pe metrului pătrat.

În zona centrală preţul a 

crescut cu 2,21%, ajungându-se 

la 2.128 euro pe metro pătrat 

la apartamentele de vânzare.

În timp de pandemie, preţu-

rile pe metru pătrat în zona cen-

trală a oraşului au fost de peste 

2.000 de euro. Experţii imobili-

ari au evidenţiat că este a cincea 

lună consecutivă în care preţul 

în zona centrală s-a situat dea-

supra palierului de 2.000 de eu-

ro/mp, având în vedere că pe 

toată perioada anului 2020, pre-

ţurile au fl uctuat între 1,922 şi 

1,987 de euro pe metru pătrat.

În zona Floreşti, preţurile 

apartamentelor de vânzare au 

scăzut cu 0,93% , metrul pă-

trat având preţul de 955 eu-

ro, interesul cumpărătorilor 

fi ind la fel de crescut pentru 

această zonă şi în anul 2021.

Cauzele creşterilor de pre-

ţuri pe piaţa imobiliară sunt a-

tât cererea care este foarte ma-

re în unele zone din Cluj-Na-

poca, cât şi materialele de con-

strucţie care s-au scumpit cu 

20% în perioada pandemiei.

Studenţii, salvarea 
propietarilor clujeni

60% din studenţii din 

Cluj-Napoca au renunţat la chi-

rii la începutul pandemiei de 

COVID-19 pentru că s-au sus-

pendat cursurile de la facultate. 

Odată cu suspendarea cursuri-

lor de la facultăţi şi începerea 

cursurilor online, studenţii au 

început să discute cu proprieta-

rii problema chiriilor în ultimul 

an. O parte dintre chiriaşi au 

stabilit reducerea chiriei din ca-

uza suspendării activităţilor din 

diferite domenii, astfel încât ve-

niturile nu mai erau aceleaşi.

Situaţia nu a fost mai bună 

nici pentru proprietarii care se 

ocupă de alte chirii în ultimul 

an şi nu au legătură cu studen-

ţii. Un alt segment afectat de 

pandemia de COVID-19 a fost 

segmentul spaţiilor comerciale 

şi de birouri. Motivul acestei 

scăderi a fost blocajul din punct 

de vedere al mobilităţii clienţi-

lor. Acest segment a suferit o 

scădere de 83%. Companiile 

şi-au adaptat activitatea con-

form contextului şi au optat 

pentru mutarea activităţii la do-

miciliu, în mediul online.

Însă, acum propietarii din 

Cluj merg pe premiza că din 

toamnă, studenţii se vor întoar-

ce fi zic la facultate, iar preţuri-

le pe segmentul chiirilor deja au 

început să crească semnifi cativ. 

Prețul chiriilor din Cluj, în creștere 
de când s-au anunțat noile măsuri de relaxare
Din luna mai, prețul chiriilor din municipiul Cluj-Napoca a crescut cu 3,47%, 
iar cele mai scumpe apartamente sunt în cartierele Mărăști, Mănăștur și Plopilor

Piaţa imobiliară din Cluj a avut scăderi şi creşteri frecvente în timpul pandemiei
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A fost pus în consultare 

publică Planul Urbanistic 

Zonal care prevede con-

struirea unui centru 

de agrement în zona 

Sf. Ion din Cluj-Napoca.

Centrul se adresează în 

special copiilor, fiind vorba 

despre un teren cu o supra-

faţă de 3.642 mp, pe care 

urmează să fie amenajate 

spaţii verzi, locuri de joacă 

pentru copii cu trasee de 

aventură, restaurant şi un 

pod pietonal peste apă. Vor 

fi asigurate de asemenea 13 

locuri de parcare.

În perioada 11 – 25 iunie, 

clujenii interesaţi au ocazia 

de a transmite propuneri, su-

gestii sau opinii cu privire la 

proiect, PUZ-ul fi ind în peri-

oada de dezbatere publică în 

acest interval.

„Zona Sf. Ion a fost una 

dintre cele preferate de mă-

năştureni pentru petrecerea 

sfârşiturilor de săptămână, în-

să în ultimii ani şi-a pierdut 

caracterul de spaţiu public, 

pe măsură ce terenurile au 

fost recuperate de foştii pro-

prietari şi au intrat în circui-

tul civil. În PUG, întreaga zo-

nă este încadrată ca spaţiu de 

agrement public şi privat”, a 

spus Sebesi Árpád, consilier 

local USR PLUS.

Terenul studiat 
are o suprafaţă 
de peste 3.600 mp

Conform documentaţiei 

PUZ-ului care prevede con-

struirea centrului de agrement, 

momentan, terenul studiat, 

de 3.642 mp, se afl ă în pro-

prietate privată, puţin peste 

266 mp urmând să fi e cedaţi 

cu titlu gratuit în domeniul 

public, restul suprafeţei rămâ-

nând în proprietate privată.

În prezent, pe terenul stu-

diat pentru implementarea 

proiectului nu există construc-

ţii, zona afl ându-se într-o fa-

ză incipientă de dezvoltare, 

se arată în documentele mu-

nicipalităţii. De asemenea, în 

vecinătatea terenului se afl ă 

case de vacanţă, o pensiune 

turistică şi un restaurant.

„Pe teren se intenţionea-

ză realizarea unui centru de 

agrement cu alimentaţie pu-

blică, cu spaţii de joacă şi 

aventură atât în aer liber, cât 

şi interior şi amenajări pei-

sagere. Pe lângă acestea, vor 

fi  realizate amenajarea acce-

sului carosabil şi pietonal din 

strada Sfântul Ioan, împrej-

muirea terenului, realizarea 

de branşamente şi racorduri 

la reţelele existente în zonă, 

precum şi operaţiunile nota-

riale necesare.

Zona studiată are potenţi-

al de dezvoltare turistică da-

torită prezenţei apei şi a ca-

drului natural. Introducerea 

unui nou centru de interes va 

încuraja dezvoltarea unor 

funcţiuni similare şi va creş-

te atractivitatea zonei”, se ara-

tă în PUZ.

Drumul de acces 
urmează să fi e lărgit

Accesul la centrul de agre-

ment pentru copii se va fa-

ce de pe drumul Sfântul Ioan, 

care, conform PUG-ului, es-

te propus spre lărgire, ur-

mând ca acesta să ajungă la 

un profi l de 18 metri. Astfel, 

odată cu lărgirea drumului, 

în zonă va putea fi  realizat 

atât accesul cu autoturisme, 

cât şi cu mijloacele de trans-

port în comun.

Proiectul prevede amenja-

rea de spaţii verzi în zona stu-

diată, în acest moment, aces-

tea lipsind, iar „zonele libere 

de construcţie nu sunt între-

ţinute şi nu reprezintă interes 

pentru populaţie”.

Dezvoltarea zonei îşi mai 

propune „să facă simţită pre-

zenţa apei”, zona fi ind stră-

bătută de Valea Sfântul Ioan, 

astfel, urmând să fi e ampla-

sate platforme de acces la 

luciul apei, pod pietonal pes-

te cursul de apă şi instalaţii 

de joacă pentru copii. În do-

cumente se specifi că că se 

va acorda o atenţie „deose-

bită” amenajării malurilor, 

prin folosirea materialelor 

naturale precum lemn şi pia-

tră, pentru a nu afecta me-

diul înconjurător.

„Se doreşte crearea unui 

spaţiu de agrement pentru pu-

blic, însă de această dată, pro-

punerea este adresată în spe-

cial copiilor. Prin realizarea 

investiţiei propuse se va crea 

un spaţiu de agrement nou 

pentru copii care va atrage şi 

va ajuta la decongestionarea 

zonelor centrale de agrement, 

oferind o variantă mai retra-

să, aproape de natură publi-

cului interesat”, se mai spe-

cifi că în PUZ.

Se urmăreşte totodată 

creşterea calităţii şi număru-

lui centrelor de agrement 

destinate copiilor, care, în 

prezent „sunt puţine şi nu 

oferă funcţiuni complemen-

tare cu spaţii de joacă şi aven-

tură pentru copii în interior 

şi aer liber, împreună cu ali-

mentaţie publică”.

Spaţii verzi generoase, 
prevăzute în PUZ

Astfel, pe terenul studiat 

în cadrul PUZ-ului, urmează 

să fi e construite locuri speci-

al amenajate de joacă pentru 

copii, cu trasee de aventură 

în exterior, un imobil D+P+M, 

spaţii verzi în proporţie de 

70% din suprafaţa terenului, 

cu vegetaţie joasă, medie şi î-

naltă, precum şi o parcare ca-

re va dispune de 13 locuri.

În perioada de dezbatere 

publică a proiectului, clujenii 

interesaţi pot trimite propu-

neri sau observaţii pe adresa 

de e-mail: registratura@pri-

mariaclujnapoca.ro sau direct 

la sediul Primăriei.

Centru de agrement 
în zona Sfântul Ion
Un centru de agrement pentru copii va fi construit în zona 
Sfântul Ion, pe un teren de aproape 4.000 de metri pătrați
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Cea mai mare expoziţie 

de dinozauri va poposi 

la Cluj, în următoarea peri-

oadă, în locul expoziţiei 

despre spaţiu, de la NASA.

După aproximativ 4 luni, timp 

în care Asociaţia PROEXPO şi 

Showtime Productions au adus 

spaţiul cosmic ceva mai aproape 

de clujeni, aventura magică Spa-

ce in the City îşi închide porţile.

Peste 23.000 de clujeni
la Space in the City

Expoziţia Space in the City 

a uimit peste 23.000 de vizi-

tatori din Cluj-Napoca, cu po-

veşti despre istoria fascinantă 

a călătoriilor în spaţiu, măre-

ţia omului, chemarea Univer-

sului şi curajul de a depăşi toa-

te limitele. Vizitatorii au putut 

explora peste 1200 mp în ca-

re au fost expuse peste 60 de 

exponate unice, dintre care 

80% originale, restul fi ind re-

plici 1:1, dar şi roverul lunar 

adus în premieră în România.

Cei mai curajoşi au avut 

ocazia să afl e pe pielea lor 

cum e să fi i astronaut pentru 

o zi, antrenându-se cu ajuto-

rul colecţiei de simulatoare 

din tabăra de antrenament.

Expoziţia a fost deschisă în 

fi ecare weekend, iar compani-

ile şi şcolile au benefi ciat de 

tarife şi programe speciale.

Siguranţa din cadrul 
expoziţiilor şi 
următoarea atracţie

„Siguranţa este pe primul 

loc şi în spaţiu, aşa că ne bu-

curăm enorm că am reuşit 

să organizăm această expo-

ziţie respectând toate măsu-

rile de distanţare socială im-

puse de lege. A fost un an 

difi cil pentru toată lumea, 

dar ne-am găsit de fi ecare da-

tă motivaţia şi inspiraţia în 

mulţumirea şi entuziasmul 

vizitatorilor noştri. Desigur 

că cei mai fascinaţi au fost 

cei mici, dar Space in the City 

a ajuns la inimile întregii fa-

milii. Însă munca noastră nu 

se opreşte aici. Chiar dacă ne 

luăm rămas bun de la Space 

in the City, lucrăm în conti-

nuare la următoarea expozi-

ţie care va avea loc înce-

pând cu 1 iulie, şi care va 

aduce în Cluj... dinozauri”, 

a declarat Botond Istvandi, 

organizatorul expoziţiei.

În perioada 1 iulie – 31 

octombrie, 2021, la PROEX-

PO, în Parcul Industrial Teta-

rom I, va urma expoziţia LI-

VING DINOSAURS, o experi-

enţă gigantică, în cadrul că-

reia vizitatorii vor putea să îşi 

facă poze cu dinozaurii şi să 

afl e cele mai captivante, inte-

resante dar şi educative infor-

maţii despre aceștia. 

Cea mai mare expoziție 
de dinozauri vine la Cluj

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Frumuseţea lanurilor de 

lavandă este tot mai apre-

ciată, de la an la an, atât 

de pasionaţii de fotogra-

fi e, cât şi de iubitorii de 

natură. Pentru a vedea 

aceste tufe superbe, româ-

nii nu trebuie 

să meargă în Provence.

Clujul nu se lasă mai prejos 

de alte zone ale ţării când vine 

vorba de locaţiile unde se găsesc 

aceste lanuri colorate, acesta fi -

ind locul în care se găseşte cea 

mai puternică comunitate de cul-

tivatori de lavandă din ţară.

Prima plantaţie 
din apropierea Clujului

În satul Finişel, din comuna 

Săvădisla, judeţul Cluj, se afl ă 

prima plantaţie de lavandă din 

Cluj. Gabriela Culda, proprieta-

rul acesteia, a pus bazele inves-

tiţiei în anul 2009. Trei soiuri au 

fost aduse din Olanda, dar a ră-

mas doar cu unul, care se întin-

de acum pe aproximativ 4.000 

de metri pătraţi.

Din producţia din fi ecare an, 

pe lângă vânzările către fl orării 

sau diferiţi vizitatori, proprieta-

ra produce şi ulei de lavandă, 

sirop şi apă din aceste tufe.

Lavanda Lola

Şi plantaţia de lavandă Lo-

la, ce poate fi  găsită în comu-

na Bonţida din judeţul Cluj, se 

numără printre primele plan-

taţii de acest fel din Transilva-

nia. Aceasta a fost înfi inţată în 

anul 2010 şi se întinde pe 13.000 

metri pătraţi, unde pot fi  găsi-

te peste 50 de soiuri de lavan-

dă. La această plantaţie este 

organizat şi un eveniment,  

„Lavanda Lola Fest”, ce se va 

desfăşura în două weekend-uri 

anul acesta, în perioada 18-20 

iunie şi 25-27 iunie 2021. Pro-

gramul pentru zilele festivalu-

lui va fi  următorul: vineri, în-

tre orele 12:00-20:00, sâmbă-

tă şi duminică, între orele 

09:00-20:00.

Miresme de lavandă

Cultura de lavandă „Mires-

me de lavandă” dă roade din 

anul 2014. Aceasta este situ-

ată în satul Dezmir din jude-

ţul Cluj. Producătorii oferă 

spre vânzare plante de lavan-

dă şi produse derivate din fl o-

rile de levănţică.

Grădina cu lavandă

„Grădina cu lavandă Cluj” 

este o altă plantaţie de acest 

fel din Cluj, mai exact în co-

muna Iclod, din satul Fundă-

tura. Aceasta a fost înfi inţată 

în primăvara anului 2016, din 

pasiunea unei familii pentru 

fl ori, aranjamente fl orale şi 

produse lucrate manual.

Lavanda cultivată aici es-

te din soiul Angustifolia Blue 

Scent, un soi deloc pretenţi-

os. Este minunat atât în peri-

oada de înfl orire, cât şi după 

ce se usucă. Are o înfl orire 

bogată, iar fi rele din tufe cresc 

în jur de 40 cm.

Plantaţii din Transilvania

Chiar dacă nu sunt la fel de 

aproape ca şi cele menţionate 

mai sus, mai există şi alte la-

nuri de lavandă în apropierea 

Clujului, cel puţin la fel de fru-

moase ca şi cele amintite.

În apropiere de oraşul Aiud, 

judeţul Alba, se afl ă o planta-

ţie de levănţică numită „Lavan-

da Aiud”, situată la marginea 

unei păduri. În depărtare pot 

fi  admirate crestele Apusenilor, 

mai exact a munţilor Trascău.

„La Rue de Lavande” este 

o plantaţie înfi inţă de familia 

Sfăt, din satul Badon, judeţul 

Sălaj. Situată pe o suprafaţă 

de mai mult de un hectar, so-

iul de lavandă este Codrean-

ca, soi cultivat în România în-

că din timpul lui Ceauşescu. 

Acesta însă se culege mai târ-

ziu decât alte tipuri de lavan-

dă, recoltarea începând de la 

începutul lunii iulie până în 

jurul datei de 15 august.

„Coşul cu lavandă” este un 

lan de levănţică, afl at la câţi-

va kilometri de Zalău, în sa-

tul Fetindia, judeţul Sălaj. Pro-

ducţia este deţinută de o fa-

milie, care nu se limitează 

doar la vânzarea fl orilor în si-

ne. Aceştia deţin două mini-la-

boratoare, unul pentru produ-

se alimentare şi altul pentru 

cele cosmetice. Printre produ-

sele alimentare se numără si-

ropul de lavandă, dulceaţa, 

biscuiţi, sau chiar ciocolata. 

Produsele se pot comanda de 

oriunde din ţară.

A ÎNCEPUT SEZONUL LAVANDEI! 

Unde sunt cele mai frumoase lanuri 
de lavandă din apropierea Clujului?
Sezonul lavandei a început și, odată cu acesta au apărut și pozele iubitorilor de natură, în tufele superbe

Plantaţia de lavandă Lola poate fi  găsită în comuna Bonţida din judeţul Cluj. Ea se afl ă printre primele plantaţii de acest fel din Transilvania.
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După summitul NATO, 

Biden are programate 

o serie de întrevederi 

cu liderii Uniunii Europene 

pentru a căuta un armisti-

ţiu la războaiele comercia-

le şi la disputa ce durează 

de 17 ani privind 

subvenţiile pentru avioane, 

relatează Reuters.

Văzută ca o nouă opor-

tunitate de a reface legătu-

rile transatlantice după pa-

tru ani tensionaţi sub pre-

decesorul lui Biden, Donald 

Trump, care a impus tarife 

vamale UE şi a promovat re-

tragerea Marii Britanii din 

cadrul blocului comunitar, 

reuniunea SUA-UE urmăreş-

te să închidă cel mai mare 

diferend comercial din lu-

me între fabricantul de avi-

oane american Boeing şi cel 

european Airbus.

„ Rusia şi China 
vor să creeze o breşă 
în solidaritatea 
transatlantică”

Biden le-a declarat pre-

şedinţilor ţărilor NATO că 

„America s-a întors” ('Ame-

rica is back') în cadrul unei 

conferinţe de presă luni sea-

ra la Bruxelles. El caută spri-

jin european pentru a apă-

ra democraţiile liberale oc-

cidentale în faţa unei Rusii 

mai incisive şi a ascensiu-

nii potenţialului militar şi 

economic al Chinei.

„Ne confruntăm cu o cri-

ză sanitară globală ce se în-

tâmplă o dată într-un secol, 

în timp ce valorile demo-

grafice, care stau la baza 

(noastră), sunt sub o pre-

siune tot mai mare”, a afir-

mat Biden, referindu-se la 

COVID-19. „Rusia şi China 

încearcă ambele să creeze 

o breşă în solidaritatea tran-

satlantică”, a adăugat el.

Conform proiectului fi-

nal de declaraţie al sum-

mitului SUA-UE, consultat 

de Reuters, Washingtonul 

şi Bruxellesul se angajea-

ză să închidă diferendele 

legate de subvenţionarea 

construcţiei de avioane şi 

de tarifele punitive la oţel 

şi aluminiu.

Reprezentanta pentru co-

merţ a SUA, Katherine Tai, a 

discutat cu privire la diferen-

dul legat de subvenţiile pen-

tru avioane în prima ei întâl-

nire faţă în faţă cu omologul 

său din UE, Valdis Dombrov-

skis, luni, înainte de summi-

tul de marţi SUA-UE.

Îngheţarea conflictului 

cu privire la subvenţiile 

pentru avioane, dintre ca-

re unele au fost abrogate 

sau anulate, ar oferi ambe-

lor părţi mai mult timp să 

se concentreze pe agende 

mai vaste, cum ar fi îngri-

jorările legate de modelul 

economiei de stat din Chi-

na, au indicat diplomaţi, 

sub rezerva anonimatului.

Preşedintele american, 
întrevedere cu Putin

De asemenea, Biden ur-

mează să se întâlnească cu 

regele Belgiei, cu premie-

rul şi ministrul de externe 

al acestei ţări. Miercuri, 

preşedintele american are 

programată o întrevedere 

cu omologul său rus Vla-

dimir Putin.

Întâlnirea dintre Joe Bi-

den şi preşedinta Comisiei 

Europene, Ursula von der 

Leyen, şi şeful Consiliului 

European, Charles Michel, 

care reprezintă guvernele 

UE, este menită să afirme 

totodată solidaritatea Oc-

cidentului în faţa provocă-

rilor reprezentate de Rusia 

şi China.

Un proiect de comunicat 

care urmează să fi e publicat 

la sfârşitul discuţiilor dintre 

preşedintele american şi con-

ducerea UE subliniază că 

aceştia au „o oportunitate şi 

o responsabilitate de a aju-

ta oamenii să-şi câştige exis-

tenţa şi de a le asigura secu-

ritatea, de a lupta împotriva 

schimbărilor climatice şi a 

susţine democraţia şi drep-

turile omului”.

Biden se întoarce cu fața 
spre UE, pentru a consolida 
legăturile transatlantice
Preşedintele american Joe Biden a declarat că îşi va intensifica 
eforturile pentru reimpulsionarea relaţiilor transatlantice

Parlamentul polonez 

a fost convocat miercuri 

dimineaţă într-o sesiune 

cu uşile închise în urma 

unui val de atacuri ciber-

netice împotriva ţării, 

a declarat marţi vicepreşe-

dintele forului legislativ 

de la Varşovia, 

citat de AFP.

„Vom asculta explicaţii şi 

informaţii din partea premie-

rului” Mateusz Morawiecki, 

care a cerut convocarea sesi-

unii, a specifi cat Malgorzata 

Kidawa-Blonska. „Facem 

obiectul unui atac cibernetic 

fără precedent împotriva Po-

loniei, împotriva instituţiilor 

poloneze şi utilizatorilor de 

e-mailuri”, a declarat marţi 

purtătorul de cuvânt al guver-

nului Piotr Muller într-o inter-

venţie la televiziunea privată 

Polsat News. În cadrul aces-

tei sesiuni, Morawiecki doreş-

te să prezinte deputaţilor do-

cumente secrete privind am-

ploarea atacurilor cibernetice, 

a adăugat el.

Săptămâna trecută, minis-

trul responsabil cu programul 

naţional de vaccinare, Michal 

Dworczyk, a fost victima unui 

atac cibernetic împotriva adre-

sei sale private de e-mail. U-

nele dintre mesajele sale au 

fost ulterior postate pe aplica-

ţia Telegram.

Amploarea atacurilor „es-

te mai largă şi nu îi vizează 

doar pe ministrul Dworczyk, 

membrii cabinetului de mi-

niştri sau partidul Lege şi Jus-

tiţie (PiS, conservator-naţio-

nalist, afl at la putere), ci şi un 

grup extins de persoane”, a 

adăugat Muller.

După atac, ministrul 

Dworczyk a declarat joia tre-

cută că „sintaxa şi limbajul 

mesajelor, precum şi meta-

datele fişierelor publicate in-

dică faptul că aceste mate-

riale ar putea să fi fost pre-

gătite şi prelucrate de către 

persoane vorbitoare de lim-

bă rusă”.

Potrivit presei poloneze, 

e-mailul lui Dworczyk conţi-

nea şi documente ofi ciale, în-

tre care unele cu caracter se-

cret, ceea ce el neagă. Ţinta 

hackerilor au fost şi reţelele 

sociale ale soţiei ministrului 

Dworczyk, notează AFP.

Polonia, ținta unui atac 
cibernetic fără precedent

Partidul Verzilor din 

Germania a coborât la sub 

20% în intenţiile de vot 

ale electoratului în per-

spectiva alegerilor federa-

le din septembrie, potrivit 

unui nou sondaj publicat 

marţi, care confi rmă ten-

dinţa descendentă a aces-

tei formaţiuni după câte-

va luni de creştere a spri-

jinului în favoarea sa, 

transmite dpa.

La sfârşitul săptămânii 

trecute, Verzii au confir-

mat-o pe Annalena Baer-

bock drept candidata lor la 

postul de cancelar.

Conform sondajului reali-

zat de Insa la comanda coti-

dianului de mare circulaţie 

Bild, scorul Verzilor a ajuns 

la 19,5%, în scădere cu un 

punct procentual faţă de în 

urmă cu o săptămână.

În schimb, alianţa con-

servatoare a cancelarului 

Angela Merkel, formată din 

Uniunea Creştin-Democrată 

(CDU) şi Uniunea Creştin-So-

cială (CSU), creşte cu un 

punct, plasându-se la o di-

ferenţă clară pe primul loc 

în intenţiile de vot, cu un 

scor de 27,5%.

Social-democraţii (SPD), 

actualii parteneri de guverna-

re ai CDU/CSU, câştigă de a-

semenea un punct, ajungând 

la 16,5%.

Partidul Liber-Democrat 

(FDP) stagnează la 13,5%, la 

fel şi formaţiunea de extremă 

dreapta Alternativa pentru 

Germania (AfD), care se men-

ţine la 11% din intenţiile de 

vot, urmată de stânga radica-

lă Die Linke, care scade un 

punct şi ajunge la 6%.

Sondajul a inclus 2.038 

de participanţi în interva-

lul 11-14 iunie.

Sprijinul în favoarea Ver-

zilor a înregistrat o creştere 

în primăvară, când aceştia se 

afl au practic la egalitate cu 

alianţa CDU/CSU, alimentând 

speculaţii că partidul ar pu-

tea să dea, pentru prima oa-

ră, viitorul cancelar.

La alegerile de pe 26 sep-

tembrie, care vor aduce şi re-

tragerea Angelei Merkel, can-

didatul CDU la funcţia de can-

celar va fi  Armin Laschet, no-

ul lider al partidului.

Verzii din Germania 
coboară sub 20% 
în intențiile de vot
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Este rezultatul unui studiu, 

realizat de o echipă interna-

ţională de cercetători condu-

să de americanul Michel 

Nussenzweig, şef al 

Laboratorului de Imunologie 

Molecular al Universităţii 

Rockefeller şi cercetător la 

Institutul Medical Howard 

Hughes, ale cărui rezultate 

au fost publicate luni de 

revista Nature.

Cercetătorii au descoperit 

că anticorpii continuă să evo-

lueze timp de între 6 şi 12 

luni, iar aceştia cresc atunci 

când o persoană care a trecut 

prin boală se vaccinează. Con-

cluziile lor au fost că imuni-

tatea împotriva COVID-19 ar 

putea fi  astfel mai durabilă.

Michel Nussenzweig şi 

echipa sa au analizat mostre 

de sânge de la 63 de persoa-

ne care anul trecut au avut 

COVID-19.

Dintre acestea, 26 au pri-

mit deja cel puţin o doză din-

tre vaccinurile de la Moderna 

sau Pfi zer-BioNTech. Ei au ve-

rifi cat că după o perioadă de 

între 6 şi 12 luni anticorpii 

produşi au crescut atât ca nu-

măr cât şi ca forţă.

Ulterior, când persoanele 

respective au fost vaccinate, 

organismele lor au produs 

anticorpi "cu o înaltă efi ci-

enţă" împotriva diferitelor 

variante de SARS-CoV-2 ca-

re circulă. La un an după in-

fectare, activitatea neutrali-

zatoare împotriva tuturor for-

melor ale virusului incluse 

în acest studiu era mai mi-

că la persoanele care nu erau 

vaccinate, comparativ cu ce-

le care se imunizaseră.

Rezultatele studiului arată 

astfel că vaccinarea sporeşte 

imunitatea celor care au su-

ferit de COVID-19.

Cercetătorii au precizat că, 

dacă celulele evoluează în 

mod similar la persoanele vac-

cinate care nu au făcut boa-

la, un vaccin de „întărire” pro-

gramat în mod adecvat ar pu-

tea fi  de asemenea capabil să 

genereze o imunitate protec-

toare împotriva variantelor 

noului coronavirus afl ate în 

circulaţie.

A treia doză de vaccin 
creşte nivelul anticorpilor la 
persoanele cu transplant

A treia doză de vaccin an-

ti-COVID-19 poate creşte ni-

velul anticorpilor la persoa-

nele care au benefi ciat de un 

transplant de organe, potrivit 

unui studiu publicat luni de 

revista medicală americană 

Annals of Internal Medicine, 

relatează EFE.

Studiul, primul de acest 

fel care prezintă reacţia imu-

nitară după a treia doză de 

vaccin anti-COVID-19, a fost 

realizat de cercetători de la 

Facultatea de Medicină a U-

niversităţii Johns Hopkins, 

care publică şi un bilanţ in-

dependent al cazurilor şi de-

ceselor asociate noului co-

ronavirus din Statele Unite 

şi din întreaga lume.

În timp ce răspunsul an-

ticorpilor la cele două do-

ze de vaccin împotriva vi-

rusului SARS-CoV-2 este 

„excelent” în rândul popu-

laţiei în general, răspunsul 

sistemului imunitar la re-

ceptorii transplanturilor de 

organe „se poate atenua 

considerabil”, potrivit Co-

legiului American al Medi-

cilor (ACP).

Acest răspuns mai slab 

la persoanele receptoare de 

organe a trezit interesul oa-

menilor de ştiinţă, care do-

resc să identifice modul în 

care reacţionează la cea de-a 

treia doză de vaccin per-

soanele care au primit un 

astfel de transplant.

Prin urmare, experţi de la 

Universitatea Johns Hopkins 

au studiat dosarele medicale 

furnizate de 30 de benefi ciari 

de transplanturi de organe, 

care au fost vaccinaţi cu a tre-

ia doză pentru ca cercetătorii 

să poată descrie răspunsul an-

ticorpilor lor şi reacţiile la acea 

doză suplimentară.

În acest grup, cercetăto-

rii au descoperit că o treime 

dintre pacienţii care aveau 

niveluri de anticorpi nega-

tivi şi toţi cei care prezentau 

un nivel scăzut înainte de 

doza suplimentară au dez-

voltat un număr mai mare 

de anticorpi după cea de-a 

treia doză de vaccin.

Pe de altă parte, reacţiile 

adverse la cea de-a treia do-

ză de vaccin anti-COVID-19 

au fost „relativ minore”, pre-

cum dureri în braţ asociate 

injecţiei, iar avantajele au 

fost mai mari.

Anticorpii după infectarea cu COVID-19 
cresc după vaccinare
Anticorpii generaţi ca răspuns la infecţia cu coronavirus durează între şase şi 12 luni după contagiere, 
protejează împotriva diferitelor variante care circulă şi cresc după vaccinare

Cele două doze ale vacci-

nurilor Pfi zer-BioNTech şi 

AstraZeneca-Oxford asi-

gură o protecţie de peste 

90% împotriva riscului de 

spitalizare pentru persoa-

nele care au contractat 

varianta Delta a noului 

coronavirus, detectată ini-

ţial în India, potrivit unui 

studiu publicat luni de 

autorităţile sanitare brita-

nice, relatează AFP.

Studiul organizat de Pu-

blic Health England (PHE) 

arată o protecţie de 96% îm-

potriva spitalizărilor după 

administrarea celor două do-

ze ale vaccinului Pfizer-Bi-

oNTech şi de 92% pentru 

cele două doze ale vaccinu-

lui AstraZeneca-Oxford.

Din 14.019 de persoane 

care au contractat acea va-

riantă virală, doar 166 au 

fost spitalizate, au dezvă-

luit autorii acestui studiu 

realizat între 12 aprilie şi 4 

iunie, subliniind totodată 

că „este vorba despre re-

zultate comparabile cu efi-

cacitatea vaccinurilor în ce-

ea ce priveşte evitarea spi-

talizărilor asociate varian-

tei Alfa”, detectată la sfâr-

şitul anului 2020 în Anglia.

„Această dovadă de efi-

cacitate a celor două do-

ze împotriva noilor vari-

ante arată faptul că este 

crucial ca oamenii să se 

vaccineze cu a doua do-

ză”, a declarat ministrul 

britanic al Sănătăţii, Matt 

Hancock, potrivit căruia 

campania de vaccinare din 

Marea Britanie „a salvat 

deja mii de vieţi”.

O precedentă analiză re-

alizată de PHE a arătat că 

cele două doze ale vaccinu-

rilor Pfizer şi AstraZeneca 

îi protejează pe oameni la 

fel de eficient de varianta 

Delta ca şi de varianta Al-

fa, însă acest lucru nu se în-

tâmplă în cazul administră-

rii unei singure doze.

Varianta Delta: vaccinul Pfizer 
sau AstraZeneca, eficacitate de 90%

O clădire din perioada 

Romei Antice, comparată 

de specialişti cu „un 

Pompei în miniatură”, a 

fost descoperită cu ocazia 

excavărilor organizate în 

locul în care se afl ă un fost 

cinematograf din oraşul 

Verona, în nordul Italiei, 

informează marţi cotidia-

nul britanic The Guardian.

Descoperirea a fost făcută 

în timpul săpăturilor din sub-

solul cinematografului Astra, 

care este renovat după ce a fost 

abandonat timp de 20 de ani.

Cu fresce magnifi ce pe zi-

duri', clădirea, care datează din 

secolul al II-lea e.n., evocă un 

Pompei în miniatură, a spus 

administratorul departamentu-

lui de arheologie din Verona.

Nu se ştie încă cu pre-

cizie ce rol a îndeplinit 

clădirea, dar experţii cred 

că aceasta ar fi supravie-

ţuit unui incendiu care a 

dus la prăbuşirea acoperi-

şului, întrucât printre frag-

mentele descoperite s-au 

aflat şi resturi de mobilă 

din lemn carbonizate.

„Se pare că în urma incen-

diului, clădirea nu a mai fost fo-

losită”, a spus administratorul.

În ciuda incendiului, ca-

drul a fost conservat intact, 

culorile magnifi ce ale fresce-

lor de pe ziduri datând din 

secolul al II-lea, a adăugat el.

Modul în care a fost des-

coperită acea clădire, precum 

şi dovezile referitoare la in-

cendiul care a mistuit-o, au 

evocat anumite conotaţii cu 

anticul Pompei, un oraş dis-

trus de erupţia vulcanului de 

pe muntele Vezuviu în anul 

79 e.n. „O calamitate, de da-

ta aceasta un incendiu, a pro-

vocat distrugerea bruscă a 

complexului, lăsând urme”, 

se mai precizează în rapor-

tul arheologilor.

Un Pompei în miniatură, 
descoperit în orașul italian Verona

Efectele încălzirii globale în 

Germania vor provoca daune 

majore naturii, infrastructu-

rii şi sistemelor economice, 

potrivit unui nou raport 

guvernamental publicat luni 

la Berlin, relatează dpa.

Prezentând raportul, mi-

nistrul Mediului, Svenja Schul-

ze, a declarat că riscurile au 

crescut semnifi cativ de la ul-

timul astfel de raport în 2015.

„Bazele noastre naturale 

pentru viaţă, cum ar fi  solu-

rile, pădurile şi cursurile de 

apă, sunt deosebit de afecta-

te”, a spus ministrul german.

„În scenariul schimbării cli-

matice majore, mai multe regi-

uni şi un număr tot mai mare 

de sectoare ale vieţii şi econo-

mia vor fi  afectate până la mij-

locul secolului”, a spus Schulze.

Analiza comandată de guvern 

şi efectuată la fi ecare şase ani es-

te văzută ca fi ind cea mai cuprin-

zătoare din Germania. Experţi din 

numeroase autorităţi federale con-

tribuie la un astfel de raport.

Autorii au analizat 100 de 

efecte ale schimbărilor climati-

ce şi modul în care acestea in-

teracţionează, investigând do-

uă scenarii până în anul 2100.

Cazul pesimist presupune 

încălzirea cu trei grade Celsi-

us până la mijlocul secolului, 

comparativ cu epoca indus-

trială timpurie.

„În jurul anului 1950, în Ger-

mania erau în medie trei zile 

pe an în care temperatura de-

păşea 30 de grade Celsius. În 

prezent s-a ajuns la 10 zile”, a 

precizat Schulze.

Rezultatele sunt valuri de 

căldură, incendii forestiere, 

secete, lipsă de apă, ploi abun-

dente şi inundaţii, a spus ea.

„Acestea sunt consecinţele ini-

ţiale şi în parte, devastatoare ca-

re ne arată că nu putem permite 

pur şi simplu ca schimbările cli-

matice să-şi urmeze cursul şi să 

ne adaptăm la consecinţe”, a men-

ţionat ministrul german.

Un raport privind clima indică efectele 
majore ale încălzirii globale
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. 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 suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânaţelor, preţ 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situ-
at la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta 
Sava, front 280 m direct la șo-
seaua europeană E60, teren 
plan, compact, amplasament 
foarte bun pentru construc-
ţiihale, benzinărie, depozit, 
etc, curent electric, carte funci-
ară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (5.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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.

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.

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

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

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (11.23)

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

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

SERVICII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO/MOTO

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcţionează 
pe butelie și pe reţea de gaz, stare 
foarte bună, preţ 200 RON. Infor-
maţii și detalii la tel. 
0748-220979. (7.7)

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliţă usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheaţă, etc., 
preţ 25 RON/buc. Informaţii la tel. 
0744 653097. (3.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATECH 
1600 W, fi ltrare prin apă, preţ 200 
RON. Pentru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0748-220979. (3.7)

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

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

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-

raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

MOBILIER

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

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

DIVERSE

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 20 
RON/buc. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-550103.

¤ Vând răsad de căpșuni. Informaţii 
la telefon 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând scaun scoică pentru autotu-
rism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.7

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (4.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare. In-
formaţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 10 RON/kg, producţie 
2020, produs bio din zonă nepo-
luată. Informaţii suplimentare la 
tel. 0748-220979. (7.7)

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantităţi mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0745-265436.

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

¤ Vând cântar bebe, scaun (scoi-
că) pentru autoturism, albie be-

be, stare foarte bună. Tel. 0264- 
424005, 0745-300323. (6.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii 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 supli-
mentare sunaţi la telefon 
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 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, insig-
ne, decoraţii medalii comuniste sau 
mai vechi. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul auto 
și fotbal în limba română sau ma-
ghiară. Tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (4.7)

PIERDERI

¤ Subscrisa, societatea MARC 
EDIL THERMO S.R.L., persoană 
juridică română, înmatriculată la 
O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/2629/2019, având C.U.I. 
37006649, declarăm pierdut 
Certifi catul Constatator nr. 
100706 din 25.06.2019 eliberat 
de O.R.C. Cluj. Îl declarăm nul.

¤ S-a pierdut CERTIFICAT DE ÎNRE-
GISTRARE ÎN SCOPURI TVA, pen-
tru fi rma MASTERTEA S. R. L., 
C.U.I. 30570275, J12/2240/ 
21.08.2012. Îl declarăm nul.

¤ MAGHEAR EUGEN-BOGDAN 
P.F.A., C.U.I. 30901573, Nu-
măr de ordine în R.C. 
F12/5/2019, pierdut certifi cat 
de înregistrare și 2 certifi cate 
constatatoare de autorizare. Se 
declară pierdute și nule.

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII 
PUBLICE DE VÂNZARE TERENURI

Comuna Aghireşu, cu sediul în loc. Aghireșu-Fabrici, 
nr. 86, jud. Cluj, tel.0264.358.001, fax. 0264.357.252, or-
ganizează licitaţie publică pentru vânzare a 3 terenuri in-
travilane în Comuna Aghireșu, sat Aghireșu-Fabrici, jud. 
Cluj, proprietate privată a Comunei Aghireșu cu suprafaţa 
totală de 5.149 mp ( 3.183 mp, 706 mp, 1.260 mp).

Condiţii de desfăşurare a licitaţiei: sunt prevăzute în Ca-
ietul de sarcini, document ce se poate achiziţiona -50 lei- 
la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor este 28.06.2021 
ora 14.00.

Data – limită de depunere a ofertelor: 07.07.2021 pâ-
nă la ora 12.00.

Data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 08.07.2021, ora 
14.00 la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Informaţii suplimentare: tel. 0264.358.001, 0371.378.404 
( Luni-Joi între orele 8.00-16.00, Vineri între orele 8.00-14.00)

Persoana de contact: Tamas-Gebe Karola

AVIZ DE MEDIU

SC RS TRADE SRL prin RUSU SIMION-OLIMPIU, in 
calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansa-
rii etapei de incadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, in vede-
rea obtinerii avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal, 
parcelare teren, construire ansamblu de locuinte colective si 
dotari (ansamblu mixt), extinderi retele edilitare“ in comuna 
Apahida, satul Apahida, strada Libertatii nr. 237, judetul Cluj. 

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultata la sediul SC RS 
TRADE SRL din Sat Rascruci, Comuna Bontida, nr. 5, Valea Lo-
nei, Judetul Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00 - 13:00, 
din data 14.06.2021. 

Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si su-
gestii, pana la data de 01.07.2021, la APM Cluj, Calea Doro-
bantilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

Administraţia Naţională de Meteorologie a dezvoltat o aplicaţie care se adresează 
turiștilor, folosind o selecţie de informaţii despre vreme și climă.

Aceasta se găsește pe http://wectou.meteoromania.ro , este gratuită și oferă 
informaţii particularizate pentru fiecare lună, pentru 160 de localităţi cu potenţial 
turistic din ţara noastră.

Astfel, aplicaţia WECTOU oferă informaţii bazate pe vremea din ultimii ani 
(2000-2018), dar și informaţii actualizate zilnic sau la 10 zile, folosind observaţii 
din sateliţii meteorologici, precum și informaţii pentru ‘mâine’.

Toate aceste informaţii sunt derivate din date disponibile prin serviciile Copernicus 
(Schimbări Climatice, Monitorizarea Mărilor și Oceanelor, Monitorizarea Uscatului 
și Monitorizarea Atmosferei).

Pe site, găsiți și câteva pachete premium care vă pun la dispoziție mai multe 
informații, în cazul în care apreciați că vă sunt necesare.

Sperăm să vă fie de folos și dacă aveți întrebări legate de această aplicație, vă 
stăm la dispoziție cu mare drag pe adresa de e-mail wectou@meteoromania.ro

ANUNŢ CONCURS

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011,
cu modifi cările şi completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante de

- Tehnician de Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat S
Proba scrisă va avea loc în data de 02.07.2021, ora 10:00, str. Croitorilor nr. 

19-21, nr. 5, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Interviul va avea loc în data de 06.07.2021, ora 10:00, str. Croitorilor nr. 19-21, 
nr. 5, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de tehnician de radiologie și imagistică medicală licenţiat S:
- studii superioare în specialitate;
- 6 luni vechime în specialitatea tehnician de radiologie.

Data limită de depunere a dosarelor: 24.06.2021, ora 15:00;
Date de contact: telefon 0264334913.

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unui spaţiu comercial 
destinat desfășurării activităţii de alimentație publică în 
regim café-bar, situat în incinta Aeroportului Internaţional 
Avram Iancu Cluj R.A, în Terminalul de pasageri Plecări 
(Est), în suprafață totală de 55,00 mp, parter, zonă publică, 
alcătuit din următoarele spații: spațiu comercial  – P 70 – 
30 mp și zonă de amenajare mese - 25 mp, suprafață 
domeniu public al Consiliului Județean Cluj, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul 
dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, art. 332 - 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
28.06.2021, ora 16:00. 

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 09.07.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 09.07.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, 
Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 15.06.2021.

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unui depozit pentru 
desfășurarea de activităţi și servicii specifi ce utilizatorilor 
unui aeroport internațional la Aeroportului Internaţional 
Avram Iancu Cluj R.A., în Terminal Pasageri Plecări, subsol, 
zona restricționată (identifi cat ca S 10), în suprafață totală 
de 29,34 mp, suprafață domeniu public, conform Hotărârii 
Consiliului Județean Cluj nr. 112/28.05.2020 și în temeiul 
dispozițiilor O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, art. 332 - 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea 
acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: prețul 
documentației de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei 
+ TVA sau echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. 
Plata se poate face în numerar, la casieria organizatorului, 
în zilele de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, 
sau prin Ordin de plată, într-unul din conturile: 
RO 1 2 B T R L 0 1 3 0 1 2 0 2 9 1 9 8 4 4 X X  L e i  s a u 
RO58BTRL01304202919844XX Euro. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
25.06.2021, ora 11:00. 

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07.07.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor:  07.07.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Cluj, Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 15.06.2021.

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana 
de contact: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., 
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia,  nr. 149, înregistrat la ONRC 
nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, telefon: 0264/307.500, 
e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

2. Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi carea bunului 
care urmează să fi e închiriat: Închirierea unor spaţii - birouri, 
depozite - pentru desfășurarea de activități și servicii specifi ce 
utilizatorilor unui aeroport internațional, în concret închirierea 
a două spații cu destinație necomercială, spațiul S-03 cu 
destinația de depozit, situat în incinta Aeroportului, în 
Terminalul de pasageri plecări, subsol și spațiul S-01F cu 
destinația de vestiar – situat la subsolul Corpului de legătură, 
în partea stângă a scărilor de acces cu sensul de urcare la 
nivelul parter, în suprafață totală de 104,2 mp, suprafețe 
domeniu public, conform Hotărârii Consiliului Județean Cluj 
nr. 112/28.05.2020 și în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 
57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, art. 332 - 333.

3. Informații privind documentația de atribuire: se 
regăsesc în fi șa de date a procedurii, caietul de sarcini, 
clauzele contractuale obligatorii și formulare și modele de 
documente.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin mijloace electronice sau pe suport de 
hârtie, de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A. Biroul Achiziții Publice, în urma unei solicitări scrise 
pe adresa de e-mail: offi ce@airportcluj.ro. 

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul instituției de la care se poate 
obține un exemplar din documentația de atribuire: se 
poate obține de la sediul Aeroportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj R.A., Biroul Achiziții Publice, telefon: 0264/307.500, 
int. 429/430, e-mail: offi ce@airportcluj.ro.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ: prețul documentației 
de atribuire pe suport hârtie este de 50 lei + TVA sau 
echivalentul în euro la cursul BNR din ziua plăţii. Plata se 
poate face în numerar, la casieria organizatorului, în zilele 
de luni până vineri, între orele 09:00 – 15:00, sau prin Ordin 
de plată, într-unul din conturile: RO12BTRL01301202919844XX 
Lei sau RO58BTRL01304202919844XX Euro. 

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
28.06.2021, ora 16:00. 

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 08.07.2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: la sediul 

Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 
fi ecare ofertă: Oferta se va depune în două exemplare, un 
exemplar în original și unul în copie.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 08.07.2021, ora 11:00, la sediul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian 
Vuia, nr. 149, Cluj-Napoca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Cluj, 
Calea Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, județul Cluj, telefon 
0264-596110, fax 0264-595844, email tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării: 15.06.2021.
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Doar egal pentru 
Argentina 
la Copa America
Lionel Messi a marcat al 
73-lea său gol în tricoul selec-
ţionatei Argentinei, care în-
cheiat cu o remiză meciul său 
de debut la Copa America, îm-
potriva reprezentativei Chile 
(scor 1-1), disputată luni sea-
ra pe stadionul Nilton Santos 
din Rio de Janeiro, în cadrul 
Grupei A a competiţiei.
Argentinienii au deschis scorul 
prin Messi, care a executat per-
fect o lovitură liberă de la 25 
de metri, în minutul 33, însă 
chilienii au egalat după pauză, 
când au benefi ciat de o lovitură 
de la 11 metri, după un fault în 
careu asupra căpitanului Arturo 
Vidal. Portarul argentinian 
Emiliano Martinez a reușit să 
apere șutul lui Vidal de la punc-
tul cu var, mingea respinsă lo-
vind apoi bara transversală, 
înainte de a fi  trimisă în poartă 
cu capul de Eduardo Vargas.
Înaintea startului partidei, 
Confederaţia sud-americană de 
fotbal (CONMEBOL) a realizat 
un spectacol audiovizual în me-
moria starului fotbalului argen-
tinian Diego Maradona, care a 
decedat pe 25 noiembrie 2020.
În celălalt meci din Grupa A a 
competiţiei, disputat luni seara 
la Goiania, selecţionata 
Paraguayului a dispus cu 3-1 
de reprezentativa Boliviei, prin 
golurile marcate în repriza se-
cundă de Alejandro Romero 
Gamarra (62) și Angel Romero, 
care a reușit o dublă, în minu-
tele 65 și 80. Bolivienii, care nu 
au putut conta în acest joc pe 
cinci jucători, testaţi pozitiv la 
Covid-19,
au condus cu 1-0 la pauză, în 
urma unui penalty transformat 
de Erwin Saavedra (10).
În urma acestui succes, 
Paraguayul a preluat conduce-
rea în Grupa A a turneului 
continental sud-american, ca-
re se desfășoară în paralel cu 
EURO 2020.

Christian Eriksen, 
primul mesaj 
după incidentul 
de la Euro 2020
Mijlocașul danez Christian 
Eriksen, victima unui stop cardi-
ac în cursul meciului cu 
Finlanda, a anunţat că se simte 
„bine, în ciuda circumstanţelor”, 
într-un mesaj postat marţi pe 
contul său de Instagram, în care 
i-a îndemnat totodată pe colegii 
săi să „joace pentru toată 
Danemarca” în meciurile urmă-
toare de la EURO 2020 la fotbal.
„Trebuie să fac examene suplimen-
tare la spital, însă mă simt bine”, a 
scris jucătorul lui Inter Milano, sub 
o fotografi e în care apare zâmbind, 
pe patul său de spital.
„Acum vreau să-i susţin pe bă-
ieţii din echipa Danemarcei 
pentru următoarele meciuri. 
Jucaţi pentru toată 
Danemarca”, a adăugat fotba-
listul în vârstă de 29 ani, care 
le-a mulţumit fanilor săi pentru 
toate mesajele de susţinere.
Eriksen s-a prăbușit pe gazon în 
minutul 43 al meciului 
Danemarca – Finlanda, dispu-
tat sâmbătă la Copenhaga, iar 
medicii au anunţat că a suferit 
un stop cardiac. Jucătorul a fost 
resuscitat pe teren, înainte de a 
fi  transportat la un spital din 
capitala daneză.

Pe scurt

Liberoul de 25 de ani 

Cătălin Neag a decis să-şi 

continue cariera alături 

de Universitatea Cluj. 

Voleibalistul este compo-

nent al echipei clujene 

din anul 2015 şi va mai 

evolua pentru culorile 

„alb-negru” timp 

de încă două sezoane.

Cu această ocazie, Cătă-

lin Neag a declarat pentru 

u-cluj.ro:„Sunt fericit că am 

semnat cu „U” Cluj pentru 

încă doi ani şi că rămân ală-

turi de un colectiv frumos, 

în mijlocul căruia mă simt 

foarte bine. Sunt pregătit 

să dau totul pentru ca echi-

pa să progreseze, să facă o 

figură frumoasă şi să reu-

şească o clasare pe un loc 

mai bun în viitoarea ediţie 

de campionat”,

La rândul lui, managerul 

Bogdan Ungureanu, a spus:

„Mă bucur că a ales să ră-

mână lături de noi şi că se do-

vedeşte un adevărat ”U”-ist 

fi ind a patra oară când îşi pre-

lungeşte contractul. Ne dorim 

să confi rme aşteptările noas-

tre dar şi pe cele ale lui însuşi 

pentru că este un voleibalist 

care poate progresa perma-

nent şi poate deveni una din 

piesele de bază ale echipei”, 

a afi rmat Ungureanu.

Echipa de volei masculine 

de la Clubul Sportiv Univer-

sitatea Cluj este singura care 

a rămas în Liga 1 dintre toa-

te formaţiile angrenate în spor-

turile de echipă.

Cătălin Neag rămâne 
la Universitatea Cluj

Primul campionat euro-

pean de atletism organi-

zat în România va avea 

loc pe Cluj Arena, 

în perioada 19-20 iunie.

„Cluj Arena, stadionul em-

blemă al Clujului şi al întregii 

Transilvanii, va găzdui în peri-

oada 19-20 iunie 2021 o nouă 

competiţie sportivă majoră: Cam-

pionatul European de Atletism 

pe echipe – Liga I, ediţia 2021. 

(...) Competiţia care va avea loc 

în acest weekend va aduce la 

Cluj-Napoca 12 dintre cele mai 

puternice echipe europene ale 

momentului: Belarus, Belgia, Ce-

hia, Elveţia, Estonia, Finlanda, 

Grecia, Norvegia, Olanda, Ro-

mânia, Suedia şi Turcia”, se ara-

tă într-un comunicat trimis, marţi, 

de Consiliul Judeţean (CJ) Cluj.

Potrivit sursei citate, în cadrul 

celor două zile de concurs vor fi  

programate 20 de întreceri mas-

culine şi tot atâtea feminine. Echi-

pele vor fi  mixte şi vor concura 

pentru a se clasa la fi nal pe un 

loc cât mai bun în clasament.

„În ceea ce priveşte accesul 

spectatorilor, acesta se va face 

pe la Tribuna a II-a, începând cu 

ora 16:00. Participarea este per-

misă, potrivit Hotărârii Guver-

nului nr. 531/2021, cu modifi că-

rile şi completările ulterioare, 

doar persoanelor vaccinate, ce-

lor care se afl ă în perioada cu-

prinsă între a 15 şi a 90 a zi ul-

terioară confi rmării infectării cu 

SARS-CoV-2 sau care prezintă 

rezultatul unui test RT-PCR nu 

mai vechi de 72 de ore, ori a unui 

test antigen în condiţiile stabili-

te prin metodologia aprobată 

prin ordin comun al Ministeru-

lui Tineretului şi Sportului şi Mi-

nisterului Sănătăţii”, se mai ara-

tă în comunicat. Preşedintele CJ 

Cluj, Alin Tişe, spun că pe Cluj 

Arena vor fi  organizate şi alte 

competiţii importante.

„Alegerea noastră drept 

gazdă a acestei prime com-

petiţii europene de pistă pe 

care România o găzduieşte 

este o reconfi rmare a renu-

melui pe care Clujul l-a câş-

tigat în ultimii ani în ceea ce 

priveşte organizarea în con-

diţii optime a întrecerilor 

sportive la cel mai înalt ni-

vel. Deja suntem, iată, la a 

doua competiţie atletică ma-

joră care are loc în acest an 

pe Cluj Arena, iar în perioa-

da următoare vor mai fi  şi 

altele, printre care Campio-

natele Internaţionale ale Ro-

mâniei şi Cupa României la 

atletism”, a declarat Alin Ti-

şe, conform comunicatului.

Campionatul European 
de Atletism, găzduit prima dată 
de România, pe Cluj Arena

Echipa antrenată de 

Marius Şumudică va juca 

pe teren propriu primul 

meci pe 6/7 iulie, iar retu-

rul o săptămână mai târ-

ziu. Teoretic, formaţia din 

Gruia nu ar trebui să aibă 

emoţii pentru califi carea 

în turul următor.

Borac Banja Luka este o echi-

pă care are un lot cotat la 5.3 

milioane de euro, conform trans-

fermarkt. Almedi Ziljkic este 

cel mai bine cotat fotbalist. Ex-

trema de 25 de ani are o cotă 

de piaţă de 700.000 de euro.

Formaţia din Gruia a bene-

fi ciat de statut de cap de se-

rie în primul tur şi a putut ast-

fel să evite echipe precum Di-

namo Zagreb, Legia Varşovia 

sau Ludogoreţ.

Programul complet 
în preliminariile 
Ligii Campionilor

¤ Tragerea la sorti turul 1: 15 

iunie. Tur: 6-7 iulie / Retur: 

13-14 iulie

¤ Tragerea la sorti turul 2: 16 

iunie. Tur: 20-21 iulie / Retur: 

27-28 iulie

¤ Tragerea la sorti turul 3: 19 

iulie. Tur: 3-4 august / Retur: 

10 august

¤ Tragerea pentru playoff: 19 

iulie. Tur: 17-18 august/ Re-

tur: 24-25 august

CFR Cluj este singura 

echipă care a reprezentat 

România în ultimii ani în 

preliminariile Ligii Campio-

nilor. Trupa din Gruia a fost 

eliminată anul trecut de Di-

namo Zagreb în runda se-

cundă, într-un meci decis la 

loviturile de la 11 metri.

În 2019, campioana Ro-

mâniei a ajuns până în 

play-off-ul Ligii Campioni-

lor, dar a pierdut cu Slava 

Praga. Totuşi, sezonul 

2019/2020 a adus o perfor-

manţă remarcabilă şi aume 

calificare în fazele elimina-

torii din Europa League. Clu-

jenii au pierdut în faţa ce-

lor de la Sevilla, echipă ca-

re avea să câştige în cele din 

urmă marele trofeu.

Un fost jucător de la CFR 
joacă la Borac

La Borac Banja Luka evo-

luează Stojan Vranjes, mij-

locaşul care a evoluat în 

2012 jumătate de sezon la 

CFR Cluj. Mijlocaşul a fost 

adus de la Pandurii Tg. Jiu 

în perioada de mercato din 

sezonul respectiv şi a pri-

mit la finalul stagiunii o me-

dalie de campion.

Vranjes a mai evoluat du-

pă plecarea de la CFR Cluj la 

echipe precum Legia Varşo-

via, Lechia Gndansk sau Pi-

ast. Din 2019, el evoluează la 

Borac Banja Luka.

Borac Banja Luka a cu-

cerit doar al doilea titlu de 

campioană a Bosniei în se-

zonul 2020/2021, la 10 ani 

distanţă de la primul suc-

ces. De asemenea, a câşti-

gat o Cupă a Bosniei în 

2009/2010 şi una a Iugos-

laviei, în 1987/1988.

Adversara lui CFR Cluj 
are un antrenor 
de 26 de ani

Marko Maksimovic (26 de 

ani) este antrenorul grupării 

din Bosnia. Fără performanţe 

remarcabile ca jucător, 

Maksimovic a fost promovat 

la prima echipă a lui Borac 

Banja Luka în decembrie 2020, 

de la formaţia U19.

CFR Cluj - Borac Banja Luka în turul 1 
preliminar din Liga Campionilor
CFR Cluj a avut noroc la tragerea la sorți și va juca 
cu o echipă din Bosnia și Herțegovina în primul tur din Liga Campionilor

CFR Cluj – Borac Banja Luka în turul 1 preliminar din Liga Campionilor
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