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Festivalurile, tot mai 
greu de organizat!
Normele impuse de Guvern sunt imposi-
bil de aplicat, spune directorul Untold, 
Edy Chereji.  Pagina 7

POLITICĂ

Ludovic Orban, ignorat 
în vizita sa la Cluj
Primarul Emil Boc și președintele CJ Alin 
Tișe nu l-au însoțit pe liderul liberal în 
conferința de presă de vineri, la Cluj. Pagina 4
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Scanner 3D 
de ultimă generație, 
pe Aeroportul din Cluj
Aeroportul din Cluj-Napoca a inaugurat 
vineri echipamentele ultramoderne, care 
detectează obiectele din valiză.  Pagina 6
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Strada Mozart 
va fi modernizată
Primăria Cluj-Napoca a emis autorizația de 
construcție, iar investiția în „ulița” cu pro-
bleme este de 1,3 milioane de lei. Pagina 3

PUBLICITATE

Tel 0264-414076

www.hotelonix.ro, 

onix@hotelonix.ro

Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.9253 LEI

CLUJ-NAPOCA

160C
Detalii în pagina 2M

ET
EO

PUBLICITATE

A

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

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

56 742 743 75 3 2
Situația epidemiologică în județul Cluj – 16 mai 2021

SĂNĂTATE

Pfizer: A treia doză de vaccin trebuie 
administrată între 8 și 12 luni de la rapel

ECONOMIE

Cluj-Napoca, în topul orașelor 
cu cele mai scumpe apartamente

Vaccinul Pfi zer, administrat 
în trei doze, va avea un efect 
mai puternic împotriva noilor 
variante de coronavirus. 

Albert Bourla, CEO Pfi zer, a 
susținut că imunitatea pe care 
vaccinul Pfi zer BioNTech o adu-
ce este de minim șase luni, po-
trivit observatornews.ro. Ast-
fel, pe baza acestei informații, 
s-a renunțat la mască în State-
le Unite ale Americii. 

La nivel mondial, Pfi zer își 
dorește să producă 3 miliarde 
de doze în 2021 și 4 miliarde 
în anul 2022.  

În România, Pfi zer este cel 
mai folosit și dorit vaccin. În 
Cluj-Napoca, la centrul drive-
thru de la Sala Sporturilor, dar 
și la maratonul vaccinării or-
ganizat la Sala Polivalentă se 
utilizează vaccinul anti-CO-
VID-19 Pfi zer BioNTech.

Cluj-Napoca depășește cu 
mult Bucureștiul la prețul a-
partamentelor în 2021. Potri-
vit antena3.ro, Cluj-Napoca se 
situează pe locul 1 în topul 
orașelor din România cu cele 
mai scumpe apartamente. 

Locuințele se scumpesc de 
la lună la lună. Topul este for-
mat din șase orașe și merge 
pe criteriul prețului per me-
tru pătrat:

1. Cluj-Napoca 1.900 euro/mp
2. București 1.430 euro/mp
3. Timișoara 1.320 euro/mp
4. Brașov 1.300 euro/mp
5. Constanța 1.290 euro/mp
6. Iași 1.120 euro/mp

Înainte de pandemie, în 
România existau peste 9 mi-
lioane de locuințe. Pe parcur-
sul anului trecut s-au mai 
construit aproape 68.000 de 
locuințe.

Bandă dedicată pentru tramvaie, la Cluj-Napoca
Primarul Emil Boc a anunțat că urmează să fie create benzi dedicate pe liniile de tramvai de pe Bulevardul Muncii. Pagina 3

Vaccinare pe bandă rulantă, 
la Sala Polivalentă din Cluj
Peste 1.500 de clujeni, vaccinați în primele două zile
De vineri și până duminică, 1.592 de persoane s-au imunizat la Sala Polivalentă, în cadrul 
Maratonului Vaccinării, anunță autoritățile locale. Cei mai mulți dintre ei au fost tineri și studenți. Pagina 5

Clujenii „au luat cu asalt” parcurile și zona centrală în primul week-
end fără restricții, dar unii rămân în continuare precauți. În ciuda faptu-
lui că masca de protecție nu mai este obligatorie în aer liber, unii aleg 
în continuare să poarte masca. Cel mai probabil, aceștia așteaptă să fi e 
vaccinați cu ambele doze înainte să renunțe la măsurile de protecție.

Terasele din centrul orașului au fost pline în prima zi de relaxare a 
restricțiilor, la fel și parcurile din zonă. Din 15 mai, românii pot circula 
fără declarație pe propria răspundere noaptea, iar magazinele au reve-
nit la programul normal. De asemenea, s-a renunțat la obligativitatea 
purtării măștii în spațiile deschise, cu excepția zonelor aglomerate.

Clujenii rămân prudenți, în ciuda relaxării restricțiilor
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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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Un controlor CTP a fost 
bătut într-un autobuz 
Polițiștii clujeni caută de mai bine de o lu-
nă un tânăr care a agresat un controlor al 
Companiei de Transport Public Cluj-
Napoca. Victima a depus plângere pe 5 
aprilie, însă agenții nu au reușit să îl 
identifice pe agresor.
„La data de 5 aprilie, Poliția municipiului 
Cluj-Napoca a fost sesizată de către un 
bărbat, cu privire la faptul că la data de 3 
aprilie, în jurul orei 13.00, în timp ce se 
afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu 
într-un mijloc de transport public de per-
soane, având calitate de controlor de bi-
lete, pe raza cartierului Gheorgheni din 
municipiul Cluj-Napoca, ar fi fost agresat 
fizic de către un tânăr a cărui identitate 
nu o cunoaște.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub as-
pectul săvârșirii infracțiunii de ultraj, faptă 
prevăzută și pedepsită de Codul penal.
Cercetările sunt continuate de către 
polițiștii de investigații criminale din ca-
drul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca, sub co-
ordonarea procurorilor din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-
Napoca, în vederea identificării autorului 
și tragerea acestuia la răspundere penală.
Persoanele care pot furniza informații cu 
privire la identitatea bărbatului sunt rugate 

să sesizeze Poliția municipiului Cluj-Napoca 
– Secția 3 Poliție”, se arată în comunicatul 
transmis de IPJ Cluj.

Doi tineri din Cluj-Napoca 
au murit într-un accident 
în Pasul Tihuța

Un accident mortal a avut loc în Pasul 
Tihuța. Trei tineri au murit, dintre care doi 
erau din Cluj-Napoca. Accidentul s-a petre-
cut sâmbătă noaptea pe DN 17, într-o curbă 
foarte periculoasă. 
Șoferul a pierdut controlul mașinii Maserati 
în curba în care a intrat cu o viteză mare. 
„Primele cercetări arată că șoferul în vârstă de 
30 de ani, din municipiul Cluj Napoca, în timp 
ce conducea pe direcția de la Vatra Dornei 

spre Bistrița, în Poiana Stampei, în apropiere 
de intersecția cu Dornișoara, a pierdut contro-
lul într-o curbă deosebit de periculoasă la 
dreapta, mașina ieșind în decor prin stânga și 
răsturnându-se în afara drumului. Impactul cu 
solul a fost extrem de violent și le-a fost fatal 
tuturor celor trei tineri din mașină. 
Au mai murit încă un tânăr de 24 de ani din 
Cluj Napoca și unul în vârstă de 31 de ani, 
din municipiul Bistrița Năsăud. Nu putem 
să nu remarcăm că accidentul a avut loc în 
prima noapte fără restricții de circulație pe 
timp de noapte”, scrie monitorulsv.ro.
Șoferul era clujean și avea la bord doi prie-
teni, unul originar din Cluj-Napoca, dar mu-
tat la Bistrița și altul tot din Bistrița. Tinerii 
testau mașina Maserati abia achiziționată, 
după o petrecere, scrie libertatea.ro. 
Totul a pornit de la o petrecere în Pasul 
Tihuța, la care au participat Bogdan Bodea, 
31 de ani, și Alex Peternel, 24 de ani. Un pri-
eten din Cluj-Napoca, Ionuț Mihai Moldovan, 
32 de ani, i-a chemat să testeze un Maserati 
pe care abia și l-a cumpărat. Șoferul clujean a 
pierdut controlul volanului când a intrat cu vi-
teză într-o curbă. Șoferul din Cluj-Napoca era 
tatăl unui copil în vârstă de 2 ani. Alex 
Petrenel era și el clujean de origine, dar mu-
tat în Bistrița, iar Bodea Bogdan era un 
bistrițean care a lucrat ca agent de securitate 
în străinătate și în România.

Pe scurt

Asociația Pro Infrastructură 

a pus la dispoziție câteva 

imagini video realizate cu 

drona, care surprind 

șantierul Autostrăzii A3, 

tronsonul Nădășelu-Zimbor. 

Constructorul român 

lucrează momentan 

la excavații și la forajele 

fundațiilor structurilor. 

Specialiștii precizează 

că există toate premisele 

ca termenul de fi nalizare 

să fi e respectat.

Asociația Pro Infrastructu-

ră a anunțat că lucrările pe 

tronsonul Nădășelu-Zimbor, 

de pe Autostrada Transilvania, 

sunt realizate în proporție de 

aproximativ 5%. Autostrada 

ar trebui să fi e fi nalizată până 

la fi nalul anului 2023. Momen-

tan, se lucrează la excavații și 

la forajele fundațiilor structu-

rilor pe o suprafață de aproxi-

mativ 18 km, care se afl ă pe 

teritoriul județului Cluj, zonă 

pentru care există autorizație 

de construire în acest moment.

 „Șantierul Autostrăzii A3 

de la Nădășelu (nordul Cluju-

lui) până la Zimbor (în județul 

Sălaj) se conturează tot mai 

bine. Constructorul UMB crește 

treptat mobilizarea și lucrea-

ză la excavații precum și la fo-

rajele fundațiilor structurilor. 

Reamintim că UMB a câștigat 

licitația pentru 42 km din Au-

tostrada Transilvania, lungime 

similară cu aceea executată de 

americanii de la Bechtel în ur-

mă cu un deceniu. În prezent 

există autorizație de construi-

re doar pe teritoriul județului 

Cluj, aproximativ 18 km.

După fi nalizarea recentă a 

exproprierilor așteptăm cu inte-

res proiectul constructorului și 

obținerea autorizației pe restul 

sectoarelor. Autostrada trebuie 

să fi e gata la fi nalul lui 2023, 

conform contractului, în acest 

ritm existând toate premisele ca 

termenul să fi e respectat. Sta-

diul lucrărilor este aproximativ 

5%”, notează cei din cadrul 

Asociației Pro Infrastructură.

Licitația, câștigată de 
UMB cu oferta 
de 1,4 miliarde de lei

Compania Spedition UMB 

a câștigat licitația pentru pro-

iectarea și constuirea a 30 de 

kilometri din autostrada Tran-

silvania, de la Nădășelu la 

Zimbor. Compania Spedition 

UMB este una dintre cele mai 

mari companii de construcții 

din România. Compania a 

câștigat licitația cu oferta de 

1,4 miliarde de lei, întrecân-

du-i pe chinezii de la China 

Communications Constructi-

on Company Limited.

De asemenea, și următo-

rul tronson de 12,2 kilome-

tri de la Zimbor spre Poarta 

Sălajului a fost contractat tot 

de Compania UMB, prin ur-

mare, constructorul român ar 

putea ajunge să lucreze apro-

ximativ 42 de kilometri din 

Autostrada Transilvania.

Asociația Pro Infrastructură a 

pus la dispoziție o fi lmare reali-

zată cu drona, care surprinde 

stadiul lucrărilor de la capătul 

actual al A3 spre nord, până la 

granița județelor Cluj și Sălaj.

Proiectul trebuie să fi e fi -

nalizat în 36 de luni, potrivit 

contractului, din care 12 luni 

va fi  perioada de proiectare, 

iar restul de 24 de luni va fi  

perioada de execuție. Perioa-

da de garanție a lucrărilor es-

te de 60 de luni.

Lucrările au demarat în 

forță în luna februarie, atunci 

când zeci de utilaje ale UMB 

au intrat în teren pentru a 

amenaja șantierul. Atât de 

impresionantă a fost mobili-

zarea din acel moment încât 

șantierul autostrăzii părea că 

apăruse peste noapte.

Primele imagini video fu-

seseră publicate pe forumul 

peundemerg.ro, iar unul din-

tre utilizatori remarca mirat: 

„Incredibil cât de repede avan-

sează UMB. Acum o săptă-

mână nu era nimeni aici”.

Sector: Secțiunea 3A și 

secțiunea 3B, subsecțiunea 

3A2: Nădășelu - Mihăiești și 

3B1: Mihăești Zimbor

¤ Lungime: 30.06 km

¤ Antreprenor: Asocierea S-

pedition UMB - Tehnostrade 

– Electromontaj

¤ Valoare: 1.39 mld lei (fără 

TVA) / 9.6 mil euro per km

¤ Contract semnat: 22 sep-

tembrie 2020

¤ Durată: 12 luni proiectare 

+ 24 luni execuție

¤ Data fi nalizării: 2023

Mobilizare exemplară 
pe A3 Nădășelu-Zimbor
Constructorul român UMB a crescut treptat mobilizarea pe șantierul 
Autostrăzii Transilvania, de la Nădășelu până la Zimbor 

Lucrările pe tronsonul Nădășelu-Zimbor, de pe Autostrada Transilvania, sunt realizate în proporție de aproximativ 5%.

VEZI VIDEO AICI
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Strada Mozart din cartierul 

Bună Ziua, uitată de aproa-

pe 10 ani de autorități, va fi  

modernizată. Primăria Cluj-

Napoca a emis autorizația de 

construcție, iar investiția în 

„ulița” cu probleme este de 

1,3 milioane de lei.

De mulți ani, clujenii se 

plâng în continuu de strada 

Mozart care e plină de gropi 

și noroi. Din anul 2012 în-

coace, strada e „reparată din 

când în când”:

 „Din 2012 de când ne-am 

mutat aici tot așa e drumul. 

Vin îl mai repară din când în 

când, adică îl reabilitează așa 

cu piatră și atât. Acolo la pod 

după o ploaie mare, tot tim-

pul e o groapă mare trebuie să 

ai grijă suspensii tot”, a spus 

o clujeană în urmă cu mai mul-

te luni în urmă.

Strada Mozart, care face le-

gătura între o parte a ansam-

blurilor de locuințe din cartie-

rul Bună Ziua și Calea Turzii, 

va fi  asfaltată și lărgită în 2021, 

a declarat viceprimarul Dan 

Tarcea, la fi nalul anului trecut. 

Strada a trecut în proprietatea 

municipiului abia în 2019.

Autorizația de construcție, 
emisă de Primărie

Primăria Cluj-Napoca a emis 

recent autorizația de construire 

pentru strada Mozart, potrivit 

căreia investiția va costa 1,3 mi-

lioane de lei (1300890,75 lei).

Durata de execuția a lucră-

rilor este de 24 de luni, cal-

culată de la data începerii lu-

crărilor, care va fi  anunțată în 

prealabil. 

Potrivit viceprimarului, 

strada va fi  asfaltată și lărgi-

tă la nouă metri, iar trotuare-

le vor fi  refăcute.

 „După cinci ani, am reușit 

să intrăm în posesia străzii Mo-

zart și să o cadastrăm. În pre-

zent, aceasta are lățimi cuprin-

se între 4 și 7,5 metri, însă va 

fi  lărgită la 9 metri. Pentru ca 

acest lucru să fi e posibil, am 

luat legătura cu vecinii, care 

au renunțat la bucățile de tern 

necesare pentru realizarea lăr-

girii străzii. După fi nalizarea 

cadastrării, urmează să intrăm 

în faza de proiectare pentru 

un tronson al străzii de circa 

600 de metri. Pentru tronso-

nul de la intrarea de pe stra-

da Bună Ziua, nu am ajuns în-

că la un acord cu proprietarii.

Estimăm că lucrările de re-

facere a străzii și trotuarelor 

vor începe în primăvara anu-

lui viitor, când vremea va per-

mite acest lucru, întrucât la fi -

nalul lunii ianuarie estimăm 

că vom avea autorizația de 

construire”, a declarat vicepri-

marul Dan Tarcea, pentru mo-

nitorulcj.ro, în noiembrie 2020.

Strada Mozart, uitată de ani buni, 
va fi modernizată

Un avocat clujean, Mate 

Adras, a primit un răspuns 

de la Primăria Cluj-

Napoca potrivit căruia 

într-o singură zonă din 

municipiu există 161 case 

ridicate fără autorizație, 

conform clujust.ro.

 În zona respectivă, pe Va-

lea Fânațelor, s-au aplicat 35 

de amenzi, plus 12 referate 

de demolare. Totuși, nu exis-

tă sentințe defi nitive. Avoca-

tul insinuează că există inte-

rese la mijloc pentru a nu se 

urbaniza tot intravilanul din 

Cluj-Napoca, scrie clujust.ro. 

„La Cluj-Napoca se poate 

construi fără autorizație? Sau 

doar unii? De ce nu se urba-

nizează tot intravilanul? Sim-

plu – impozitul încasat de mu-

nicipalitate este mult mai ma-

re pentru apartamentele de 

bloc – mai multe pe o suprafață 

de teren – decât pentru case. 

Să nu amintesc și de alte in-

terese economice.

Conform declarației Pri-

marului sunt construite apro-

ximativ 250 de case la Va-

lea Fânațelor și urmează de-

molarea acestora, respec-

tând legea. Am fost curios 

și am întrebat  Municipiul 

Cluj Napoca dacă este ade-

vărat și ce au constatat, ce 

măsuri au luat.

Răspuns – nu au fost încă 

demolate construcțiile ilega-

le, dar in 12 cazuri sunt refe-

rate – adică încă nimic. Aceeași 

situație și în alte cartiere din 

municipiu. Nu se vede nu se 

știe”, spune avocatul, potri-

vit clujust.ro.

Boc, despre casele 
ilegale din Valea 
Fânațelor: „La capătul 
liniei este desfi ințarea

Primarul Emil Boc a fost 

întrebat, în februarie 2021, 

despre situația celor peste 

250 de case construite ilegal 

în Valea Fânațelor.

Consilierul local USR-Plus, 

Sergiu Hossu, a ridicat pro-

blema locuitorilor din Valea 

Fânațelor, care au construit 

fără a avea autorizație, tere-

nurile fi ind situate în zona 

extravilană a municipiului 

Cluj-Napoca.

Consilierul l-a întrebat pe 

primarul Emil Boc ce este de 

făcut în cazul acestora, în-

trucât străzile nu au nume, 

autospecialele Ambulanței 

sau ale Inspectoratului pen-

tru Situații de Urgență nu 

știu să ajungă în aceea zo-

nă, iar fi rma de salubritate 

ridică doar o dată la două 

săptămâni gunoiul. 

Mai mult de 100 de copii 

de aici nu beneficiază de 

transport dedicat elevilor, 

iar cu toate acestea, 

construcțiile merg mai de-

parte, mai multe șantiere fi-

ind active în zonă.

Primarul Emil Boc i-a răs-

puns consilierului local, ară-

tând că, întrucât construcțiile 

sunt în afara legii, municipa-

litatea nu poate să le ofere 

un trai decent locuitorilor de 

aici, care nu cotizează în mu-

nicipiul Cluj-Napoca.

El „i-a mustrat” pe locui-

torii de aici, arătând că ar fi  

trebuit să se gândească la toa-

te aceste aspecte înainte să 

construiască fără autorizație 

și a afi rmat că, cel mai pro-

babil, la capătul procesului 

afl at în instanță se afl ă de-

molarea caselor.

161 de case fără autorizație, 
din Valea Fânațelor, rămân neatinse

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Bulevardul Muncii urmea-

ză să se transforme radical 

în următorii ani după 

anunțarea noului 

Masterplan. Autoritățile vor 

să fl uidizeze trafi cul în 

zonă, iar una dintre măsuri 

este crearea unei benzi spe-

ciale dedicată tramvaielor. 

Emil Boc a anunțat că vrea 

astfel să-i încurajeze și mai 

mult pe clujeni să foloseas-

că transportul în comun.

„Cea mai mare problemă 

pentru mine este trafi cul. În 

momentul în care omul stă pe 

locul și nu poate circula sca-

de calitatea vieții. Mi se pare 

fi resc să avem banda de tram-

vai pe Bulevardul Muncii. De-

ocamdată avem acest plan doar 

pentru Bulevardul Muncii”, a 

declarat primarul Clujului.

Boc, dezamăgit de clujenii 
care circulă cu mașina

Edilul Clujului este indig-

nat că mulți locuitori din Cluj-

Napoca aleg să meargă în 

continuare cu mașina și în 

autoturisme se afl ă una-ma-

xim două persoane.

 „Sunt multe autobuze goa-

le. Lumea trebuie să se 

obișnuiască că alternativa la 

mașină este transportul în co-

mun. Vom avea bandă de auto-

buz pe axa Mănăștur – Centru. 

Dacă te uiți în mașină vezi câ-

te una, două persoane. Această 

epocă nu mai poate exista în vi-

itor”, a mai adăugat primarul.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a spus 

că orașul poate funcționa 

doar prin transport public, 

nu prin mașini, pentru că 

așa nu vom rezolva nicioda-

tă problema trafi cului. 

De asemenea, el a spus că 

într-un oraș ca și Clujul, pie-

tonii, autobuzele, bicicletele 

și spațiile verzi au prioritate, 

nu mașinile care poluează și 

creează trafi c.

Masterplan pentru 
Bulevardul Muncii

Viceprimarul Dan Tarcea 

a afi rmat că se va realiza un 

masterplan pentru zona Bu-

levardului Muncii din Cluj-

Napoca. Peste 10-15 ani, în 

zona de nord-est a munici-

piului „vom avea un cartier 

de foarte bună calitate”, a 

mai spus vicepriamrul.

Marți, 11 mai, a avut loc 

ședința Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului și Ur-

banism (CTATU), în cadrul că-

reia s-a discutat despre viito-

rul masterplan care cuprinde 

zona Bulevardului Muncii din 

Cluj-Napoca. Viceprimarul Dan 

Tarcea a declarat că peste 10-

15 ani, în zonă va fi  un carti-

er „de foarte bună calitate”.

Tarcea a declarat pentru 

monitorulcj.ro că la regula-

mentul PUG-ului va fi  adău-

gat un masterplan, care va cu-

prinde zona dintre strada Fa-

bricii și Bulevardul Muncii, 

până la limita intravilanului 

municipiului Cluj-Napoca.

„Este vorba despre o 

suprafață de teren de aproxi-

mativ 430 de hectare. Ne pro-

punem aici, fi ind o zonă de 

dezvoltare clară și de recon-

versie, să avem o dezvoltare 

unitară și durabilă. Peste 10-

15 ani, să putem avea un car-

tier de foarte bună calitate.

De aceea, trebuie să sta-

bilim niște linii directoare. 

Vom adăuga la regulamentul 

PUG-ului un plan director, 

care să stabilească liniile pe 

care vor merge elaboratorii 

PUZ-urilor. Practic, pe lângă 

analizele sectoriale pe care 

noi urmează să le facem în 

cadrul PUZ-ului, adică un-

de vine amplasată grădinița, 

creșa, școala, locul de joa-

că pentru copii, să avem în 

calcul și elemente precum: 

cum să fie spațiile verzi, un-

de să fie amplasate, dacă es-

te necesar sau nu să fie fă-

cute și alte drumuri supli-

mentare față de cele care 

sunt astăzi trasate prin PUG, 

dacă vor fi făcute poduri su-

plimentare care să facă le-

gătura între cartierul Mărăști 

și Someșeni”, a explicat Dan 

Tarcea pentru monitorulcj.ro.

Boc continuă războiul cu șoferii. „Vom avea 
bandă de transport doar pentru tramvaie”.
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a anunțat că urmează să fie creată o bandă 
specială dedicată tramvaielor, în zona Bulevardului Muncii

Emil Boc a anunțat că vrea astfel să-i încurajeze și mai mult pe clujeni să folosească transportul în comun

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Ne gândim cum 
să facem să nu stea 
lumea la fel de mult 
în tramvai, precum 
se stă  în mașină. 
Noi vrem ca omul 
să ajungă de două 
ori mai repede cu 
mijlocul de transport 
în comun, decât cu 
mașina.  Dacă vrea 
omul să stea în 
mașină e liber să facă 
asta, dar noi trebuie 
să-i ajutăm prin 
mijloace de transport 
în comun rapide“
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Deputatul PNL de Cluj, 

Radu Moisin, a anunțat, 

printr-o postare pe 

Facebook, că a fost ales 

Președinte al Grupului de 

prietenie dintre Camera 

Deputaților și Adunarea 

Națională din Franța, în 

ședința comună a Camerei 

Deputaților și a Senatului.

„Într-o lume în care Parla-

mentul fi ecărei țări este ga-

rantul legitimității democrati-

ce, diplomația reprezintă che-

ia pe care statele o pot folosi 

pentru a deschide poarta dez-

voltărilor majore ale relațiilor 

internaționale. Principalul 

avantaj al diplomației parla-

mentare constă în multitudi-

nea de actori politici capabili 

să acționeze pe scena 

internațională și să țină des-

chise canalele de comunica-

re, să apropie diverse culturi 

și să descopere posibilități de 

colaborare între țări pe plan 

economic și cultural”, a scris 

Radu Moisin, în postarea de 

pe Facebook.

Deputatul PNL a transmis 

câteva dintre planurile sale și 

prioritățile pe care dorește să 

le aibă în vedere.

„Prioritățile pe care mă an-

gajez să le îndeplinesc în a-

ceastă activitate diplomatică 

urmăresc abordarea și aplica-

rea bunelor practici în dome-

nii esențiale, precum sănăta-

te sau educație, sistemul me-

dical din Franța fi ind consi-

derat unul dintre cele mai bu-

ne, bazându-se pe prevenție 

și accesibilitate, iar, în plan 

educațional, învățământul es-

te caracterizat de complexita-

te și inovație.

Promovarea intensă a pro-

duselor și serviciilor IMM-uri-

lor românești pe piețele exter-

ne, reprezintă o altă prioritate, 

dezvoltând cadrul necesar pen-

tru participarea la târguri și 

expoziții internaționale. Adera-

rea României la Spațiul Schen-

gen este un alt obiectiv la ca-

re doresc să contribui”, a ex-

plicat deputatul Radu Moisin.

Radu Moisin: „Clujul preia 
conducerea diplomației 
parlamentare cu Franța”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc și 

președintele Consiliului 

Județean Alin Tișe nu 

l-au însoțit pe liderul libe-

ral în conferința de presă 

susținută vineri, la Cluj.

Președintele Partidului 

Național Liberal, Ludovic Or-

ban, s-a afl at vineri într-o vi-

zită la Cluj, unde a avut în-

tâlniri cu mai mulți lideri PNL 

locali. La ora 13.30, liderul 

PNL a susținut o conferință 

de presă la sediul partidului 

de pe Bulevardul Eroilor.

 „Am avut discuții despre 

proiectele importante ale 

administrației locale, am dis-

cutat despre proiectul de me-

trou, care este din punctul 

meu de vedere cel mai spec-

taculos proiect. Trebuie să știți 

că este inclusă o fi nanțare im-

portantă în Planul Național 

de Reziliență și Recuperare 

pentru fi nanțarea proiectului 

de Metrou din Cluj. De ase-

menea, am discutat despre al-

te proiecte importante, tot prin 

fi nanțare din PNRR. Un pro-

iect foarte important este mo-

dernizarea și electrifi carea 

rețelei de cale ferată de la Cluj-

Napoca până la Episcopia Bi-

hor. Am vorbit despre tron-

soanele de autostradă de pe 

Autostrada Transilvania, ast-

fel încât să existe legătura pe 

autostradă până la granița de 

vest și înspre Târgu Mureș”, 

a declarat Ludovic Orban.

Boc și Tișe, resentimente 
după numirea 
prefectului UDMR

La conferință, Ludovic Or-

ban a stat la masă alături de 

ministrul Agriculturii, Adri-

an Oros, președintele PNL 

Cluj, europarlamentarul Da-

niel Buda, ministrul Aface-

rilor Interne, Lucian Bode și 

viceprimarul Dan Tarcea, 

președintele PNL Cluj-Napo-

ca. Marii absenți ai conferinței 

de presă au fost primarul 

Emil Boc și președintele Con-

siliului Județean, Alin Tișe. 

În ceea ce îl privește pe Emil 

Boc, viceprimarul Dan Tar-

cea a spus înaintea conferinței 

că acesta a avut o întâlnire 

cu un alt ministru, acesta fi -

ind motivul pentru care nu 

ar fi  prezent.

Alin Tișe, pe de altă parte, 

a transmis, în timp ce Orban 

se afl a la Cluj-Napoca, pen-

tru Știri pe surse, că a refuzat 

să participe la conferința de 

presă alături de șeful său de 

partid pentru că acesta îi es-

te inferior politic și că a tre-

cut de faza când era impresi-

onat de cei care vin de la 

București să se laude cu mun-

ca lor și să o dea exemplu.

„Domnul Buda (europar-

lamentarul Daniel Buda, 

președintele PNL Cluj- n.red.) 

este președintele organizației 

și participă în această calita-

te. În ceea ce mă privește, nu 

voi mai accepta ca munca mea 

din județ sa fi e folosită ca 

exerciții de imagine ale uno-

ra care vin în vizită pe aici și 

apoi pleacă. Să-și facă imagi-

ne cu activitatea și cu reali-

zările lor, dacă o au. E o ches-

tiune de etică politică.

Oameni incompetenți în 

județele lor (care nu au câștigat 

la vot direct nici o bătălie elec-

torală) vin la Cluj să se lau-

de cu munca altora iar apoi 

ne tratează cu lipsa de res-

pect: vezi numirea prefectu-

lui de Cluj .

Ne pretind rezultate elec-

torale bune iar apoi prin de-

cizii arbitrare ne îngreunează 

munca politică din județ și ne 

afectează negativ electoral. 

Oameni inferiori politic vin la 

Cluj să se laude cu munca 

noastră și să o dea exemplu. 

Am trecut de faza aceasta. Nu 

mai impresionează pe nimeni 

acest comportament politic al 

unora. Activitatea mea politi-

că, administrativă este cartea 

mea de vizită.

Politica se schimbă. Oame-

nii trebuie să se schimbe. U-

nii din partid încremeniți în 

funcții nu înțeleg asta și vor 

fi  vânturați de electorat. Re-

formarea PNL este obligato-

rie”, a transmis șeful CJ Cluj.

Orban, criticat 
în mai multe rânduri 
de liderii PNL locali

În acest an, Boc și Tișe au 

criticat în repetate rânduri con-

ducerea PNL și modul în ca-

re a negociat împărțirea 

funcțiilor în structurile Exe-

cutivului.

 „PNL a trecut o linie roșie 

în relația cu noi, pentru că 

din acest punct de vedere es-

te foarte greu, nu am argu-

mente să spun de ce PNL a 

optat pentru alt județ și nu 

pentru Cluj atunci când s-a 

făcut în coaliție această de-

cizie politică. Eu am fost 

președinte al PDL și mereu 

au fost prefecți liberali la 

Cluj. Și atunci, și acum, Clu-

jul a avut cel mai mare nu-

măr de vot adus partidului”, 

a declarat Boc, după ce 

funcția de prefect a județului 

Cluj a fost cedată UDMR.

La 16 aprilie, când premi-

erul Cîțu a vizitat Clujul, Boc 

a fost alături de el, la conferința 

de presă. În programul vizi-

tei lui Orban fi gura o întâlni-

re cu Boc, la ora 12.30, dar 

nici unul dintre cei doi nu a 

postat vreo fotografi e sau 

informație pe Facebook.

Aflat vineri la Cluj, 

președintele PNL, Ludovic Or-

ban, a fost în vizită la Aero-

port, la un eveniment de 

recepționare a noilor echipa-

mente de securitate, afl ându-

se ulterior în vizită la Turda 

și Câmpia Turzii, ulterior a 

avut o vizită la Primăria Cluj-

Napoca, iar după conferința 

de presă, a anunțat că se va 

întâlni cu rectorul Academiei 

de Muzică, a cărei viitor se-

diu este clădit prin Compania 

Națională de Investiții și la 

Terapia Cluj, unde are loc un 

eveniment de vaccinare a 

angajaților. De asemenea, a 

fost anunțată o întâlnire cu 

primarii PNL din județ, pen-

tru a dezbate proiectele de 

dezvoltare locală.

Ludovic Orban, ignorat în vizita sa la Cluj
Emil Boc era „în altă întâlnire”. Alin Tișe a lansat atacuri dure la adresa liderului PNL.

La conferință, Ludovic Orban a stat la masă alături de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, președintele PNL Cluj, 
europarlamentarul Daniel Buda, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode și viceprimarul Dan Tarcea, președintele PNL Cluj-Napoca
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Ministrul Sănătăţii, Ioana 

Mihăilă, a declarat, sâm-

bătă dimineaţă, că îi încu-

rajează pe părinţi să-şi 

vaccineze copiii împotriva 

COVID-19, atunci când 

acest lucru va fi  posibil.

Ea a mai spus că vrea ca 

vaccinarea să fi e continuată în 

mod susţinut şi a făcut un apel 

în acest sens la medicii de fa-

milie. De asemenea, Mihăilă 

speră ca un eventual val pa-

tru al pandemiei să nu repre-

zinte o povară pentru sistemul 

de sănătate, totul depinzând 

de ritmul de vaccinare.

„Toate măsurile pe care 

le luăm merg pentru încura-

jarea ritmului de vaccinare. 

Încercăm să ne îndreptăm 

încurajările şi spre oraşele 

mici şi mediul rural. Fac apel 

către medicii de familie să 

se implice în vaccinare. Sper 

că la 1 iunie vom fi  cât mai 

aproape de această ţintă de 

5 milioane, am insistat ca 

măsurile să fi e corelate cu a-

ceastă ţintă. Am încurajat 

DSP-urile şi, împreună cu 

Valeriu Gheorghiţă, am ajuns 

la concluzia că trebuie să fi m 

aproape de comunităţile mi-

ci. Trebuie să se formeze 

echipe mobile şi să se susţi-

nă vaccinarea la cabinetele 

medicilor de familie. Măsu-

rile de relaxare sunt impor-

tante, restricţiile trebuie să 

fi e acceptabile, aceste prime 

măsuri sunt binevenite. Ace-

le măsuri de relaxare care 

privesc evenimentele cu nu-

măr mare de participanţi cred 

că trebuie să fi e condiţiona-

te de prezenţa persoanelor 

vaccinate şi voi susţine acest 

lucru peste tot. Sperăm că 

ritmul de vaccinare nu va în-

cetini sau nu va încetini sem-

nifi cativ, după aceste măsuri. 

Am fost de acord cu aceste 

măsuri, dar pentru restul mă-

surilor voi insista să fi e vă-

zute în funcţie de incidenţe 

sau cum va evolua pande-

mia”, a declarat Mihăilă la 

Știrile PROTV.

Ministrul a mai spus că în-

curajează părinţii să-şi vacci-

neze copiii, atunci când acest 

lucru va fi  posibil.

 „Luăm în calcul campa-

nii de vaccinare oriunde vor 

avea succes. Voi discuta şi 

cu ministrul Cîmpeanu (n.r. 

- ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu), dar eu încura-

jez părinţii să aibă încrede-

re şi să-şi vaccineze copiii 

când va fi posibil. Este rea-

list să ne aşteptăm la un val 

patru, dar acesta să nu fie 

o povară pe sistemul medi-

cal. Severitatea acestui val 

patru depinde şi de noi şi 

cât de dornici suntem să ne 

vaccinăm. Deocamdată am 

solicitat spitalelor să-şi re-

ducă numărul de paturi pen-

tru pacienţi COVID, dar da-

că va fi nevoie să se revină 

rapid la acestea”.

Ministrul Sănătății: „Încurajez părinții să-și vaccineze copiii, când va fi posibil”

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

La Maratonul Vaccinării 

anti-COVID organizat în 

weekend la Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca au fost 

prezenți în prima zi, sute 

de tineri, inclusiv studenții 

străini afl ați la Cluj pentru 

a studia. Aceștia spun 

că s-au vaccinat în speranța 

că viața va reveni la normal. 

La Cluj-Napoca a început 

vineri, 14 mai, maratonul de 

vaccinare organizat la Sala Po-

livalentă. Acesta a durat trei zi-

le și trei nopți, iar 600 de vo-

luntari ai UMF „Iuliu Hațieganu” 

Cluj-Napoca au vaccinat atât 

clujeni, cât și oameni din alte 

localități. Serul utilizat la ma-

ratonul de vaccinare a fost Pfi -

zer BioNTech, iar imunizarea 

s-a realizat fără programare.

Doritorii au avut nevoie 

doar de buletin și de comple-

tarea declarației pe propria 

răspundere, pe care au primit-

o odată ajunși la locație.

Startul la vaccinare a fost 

anunțat la ora 16.00, însă oa-

menii s-au așezat la rând pe 

platoul Sălii Polivalente cu 

aproximativ o oră mai devre-

me. Astfel, dinainte de a se 

da drumul la vaccinare, mai 

bine de 100 de persoane 

așteptau la rând. Mulți dintre 

cei care se „înghesuiau” să fi e 

imunizați încă de la primele 

ore în cadrul maratonului au 

fost persoane tinere, inclusiv 

studenți străini, afl ați la Cluj 

pentru a studia.

 „Ca studenți, ne dorim 
mult să ne reîntoarcem
la normal”

Jurnaliștii Monitorul de Cluj 

au stat de vorbă cu câțiva 

studenți din Maroc, care învață 

în cadrul facultăților din Cluj-

Napoca. Aceștia au transmis 

că au dorit să profi te de aceas-

tă ocazie pentru a se imuni-

za, cu speranța că viața noas-

tră va putea reveni la normal 

cât mai curând.

„Am ales să ne vaccinăm 

deoarece nu facem parte din 

oamenii care nu doresc să se 

vaccineze, care nu au încre-

dere în acest vaccin. Cred că 

este necesar să ne vaccinăm 

în primul rând pentru siguranța 

noastră proprie, dar și pentru 

a ajuta la stoparea pandemi-

ei. Ca și studenți, ne dorim 

foarte mult să ne reîntoarcem 

la normal, deoarece a fost o 

perioadă difi cilă pentru noi”, 

a declarat pentru monitorulcj.

ro, o studentă din Maroc.

Un alt student străin a 

transmis că „cei care nu do-

resc să se vaccineze, o fac pe 

riscul lor și își asumă acest 

lucru”. Tânărul a mai preci-

zat că a ales să se prezinte 

la maratonul organizat în mu-

nicipiu deoarece își dorește 

ca viața să revină la normal, 

iar orele din cadrul facultății 

să nu mai fi e susținute în for-

mat online, acesta fi ind unul 

dintre aspectele care i-au afec-

tat viața de student, odată cu 

instalarea pandemiei.

Studenții UMF, voluntari 
la maratonul de vaccinare

Și voluntarii care au ales 

să contribuie și să se implice 

în procesul de vaccinare din 

cadrul maratonului de trei 

zile de la Cluj fac parte din 

categoria studenților, aceștia 

studiind în cadrul Universității 

de Medicină și Farmacie 

(UMF) „Iuliu Hațieganu” din 

Cluj-Napoca. Aceștia au 

transmis că îi îndeamnă pe 

oameni să se vaccineze în nu-

măr cât mai mare.

„Ne așteptam să vină atât 

de multă lume, având în ve-

dere că nu este nevoie de pro-

gramare și este gratis. Au ve-

nit foarte mulți tineri, studenți, 

chiar și străini, iar noi ne bu-

curăm foarte mult, suntem 

încântați să ajutăm cum pu-

tem. Organizarea se desfășoară 

foarte bine, oamenii au fost 

punctuali și de abia așteptăm 

să lucrăm în continuare, ast-

fel încât, cât mai multe per-

soane să reușească să se vac-

cineze”, a declarat Iris, unul 

dintre voluntarii și studenții 

UMF, prezenți la maraton.

Aceasta a explicat că a de-

cis să se implice ca voluntar 

la maratonul de vaccinare du-

pă ce a văzut o postare făcu-

tă de facultate, prin care a fost 

făcut anunțul cu privire la or-

ganizarea evenimentului.

„Mie îmi place să fi u volun-

tar, îmi place să ajut oamenii, 

așa că am hotărât să mă implic. 

Cu siguranță vaccinarea va aju-

ta la stoparea pandemiei. Este 

deosebit de importantă imuni-

zarea, iar cu cât avem un nu-

măr mai mare de persoane ca-

re aleg să facă acest pas, cu a-

tât mai bine, mai ales că deja 

încep să se ridice restricțiile. Mă 

bucur că oamenii au venit într-

un număr atât de mare la ma-

ratonul de vaccinare organizat 

la Cluj, iar celor care încă nu 

curaj să se vaccineze, le trans-

mit că nu au de ce să aibă emoții, 

sunt liberi să vină, iar eu îi sfă-

tuiesc sincer să facă acest lucru 

. Și eu m-am vaccinat, apropiații 

mei au făcut la fel și totul este 

în regulă”, a mai spus studen-

ta la medicină.

Minorii au avut șansa 
de a se vaccina

20 de cabinete de vacci-

nare au fost amenajate la Sa-

la Polivalentă BT Arena, pen-

tru a se asigura un fl ux con-

tinuu al imunizării. Cabine-

tele au funcționat non-stop, 

până la fi nalul weekendului, 

în cadrul acestora putându-

se prezenta și minorii. Aceștia 

au nevoie de acordul scris al 

unui părinte sau tutore legal, 

serul Pfi zer putând fi  admi-

nistrat și persoanelor cu vâr-

sta de peste 16 ani.

„Studenții noștri au ame-

najat câteva puncte de infor-

mare în oraș, unde oamenii 

vor primi informații și formu-

larele de triaj cu care trebu-

ie să se prezinte la centrul de 

vaccinare. Vă așteptăm plini 

de entuziasm și cu speranța 

de mai bine!”, a transmis rec-

torul Universității de Medici-

nă și Farmacie „Iuliu 

Hațieganu” din Cluj-Napoca, 

Anca Dana Buzoianu.

Sala Polivalentă, „luată cu asalt” 
de mii de clujeni, în weekend
Maratonul Vaccinării a adunat, în weekend, mii de persoane la BT Arena. Zeci de clujeni 
dornici să se imunizeze s-au așezat la coadă înainte de start

peste 1.500 de clujeni, dar și persoane din alte județe, s-au vaccinat la maratonul organizat la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în primele două zile

Un număr de peste 1.500 de 
clujeni, dar și persoane din 
alte județe, s-au vaccinat la 
maratonul organizat la Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, 
în primele două zile.
De vineri, ora 20.00, până 
sâmbătă la aceeași oră, au fost 
vaccinate 1.095 de persoane 
în cadrul maratonului de la 
Sala Polivalentă, iar până du-
minică, 1.592 s-au imunizat, 
anunță autoritățile locale.
Ministrul Sănătăţii, Ioana 
Mihăilă, a anunţat, vineri, 
că municipiul Cluj-Napoca a 
depășit nivelul de 40% din 
populaţie vaccinată împotri-
va COVID-19.
„Am discutat cu domnul pri-
mar Emil Boc despre accele-
rarea campaniei de vaccinare 
și despre rezultatele deosebi-
te pe care le-a obţinut în Cluj-
Napoca, unde au atins peste 
40% din populaţie vaccinată. 
(...) Sper ca în Cluj-Napoca să 
depășim, cât mai curând, 
50% din persoane vaccinate, 
și vă îndemn pe toţi să veniţi 
la vaccinare”, a declarat 
Ioana Mihăilă, cu ocazia des-
chiderii maratonului de vacci-
nare de la Sala Polivalentă.

Peste 1.500 de 
persoane vaccinate 
în 2 zile, la maratonul 
de la Cluj-Napoca

ANCA BUZOIANU | rectorul Universității de Medicină 
și Farmacie „Iuliu Hațieganu”

„Am organizat acest maraton din 
dorința de a oferi o șansă la vaccinare 
tuturor celor care își doresc să se 
vaccineze și nu au avut posibilitatea 
până acum. UMF Iuliu Hațieganu 
s-a implicat activ în combaterea 
pandemiei de COVID-19 încă din 
martie 2020, iar studenții noștri 
lucrează ca voluntari la DSP Cluj și în 

spitalele COVID-19. Pentru acest 
eveniment, comunitatea noastră 
academică a realizat o mobilizare 
de forțe extraordinară și ne 
bucurăm de implicarea unui număr 
foarte mare de studenți și cadre 
didactice din cadrul universității 
noastre, precum și a personalului 
sanitar din spitalele clujene“
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Clujenii se pot debarasa 

gratuit de mobila veche, 

la mai multe centre din 

oraș, până în luna august.

Campania de colectare a 

deșeurilor voluminoase de la 

populație, demarată de fi rme-

le de salubritate în aprilie, va 

continua până în 15 august la 

Cluj-Napoca.

În această perioadă persoa-

nele fi zice vor putea să pre-

dea gratuit deșeurile de mo-

bilier, covoare, saltele, obiec-

te mari de folosinţă îndelun-

gată, altele decât deșeurile de 

construcții și deşeurile de echi-

pamente electrice şi electro-

nice, în punctele de colectare 

aferente sectorului în care sunt 

arondate serviciului de salu-

brizare menajeră.

Locațiile și programul 
de colectare:

Rosal Grup SA
¤ Strada Bucium (colț cu str. 

J. Gutenberg), în zilele de luni, 

miercuri și vineri, în interva-

lul orar 9-17

¤ Strada Tăietura Turcului, pe 

platoul situat înainte de str. 

Vântului, joi, în intervalul orar 

09:00-17:00

¤ Strada Gh. Dima, la 

intersecție cu strada L. Paste-

ur, marți, în intervalul orar 

09:00-17:00

Brantner Veres SA
¤ Strada Unirii, la capătul li-

niei de troleibuz, în apropie-

rea stației de biciclete Cluj Bi-

ke, sâmbătă, în intervalul orar 

09:00-17:00

¤ Strada Anton Pann, intersecția 

cu strada Mărășești, miercuri, 

în intervalul orar 09:00-17:00

Municipalitatea arată că, 

în aceste locații, operatorul 

de salubritate va asigura o au-

toutilitară în care se vor co-

lecta deșeurile voluminoase, 

în ziua de colectare și inter-

valul orar stabilit.

Două centre de colectare a 

deșeurilor voluminoase

Primăria Cluj-Napoca a des-

chis în iarna anului 2019 do-

uă centre de colectare selec-

tivă, în cartierul Mănăștur 

(strada Bucium f.n. - Colina) 

respectiv în cartierul Mărăști 

(strada Fabricii f.n., cu acces 

din strada Septimius Severus). 

Deșeurile sunt preluate gratu-

it, indiferent de cantitate. În 

caz că nu aveți posibilitatea 

de a le transporta, le preiau 

operatorii de salubritate, con-

tra unui preț modic.

Aceste centre de colectare 

sunt destinate exclusiv persoa-

nelor fi zice cu domiciliul în mu-

nicipiul Cluj-Napoca; de aceea, 

cetățenii sunt rugați să aibă a-

supra lor cartea de identitate.

Orarul de funcționare a 

punctelor este: luni-vineri în-

tre orele 9-17 și sâmbătă în-

tre orele 8-14.

Unde poți duce gratis mobila veche, în Cluj?

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Pasagerii de pe Aeroportul 

Internațional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca 

nu vor mai trebui să des-

pacheteze valizele, deoa-

rece un nou scaner 3D 

va identifi ca ce se afl ă 

în interior. Aeroportul 

Internațional Cluj este 

primul din țară care dis-

pune de echipamente 

de Standard 3 de tip CTX 

și respectiv Standard C3, 

conform cerințelor 

Uniunii Europene.

Noua aparatură în valoa-

re de aproape 4 milioane de 

euro a fost prezentată vi-

neri, 14 mai, de către direc-

torul Aeroportului din Cluj, 

David Ciceo. La conferința 

de presă au fost prezenți și 

președintele PNL, Ludovic 

Orban, alături de ministrul 

Afacerilor Interne, Lucian 

Bode, de ministrul Agricul-

turii, Adrian Oros, de direc-

torul ADR Nord-Vest, Mar-

cel Boloș, de viceprimarul 

Municipiului Cluj-Napoca, 

Dan Tarcea și de președintele 

PNL Cluj, europarlamenta-

rul Daniel Buda.

Noile scannere 
vor permite trecerea 
mai rapidă

„Aparatura este funcțională, 

fi ind achiziționată de către 

aeroport. Totul este operat 

de către SRI și Brigada An-

titero. Sunt cele mai perfor-

mante la nivel mondial și 

sunt asemănătoare unui com-

puter tomograf. Orice obiect 

poate fi  scos, individualizat 

și analizat în trei dimensi-

uni”, a spus directorul Ae-

roportului David Ciceo.

Suma totală pentru proiec-

tul „Echipamente scanare ba-

gaje de mână standard C3 cu 

sistem integrat automat de ma-

nagement/ returnare a tăvilor” 

este de 19.106.751,79 lei, iar 

fi nanțarea nerambursabilă din 

partea U.E și de la bugetul de 

stat este de 14.620.603,30 lei, 

echivalentă cu 98 % din va-

loarea totală eligibilă.

Cel de-al doilea proiect, 

„Echipamente de detecție ex-

plozibil Standard 3 de tip 

CTX”, are o valoare de 

23.288.619,60 lei, iar fi nanțarea 

nerambursabilă din partea U.E 

și de la bugetul de stat este 

de 17.851.085,50 lei echiva-

lentă cu 98 % din valoarea 

totală eligibilă.

Ludovic Orban a amintit 

faptul că, în timpul mandatu-

lui său de premier, a acordat 

o atenţie deosebită sectorului 

transporturilor, celui al avia-

ţiei în particular.

„Sectorul aviaţiei a fost lo-

vit puternic de pandemie, es-

te printre cele mai afectate 

sectoare economice şi am în-

cercat să venim cu măsuri de 

susţinere. O dată cu revenirea 

la normalitate este important 

ca noi să susţinem dezvolta-

rea în continuare a infrastruc-

turii de transport”, a spus Lu-

dovic Orban.

Ca urmare a instalării echi-

pamentelor de securitate, 

pasagerii de pe Aeroportul 

Internațional Cluj nu mai 

trebuie să scoată din baga-

jul de mână lichidele, aero-

solii sau electronicele mari, 

cum ar fi laptopurile, fapt 

ce va duce la o scădere a 

timpilor de așteptare la con-

trolul de securitate, dar și la 

un nivel mai mare de con-

fort pentru pasageri, care nu 

vor mai fi  nevoiți să își cum-

pere băuturi la suprapreț din 

interiorul zonei restricționate 

a aeroportului.

Pentru folosirea echipamen-

telor, agenți ai Brigăzii Anti-

tero și ai Serviciului Român 

de Informații (SRI) au bene-

fi ciat de instruire specială.

PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA! 

Aeroportul din Cluj are un scanner 3D 
care detectează obiectele din valiză
Aeroportul din Cluj-Napoca a inaugurat vineri echipamentele ultramoderne, care detectează obiectele din valiză

Noua aparatură a fost prezentată vineri de către directorul Aeroportului David Ciceo

DAVID CICEO | 
directorul Aeroportului 
Internațional 
Avram Iancu Cluj

„Aceste echipamente 
sunt la ultimele 
standarde 
internaţionale 
sunt ca un computer 
tomograf, orice obiect 
poate fi  analizat 
pe trei dimensiuni. 
Suntem primii în 
România cu aceste 
echipamente, printre 
primii în Europa; 
aceste echipamente 
sunt, în momentul 
de faţă, cele mai 
performante 
la nivel mondial”.
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Sâmbătă seara a avut loc 

la Cluj-Napoca primul 

concert-test organizat 

în municipiu, de la înce-

perea pandemiei: premie-

ra „Faust” la Opera 

Națională Română Cluj-

Napoca. La eveniment 

au participat câteva sute 

de oameni, aceștia pur-

tând mască pe toată dura-

ta spectacolului, după ce 

regulile au fost modifi cate 

pe ultima sută de metri. 

Primarul Emil Boc a fost 

prezent la spectacol, ală-

turi de soția sa, Oana Boc.

Accesul, permis și 
persoanelor nevaccinate, 
dar cu test negativ

Sâmbătă, 15 mai, de la ora 

19.00 a avut loc premiera 

„Faust” de Charles Gounod la 

Opera Națională Română Cluj-

Napoca. Toți participanții au 

purtat mască de protecție, la 

concert având acces persoa-

nele vaccinate complet, dar 

și cele care au făcut dovada 

unui rezultat negativ al testu-

lui pentru depistarea CO-

VID-19, ori cele care au dez-

voltat anticorpi. 

Inițial, conform regulilor 

anunțate de autorități, la con-

certul de operă ar fi  trebuit să 

participe doar persoanelor vac-

cinate cu ambele doze de ser, 

iar purtarea măștii de protecție 

era opțională. Ulterior însă, 

Opera din Cluj-Napoca a 

anunțat că regulile privind ac-

cesul participanților au fost 

modifi cate, precizând de ase-

menea, că masca de protecție 

este obligatorie pe toată du-

rata spectacolului.

„Purtarea măștii de 

protecție pe toată durata aces-

tui eveniment este obligato-

rie”, au anunțat, sâmbătă, 

reprezentanții Operei Naționale 

Române Cluj-Napoca.

Conform primarului Emil 

Boc, până vineri, au fost vân-

dute aproape 200 de bilete la 

concertul de operă din Cluj-

Napoca.

 „După mai bine de un an, 

din nou în sala de spectacole 

la Faust - Spectacol de operă, 

proiect pilot cu public vacci-

nat, imunizat. Felicitări Ope-

rei Naționale Române Cluj-

Napoca pentru realizarea a-

cestui spectacol și mulțumiri 

speciale tuturor spectatorilor 

pentru interesul și curajul de 

a participa la un asemenea 

eveniment. Drumul spre nor-

malitate trece prin vaccinare!

Ce dor le-a fost deopotrivă, 

artiștilor și publicului, de ase-

menea momente, după mai bi-

ne de un an de zile de specta-

cole fără public. Un real suc-

ces, o reușită artistică de 

excepție”, a declarat primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, la fi nalul evenimentului.

Cum a fost la concertul-test de operă?

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Edy Chereji, directorul festi-

valurilor Untold și Neversea, 

a vorbit la Antena3 despre 

situația în care au fost puși 

organizatorii de evenimente 

de modul în care au fost 

reglementate festivalurile. 

Normele pe care trebuie să 

le respecte organizatorii de 

festivaluri sunt imposibil de 

implementat, susține directo-

rul Untold. Acestea au făcut 

ca șansele ca Untold și Never-

sea să aibă loc să fi e mici. 

Organizarea festivalurilor 

ar trebui să se facă luând în 

calcul rata incidenței și rata 

vaccinării anti-COVID-19. 

„În primul rând faptul că du-

pă luni de zile după ce noi am 

fost invitați în grupul de lucru și 

am făcut propuneri concrete des-

pre cum se pot relua evenimen-

tele, am primit o serie de norme 

care nu prea au legătură cu ce-

ea ce am propus noi și cu nor-

malitatea. O să vă dau și câteva 

exemple: în primul rând relan-

sarea activității noastre depinde 

de incidența cazurilor și de cam-

pania de vaccinare, două lucruri 

pe care nu le controlăm. Activi-

tatea noastră este culcată de a-

ceste două aspecte. Apoi există 

o serie de norme care sunt cu 

totul și cu totul imposibil de im-

plementat la un eveniment”, a 

explicat Edy Chereji. 

Distanțare de doi metri 
la Untold, imposibilă

Pe lângă respectarea ratei 

de incidență și a celei de vac-

cinare anti-COVID-19, organi-

zatorii trebuie să aplice niște 

măsuri nepotrivite unui festi-

val. Distanțarea de doi metri 

pentru fi ecare participant se 

numără printre norme. Edy 

Chereji pune la îndoială 

intențiile autorităților, care la 

început ținteau redeschiderea 

sectorului cultural.

„Spre exemplu, o distanțare 

de doi metri pentru fi ecare 

participant. O altă chestiune 

care ne surprinde e că, în lu-

na august, un eveniment tre-

buie să nu depășească o zi. E 

un lucru cunoscut că festiva-

lurile se desfășoară pe mai 

multe zile. Sunt un amalgan 

de evenimente individuale, 

dar care, sigur, se desfășoară 

sub egida aceluiași eveniment. 

În aceste condiții ne punem 

problema dacă autoritățile și-

au dorit o reluare și o relaxa-

re a sectorului cultural pen-

tru că din punctul nostru de 

vedere, aceste norme, în acest 

moment, nu fac decât să com-

promită următoarele luni din 

punct de vedere al evenimen-

telor. Totuși, sperăm ca dom-

nul Cîțu, premierul Români-

ei, care spunea acum câteva 

săptămâni că se va implica și 

că își dorește o relansare a 

sectorului cultural, va face 

acest lucru și va interveni ast-

fel încât aceste norme să fi e 

rediscutate, reanalizate ca noi 

să avem predictibilitate”, adau-

gă directorul Untold. 

Riscul de a investi bani și 

timp în zadar pentru organi-

zarea unui festival a devenit 

extrem de ridicat. 

„Repet, în aceste condiții 

în care noi trebuie să ne or-

ganizăm, dar să depindem de 

rata de incidență sau de suc-

cesul campaniei de vaccina-

re, noi nu avem cum să ne 

asumăm un risc de a pregăti 

un eveniment la care lucrezi 

luni de zile, invești bani în el 

și apoi în momentul în care 

ar trebui să deschizi porțile 

pentru public să riști să fi i sto-

pat din cauza unor indicatori 

care, așa cum spuneam, nu 

pot fi  controlați de către noi 

cei care facem evenimente”, 

a punctat Edy Chereji.  

Festivalurile sunt greu de organizat! 
Edy Chereji: „Normele sunt imposibil de aplicat”.
Organizatorii Untold și Neversea sunt de părere că șansele ca cele două festivaluri să aibă loc sunt foarte 
mici. Normele impuse de Guvern sunt imposibil de aplicat, spune directorul Untold, Edy Chereji.

Există șanse foarte mici ca Untold să mai aibă loc anul acesta

Martin Garrix, unul din-

tre cei mai importanți DJ 

prezenți la UNTOLD de-a 

lungul anilor, a compus 

melodia „We Are The 

People” care va fi  imnul 

EURO 2020.

Conform unui comunicat 

al UEFA, imnul ofi cial al EU-

RO 2020, care va debuta pe 

11 iunie la Roma cu partida 

Turcia - Italia, a fost compus 

pentru „a celebra sărbătoa-

rea şi fotbalul”. Alături de 

Martin Garrix la realizarea 

imnului EURO 2020 au mai 

contribuit Bono, solistul lui 

U2, şi The Edge.

„We Are The People We've 

Been Waiting este un cântec 

despre provocările cu care 

se confruntă lumea, încer-

când în acelaşi timp găsirea 

unei soluţii unifi cate la aces-

te probleme. Este un imn pe 

care îl poate cânta oricine, 

indiferent de locul de reşe-

dinţă, dar va avea o relevan-

ţă deosebită în Europa, un-

de ochii tuturor vor fi  pe EU-

RO 2020”, se arată într-un 

comunicat al UEFA.

Martin Garrix, 
vedetă la UNTOLD

Martin Garrix este unul din-

tre cei mai importanți DJ în 

ultimii ani. El a fost numit de 

trei ori consecutiv DJ-ul anu-

lui. Tânărul de doar 25 de ani 

a fost o prezență constantă la 

UNTOLD și a reușit să devi-

nă unul dintre cei mai îndrăgiți 

DJ prezenți la celebrul festi-

val din Cluj-Napoca.

Martin Garrix, starul UNTOLD, 
a lansat imnul EURO 2020

Klaus Iohannis, 

președintele României, a 

anunțat că măsurile vor fi  

relaxate și vor fi  permise 

evenimente precum 

nunțile și botezurile.

Din data de 15 mai, româ-

nii se pot distra la nunți și bo-

tezuri, în toate județele țării, 

dar cu respectarea unor 

restricții minime. În perioada 

15 mai – 1 iunie vor fi  permi-

se nunțile cu 50 de persoane 

în interior, ulterior numărul 

maxim al participanților cres-

când la 70.

De la 1 iunie, nunțile, bo-

tezurile, dar și alte evenimen-

te se pot desfășura la capaci-

tate maximă dacă toate per-

soanele sunt vaccinate.

Câte persoane au voie 
la nuntă din 15 mai?

Noile măsuri anunțate de 

președintele României aduc 

vești bune și pentru cei din 

sectorul cultural. Sunt șanse 

ca în această vară să avem și 

festivalurile de muzică Elec-

tric Castle și Untold. Cel mai 

probabil, testele COVID-19  sau 

adeverința de vaccinare vor fi  

măsuri obligatorii la intrare.

Din fericire, data de 15 mai 

vine și cu restricții mai puține 

în ceea ce privește masca de 

protecție. Masca de protecție 

nu va mai fi  obligatorie în 

spațiu liber, fi ind totuși câte-

va excepții. Românii trebuie 

să mai poarte mască de 

protecție în târguri, piețe și 

stații de transport în comun.

Autoritățile au decis să 

permită organizarea și a bo-

tezurilor, dar și a unor pe-

treceri de tip majorate.  

Studenții și elevii în an ter-

minal se vor putea bucura 

de festivități numeroase și 

banchete, la fel ca în anii 

precedenți. Totuși, regulile 

vor fi  clare și vor putea par-

ticipa doar persoanele care 

sunt imunizate sau testate.

Câte persoane au voie la nuntă și botez? 
Persoanele vaccinate, favorizate de autorități.

ASCULTĂ IMNUL AICI
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Uniunea Europeană are 

„condiţiile adecvate” pentru 

o redeschidere în siguranţă 

a turismului vara aceasta, 

a declarat vineri comisarul 

european pentru Piaţa 

Internă, Thierry Breton, 

care şi-a exprimat încrede-

rea în fi nalizarea negocieri-

lor privind certifi catul 

verde digital la fi nele lunii 

mai, relatează agenţia EFE.

„Situaţia continuă să fi e di-

fi cilă, dar sunt sigur că în sfâr-

şit vedem lumina de la capă-

tul tunelului”, a spus Breton 

la un forum la nivel înalt pri-

vind Sustenabilitatea şi Turis-

mul, organizat de preşedinţia 

portugheză a UE.

„Avem instrumentele şi con-

diţiile pentru garantarea unei 

deschideri sigure a sezonului 

turistic”, a spus el, referindu-

se în special la vaccinare şi la 

certifi catul verde digital.

Breton s-a arătat încreză-

tor că va fi  posibilă fi naliza-

rea negocierilor privind certi-

fi catul verde digital la sfârşi-

tul acestei luni pentru ca aces-

ta să fi e disponibil în vară şi 

a estimat că, la mijlocul lunii 

iulie, vor fi  doze pentru vac-

cinarea a 70% din populaţia 

blocului comunitar.

Totuşi, el a admis că recu-

perarea totală a sectorului „va 

mai dura” şi a îndemnat an-

treprenorii să recurgă la trans-

formarea verde şi digitală pen-

tru a converti modifi cările pri-

vind cererea în oportunităţi.

În deschiderea forumu-

lui, ministrul portughez al 

Economiei, Pedro Siza Viei-

ra, a cerut „acţiuni comune 

pentru o abordare comună 

a turismului, sector critic 

pentru relansarea economi-

ei europene”.

Ministrul s-a referit la trei 

direcţii de acţiune de bază ca-

re, în opinia sa, trec prin ca-

lifi carea forţei de muncă şi 

tranziţia digitală şi verde.

„Trebuie să fi m capabili să 

răspundem rapid la cererea 

care ne aşteptăm să îşi revi-

nă în termen scurt”, a spus 

ofi cialul portughez.

„Pentru a fi  verzi, trebuie să 

gândim albastru”, a subliniat, 

la rândul său, comisarul euro-

pean pentru Mediu, Oceane şi 

Pescuit, Virginijus Sinkevicius, 

făcând referire la necesitatea u-

nei strategii pentru promova-

rea turismului circular.

Elisa Ferreira, comisar eu-

ropean pentru Coeziune, s-a 

pronunţat pentru diversifi ca-

rea activităţilor din sector pen-

tru a depăşi sezonalitatea şi 

precaritatea şi a semnalat ca-

pacitatea turismului de a trans-

forma economiile regionale.

Forumul, care are loc în 

oraşul portughez Oporto, în 

format hibrid, se va înche-

ia vineri cu o reuniune a mi-

niştrilor Turismului din ce-

le 27 de state membre, des-

tinată analizării strategiilor 

de recuperare a acestui sec-

tor pe termen scurt.

Redeschiderea turismului 
din UE, posibilă din vară?
UE poate redeschide în siguranţă turismul în această vară, a declarat 
vineri comisarul european pentru Piaţa Internă, Thierry Breton

Preşedintele Confederaţiei 

Elene de Turism (SETE), 

Yannis Retsos, a manifestat 

vineri un „optimism tem-

perat” cu privire la reveni-

rea industriei în acest an, 

după pagubele provocate 

de pandemia de COVID-19, 

prognozând că veniturile 

vor ajunge la 40% din 

nivelul record înregistrat 

în 2019, transmite Reuters.

Grecia, ţară în care turis-

mul este responsabil pentru 

aproximativ 20% din PIB, ur-

mează să lanseze sâmbătă, în 

mod ofi cial, sezonul turistic.

În 2020, Grecia a cunoscut 

cel mai slab sezon turistic din 

ultimele decenii, cu doar şap-

te milioane de turişti şi veni-

turi de patru miliarde de eu-

ro, în scădere semnifi cativă 

faţă de recordul de 33 de mi-

lioane de vizitatori şi venituri 

de 18 miliarde de euro în 2019. 

„Prognozele au fost întot-

deauna riscante în domeniul tu-

rismului şi acest lucru este cu 

atât mai valabil acum, în pan-

demie", a declarat Yannis Ret-

sos, la un forum economic or-

ganizat la Atena, atunci când a 

fost rugat să facă o prognoză 

pentru acest an. "Dacă vom 

avea revenirea pe care o sperăm 

în a doua jumătate a anului, ne 

puteam aştepta la venituri cu-

prinse între 40 şi 50% din cele 

înregistrate în 2019”, a spus Re-

tsos, adăugând că 40% este cel 

mai realist scenariu.

Începând de vineri, Grecia 

a ridicat restricţiile şi a redes-

chis muzeele şi faimoasele bi-

juterii arheologice, inclusiv 

vechea Acropolă din Atena. 

Aceasta după ce, la începutul 

acestei luni, Grecia a redes-

chis restaurantele după o pa-

uză de şase luni.

Turiştii străini vor putea să 

viziteze Grecia cu condiţia să 

fi e vaccinaţi sau să prezinte 

un rezultat negativ la un test 

COVID-19.

Grecia: Reprezentanţii din turism se aşteaptă 
la revenirea industriei în acest an
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De luni seară, de când au 

început ostilităţile, „Hamas 

atacă foarte intens în 

focuri repetate”, a declarat 

generalul Ori Gordin într-

un interviu cu jurnaliştii.  

„Mai mult de 1.000 de ra-

chete care trebuiau să cadă în 

zone locuite au fost intercep-

tate” de luni, a afi rmat Minis-

trul Apărării, Benny Gantz, 

pe Twitter.  

Armata a trasnmis dimi-

neaţă că a ţintit 90 de pozi-

ţii ale Hamas şi ale Jihadu-

lui Islamic, două grupări ar-

mate în enclavă, în ultimele 

24 de ore în Gaza.

 Domiciliul lui Yahya Sino-

uar, liderul politic al Hamas din 

teritoriul palestinian, a fost dis-

trus de unul dintre aceste ata-

curi israeliene. Nu se ştie dacă 

acesta se afl a în locuinţă.  

Potrivit autorităţilor locale, 

atacurile israeliene au provo-

cat 181 de morţi, între care 52 

de copii, şi peste 1.200 de ră-

niţi în Fâşia Gaza, sub blocadă 

israeliană de aproape 15 ani.

În Israel, 10 persoane, în-

tre care un copil şi un sol-

dat, au fost ucise de tiruri 

de rachetă lansate din encla-

va palestiniană.

Acest nou confl ict a înce-

put ca răspuns la barajul de 

rachete al Hamas către Isra-

el, lansate în „solidaritate” cu 

manifestanţii palestinieni şi 

sute de palestinieni răniţi în 

confruntări cu Poliţia israeli-

ană în Ierusalimul de Est. 

La originea violenţelor, 

ameninţarea cu expulzarea 

de familii palestiniene în fa-

voarea coloniştilor israelieni 

din acest sector palestinian 

ocupat de Israel de mai mult 

de 50 de ani. 

Violenţele din cursul săp-

tămânii trecute s-au trans-

format în cel mai grav con-

flict din Fâşia Gaza din 2014 

şi până în prezent.

3000 de rachete lansate către Israel. 
„Hamas desfășoară un atac intens”.
Circa 3.000 de rachete au fost lansate în mai puţin de o săptămână din Fâşia Gaza spre teritoriul Israelului

Circa 3.000 de rachete au fost lansate în mai puţin de o săptămână din Fâşia Gaza spre teritoriul Israelului

Iranul a promis mişcării 

palestiniene Hamas spri-

jinul său în lupta împo-

triva Israelului în confl ic-

tul din Gaza, informează 

duminică dpa.

Într-o conversaţie telefoni-

că, sâmbătă, cu liderul Ha-

mas Ismail Haniyeh, coman-

dantul brigăzii al-Quds a Gar-

dienilor Revoluţiei, generalul 

iranian Esmail Qa'ani, a asi-

gurat Hamas de sprijinul său 

deplin, a informat presa de 

stat iraniană.

La rândul său, Haniyeh a 

mulţumit Iranului pentru spri-

jin şi, potrivit canalului de 

ştiri al-Alam, a spus că lupta 

împotriva Israelului nu este 

doar a Hamas, ci a întregii lu-

mi islamice.

Mişcarea islamistă Hamas, 

care deţine controlul în Fâşia 

Gaza, este clasifi cată drept or-

ganizaţie teroristă de către UE, 

dar şi de alte state.

Anterior, ministrul irani-

an de externe a anulat din 

scurt o vizită în Austria, pla-

nifi cată pentru sâmbătă, du-

pă ce guvernul austriac a ar-

borat steagul israelian pe clă-

dirile sale.

Subiectul principal al reu-

niunii ar fi  fost negocierile în 

curs la Viena pentru reînvie-

rea acordului nuclear interna-

ţional din 2015 cu Iranul.

Iranul consideră Israelul 

său drept principalul său in-

amic şi sprijină grupările de 

rezistenţă anti-israeliene, in-

clusiv Hamas şi Jihadul Is-

lamic în Gaza, precum şi 

miliţia Hezbollah din sudul 

Libanului.

În această săptămână, în-

treaga conducere iraniană a 

„condamnat cu tărie crimele 

brutale şi crude ale Israelu-

lui” împotriva palestinienilor.

Cu toate acestea, Iranul 

păstrează un profi l scăzut în 

această cea mai recentă esca-

ladare a violenţelor israelia-

no-palestiniene.

Un motiv al acestei reţi-

neri, potrivit observatori-

lor, ar fi tocmai negocieri-

le nucleare, pe care Tehe-

ran nu vrea să le pună în 

pericol. Chestiunea princi-

pală vizează ridicarea sanc-

ţiunilor americane care, în 

ultimii doi ani, au afectat 

Iranul serios din punct de 

vedere economic.

Teheranul promite 
să sprijine Hamas 
în lupta împotriva Israelului

biroului politic al Hamas în Fâșia Gaza, Yahya 
Sinwar, fără a preciza dacă acesta se afl a sau 
nu în locuinţă, relatează AFP și dpa.

Armata „a atacat domiciliul lui Yahya Sinwar și 
al fratelui său, un militant terrorist”, a postat 
armata pe Twitter, unde a publicat și o înregis-
trare cu o casă pulverizată într-un nor de praf.

Martori din apropiere au confi rmat pentru 
AFP că domiciliul lui Sinouar din Khan 
Younis, în sudul Fâșiei Gaza, a fost vizat de 
un tir aerian.

În martie, el a fost reales în fruntea biroului 
politic al Hamas în Fâșia Gaza.

Încarcerat timp de peste 20 de ani de Israel 
și eliberat în urma unui schimb de prizonieri, 
Yahya Sinwar a fost ales în această funcţie în 
februarie 2017.

Anterior, armata israeliană a anunţat că a vi-
zat locuinţa lui Khalil al-Hayya, adjunctul șe-
fului biroului politic al Hamas.

Armata israeliană a lovit circa 150 de ţinte în 
cursul nopţii, potrivit informaţiilor publicate 
duminică de Jerusalem Post, relatează dpa.

Hamas și armata israeliană sunt angajate de 
luni în tiruri cu rachete dinspre și către encla-
va palestiniană.

Armata israeliană a distrus locuinţa liderului Hamas în Fâşia Gaza

Miniştrii afacerilor externe 

ai Uniunii Europene vor 

participa marţi la o video-

conferinţă de urgenţă pe 

tema escaladării luptelor 

între Israel şi palestinieni, 

a anunţat duminică şeful 

diplomaţiei europene, Josep 

Borrell (foto), relatează AFP.

„Având în vederea escala-

darea în curs între Israel şi Pa-

lestina şi numărul inaccepta-

bil de victime civile, am con-

vocat o videoconferinţă extra-

ordinară a miniştrilor afaceri-

lor externe din UE marţi”, a 

scris Josep Borrell pe Twitter.

„Ne vom coordona şi vom 

discuta despre maniera în ca-

re UE poate contribui cel mai 

bine la încheierea violenţei 

actuale”, a adăugat el.

Luptele cele mai intense 

din 2014 între Israel şi mişca-

rea islamistă Hamas, declan-

şate de tulburări la Ierusalim, 

s-au soldat cu 174 de morţi 

în enclava suprapopulată Fâ-

şia Gaza şi cu zece morţi în 

Israel de luni.

Uniunea Europeană susţine 

că Josep Borrell a făcut eforturi 

diplomatice „intense” pentru a 

încerca să contribuie la dimi-

nuarea violenţelor, discutând 

cu liderii israelian şi palestini-

an, precum şi cu principalii di-

plomaţi din ţările vecine.

„Prioritatea şi mesajul UE 

în acest context rămân cla-

re: violenţa trebuie să înce-

teze acum”, au precizat sâm-

bătă serviciile diplomaţiei 

UE într-un comunicat. Cele 

27 de state UE întâmpină 

adesea difi cultăţi în găsirea 

unei poziţii comune asupra 

confl ictului israeliano-pales-

tinian, unele ţări membre 

precum Germania, Austria şi 

Slovenia susţinând cu fermi-

tate dreptul Israelului de a 

se apăra, în timp ce altele 

îndeamnă statul evreu să dea 

dovadă de mai multă reţine-

re, notează AFP.

Conflictul israeliano-palestinian: 
Reuniune de urgenţă marţi 
a miniştrilor de externe din statele UE

Papa Francisc a avertizat 

duminică asupra „spiralei 

morţii şi a distrugerii” în 

confruntările din Orientul 

Mijlociu, considerând 

drept „teribilă şi inaccep-

tabilă” pierderea de vieţi 

nevinovate în acest con-

fl ict, relatează AFP.

O soluţie trebuie găsită „cu 

ajutorul comunităţii interna-

ţionale” pentru a pune capăt 

acestui „crescendo de ură şi 

violenţă care constituie o ra-

nă gravă pentru fraternitate, 

difi cilă de vindecat dacă nu 

se fac eforturi pentru dialog”, 

a declarat papa la rugăciunea 

sa duminicală Angelus.

„Numeroase persoane au 

fost rănite şi mulţi nevino-

vaţi au murit. Printre ei, exis-

tă şi copii şi acest lucru es-

te teribil şi inacceptabil”, a 

declarat suveranul pontif în 

vârstă de 84 de ani.

„Îmi pun întrebarea: unde 

vor duce ura şi răzbunarea? 

Credem cu adevărat că vom 

construi pacea distrugându-l 

pe celălalt?”, a întrebat pon-

tiful argentinian, care a lan-

sat în Piaţa Sfântul Petru „un 

apel la calm şi la cei care au 

responsabilitatea de a înceta 

zgomotul armelor şi a lua dru-

mul păcii, şi cu ajutorul co-

munităţii internaţionale”.

Înainte de tradiţionalul An-

gelus, papa a ofi ciat o slujbă 

specială pentru Myanmar în 

cursul dimineţii.

În cursul acestei slujbe, el 

şi-a reiterat apelurile la înce-

tarea vărsării de sânge în a-

ceastă ţară confruntată o re-

primare violentă a civililor de 

către un regim militar, făcând 

apel la poporul din Myanmar 

să nu-şi piardă speranţa.

Papa avertizează asupra 
„spiralei morţii” în confruntările 
dintre Israel şi palestinieni
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 cămară 
pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii 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, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. 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, 

decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, 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 deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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GRA-

TUIT

camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare 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 supli-
mentare sunaţi la tel 0741-040 
064 sau 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Ver-
di, cart. Iris, front la drum 27 m, 
carte funciară, cadastru, curent 
electric, zona de case, la intrarea 
în Colonia Valea Fânațelor, preț 
10 euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(5.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, deco-
mandat, et. 1, str. Dorobanților nr. 
97, cu ieșire în P-ța Mărăști, preț 
350 euro. Informații suplimentare 
tel. 0744-979793. (14.14)

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

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer 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 suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

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

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat, cart. Mă-

răști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150. ¤ Caut cioban 
la oi, cu experienţă, care sa 
știe să mulgă. Cerem și oferim 
seriozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742-431611.

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

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

SERVICII

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

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (14.30)

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

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

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 

la tel. 0745-993104.

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

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

AUTO/MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii 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.

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

UZ CASNIC

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

MOBILIER

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

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

DIVERSE

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

550103.

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

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

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

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

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

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

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

CITAȚII

¤ Numitul Popa Vasile L. Cosma 
este chemat în judecată în data 
de 07.06.2021 la Judecătoria 
Turda, ora 10:30, la Camera 1, în 
proces cu Crișan Liviu, pentru uzu-
capiune.

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
27.05.2021, ora 12.00, bunul 
mobil constând din: Autoturism 
AA Berlină, tip Honda, model 
Accord, an fabricaţie 2009, cu-
loare gri, serie șasiu JHMCU 
15809C200508, număr înmatri-
culare CJ - 27 - YRI, la preţul de 
21890 lei, plus TVA. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 112, tele-
fon 0264.705603 sau accesând 
pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunţuri vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la licitația pu-
blică I, în data de 02.06.2021, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând în: Echipament de produs 
profi le ptr. rigips, marca Lim-
ning Stamping Form Machine 
LTD, model UD28, CD60, bunuri 
proprietate a debitorului SC DE-
NESOICA SRL. Informații supli-
mentare pot fi  obținute la sediul 
SFM Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunuri-
lor sechestrate.
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¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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ANUNŢ

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Institutul Regional 
de Gastroenterologie-Hepatologie ,,Prof. Dr. O. 
Fodor“ Cluj-Napoca organizează la sediul din Cluj-Napoca, 
Str. Constanţa nr. 5.

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 3 posturi de registrator medical
Proba scrisă va avea loc în data de 22.06.2021, ora 11, 

la Sediu Administrativ, str. Constanţa nr. 5, Sala de ședinţe, 
etaj 2.

Interviul va avea loc în data de 24.06.2021, ora 11, la 
Sediu Administrativ, str. Constanţa nr. 5, Sala de ședinţe, 
etaj 2.

Condiţii de participare la concurs pentru posturile de 
registrator medical:

- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de 
studii medii;

- 6 luni vechime în activitate;
- cunoștinţe de operare pe calculator.
Data limită de depunere a dosarelor: 15.06.2021, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

CONVOCATOR

Conform Deciziei din data de 13.05.2021 Consiliul de Administratie al Societatii PRODVINALCO 
S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/68/1991, Cod unic de înregistrare RO 199222, Capital social: 
3.149.503,4 lei (în continuare “Societatea”), convoaca Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor (A.G.E.A) pentru data de 17 iunie 2021, ora 14:00, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 07 iunie 2021, consideratã datã de referinţã. A.G.E.A. 
se va desfasura la sediul social al PRODVINALCO SA. In caz de neîndeplinire a condiţiilor de 
cvorum, A.G.E.A. se va desfasura în data de 18 iunie 2021 în același loc, la aceeași orã, cu 
aceeași ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Aprobarea constituirii in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale 
Societatii, a caror valoare depaseste individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu fi nanciar 
20% din totalul activelor imobilizate ale societatii, mai putin creantele, in vederea garantarii 
unui credit bancar contractat de la Banca Transilvania.

2. Mandatarea Presedintelui / Presedintelui Executiv al Consiliului de Administratie pentru 
a semna hotararile adoptate si pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare in relatiile cu 
Ofi ciul Registrului Comertului, Monitorul Ofi cial, A.S.F. si B.V.B.

La A.G.E.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 7 iunie 2021. Doar persoanele care sunt 
actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.E.A.

Pentru participarea la A.G.E.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. În cazul 
acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant 
legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul 
Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, 
alta decât limba engleză, vor fi  însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în 
limba română sau în limba engleză. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă 
calitatea de reprezentant legal al acţionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplică și 
pentru dovedirea calităţii de actionar / reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A. sau care adresează întrebări emitentului privind 
puncte de pe ordinea de zi a A.G.E.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.E.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. 
Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului 
pus la dispozitie pe site-ul www.prodvinalco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea 
prevederilor art. 92 alin. 10 – 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente 
fi nanciare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind privind emitentii de 
instrumente fi nanciare si operatiuni de piata.

Împuternicirea generală este împuternicirea acordată pentru reprezentarea în una sau mai 
multe adunări generale ale acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identifi cate în 
împuternicire, care nu conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului. Imputernicirea 
generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 
Acţionarii nu pot fi  reprezentaţi în A.G.E.A pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană 
care se afl ă într-o situaţie de confl ict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 
15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generală dată de un acţionar în calitate de client 
unui intermediar, sau unui avocat, va fi  acceptata de Prodvinalco SA fără a solicita alte documente 
suplimentare referitoare la respectivul acţionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din 
Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul 
Prodvinalco SA cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând menţiunea 
conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane pentru reprezentare în A.G.E.A. 
și conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului emitent. Imputernicirea specială 
va fi  întocmită în 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii 
in A.G.E.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi  transmis in original catre 
PRODVINALCO SA. Un acţionar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulţi reprezentanţi 
supleanţi care să îi asigure reprezentarea în A.G.E.A. în cazul în care reprezentantul desemnat 
este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnaţi 
mai mulţi reprezentanţi supleanţi, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta 
adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi  necesara prezenta 
fi zica a acestora. Votul prin corespondenţă poate fi  exprimat de către un reprezentant numai 
în situaţia în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fi e insotite de 
documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate. Imputernicirile speciale si 
formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul PRODVINALCO SA, sau e-mail 
actionari@prodvinalco.ro, cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 
privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 28 august 2020. Oricare ar fi  modalitatea 
de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie sa contina in clar mentiunea 
“imputernicere pentru A.G.E.A” sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.E.A”, dupa 
caz. Actionarii isi pot modifi ca optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fi ind 
considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 15 iunie 2021.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul 
social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
A.G.E.A, precum și dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. Aceste drepturi pot fi  exercitate in termen 
de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu 
pana la data de 7 iunie 2021. Societatea va raspunde intrebarilor cel tarziu in cadrul sedintei 
adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat dacă informaţia 
pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societăţii, în format întrebare-răspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi  transmise in original la sediul PRODVINALCO SA, impreuna 
cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.E.A.” sau 
trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa 
actionari@prodvinalco.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu 
prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, PRODVINALCO SA recomanda actionarilor sai ca in 
masura posibilului: sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, 
disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fi zic la Registratura; sa voteze 
prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta; sa utilizeze, ca mijloace 
de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat 
transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire 
la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari 
scrise inainte de A.G.E.A, (iv) procurile pentru reprezentarea in A.G.E.A sau (v) buletinele de vot 
pentru votul prin corespondenta.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/
formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul PRODVINALCO SA, incepand 
cu data de 17 mai 2021 in fi ecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul 
www.prodvinalco.ro. Informatii suplimentare la telefon: 0728.853.315.

PRESEDINTE EXECUTIV AL C.A.
TODEA MIRCEA DORIN

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, 
jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. 
RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în calitate de 
administrator judiciar al societăţii Topeana S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en 
procedure collective), cu sediul în sat Topa Mică, Comuna Sinpaul, nr. 66, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1504/2008, CUI 23646702, conform 
Sentinţei civile nr. 801 pronunţată în ședinţa din data de 23.04.2021, în dosarul nr. 
52/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Topeana S.R.L. (sat Topa Mică, Comuna Sinpaul, nr. 66, jud. Cluj) 
că faţă de această societate a fost deschisă procedura insolvenţei în formă generală prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii 
debitorului este 03.06.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea și publicarea tabelului 
preliminar al creanţelor în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este 17.06.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la 
creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul 
preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului 
creanţelor este 10.09.2021.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Topeana SRL va avea loc în data de 
22.06.2021, ora 11.00 la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă 

în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, reprezentată 

prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu sediul în Oradea, str. 

Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, 

ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în insolvenţă, Tod Sergiu 

Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul de Instalaţii Montaj şi Construcţii 
S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub 

nr. J12/5159/1992, având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 576/2016, 

pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din data de 02.03.2016 în dosarul nr. 

1493/1285/2015 de pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, mijloace de transport, utilaje 
construcţii, obiecte de inventar – preţ de strigare total 427.895,86 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 20.05.2021, ora 16:00, la sediul administratorului 

judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 

caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 

licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte 

de organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: sebastian.chindea@solvendi.
ro. Lista analitică cu bunurile mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 

secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.                    C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator                 Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu
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U-BT Cluj vrea 
să organizeze 
un meci test cu 
spectatori în tribune
Oficialii de la U-BT Cluj  au 
transmis o scrisoare oficială 
prin care vor să organizeze 
un meci test cu spectatori în 
tribunele sălii BT Arena.
„Vineri, 14 mai 2021, am soli-
citat permiterea organizării 
unui meci test cu prezența 
spectatorilor, odată cu semifi -
nalele Ligii Naționale de 
Baschet masculin. Acestea 
sunt programate la fi nalul lu-
nii, așa că am solicitat organi-
zarea unei partide cu specta-
tori în data de 24 sau 26 mai 
2021 la BTarena din Cluj-
Napoca. Astfel, am gândit și 
un set de condiții pentru ca re-
spectivul meci să aibă loc:
• Persoanele prezente în sală 
să fi e vaccinate (cu schema 
completă).
• Persoanele care se afl ă în pe-
rioada cuprinsă între a 15-a zi 
și a 90-a zi ulterioară confi rmă-
rii infectării cu SARS-CoV-2.
• Persoanele care prezintă re-
zultatul unui test RT-PCR nu 
mai vechi de 72 de ore sau re-
zultatul certifi cat al unui test 
antigen rapid nu mai vechi de 
24 de ore, în condițiile stabili-
te prin ordinul comun al 
Ministrului Tineretului și 
Sportului și al Ministrului 
Sănătății.”, se arată în  solici-
tarea ofi cialilor de la U-BT.
Intrarea și ieșirea spectatori-
lor la eveniment s-ar face pe 
căi de acces separate, cu 
menținerea distanțării socia-
le de 1.5 metri și purtarea 
obligatorie a măștii în incinta 
arenei. BTarena, una dintre 
cele mai importante săli din 
țara noastră, are o capacitate 
de 10.000 de locuri, permi-
tând respectarea distanței 
dintre scaune, la o capacitate 
de ocupare de 25%,.
Din fericire, rata de 
incidență COVID-19 în mu-
nicipiul Cluj-Napoca este în 
prezent este de sub 1.5 la 
mia de locuitori, iar procen-
tul persoanelor vaccinate 
depășește 40%. 

Victorie pentru 
rugbyștii de la „U”
CS U Cluj a învins pe ACS 
Tomitanii Constanţa, dumini-
că, în ultimul meci al etapei 
a 4-a a SuperLigii CEC Bank 
la rugby, cu scorul de 45-27, 
după ce la pauză dobrogenii 
conduceau cu 10-7, partida 
disputându-se pe stadionul 
„Iuliu Haţieganu” din Cluj-
Napoca. „U” Cluj a obţinut 
astfel și punctul bonus ofen-
siv datorită celor șase eseuri 
reușite. Sâmbătă, în primele 
două meciuri ale etapei, 
CSM Știinţa Baia Mare a în-
vins pe CS Dinamo București 
cu scorul de 46-27, iar CS 
SCM Timișoara și CSA Steaua 
București au remizat, 13-13. 
În clasament, podiumul este 
format momentan din CSA 
Steaua, CSM Știinţa Baia 
Mare și CS Dinamo, cu 15, 
15, respectiv 11 puncte, U 
Cluj fi ind acum pe locul 5, cu 
5 puncte, iar ACS Tomitanii 
pe ultimul loc, 0 puncte.

Pe scurt

Cele două echipaje de 8+1 

ale României, la feminin şi 

masculin, s-au califi cat la 

Jocurile Olimpice de la 

Tokyo, duminică, după ce 

au terminat pe locul secund 

cursele din cadrul regatei 

preolimpice de canotaj 

de la Lucerna (Elveţia).

În fi nala cursei preolimpi-

ce feminine de 8+1, România 

(Maria-Magdalena Rusu, Vivi-

ana-Iuliana Bejinariu, Georgi-

ana Dedu, Maria Tivodariu, 

Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, 

Mădălina Bereş, Denisa Tîlves-

cu, Daniela Druncea) a fost 

cronometrată cu timpul de 06 

min 15 sec 27/100, terminând 

în urma Chinei (06:12.80), dar 

înaintea Germaniei (06:22.52). 

Primele două clasate au obţi-

nut biletele pentru JO 2020.

La masculin, după o primă 

jumătate de cursă echilibrată, 

în care Noua Zeelandă, China 

şi România au alternat la con-

ducere, echipa Noii Zeelande 

s-a desprins şi a ocupat primul 

loc, cu timpul de 05 min 35 sec 

73/100, urmată de România 

(Alexandru Chioseaua, Florin-

Sorin Lehaci, Constantin Radu, 

Sergiu-Vasile Bejan, Vlad-Dra-

goş Aicoboae, Constantin Adam, 

Florin-Nicolae Arteni Fîntîna-

riu, Ciprian Huc, Adrian Mun-

teanu), 05 min 36 sec 92/100, 

şi Italia, 05 min 43 sec 91/100. 

De asemenea, primele două 

clasate s-au califi cat la JO.

Echipajul masculin de pa-

tru vâsle al României a ratat 

califi carea la Tokyo, Adrian Da-

mii, Andrei-Sebastian Cornea, 

Ioan Prundeanu şi Marian-Flo-

rian Enache clasându-se pe lo-

cul al patrulea în finală 

(05:56.74), după Estonia 

(05:50.94), Rusia (05:50.99) şi 

Lituania (05:53.09), în condiţi-

ile în care doar primele două 

locuri asigurau prezenţa la JO.

Mihai Chiruţă va lupta şi 

el pentru califi carea la JO 2020, 

în fi nala probei de simplu vâs-

le masculin, după ce a termi-

nat, duminică, pe locul al trei-

lea în a doua semifi nală 

(07:05.19), în urma reprezen-

tanţilor Poloniei (07:04.02) şi 

Canadei (07:04.93).

România mai avea şapte 

bărci califi cate la JO de la 

Tokyo, patru rame masculin, 

patru rame feminin, dublu vâs-

le feminin - categorie uşoară, 

dublu vâsle masculin, dublu 

vâsle feminin, dublu rame fe-

minin, dublu rame masculin.

România are acum 84 de 

sportivi calificaţi la JO 2020 

(nominal sau locuri cotă) la 

13 discipline sportive: înot, 

atletism, canotaj, fotbal, 

gimnastică artistică, baschet 

3x3, ciclism, lupte, tir spor-

tiv, canoe, tenis de masă, 

box şi scrimă:

¤ Atletism (5): Florentina Iuş-

co (săritura în lungime), Ali-

na Rotaru (săritura în lungi-

me), Claudia Bobocea (1.500 

m), Daniela Stanciu (săritura 

în înălţime), Alin Firfi rică 

(aruncarea discului);

¤ Baschet (4): (echipa femi-

nină 3x3);

¤ Box (1): Cosmin-Petre Gîr-

leanu (cat. 52 kg);

¤ Canotaj (36): patru rame 

masculin, patru rame femi-

nin, dublu vâsle feminin - ca-

tegorie uşoară, dublu vâsle 

masculin, dublu vâsle femi-

nin, dublu rame feminin, du-

blu rame masculin, 8+1 fe-

minin, 8+1 masculin;

¤ Ciclism (2): Vlad Dască-

lu (mountain bike), (ciclism 

pe şosea);

¤ Fotbal (18): echipa naţio-

nală olimpică;

¤ Gimnastică artistică (3): Ma-

ria Holbură (individual com-

pus), Larisa Iordache (indivi-

dual compus), Marian Drăgu-

lescu (sărituri);

¤ Înot (2): Robert Glinţă (100 

m spate), Daniel Martin (100 

m spate);

¤ Kaiac-canoe (2): canoe-2 

masculin pe 1.000 m;

¤ Lupte (4): Alina Vuc (cat. 

50 kg), Andreea Beatrice Ana 

(cat. 53 kg), Albert Saritov 

(cat. 97 kg - lupte libere), Alin 

Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg 

- lupte greco-romane);

¤ Scrimă (2): Ana-Maria Po-

pescu (spadă), Iulian Teodo-

siu (sabie);

¤ Tenis de masă (4): echipa 

feminină (3 jucătoare), Berna-

dette Szocs (simplu, dublu 

mixt), Elizabeta Samara (sim-

plu), Ovidiu Ionescu (simplu, 

dublu mixt);

¤ Tir sportiv (1): Laura Ilie 

(puşcă aer comprimat 10 m).

Jocurile Olimpice de la 

Tokyo au fost amânate pen-

tru intervalul 23 iulie-8 au-

gust 2021, după ce iniţial erau 

programate în perioada 24 iu-

lie-9 august 2020.

Echipajele de 8+1 de la canotaj s-au calificat la Jocurile Olimpice

Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj s-a impus cu 3-1 

pe terenul celor de la 

Universitatea Craiova, într-

o partidă din etapa a 8-a 

a play-off-ului din Liga 1.

Formația din Gruia rămâne 

pe primul loc în clasament și 

după a 8-a etapă din play-off 

și are un avantaj important î-

naintea ultimelor două etape.

Adrian Păun, intrat pe teren 

în minutul patru în locul lui 

Gîdea, avea să deschidă scorul 

la prima atingere. Mijlocașul 

clujenilor a primit mingea la 

un corner executat scurt de De-

ac și l-a învins pe Pigliacelli cu 

un șut la colțul lung.

Gazdele au dat o replică 

solidei campioanei în urmă-

toarele minute și aveau să 

marcheze prin Ștefan Baia-

ram. Tânărul oltean a șutat 

impecabil de la 25 de metri 

și a egalat scorul pe tabela 

de marcaj.

CFR Cluj, lecție de fotbal 
pe „Oblemenco”

Universitatea Craiova se 

anunța o contracandidată la 

titlu și în acest sezon, însă 

oltenii nu mai au nicio șansă 

și tremură chiar pentru lo-

cul al treilea. CFR Cluj a pre-

dat o adevărată lecție de fot-

bal în Bănie și nu i-a oferit 

nicio șansă Craiovei în repri-

za secundă.

Ciprian Deac avea să mar-

cheze golul de 2-1 în minutul 

68, la o fază în care Gabriel 

Debelujh l-a servit ideal. Ata-

cantul croat a dat o nouă pa-

să de gol în minutul 74 la 

reușita lui Păun. „Șeptarul”  

din Gruia a făcut o cursă ex-

celentă în fl ancul stâng și l-a 

executat din nou pe Pigliacelli 

cu un șut la colțul lung.

CFR Cluj a dominat până 

la fi nal meciul și s-a întors cu 

toate cele trei puncte după cel 

mai bun joc din acest play-off.

Iordănescu, mulțumit 
de joc, dar nu și de fani

Antrenorul lui CFR Cluj 

a vorbit la finalul jocului 

despre evoluția fotbaliștilor 

săi, însă a avut și câteva 

nemulțumiri.

„Am venit după puncte, 

asta am spus, aveam nevo-

ie. E un rezultat extrem de 

important, un joc foarte bun, 

din nou s-a întors entuzias-

mul, avem datoria să rămâ-

nem echilibrați. Am trecut 

peste o situație extrem de 

grea și mai avem două fi na-

le.Nivelul calitativ a fost unul 

foarte bun. Am început foar-

te bine, am marcat. După 

golul lui Baiaram a fost sin-

gura perioadă în care nu a 

fost ceea ce ne-am fi dorit. 

Repriza a doua a fost în to-

talitate a noastră. A fost un 

joc care ne dă încredere pen-

tru ce urmează.”, a declarat 

Iordănescu Jr.

Tehnicianul din Gruia a 

făcut un apel la adresa fa-

nilor lui CFR Cluj după ce 

susținătorii din Gruia au cri-

ticat evoluția favoriților din 

jocul cu Sepsi.

„Fac apel la suporterii 

CFR-ului să nu se dezică de 

jucători după momentele 

grele, ca cele cu Sepsi. Să 

nu uităm că această echipă 

a făcut performanță. E foar-

te greu, spre imposibil să 

poți lucra în acest ritm. Tac-

tica aplicată pentru fiecare 

joc în parte este la parame-

tri minimi, pentru că nu ai 

timp efectiv.Jucătorii au fost 

puțin frustrați la pauză, că 

au simțit că meritau mai 

mut. Mă bucur că fotbalul 

a fost drept cu noi și am 

câștigat trei puncte. Am lu-

at galben azi… Am cerut un 

fault.”, a declarat Edi Iordă-

nescu la finalul meciului.

Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-3. 
Ardelenii fac un pas important spre titlu.
CFR Cluj s-a impus cu 3-1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova,
într-o partidă din etapa a 8-a a play-off-ului din Liga 1

Adrian Păun a făcut spectacol în meciul Universitatea Craivoa – CFR Cluj 1-3

CSU Craiova: Pigliacelli – 
Căpăţînă, Acka, M. 
Constantin (Bălașa ’46), 
Vătăjelu – Mateiu (Tudorie 
’78), Nistor – Cîmpanu 
(Screciu ’66), Cicâldău 
(Fedele ’79), Baiaram 
(Camara ‘39) – A. Ivan. 
Antrenor: Marinos 
Ouzounidis
CFR Cluj: Sandomierski – 
Susic, Vinicius, Burcă, 
Camora – Deac (Hoban 
’81), Bordeianu, 
Sigurjonsson (Pereira ’66) 
– Gîdea (Păun ‘4, Rondon 
‘81), Debeljuh, V. 
Costache (Itu ’66). 
Antrenor: Edward 
Iordănescu.

Caseta tehnică
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