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Clujenii pot călători 
gratis cu autobuzul, 
de vineri
Municipiul Cluj-Napoca are peste 50% 
din populaţie vaccinată. „Vinerea Verde” 
începe de săptămâna aceasta.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

24 de case ilegale, 
demolate în Cluj-Napoca
În anul 2021, 24 de construcţii ilegale, 
dintr-un total de 96, au fost demolate 
în Cluj-Napoca.  Pagina 3

TIMP LIBER

Concertul Garret, 
reprogramat pentru 2022
Violonistul David Garrett a reprogramat con-
certele ce urmau să fi e susţinute la Bucureşti 
şi Cluj-Napoca, pentru anul 2022.  Pagina 7
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Maraton de vaccinare 
anti-COVID-19 la Bonțida
Autorităţile din Cluj vor să organizeze un ma-
raton de vaccinare la Castelul Banffy. Pagina 4
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

7 1.279 171 17 6 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 16 iunie 2021

ECONOMIE

Boc, despre Centura Metropolitană: 
„În 2023 începem lucrările”

ADMINISTRAȚIE

Harta virtuală a urbanismului 
din municipiul Cluj-Napoca

Primarul Emil Boc a declarat că 
„dacă totul decurge normal”, în 
anul 2023, lucrările la centura me-
tropolitană a Clujului vor putea în-
cepe. Emil Boc a declarat în cadrul 
şedinţei Consiliului Local al muni-
cipiului Cluj-Napoca de miercuri, 
16 iunie, că în acest an va fi  fi na-
lizată partea de documentaţie a 
proiectului ce prevede construirea 
Centurii Metropolitane, urmând că 
în 2022 să fi e demarată procedura 
de licitaţie publică.

„Anul acesta se termină do-
cumentatia, un an va dura lici-
taţia publică. Dacă totul decur-
ge normal, în 2023 începem lu-
crările la centura metropolita-
nă”, a spus Emil Boc.

Valoarea proiectului ar ur-
ma să se ridice la suma de 600 
de milioane de euro, însă su-

ma poate suferi modificări pe 
parcurs, în funcţie de evolu-
ţia proiectului.

Deşi proiectul ar fi  trebuit să 
fi e fi nanţat prin Programul Na-
ţional de Redresare şi Rezilien-
ţă (PNRR), acesta va fi  realizat 
în cadrul Programului Operaţi-
onal Sectorial – POS Transport, 
2021-2027, ceea ce înseamnă că 
noul termen de fi nalizare nu va 
mai fi  anul 2026, aşa cum era 
anunţat iniţial, ci anul 2027.

Centura de 41,8 kilometri va 
avea 20 de noduri. În cadrul 
proiectului pentru Centura Me-
tropolitană se propunerea rea-
lizarea unei reţele de piste de 
biciclete cu o lungime de 28 de 
kilometri, din care 19 kilome-
tri urmează să fi e de-a lungul 
centurii rutiere.

Primarul Emil Boc a anunţat 
lansarea unei hărţi live în care 
sunt afi şate certifi catele de ur-
banism şi autorizaţiile de con-
struire emise de primărie.

Este vorba despre „butonul 
GIS” (sistem informaţional ge-
ografi c) afi şat pe site-ul primă-
riei, la secţiunea „Locuire”, plat-
formă ce conţine planurile ur-
banistice zonale şi planurile ur-
banistice de detaliu emise din 
2014 încoace, dar şi toate auto-
rizaţiile de construite emise şi 
toate certifi catele de urbanism 
emise după 1 mai 2021. Datele 
din GIS sunt cele prevăzute în 
planul urbanistic general.

„Toate PUZ-urile, PUD-uri-
le, care sunt în valabilitate din 
2014, se pot vedea în sistemul 
GIS, toate autorizaţiile de con-

struire începând din mai anul 
acesta, toate certifi catele de 
urbanism din anul acesta. În-
cepând din ianuarie 2022, 
vrem ca cetăţeanul să poată 
obţine certifi catul de urbanism 
de informare, în sistem GIS. 
Pentru asta, avem nevoie să 
introducem toate regulamen-
tele în sistem GIS, din PDF în 
Word, e o muncă titanică de 6 
luni de zile, dar pe care o vom 
avea fi nalizată astfel încât, ce-
tăţeanul singur, fără să mai fa-
că nicio cerere la primărie, să 
îşi poată emite el, propriul lui 
certifi cat de urbanism de in-
formare, pentru a şti exact ce 
se poate construi”, a declarat 
primarul Emil Boc, în şedinţa 
consiliului local de miercuri, 
16 iunie.

Patru nopți la Untold, cât o luna la Monaco
Prețul chiriilor din Cluj a explodat după ce organizatorii au anunțat că Untold 2021 va avea loc în septembrie. 
Patru nopți de cazare depășesc prețul unei chirii lunare la Monaco. Pagina 5

Voluntarii CERT Rescue, „îngerii păzitori” ai șoferilor

CERT Rescue este o asociaţie non-profit care vine în ajutorul şoferilor care au ieşit 
în afara carosabilului şi nu îşi pot continua drumul. Pagina 7

Legătura Cluj - A3, 
fără fonduri europene
Primăria și Guvernul caută surse de finanțare pentru drumul expres
Emil Boc a anunțat că drumul de legătură dintre Cluj și Autostrada Transilvania 
va fi realizat prin alte fonduri decât cele europene sau din PNRR. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381

PUBLICITATE

160/230C
Înnorat

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

16°/24° Înnorat
15°/24° Înnorat
14°/22° Variabil
14°/24° Variabil

15°/22° Variabil
11°/17° Variabil
15°/20° Variabil
13°/19° Variabil

CLUJ-NAPOCA

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 

0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703
Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

Redactor-șef adjunct I Diana Cîmpean (politică, administrație)
Coordonator ediție online Tibor Demeter

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I
Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03

E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 
mica.publicitate@monitorulcj.ro

Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Coordonator mare publicitate – Călin Tanțău
Coordonator mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Diana Cîmpean
redactia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Carmen Lucuț – educație, social 
Georgiana Iuzic – tineret, social
Narcisa Bud – social, administrație
Sarah Gherman – social

Paul Gheorgheci – fotoreporter 
Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Mihaela Puiac, Ioana Hotea – dtp

ADRESA REDACŢIEI

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca a ajuns 
la 51,21% populaţie vacci-
nată anti-COVID-19. 
Campania Vinerea Verde 
începe în oraşul de pe 
Someş de vineri, 18 iunie.

Din data de 18 iunie, în fi -
ecare zi de vineri, transportul 
în comun va fi  gratuit în 
Cluj-Napoca.

„A venit şi Vinerea Verde. 
Am spus că atunci când rata 
de vaccinare depăşeşte 50% 
prin votul dumneavoastă, de 
la şedinţa anterioară de Con-
siliul Local, am validat deci-
zia Companiei de Transport 
Public ca împreună să imple-
mentăm, în premieră, în Ro-
mânia, programul Vinerea Ver-
de, adică «Stop! Vinerea ma-
şina stă pe loc». Invitaţia e 
adresată tuturor clujenilor de 
a utiliza transportul în comun 
ca principală modalitate de 
mobilitate în oraşul nostru.

Viaţa la oraş are din feri-
cire multe avantaje, dar şi mul-
te privaţiuni. O privaţiune es-
te legată de mobilitatea sau 
transportul cu maşina perso-
nală. În toate oraşele din lu-
me, mai ales cele europene, 
transportul cu maşina perso-
nală este descurajat, din cel 
puţin două motive: poluează 
şi ne afectează sănătatea (pu-
tem să ne lăsăm de fumat, dar 
nu putem ieşi afară să spu-
nem că mirosim aer curat da-
că e poluat – putem face toţi 
ceva ca aerul să fi e mai puţin 
poluat) şi mobilitatea alterna-
tivă la maşină ne oferă şansa 
să facem mai multă mişcare 
– lipsa de mişcare e o cauză 
importantă de îmbolnăvire. 
De aceea susţin mişcarea.

Le mulţumesc colegilor pen-
tru că au găsit soluţia legală 
pentru un proiect pilot care nu 
mai există nicăieri în ţară. Dragi 
clujeni, de vineri puteţi circu-
la cu Transportul în Comun 
din Cluj-Napoca fără bilet, gra-
tuit”, a declarat Emil Boc în 
cadrul şedinţei Consiliului Lo-
cal de miercuri, 16 iunie.

Situaţia vaccinării anti-CO-
VID-19 în Cluj-Napoca:
¤ Numărul total populaţie 
vaccinabilă în municipiul 
Cluj-Napoca – 286.024
¤ Numărul total populaţie 
vaccinată cu cel puţin o doză 
de vaccin – 146.447
¤ Procent populaţie vaccina-
tă cu cel puţin o doză de vac-
cin – 51,20

Primarul Clujului a promis 
că odată ce Cluj-Napoca de-
păşeşte pragul de 50% popu-
laţie vaccinată împotriva CO-
VID-19, campania Vinerea Ver-
de va începe şi a explicat cum 
se va desfăşura:

„Se acordă gratuitate la 
transportul public în comun, 
pentru orice persoană, pe ra-
za municipiului Cluj-Napoca, 
subliniez, doar pe raza muni-

cipiului. Estimăm că acţiunea 
de acordare a oricărui titlu de 
călătorie gratuit ar fi  descura-
jat acţiunea.

Costurile vor fi  suportate 
de către CTP, se va aplica me-
toda compensaţiei, astfel că 
Primăria va plăti, dacă e ne-
voie, compensanţii pentru ser-
vicii de transport public. Cos-
turile suplimentare vor fi  sta-
bilite pe baza unei analize, 
Primariă va suporta prin com-
pensaţii, vor fi  suportate din 
banii clujenilor. Aceasta a fost 
formula legală, posibilă”, a 
mai spus primarul Emil Boc 
la fi nalul lunii mai.

Veşti bune pentru 
Cluj-Napoca 
– incidenţa: 0,09

Emil Boc a evidenţiat la în-
ceputul şedinţei de Consiliu 
Local de miercuri, 16 iunie, 
că municipiul Cluj-Napoca e 
pe calea cea bună şi că veşti-
le privind pandemia de CO-
VID-19 sunt tot mai plăcute.

Rata de incidenţă din ora-
şul de pe Someş a ajuns la 
0,09 cazuri de COVID-19 la 
1.000 de locuitori, potrivit 

datelor Direcţiei de Sănăta-
te Publică, la data de 16 iu-
nie 2021.

Deşi rata incidenţei a avut 
şi creşteri semnifi cative de-a 
lungul pandemiei, în Cluj-Na-
poca nu s-a impus niciodată 
măsura carantinării.

„Veştile sunt foarte bune 
în momentul de faţă, din punct 
de vedere al pandemiei de CO-
VID-19. Dragi clujeni, 0,09 es-
te rata de incidenţă a COVID-19 
pe raza municipiului Cluj-Na-
poca. Vedeţi că avem două 
puncte mari de referinţă – 18 
noiembrie când am avut 9,67 
şi 7 aprilie când am avut 8,01 
şi acum 0,09. Pentru asta do-
resc să le mulţumesc clujeni-
lor că, iată, fără carantină, am 
reuşit să ţinem oraşul în pi-
cioare datorită, în primul rând, 
a respectării de către majori-
tatea covărşitoare a cetăţeni-
lor a regulilor specifi ce pan-
demiei şi în egală măsură urăm 
mulţumiri corpului medical 
de elită al Clujului. Nu în ul-
timul rând, le mulţumim tu-
turor structurilor administra-
tive care au făcut posibil acest 
lucru”, a explicat Emil Boc.

E oficial! Clujenii pot 
călători gratis 
cu autobuzul, de vineri
Municipiul Cluj-Napoca are peste 50% din populație vaccinată. 
Vinerea Verde începe de săptămâna aceasta.

Din data de 18 iunie, în fi ecare zi de vineri transportul în comun va fi  gratuit în Cluj-Napoca

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Un clujean a făcut o propu-
nere inedită în privinţa 
diminuării poluării în trafi c, 
de către maşinile care emit 
fum „vizibil şi exagerat”.

Ideea clujeanului este crearea 
unui număr de telefon special un-
de oricine poate reclama, printr-un 
SMS, maşinile care emit foarte 
mult fum în trafi c, prin transmi-
terea numărului de înmatriculare.

Odată ce se strânge un nu-
măr mai mare de sesizări, ar 

putea ieşi la iveală dacă maşi-
na în cauză are Inspecţia Teh-
nică Periodică (ITP) valabilă, 
dar şi care unitate a verifi cat-o.

„M-am gândit la crearea 
unui număr de telefon speci-
al şi uşor de reţinut, la care 
să poată fi  semnalizat prin 
SMS numărul de înmatricula-
re a oricărui autoturism care 
emite fum vizibil şi exagerat 
atunci când este în trafi c. Cen-
tralizarea computerizată poa-
te spune în urma multiplelor 
raportări ale aceluiaşi autotu-
rism dacă acesta are ITP va-

labil, precum şi unitatea ITP 
care a verifi cat autoturismul”, 
spune bărbatul.

În cazul în care aceeaşi unita-
te a verifi cat maşina, un control 
ar putea avea loc şi la unitatea 
ITP respectivă. Rezultatul fi nal ar 
fi  „dispariţia fumigenelor”.

„Dacă iese de multe ori ace-
eaşi adresă, acea unitate ITP ar 
putea fi  verifi cată pentru confor-
mitate sau somată să verifi ce 
procedurile de măsurare a noxe-
lor cu mai multă atenţie. Trep-
tat, fumigenele ar dispărea cu 
desăvârşire, pentru un aer cu 

adevărat mai bun în oraşe. Un 
singur autoturism poate polua 
cât 1.000, în cazul unui motor 
uzat peste măsură. O soluţie sim-
plă şi extrem de efi cientă, cred 
eu”, a mai explicat bărbatul.

Viitorul municipiului 
Cluj-Napoca, fără maşini?

Emil Boc a spus în nenumăra-
te rânduri că îşi doreşte ca în 
Cluj-Napoca maşina să fi e folosi-
tă doar la nevoie, iar cetăţenii să 
apeleze de câte ori pot la alterna-
tive precum transportul în comun, 
mersul pe bicicletă sau pe jos.

Ideea unui clujean pentru a reduce poluarea în trafic

15°/22° Variabil
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a 
anunțat că se lucrează cu 
Ministerul Transporturilor 
pentru fi nanțarea drumu-
lui de legătură a Clujului 
la Autostrada Transilvania 
prin alte fonduri decât 
cele fonduri europene 
sau prin PNRR.

Primarul Emil Boc a decla-
rat miercuri, în ședința con-
siliului local, că administrația 
locală lucrează, cu sprijinul 
ministrului Transporturilor, 
Cătălin Drulă, la găsirea unei 
surse de fi nanțare pentru le-
gătura Clujului la Autostradă.

Certifi cat de urbanism 
pentru Drumul Expres 
A3 - DN1 de la Mărtinești

Consiliul Județean Cluj a 
emis, la începutul anului, cer-
tifi catul de urbanism pentru 
construirea Drumului Expres 
ce va face conexiunea între 
Autostrada A3 și DN1.

„Este un proiect extrem de 
util pentru întreg județul, ce 
va asigura conectarea la cele 
mai efi ciente rute de trans-
port, va scurta durata multor 
deplasări și va contribui la re-
ducerea numărului de auto-
vehicule afl ate în tranzit prin 
Cluj-Napoca, Turda și nume-

roase alte localități clujene”, 
a declarat Alin Tișe, 
președintele Consiliului 
Județean Cluj.

Investiția urmărește rea-
lizarea unei căi de comunicații 
rapide, care să degreveze tra-

fi cul greu de pe teritoriul mu-
nicipiului Turda. În acest fel, 
pe lângă îmbunătățirea 
calității mediului ca urmare 
a reducerii emisiilor de no-
xe, proiectul urmărește să 
scurteze timpii de parcurs 

între municipiul Cluj-Napo-
ca, atât spre autostrada A10 
Sebeș-Turda și, ulterior, spre 
A1 (București, Nădlac), cât 
și înspre autostrada A3 (Tur-
da, Câmpia Turzii, Târgu-
Mureș, Brașov).

Investiție de 55,3 
milioane de euro pentru 
drumul de 5,3 kilometri

Astfel, sectorul de drum 
propus, între localitățile 
Turda și Mărtinești, va avea 
o lungime estimată de 5,3 
km și va cuprinde două 
benzi de circulație pe un 
sens. Costul estimat al 
investiției gestionate de 
Compania Națională de Ad-
ministrare a Infrastructurii 
Rutiere este de 55,33 mili-
oane de euro, finanțarea fi-
ind asigurată, în principal, 
din fonduri europene ne-
rambursabile.

Viitorul tronson de drum 
Turda-Mărtinești este parte a 
drumului expres Turda - Hal-
meu (Someș Expres), proiect 
de infrastructură prevăzut în 
Master Planul General de 
Transport al României 2014-
2030 și prin intermediul căru-
ia se va realiza conexiunea la 
Rețeaua Trans - Europeană de 
Transport (TEN-T). Someș Ex-
pres va avea o lungime tota-
lă de peste 320 de km și va 
interconecta cele mai impor-
tante municipii din zona de 
Nord-Vest a României: Cluj-
Napoca, Bistrița, Satu Mare, 
Baia Mare.

Primăria caută finanțare 
pentru legarea Clujului la Autostradă
Primarul Emil Boc spune că drumul expres de la Mărtinești nu va fi finanțat din fonduri europene

CJ Cluj a emis certifi catul de urbanism pentru construirea Drumului Expres ce va face conexiunea între A3 şi DN1

Conectarea Clujului la Autostrada 
Transilvania rămâne la stadiul de promisiu-
ne și în 2021. Drumul de șapte kilometri ar 
urma să fie gata abia peste un an.
În primăvara anului 2020, primarul Emil Boc decla-
ra că drumul expres ce va lega Clujul la Autostrada 
Transilvania ar putea fi  gata anul acesta.
Termenul pare acum unul nerealist, având în 
vedere că abia în noiembrie, Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru 

studiul de fezabilitate și proiectul tehnic al lu-
crării, edilul clujean avansând un nou termen 
la care clujenii ar putea circula pe drumul ex-
pres: începutul anului 2022.
În noiembrie 2020, CNAIR a semnat contrac-
tul pentru studiul de fezabilitate și proiect 
tehnic pentru drumul expres ce va lega 
Cluj-Napoca de Autostrada Transilvania, prin 
localitatea Mărtinești. Valoarea contractului 
semnat cu SC Explan SRL este de 
2.707.123,03 lei fără TVA.

Drumul expres, gata în 2022?

EMIL BOC | primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Am o veste bună. Prin 
susținerea ministrului 
Transporturilor, Cătălin 
Drulă și a prim-
ministrului Florin Cîțu 
găsim o sursă de 
finanțare mai rapidă 
decât PNRR sau 
fondurile europene 
pentru a realiza cei 6-7 
kilometri care să 
conecteze Clujul la autostradă și să scăpăm de 
aglomerația din Baciu, de pe Bulevardul Muncii, 
care astăzi transferă tot traficul greu care vine 
dinspre Turda, București și am găsit înțelegere, 
iar veștile sunt bune în această direcție, că vom 
găsi înțelegere pentru a grăbi lucrurile“

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a decla-
rat miercuri, după ce 
Tribunalul Cluj a anulat 
HCL privind amenajarea 
parcului din Zorilor, pe stra-
da Observatorului, că are 
încredere că instanţa va da 
dreptate, în cele din urmă, 
primăriei, dând asigurări că 
parcul va fi  realizat.

„S-a vorbit despre parcul Zo-
rilor. Avem 15 procese cu pro-
prietarul pentru Parcul Observa-
tor. A câştigat un singur proces, 
temporar, în instanţă. Avem în-
credere în instanţă, că lucrurile 
vor fi  în favoarea primăriei. Aco-
lo, vă pot asigura că se va face 
parc, doar că suntem întârziaţi 
de procese, din 16 am pierdut 
unul până acum, e o înfrângere 
de etapă, victoria, până la urmă 
tot a primăriei va fi  pentru că 
acolo se va face parcul Observa-
tor. Am spus de fi ecare dată că 
nu înţeleg această hărţuire la ne-

sfârşit a unor proprietari de te-
renuri care doresc cu orice preţ 
să facă blocuri, dacă se poate şi 
de 25 de etaje şi să nu lase un 
milimetru de spaţiu verde pen-
tru cetăţeni. Pot să le spun că la 
această masă, primăria va apă-
ra cei 350.000 de cetăţeni în de-
trimentrul celor care doresc cu 
orice preţ un oraş pentru profi t.

Avem încredere în justiţie, 
acesta este mesajul meu, pen-
tru că dacă din 16 procese am 
câştigat 15, sunt convins că îl 
vom câştiga şi pe acesta, la fi -
nal, şi vom duce proiectul Par-
cului Observator mai departe”, 
a declarat primarul Emil Boc.

Tribunalul a anulat 
HCL privind amenajarea 
Parcului Zorilor

Tribunalul Cluj a dispus, săp-
tămâna trecută, anularea hotă-
rârii consiliului local (HCL) pri-
vind amenajarea Parcului Zori-
lor, de pe strada Observatorului.

Instanţa a dat dreptate fi r-
mei Florisal, proprietarul tere-

nului expropriat pentru ame-
najarea parcului (deţinută de 
Sile Puşcaş, fostul ginere al lui 
Ioan Rus) şi a anulat HCL 
120/24.03.2021 privind apro-
barea PUZ – Amenajare parc 
Cartier Zorilor, str. Observato-
rului Sud.

Firma a contestat decizia 
Primăriei de a schimba desti-
naţia terenului, din zonă cu 
funcţiune mixtă, pe care se pu-
tea construi, în zonă verde, cu 
scuaruri, grădini, parcuri cu ac-
ces public nelimitat. Patronul 
fi rmei ar fi  urmărit ridicarea 
unui ansamblu imobiliar pe te-
renul de 1,2 hectare. Decizia 
nu este defi nitivă.

Amintim că, recent, Sile 
Puşcaş, care este şi proprie-
tarul Platinia, şi-a retras o do-
naţie de teren făcută Primări-
ei când s-a edifi cat blocul Pla-
tinia, pentru extinderea stră-
zii Calea Mănăştur, probabil 
pentru a se răzbuna pentru 
exproprierea terenului de pe 
strada Observatorului.

Emil Boc: „Parcul Zorilor 
merge mai departe”

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În anul 2021, 24 de con-
strucţii ilegale, dintr-un 
total de 96, au fost demo-
late în Cluj-Napoca. Pe 
strada Valea Chintăului 
mai sunt 31 de case fără 
autorizaţie de construcţie.

Consilierul local Adriana 
Cristian a readus în discuţie 
situaţia construcţiilor ilegale 
de pe strada Valea Chintăului, 
în cadrul şedinţei consiliului 
local de miercuri, 16 iunie.

Pe acea stradă din munici-
piu încă există 31 de imobile 
ilegale, construite fără auto-
rizaţie.

„Ţinând cont că vorbim de 
Valea Chintăului, aş vrea să 
ştiu o situaţie, dacă se poate, 
pentru că am discutat de foar-
te multe ori în Consiliul Lo-
cal despre construcţiile ilega-
le din zonă.

Am nişte răspunsuri la o 
interpelare pe care am făcut-o 

şi ştim că în momentul de fa-
ţă, conform informaţiilor pri-
mite, sunt 31 de construcţii 
fără autorizaţie. Numărul mi 
se pare mic şi aş vrea să va-
lidez această informaţie. În 
teren pare să fi e diferit, din-
tre care 15 au fost sancţiona-
te, 3 au primit plângeri con-
travenţionale (dintre care do-
uă au avut termen deja în lu-
na aprilie a acestui an). Con-
sider că e important să fi m in-
formaţi asupra măsurilor ca-
re se iau în această speţă”, a 
punctat consilierul local.

Tarcea: „Se fac verifi cări 
în oraş. 24 de construcţii 
au fost demolate”

Viceprimarul Dan Tarcea a 
confi rmat datele pe care con-
silierul local Adriana Cristian 
le-a prezentat la şedinţă, adă-
ugând că pentru 15 clădiri 
sunt începute procedurile ad-
ministrative, iar alte 12 sunt 
în termen pentru „intrarea în 
legalitate”:

„Pot să vă confi rm aceas-
tă informaţie – datele sunt co-
recte, sunt într-adevăr 31 de 
imobile care au fost constru-
ite fără autorizaţie de con-
strucţie. Pentru 15 sunt înce-
pute procedurile administra-
tive, iar 12 sunt în termen 
pentru intrarea în legalitate, 
conform termenului legal, sta-
bilit de lege”, a răspuns vice-
primarul Dan Tarcea.

Viceprimarul a mai expli-
cat că în Cluj-Napoca se fac 
verifi cări în ceea ce priveşte 
construcţiile ilegale şi că în 
anul 2021 au fost demolate 
24 de imobile fără autoriza-
ţie de construcţie:

„Poliţia locală face verifi -
cări în acest sens, avem pe 
rol 91 de dosare de desfi in-
ţare în acest moment, 24 de 
construcţii au fost deja de-
molate în acest an, pentru 
21 suntem în procedură de 
contestaţie, iar celelalte sunt 
la executor pentru a parcur-
ge procedurile legale.”

24 de case ilegale, demolate 
în Cluj-Napoca în 2021

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Centrele de vaccinare din 

judeţul Cluj vor fi  reorga-

nizate, astfel încât să se 

poată adresa unui număr 

mai mare de persoane. 

Şeful DSP Cluj şi prefectul 

Clujului au explicat în ce 

constă reorganizarea.

În timp ce unele centre de 

vaccinare din România se în-

chid, autorităţile din Cluj se 

gândesc la o reorganizare a 

centrelor, în aşa fel încât 

campania de vaccinare să 

meargă mai departe şi să a-

jungă în zonele „marginali-

zate” până acum.

Judeţele în care se vor în-

chide centre de vaccinare 

sunt: Bihor, Giurgiu, Timiş, 

două centre din Mehedinţi 

şi câte trei centre în Teleor-

man şi Vâlcea.

Centre de vaccinare din 
Cluj vor fi  reorganizate

monitorulcj.ro a luat legă-

tura cu şeful Direcţiei de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj, 

Mihai Moiescu, dar şi cu pre-

fectul judeţului Cluj, Tasna-

di István-Szilárd, pentru a ex-

plica în ce constă această re-

organizare.

Centrele de vaccinare din 

judeţul Cluj vor fi  reorganiza-

te, astfel încât în zonele cu 

mai multe fl uxuri, dar cu ce-

rere mică, se va reduce nu-

mărul acestora.

„Constă în reanalizarea pro-

prie a centrelor de vaccinare 

de către acestea, iar cu spri-

jinul DSP Cluj şi Casei Jude-

ţene de Asigurări de Sănăta-

te Cluj, urmează să se stabi-

lească de comun acord în ce 

formă vor continua activita-

tea centrele din judeţ. Nu es-

te vorba despre sistarea acti-

vităţilor neapărat, cât despre 

reducerea fl uxurilor eventual, 

acolo unde se impune”, a de-

clarat pentru monitorulcj.ro 

prefectul Clujului, Tasnadi Is-

tván-Szilárd.

Şeful Direcţiei de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj a spus că 

în unele centre de vaccinare 

se va reduce programul me-

dicilor şi a asistenţilor, sau în 

cazuri mai extreme, se vor co-

masa centrele de vaccinare 

din localităţi.

„Momentan, reorganiza-

rea este în lucru. Ideea este 

următoarea: vom analiza în 

funcţie de numărul de vac-

cinări, numărul de fluxuri 

şi se merge pe ideea unei 

reogranizări. Acolo unde 

este adresabilitate crescu-

tă se va menţine acelaşi nu-

măr de fl uxuri şi acelaşi pro-

gram, iar acolo unde este 

scăzută adesabilitatea se va 

reduce numărul de fl uxuri şi 

programul. În aceste cazuri, 

s-ar putea ca unele centre de 

vaccinare să funcţioneze 

într-un anumit interval de 

timp sau să se comaseze cen-

trele”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro, şeful DSP Cluj, 

Mihai Moiesescu.

Se vor forma noi echipe 
pentru vaccinare mobilă

Cât despre personalul me-

dical care va rămâne liber du-

pă această reorganizare, aceş-

tia vor fi  grupaţi în echipe mo-

bile care vor vaccina persoa-

nele care nu se pot deplasa 

din motive medicale, dar şă 

în zonele rurale unde nu exis-

tă deloc centre.

„Personalul care rămâne 

liber după această reducere 

şi reorganizare la nivelul ju-

deţului, va fi  utilizat în a for-

ma echipe mobile de vacci-

nare şi să începem vaccina-

rea şi în zonele în care per-

soanele nu se pot deplasa, 

sau în zonele rurale unde nu 

sunt centre de vaccinare. 

Vrem să regândim aceste cen-

tre, în aşa fel încât să creş-

tem acoperirea oamenilor 

vaccinaţi”, a adăugat şeful 

DSP Cluj.

De ce a scăzut intenţia 
clujenilor de a se vaccina?

La întrebarea „de ce a scă-

zut intenţia de vaccinare?”, 

prefectul Clujului a spus că 

nu a scăzut interesul oameni-

lor, ci mulţi dintre ei sunt „ple-

caţi în concedii”.

„Nu cred că a scăzut in-

tenţia, chiar dacă cifrele au 

scăzut, mai degrabă este o 

perioadă în care cetăţenii 

poate sunt plecaţi în conce-

dii. Vom tranzita şi perioa-

da de vacanţă şi o să vedem 

atunci dacă cifrele vor creş-

te din nou sau nu”, a mai 

adăugat prefectul Clujului.

Şeful DSP Cluj este de al-

tă părere, spunând că inte-

resul asupra vaccinării este 

în scădere şi chiar atrage 

atenţia oamenilor că virusul 

nu a dispărut.

„Interesul asupra vaccină-

rii este în scădere în Cluj, iar 

acest lucru nu este pe placul 

meu sau pe dorinţa DSP-ului. 

Noi ne-am dorit să vaccinăm 

cât mai mult, iar lumea să de-

vină conştientă că vaccinarea 

este singura soluţie de a ne 

proteja faţă de acest virus 

SARS-CoV-2”, a explicat Mi-

hai Moiesescu.

Rata de vaccinare în 

Cluj-Napoca a ajuns peste 

50% din populaţia vaccina-

bilă, în timp ce judeţul are 

42% din populaţie vaccina-

tă, însă nu este sufi cient pen-

tru a putea reveni „la nor-

malitate”, iar şeful DSP Cluj 

spune că „mai avem de tras 

până la 70%”.

„Nu am făcut o asemenea 

cercetare să văd de ce a scă-

zut atât de tare interesul a-

supra vaccinării, însă cred că 

acest lucru se întâmpă de 

când a scăzut foarte tare ra-

ta de incidenţă în Cluj. Dar 

lumea trebuie să ştie că vi-

rusul nu a dispărut şi încă 

circulă. Virusul circulă mai 

greu datorită vaccinării, dar 

şi a evoluţiei naturale a in-

fecţiei populaţiei, dar mai 

avem până ajungem la 70% 

la rata de vaccinare”, a afi r-

mat şeful DSP Cluj.

Centrele de vaccinare din județul 
Cluj în curs de reorganizare
În timp ce, în țară, tot mai multe centre de vaccinare se desființează, la Cluj, 
autoritățile pregătesc o restructurare a fluxurilor de imunizare. Cum vor funcționa?

În timp ce unele centre de vaccinare din România se închid, autorităţile din Cluj se gândesc la o reorganizare a centrelor

Maraton de vaccinare 
anti-COVID la Castelul Banffy
Autorităţile din Cluj vor 

să organizeze un maraton 

de vaccinare la Castelul 

Banffy din Bonţida.

Se va organiza un altfel de 

maraton de vaccinare la Cas-

telul Banffy din Bonţida. Pre-

fectul Clujului, Tasnadi Is-

tván-Szilárd a spus că se va 

organiza un centru de vacci-

nare la Castelul Banffy, într-un 

weekend, însă nu se ştie exact 

când va fi , întrucât detaliile 

nu sunt încă puse la punct.

„Detalii voi avea în mo-

mentul în care şeful DSP Cluj, 

domnul Moisescu îmi va con-

fi rma în ce dată avem echipe 

valabile. Şi atunci vom şti 

exact data de organizare”, a 

spus prefectul Clujului pen-

tru monitorulcj.ro.

Maratonul de la 
Castelul Bran – 
„O altă înţepătură”

Maratonul de vaccinare 

va fi „un altfel de maraton”, 

în sensul în care se va vac-

cina populaţia vineri, sâm-

bătă şi duminică, dar nu zi 

şi noapte.

Cel mai probabil va fi 

după modelul maratronu-

lui de vaccinare de la Cas-

telul Bran, care a fost des-

chis în fiecare weekend din 

luna mai, în clădirile Vămii 

Medievale. Oamenii nu au 

avut nevoie de programare 

şi s-au vaccinat cu doze Pfi-

zer BioNTech.

Toţi benefi ciarii au primit 

„diplomă de vaccinat la Cas-

telul Bran” şi, în cazul în ca-

re au optat şi pentru vizita la 

Castel, au avut acces gratuit 

la Expoziţia cu Instrumente 

Medievale de Tortură.

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă că a recepţionat 

50 de noi echipamente 

medicale de înaltă tehno-

logie, care au fost 

deja livrate Spitalului 

de Copii, unitate sanitară 

afl ată în subordine.

Este vorba despre două a-

parate de ventilaţie oscilatorie 

de frecvenţă înaltă, un aparat 

de ventilaţie mecanică portabil 

pediatric/adult, compatibil 

RMN, 15 aparate pentru moni-

torizare hemodinamică şi do-

uă staţii centrale de monitori-

zare. De asemenea, la Spitalul 

clujean de Copii au mai ajuns 

trei monitoare mobile pentru 

triajul pacienţilor, două modu-

le pentru două ventilatoare din 

dotare, 10 nebulizatoare şi 15 

sisteme complete otoscop/ of-

talmoscop/ termometru/ ten-

siometru de perete.

„Cu adevărat importante 

sunt numeroasele benefi cii pe 

care aceste dotări de ultimă 

generaţie le vor aduce mici-

lor pacienţi. Tehnologia mo-

dernă de care benefi ciază va 

facilita monuitorizarea stării 

de sănătate a copiilor şi rea-

lizarea unui act medical de 

cea mai bună calitate”, a de-

clarat Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj.

Valoarea celor 50 de noi 

echipamente medicale ultra-

moderne este de 3.231.690 de 

lei. Acestea au fost cumpăra-

te în cadrul proiectului cu fi -

nanţare europeană câştigat de 

forul administrativ judeţean 

şi care vizează dotarea Uni-

tăţii de Primire a Urgenţelor 

din Spitalul de Copii, în con-

textul pandemiei COVID-19.

Noi echipamente medicale 
pentru Spitalul de Copii
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Preţurile chiriilor din Cluj 

sunt „umfl ate” pe perioa-

da Untold-ului. O garsoni-

eră de lux ajunge la pre-

ţul de 5.500 de euro pen-

tru patru nopţi de cazare, 

în timp ce în Monaco 

un apartament de lux 

este mult mai ieftin.

Festivalul Untold „umfl ă 

preţurile” chiriilor în fi ecare 

an în Cluj-Napoca, iar în pe-

rioada desfăşurării festivalu-

lui, câteva nopţi de cazare 

ajung să fi e mult mai scum-

pe decât o cazare în Monoa-

co, potrivit wallstreet.ro.

Untold 2021 se va desfăşu-

ra în perioada 9-12 septem-

brie, festivalul va avea loc du-

pă un an de pauză, din cau-

za pandemiei. De când s-a 

anunţat organizarea celui mai 

mare festival din România, 

preţurile chiriilor „au explo-

dat” pentru perioada de pa-

tru nopţi din luna septembrie.

Garsonieră la 5.500 de 
euro pe perioada Untold

Cele mai mici preţuri nu co-

boară sub 1.700 de lei, aceas-

ta fi ind oferta pentru o came-

ră triplă, dotată cu trei paturi 

şi o baie la comun. Se mai gă-

sesc unele oferte între 2.000 şi 

3.000 de lei, iar apoi apar ofer-

tele exagerat de mari.

Un exemplu concret ar fi  

un apartament de tip studio, 

de 58 de metri pătraţi care a-

re un preţ de 27.200 de lei 

pentru patru nopţi de cazare. 

De asemenea, o garsonieră, 

bine dotată, ajunge la suma 

de 5.500 de euro pentru cele 

patru nopţi de cazare.

Apartamentele de tip stu-

dio din Monaco sunt mult mai 

ieftine, şi aici vorbim despre 

apartamentele de lux care au 

privelişte către mare. Ba chiar 

mai mult, rămâi şi cu aproxi-

mativ 1.500 de euro în mână.

Peste 36.000 de lei pentru 
patru nopţi de cazare

De asemenea, o vilă cu 

trei camere a ajuns să coste 

36.400 de lei pentru perioa-

da festivalului, iar la hote-

luri aproape că nu se mai gă-

sesc locuri de cazare. Toto-

dată, un apartament cu un 

dormitor în apropierea locu-

lui în care se va desfăşura 

Untold costă 23.400 de lei 

pe patru nopţi.

În centrul municipiului 

Cluj-Napoca se pot închiria a-

partamente, timp de patru 

nopţi, pe perioada Untold, cu 

20.000 de lei.

În acelaşi timp, clujenii 

care stau la casă îşi oferă 

curţile ca zone de camping 

pentru festivalieri. 70% din 

locurile de cazare din jude-

ţul Cluj s-au ocupat deja 

pentru perioada august şi 

septembrie, imediat după ce 

organizatorii celor două fes-

tivaluri, Untold şi Electric 

Castle, au anunţat reluarea 

evenimentelor.

Cu toate acestea, direc-

torul Untold, Edy Chereji 

a anunţat că se vor mai gă-

si locuri, pentru că şi echi-

pa Untold se va ocupa de 

acest aspect, asigurând ca-

zare în unităţi hoteliere de 

tip cămin.

Patru nopți de cazare 
pentru Untold, 
cât o lună la Monaco
Festivalul Untold „umflă” prețurile chiriilor din Cluj, 
festivalierii ajungând să plătească mii de euro pentru patru nopți

Festivalul Untold „umfl ă preţurile” chiriilor în fi ecare an în Cluj-Napoca

Guvernul României a dat undă verde pentru 
organizarea marilor festivalurilor, fără limită 
de capacitate. Astfel, datorită succesului pe 
care îl are campania de vaccinare, România 
este printre primele ţări care își deschide por-
ţile către publicul iubitor de festivaluri.

Untold 2021 va fi  o reîntâlnire îndelung aș-

teptată, după aproape doi ani de pauză, o 
sărbătoare mondială a revenirii la normalita-
te. Și pentru cei peste 1000 de furnizori și 
15.000 de colaboratori ai festivalului, garan-
ţia că se întâmplă a șasea ediţie UNTOLD în-
seamnă o relansare a activităţii după mai bi-
ne de 16 luni de pauză.

Untold 2021, revedere fără limită de capacitate

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

În urma discuţiilor pri-

vind noua lege a pensiilor, 

vicepremierul Kelemen 

Hunor este de părere că 

pensia nu ar trebui să 

depăşească 75% din valoa-

rea salariului net.

Vicepremierul Kelemen 

Hunor a declarat faptul că 

pensia nu ar trebui să depă-

şească 75% din valoarea sa-

lariului net. Declaraţia a ve-

nit în urma discuţiilor în co-

aliţie, privind o nouă lege a 

pensiilor şi limitarea pensi-

ilor speciale.

Categorii care se abat 
de la regulă

Dacă există în România u-

nele categorii care au, pe pe-

rioada carierei, anumite restric-

ţii (magistraţii, primarii, par-

lamentarii, poliţiştii, militarii, 

etc.), atunci se poate compen-

sa pe partea de pensii cu punc-

te suplimentare, dincolo de 

principiul contributivităţii, în-

să statul român trebuie să ia 

o decizie în acest sens, a trans-

mis Kelemen Hunor la B1 TV, 

potrivit Agerpres.

„Sunt pensii care sunt 

mai mari decât salariul brut, 

de aceea ajungem la 

30-40-50.000 de lei pe lună 

şi acest lucru nu este co-

rect. Din salariul net, ma-

xim 75% poate să fie pen-

sia. Aşa fac nemţii, aşa fac 

francezii. De la 70, la 75%, 

unii merg până la 76-77%. 

Aşa fac în foarte multe ţă-

ri deosebirea şi recompen-

sa pentru aceste categorii 

profesionale. Noi evităm să 

discutăm acest lucru”, a 

spus preşedintele UDMR.

Preşedintele UDMR a amin-

tit că în cadrul coaliţiei a fost 

înfi inţat un grup de lucru ca-

re analizează problema aces-

tor categorii de pensii.

Românii se pot pensiona 
la 70 de ani!

Mai nou, românii pot ră-

mâne în câmpul muncii pâ-

nă la vârsta de 70 de ani, la 

cere, potrivit noului proiect 

de lege adoptat zilele trecu-

te în Guvern.

Bugetarii nu vor mai pu-

tea cumula salariul cu pensia, 

însă vor fi  unele excepţii cum 

ar fi  aleşii locali, parlamenta-

rii, membrii CCR şi ai Curţii 

de Conturi, şi nu numai.

Angajaţii din sectorul pu-

blic care se află la pensie 

deja, au obligaţia ca în ter-

men de 30 de zile de intra-

rea în vigoare a legii să op-

teze, fie îşi continuă activi-

tatea până la 70 de ani, cu 

suspendarea pensiei, sau se 

suspendă contractul de ser-

viciu şi intră în pensie.

Pensia nu ar trebui 
să depășească 75% 
din valoarea salariului net

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

La începutul anului 2021, 

piaţa de energie electrică a 

fost liberalizată, iar de la 1 

iulie se anunţă scumpiri la 

facturile de energie electrică 

şi gaz, pentru consumatorii 

care sunt incluşi 

în serviciul universal.

Potrivit Forbes România, 

preţul la energie electrică va 

creşte cu până la 7,5%, în func-

ţie de regiunea în care se afl ă 

oamenii, iar preţurile vor fi  va-

labile până la fi nalul anului.

Cele mai mari scumpiri vor 

fi  în regiunea Transilvania Nord 

(Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, 

Maramureş, Satu Mare, Sălaj), 

unde preţurile facturilor vor 

creşte cu aproximativ 6,9%.

Există două tipuri de con-

sumatori: cei care au se află 

în regim universal, cei care 

au rămas cu actualul furni-

zor şi nu au semnat un con-

tract concurenţial, şi consu-

matorii care se află în pia-

ţa concurenţială.

„Cei care sunt în serviciu 

universal vor avea în per-

manenţă un preţ mai mare 

decat cei care sunt pe piaţa 

concurenţială şi au negoci-

at sau au ales o anumită 

ofertă din piaţă. Serviciul u-

niversal este unul dintre ce-

le mai scumpe produse de 

pe piaţa consumatorilor cas-

nici de energie electrică”, a 

declarat, Dumitru Chisăliţă, 

preşedintele Asociaţiei Ener-

gia Inteligentă, potrivit sur-

sei citate.

Clujenii vor plăti de 6 ori 

mai mult faţă de bucureşteni

Un clujean care consuma 

125 W pe lună, ar putea plă-

ti, de la 1 iulie, suma de 90 

de lei, în timp ce un bucureş-

tean care consumă la fel de 

mult ar putea plăti doar 15 

lei, arată calculele făcute de 

Răzvan Nicolescu, fost minis-

trul al Energiei.

Acest lucru s-ar putea în-

tâmpla de la 1 iulie, dacă oa-

menii nu au încheiat con-

tracte noi ş rămân la servi-

ciul universal. Preţurile vor 

creşte la gaz cu aproximativ 

20-25%, iar pentru energia 

electrică, preţurile vor creş-

te cu aproximativ 7, potrivit 

fostului ministru.

„Vorbim despre o medie 

a valorii facturii. În unele 

localităţi, mă aştept să fie o 

creştere mai mare, în alte-

le, o creştere mai mică. Cred 

că cea mai mare creştere o 

vom vedea la Cluj, Braşov, 

Ploieşti, Craiova, iar cea mai 

mică creştere cred că va fi 

la Bucureşti. În simularea 

pe care am făcut-o, am lu-

at un abonament normal, 

cineva care consumă în jur 

de 125 kW pe lună. La Bu-

cureşti, creşterea valorii es-

te undeva în jur de 15 lei la 

factură, la Cluj este undeva 

de 90 de lei la factură”, a 

declarat Răzvan Nicolescu, 

fost ministru al enegiei.

Potrivit calulelor sale, de 

la 1 iulie facturile pentru gaz 

vor creşte cu aproximativ 25%, 

iar această scumpire de pre-

ţuri va fi  valabilă pentru toa-

tă lumea, spune Nicolescu.

În Cluj vor crește facturile la energie electrică cu aproape 7% începând cu 1 iulie
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Biserica Franciscană 
din Cluj-Napoca este unul 
din cele mai vechi şi mai 
semnifi cative lăcaşuri 
de cult clujene. Edifi ciul 
a fost construit peste 
un vechi templu păgân, 
în 1745, şi e situat în zilele 
noastre în Piaţa Muzeului 
nr. 2. În momentul de faţă, 
acesta se afl ă pe lista 
monumentelor istorice.

Păzită de 
„câinii Domnului”

Această biserică a fost, timp 
de o vreme, biserica parohia-
lă a Clujului, până când acest 
statut s-a transferat Bisericii 
Sfântul Mihail (din actuala 
Piaţa Unirii). După evenimen-
tul menţionat, lăcaşul de cult 
a trecut în custodia ordinului 
Dominican.

Ordinul Dominican a fost 
un ordin călugăresc catolic, 
înfi inţat la Toulouse, în Fran-
ţa, în secolul al XIII-lea. Că-
lugării din acest ordin se ocu-
pau cu „cerşetoria”, chiar 
dacă nu în forma cunoscută 
azi, ci aşteptau pomană de 
la enoriaşi.

Legende şi poveşti 
fascinante despre 
Biserica Franciscană

Biserica este construită în 
forma de cruce, deşi există o 
înclinaţie de aproximativ 5 
grade, unde ar trebui să fi e 
„partea de sus” a crucii, „eroa-
rea” presupunându-se că ar 
simboliza capul înclinat al 
Domnului Isus, pe cruce.

Criptele bisericii au fost fu-
rate de trupele naziste în tim-
pul celui de-al Doilea Război 
Mondial. O singură criptă a 
mai rămas.

Altarul care este şi azi 
în lăcaşul de cult, ce pre-

zintă şi o copie a picturii 
celebre „Santa Maria 
Maggiore” din Roma (co-
pie realizată în 1730), are 
la bază câteva căsuţe sau 
mecanisme cu ajutorul că-
rora altarul poate fi mane-
vrat, mutat prin rulare.

Un alt lucru misterios şi 
neştiut de mulţi este faptul 
că, în capela Sfântului Şte-
fan există o statuie din Şu-
muleu Ciuc, sculptură sal-
vată în al Doilea Război 
Mondial. Odată cu aceasta, 
este ascunsă şi averea bi-
sericii de acolo în actualul 
lăcaş de cult din Piaţa Mu-
zeului. Doar unii călugări 
ştiu însă unde este ascun-
să această avere.

În partea de sud a Bise-
ricii există un orificiu cu o 
pasăre. Timp de multă vre-
me, s-a crezut că acesta es-
te un simbol al creştinismu-
lui, dar de fapt este locul 
prin care enoriaşii puteau 
aduce plângeri, reclamaţii 
sau laude, în mod anonim. 
Lângă această parte a bise-
ricii este şi monetăria Clu-
jului, înfiinţată în 1608.

Cunoscută sub 
mai multe denumiri

Biserica Franciscană (Fe-
rences templom), cunoscută 
şi sub denumirea de Biserica 
,,Sfântul Anton”, ,,Biserica 
fraţilor” sau ,,Barátok templo-
ma”, are porţile deschise tu-
turor credincioşilor şi poate fi  
vizitată oricând. Aici este un 
frumos obicei de a se aduce 
în fi ecare marţi ,,pâinea săra-
cului”, care se depune la al-
tarul Sfântului Anton, căruia 
i se adresează rugăciuni.

Construcţia actuală 
a Bisericii

Situată în Piaţa Muzeu-
lui, lăcaşul de cult are dea-
supra intrării statuia Fecioa-

rei Maria, realizată de un 
sculptor austriac, urmând ca 
mai sus, în al doilea regis-
tru al faţadei, să fi e ampla-
sate statuile Sfântul Francisc 
şi Sfântul Anton cu pruncul 
Isus în braţe, opere ale unui 
celebru sculptor al Clujului, 
Johannes Nachtigall.

Stilul locaşului de cult 
este unul baroc, deşi se în-
tâlnesc şi elemente gotice. 
În prezent, Biserica are un 
turn de 52,5 m. Cum intri 
în locaş, în partea dreaptă 
este nelipsita statuie Pieta, 
ce poate fi găsită în cele 
mai multe dintre bisericile 
catolice, iar în partea dreap-
tă este un altar cu Maria şi 
cele 12 stele.

Printre cele mai importan-
te sculpturi ale Bisericii se nu-
mără şi cea a iezuiţilor cu Isus, 
Mântuitorul lumii, statuia 
Sfântului Anton, precum şi o 
sculptură ce reprezintă înăl-
ţarea Domnului, situată dea-
supra amvonului de la care 
se vorbeşte.

Locaşul de cult are acus-
tică bună şi o orgă din 1908. 
Chiar dacă nu aşa renumite 
ca şi cele de la Biserica Re-
formată de pe Uliţa Lupului 
(actuala Mihail Kogălnicea-
nu), şi aici se organizează 
destul de des concerte de or-
gă, ce pot fi  ascultate de o-
rice trecător.

Un brand turistic al Cluju-
lui, biserica încă continuă să 
uimească vizitatorii prin co-
morile ce se ascund între pe-
reţii lăcașului de cult.

Legende fascinante 
din istoria Bisericii 
din Piața Muzeului
Biserica din Piața Muzeului, cunoscută ca Biserica Franciscană, 
reprezintă una dintre cele mai vechi biserici ale Clujului

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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CERT Rescue este o asoci-
aţie non-profi t care vine 
în ajutorul tuturor şoferi-
lor care au alunecat sau 
au ieşit în afara carosabi-
lului şi nu îşi mai pot 
continua drumul. Peste 
200 de voluntari sunt gata 
să te ajute la orice oră din 
zi şi din noapte în cazul 
în care rămâi blocat.

Pentru a înţelege mai bine 
rolul voluntarilor de la CERT 
Rescue, monitorulcj.ro a stat 
de vorbă cu Levy şi Dan, doi 
dintre oamenii care au pus 
bazele proiectului.

Pentru început, a existat 
doar CERT Transilvania, o aso-
ciaţie care ajută multe persoa-
ne şi are constant acţiuni ca-
ritabile în zonele montane.

„CERT Transilvania s-a în-
fi nţat acum 11-12 ani. Acolo es-
te doar latura umanitară, mer-
gem mai mult în zonele mon-
tane şi încercăm să ajutăm cu 
ce putem oamenii. Cert Rescue 
a apărut în urmă cu trei ani. 
La început ne ajutam între noi, 
dacă aveam probleme în trafi c 
sau alte zone, iar ulterior am 
decis să facem totul public şi 
să acordăm sprijin tuturor”, 
ne-a declarat Levy.

CERT Rescue, oamenii 
care te scot din necaz

Voluntarii de la CERT Re-
scue sprijină şi cazurile me-

dicale în momentele în care 
autorităţile le cer ajutorul.

„Nu pot să spun exact ca-
re a fost cea mai importantă 
misiune de salvare, deoarece 
noi ajutăm pe oricine. Bineîn-
ţeles, îmi amintesc când am 
fost solicitaţi la un caz în ca-
re o Ambulanţă avea nevoie 
de ajutor, fi ind blocată în nă-
meţi lângă Cluj. Avem un acord 
cu ISU sau Salvamont şi noi îi 
sprijinim de fi ecare dată când 
au nevoie să ajungă în zone 
greu accesibile. Uneori doar îi 
ajutăm, altă dată mergem sin-
guri dacă nu este atât de grav”, 
a mai spus voluntarul.

Echipa CERT Rescue aşteap-
tă în formaţie şi alţi voluntari 

care sunt gata să ajute şoferi 
afl aţi într-o situaţie difi cilă.

„Prima condiţie ar fi  să ai 
o maşină 4x4. Cei care vor să 
se înscrie pot să găsească toa-
te informaţiile pe Facebook 
sau site-ul nostru. Totul este 
o chestie voluntară, dacă ai 
timp şi dacă simţi că poţi să 
faci un bine. Nu e un concurs 
între noi, deoarece unii s-ar 
simţi poate nedreptăţiţi. De 
exemplu, echipa activă din 
Huedin a avut salvări specta-
culoase şi grele în această iar-
nă. Au fost acţiuni care au du-
rat 6-7 ore până la fi nalizare”, 
a explicat Levy.

În ultimele luni, pe inter-
net au apărut tot mai multe 

fi lmuleţe în care pasionaţii de 
off-road intră în arii protejate 
şi distrug natura.

„Din păcate, acest lucru 
dăunează întregii comunităţi. 
Dacă vrei să te distrezi cu o 
maşină 4x4 o poţi face şi ci-
vilizat. Trebuie să înţeleagă 
toată lume că natura trebuie 
respectată. Dacă eşti motori-
zat, poţi merge 30-40 km un-
de nu afectezi natura. Nu in-
traţi pe iarbă, nu distrugeţi 
culturile sau nu treceţi prin 
pâraie cu apă. Dacă ai nevo-
ie să fi i troliat, nu pune tro-
liul direct pe scoarţa copacu-
lui”, a fost mesajul lui Levy 
pentru cei care pătrund în arii 
protejate şi provoacă daune.

Salvatorii de la CERT Re-
scue au multă activitate în 
special în lunile de toamnă, 
iarnă şi primăvară. La înce-
putul anului au fost luni şi cu 
peste 60 de intervenţii în tot 
judeţul Cluj.

Peste 200 de voluntari 
sunt gata să ajute

„Pe partea de CERT Re-
scue sunt înscrişi 220 de vo-
luntari. Fiecare îşi pune ma-
şina proprie la bătaie pentru 
intervenţii. Noi suntem în pri-
mul rând un grup de prieteni 
şi ştim că oamenii cooperea-
ză bine în situaţii de genul 
când se cunosc cu adevărat. 
Partea de cunoaştere perso-

nală este importantă şi încer-
căm să ne întâlnim de cât 
mai multe ori. Lunile ploioa-
se şi cele de iarnă sunt cele 
mai aglomerate. În perioade-
le în care nu avem precipita-
ţii avem o solicitare la 2-3 zi-
le. În schimb, iarna sunt zi-
le şi cu 2-3 cazuri în doar câ-
teva ore. În ianuarie am avut 
73 de intervenţii, în februa-
rie 60, iar în martie am de-
păşit din nou borna de 70 de 
cazuri pe lună. Din octom-
brie până în martie avem ac-
tivitate, iar în lunile de vară 
avem o scădere oarecum nor-
mală”, ne-a spus Dan Jecan.

Voluntarii de la CERT Re-
scue sunt gata să ofere sfaturi 
şi sprijin şi altor persoane ca-
re vor să înceapă proiecte si-
milare în alte judeţe din ţară.

„Din punctul nostru de ve-
dere, oricine vrea să facă ce-
va similar are tot sprijinul 
nostru. Au fost ceva discuţii 
înainte de pandemie, dar ul-
terior s-au sistat. Noi putem 
să oferim sfaturi oricui are 
nevoie, deoarece interesul fi -
nal este să putem ajuta oa-
meni. Şi noi ne-am bucura să 
ştim că oriunde mergem în 
ţară putem apela la nişte vo-
luntari care să ne ofere un 
minim de sprijin pentru a ne 
continua drumul. CERT Re-
scue nu oferă servicii de trac-
tare şi se rezumă strict la a 
aduce omul într-o situaţie în 
care se poate descurca sin-
gur” a explicat voluntarul.

Povestea voluntarilor de la CERT Rescue, 
oamenii care te ajută să mergi mai departe
CERT Rescue este una dintre organizaţiile de voluntari din Cluj pe care te poţi baza în orice situaţie dificilă

Voluntarii de la CERT Rescue sunt gata să ofere sfaturi şi sprijin şi altor persoane care vor să înceapă proiecte

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Violonistul David Garrett a 
reprogramat concertele ce 
urmau să fi e susţinute la 
Bucureşti şi Cluj-Napoca, 
pentru anul 2022.

Artistul David Garrett a re-
programat concertele din tur-
neul „Unlimited Live”, ce tre-
buiau să aibă loc anul aces-
ta, în 26 octombrie 2021, re-
spectiv 29 octombrie, la Bu-
cureşti şi Cluj-Napoca. Aces-
tea sunt reprogramate pentru 
anul 2022, sub alt nume, se-
ria „Alive”, au transmis orga-
nizatorii evenimentului.

Data concertului 
reprogramat

Concertul de la Cluj va avea 
loc pe 20 mai 2022, la BT Are-
na, de la ora 20:00. Biletele 
au fost puse în vânzare în re-
ţeaua Eventim.ro, la preţuri 
variabile în funcţie de loc.

Biletele cumpărate pentru 
concertele „Unlimited Live” 
din luna octombrie 2021 ră-

mân valabile şi vor putea fi  
folosite pentru concertele „Ali-
ve” din mai anul viitor.

„Abia aşteptam să concer-
tez din nou anul acesta, dar, 
din nefericire, acest lucru nu 
va fi  posibil. Chiar dacă mă 
întristez când mă gândesc la 
acest lucru, sunt optimist şi 
foarte fericit că anul viitor voi 
putea să vă prezint noul meu 
show, «Alive».

Până atunci, aveţi grijă 
să rămâneţi în siguranţă 
şi sănătoşi, ca să ne pu-
tem bucura de concertele 

din 2022. Aştept cu nerăb-
dare să vă revăd pe toţi!”, 
a spus artistul pe pagina 
de Facebook.

În repertoriul concertu-
lui vor intra piese atât din 
muzica clasică, cât şi din 
genul pop. Printre titlurile 
pieselor, se numără şi me-
lodii cunoscute, precum: 
„Purple Rain”, „Nothing El-
se Matters”, „Viva la Vida”, 
dar şi noi aranjamente pen-
tru „Simfonia a 5-a” de Be-
ethoven sau „Clair de Lu-
ne” de Debussy.

Concertul violonistului David Garret, 
reprogramat pentru 2022

Curtea de Apel Cluj a anu-
lat Hotărârea de Guvern 
care se referă la condiţio-
narea participării la eveni-
mente doar a persoanelor 
vaccinate anti-COVID.

Curtea de Apel Cluj a pu-
blicat motivarea pentru anu-
larea deciziei care se referă la 
condiţionarea oamenilor la 
evenimente în funcţie de vac-
cinarea anti-COVID, prezen-
traea unui test PCR negativ 
sau dovada trecerii prin boa-
lă în ultimele luni.

Instanţa susţine că foarte 
multe persoane nu se vacci-
nează din cauza convingerilor 
religioase sau a stării de sănă-
tate, iar prin urmare ei sunt 
excluşi de la participarea la 
anumite evenimente, lucru ca-
re duce spre discriminare.

„De asemenea, la momen-
tul adoptării hotărârii, sala-
riul mediu net în România 
era de aproximativ 3.500 de 
lei fără să vorbim de venitul 
minim pe economie şi de 
faptul că există persoane ca-
re nu au nici măcar acest ve-

nit. Ori, efectuarea unui test 
RT-PCR sau a unui test anti-
gen rapid trebuie să se rea-
lizeze la un laborator medi-
cal care să certifi ce exactita-
tea rezultatului testului şi 
cum aceste teste nu sunt gra-
tuite foarte multe persoane 
nu vor avea posibilitatea fi -
nanciară să efectueze acest 
test şi prin urmare vor fi  ne-
voite să recurgă la vaccin ca-
re este gratuit pentru a pu-
tea participa la aceste acti-
vităţi”, a explicat Curtea de 
Apel Cluj.

Nu există studii 
care să susţină că aceste 
măsuri sunt bune

Curtea de Apel Cluj a mai 
explicat şi că nu există niciun 
studiu prin care să reiasă fap-
tul că sunt necesare aceste 
măsuri suplimentare de ex-
cludere a oamenilor care nu 
sunt vaccinaţi anti-COVID.

De asemenea, Curtea de 
Apel Cluj nu este de acord nici 
cu realizarea vaccinării la in-
trarea pe o arenă sportivă.

„Vaccinarea, aşa cum arată 
chiar hotărârea de guvern, are 
relevanţă doar în ipoteza în ca-
re au trecut 10 zile de la fi nali-
zarea schemei complete de vac-
cinare, or impunerea vaccinării 
la intrarea în incinta arenei spor-
tive poate fi  periculoasă pentru 
viaţa şi sănătatea acestor per-
soane, deoarece în anumite si-
tuaţii vaccinul poate avea şi efec-
te negative amplifi cate de atmo-
sfera competiţiei sportive la ca-
re participă aceşti spectatori vac-
cinaţi la intrarea în incinţă”, se 
mai arată în motivare.

Prin urmare, Curtea de Apel 
Cluj a anulat aceste dispozi-
ţii din hotărâre care încalcă 
dreptul cetăţenilor de a lua 
parte la diferite activităţi.

Decizia nu este defi nitivă 
şi poate fi  atacată cu recurs 
în termen de 15 zile de la co-
municare. Premierul Româ-
niei, Florin Cîţu a spus că de-
cizia va fi  atacată: „Nu va 
schimba, nu va infl uenţa. 
Vom ataca această decizie şi 
credem că vom câştiga”, a 
spus premierul.

Condiționarea participării 
la evenimente, „discriminatorie”
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Descoperirea este rezulta-
tul unui studiu de 
amploare, ai cărui autori 
au analizat datele medi-
cale obţinute de la aproa-
pe 2 milioane de ameri-
cani afectaţi de noul coro-
navirus, informează AFP. 
Acesta este cel mai mare 
studiu realizat vreodată 
pentru a analiza efectele 
pe termen lung ale mala-
diei COVID-19, au anunţat 
reprezentanţii 
Fair Health, o organizaţie 
independentă care a 
colectat informaţii 
furnizate de companii 
de asigurări medicale.

Date medicale provenind de 
la circa 1.960.000 de persoane 
diagnosticate cu COVID-19 în-
tre februarie şi decembrie 2020 
au fost examinate.

„Deşi mulţi pacienţi se vin-
decă de COVID-19 în câteva 
săptămâni, unii dintre ei pre-
zintă simptome persistente 
sau simptome noi la mai bi-
ne de patru săptămâni după 
ce au fost diagnosticaţi”, au 
dezvăluit autorii studiului.

Principalele două probleme 
experimentate erau durerile (ne-
vralgie, dureri musculare), pen-
tru 5% dintre persoanele ana-
lizate, şi difi cultăţile respirato-
rii, pentru 3,5% dintre cazuri.

Acestea au fost urmate de 
hiperlipidemie (concentraţia 
lipidelor din sânge) sau hiper-
tensiune, indispoziţie sau sta-
re de mare oboseală, anxieta-
te şi probleme intestinale.

Pacienţii care au raportat de-
ja astfel de simptome înainte de 
a fi  diagnosticaţi cu COVID-19 
au fost excluşi din studiu, potri-
vit Fair Health, precum şi cei ca-
re sufereau de boli care puteau 

să afecteze rezultatele cercetării 
(cancer, insufi cienţă renală).

Puţin peste 23% dintre per-
soanele infectate au mers să pri-
mească îngrijiri medicale la cel 
puţin o lună după infectare, pen-
tru cel puţin una dintre proble-
mele de sănătate analizate.

Cazurile de COVID-19 cele 
mai grave prezentau cele mai 
mari probabilităţi pentru a ge-
nera astfel de probleme: aproa-
pe 50% dintre persoanele spi-
talizate din cauza noului co-
ronavirus au experimentat cel 
puţin una dintre aceste proble-
me de sănătate, comparativ cu 
27% dintre cazurile de CO-
VID-19 simptomatice (fără spi-

talizare) şi cu 19% în rândul 
cazurilor asimptomatice.

De altfel, 0,21% dintre per-
soane au declarat că au avut 
tinitus la cel puţin 30 de zile 
după ce au fost infectate cu 
COVID-19, o problemă rele-
vată deja de alte studii.

Dintre pacienţii spitalizaţi şi 
externaţi, 0,45% au murit la cel 
puţin 30 de zile după infectare. 
Riscul de deces a fost pentru a-
ceste persoane de 46 de ori mai 
mare decât pentru persoanele 
care nu erau spitalizate.

Una dintre limitările aces-
tui studiu constă în faptul că 
un grup-test de persoane fă-
ră COVID-19 nu a fost anali-

zat şi folosit ca termen de 
comparaţie.

Simptomele persistente de 
COVID-19, cazuri denumite 
„Covid lung”, au început să 
fi e tot mai mult studiate de 
oamenii de ştiinţă.

Însă cauzele sale „sunt în 
continuare necunoscute”, rea-
mintesc reprezentanţii Fair 
Health. „Ipotezele includ un 
răspuns imunitar persistent (...), 
vătămări provocate de virus, 
de exemplu la nivelul căilor ne-
uronale, care au nevoie de timp 
pentru a se vindeca, sau pre-
zenţa durabilă în organism a 
unei mici concentraţii virale”, 
au adăugat autorii studiului.

Un sfert dintre bolnavii 
de COVI-19 prezintă probleme 
de sănătate persistente
Aproape un sfert dintre persoanele care au contractat COVID-19 se confruntă 
cu probleme de sănătate pe care nu le-au experimentat înainte de infectare

Statele Unite și Uniunea Europeană au cerut 
marţi elaborarea unui nou studiu al 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a-
supra originii pandemiei COVID-19, care să 
fi e „transparent, bazat pe probe, condus de 
experţi și fără interferenţe”, și au anunţat că 
vor lucra împreună în vederea stabilirii unor 
metode pentru posibile viitoare investigaţii 
asupra epidemiilor, relatează agenţia EFE.
OMS a efectuat o prima investigaţie în cadrul 
unei misiuni desfășurate împreună cu China 
în zona orașului chinez Wuhan, considerat 
epicentrul pandemiei.
Cercetarea nu a reușit să elucideze originea 
coronavirusului SARS-CoV-2, dar experţii 

care au efectuat-o au estimat în raportul 
lor, publicat în luna februarie, ca fiind „ex-
trem de improbabilă” ipoteza unei scăpări 
a coronavirusului dintr-un laborator al ora-
șului, ipoteză susţinută de unii responsabili 
politici și ai serviciilor secrete din SUA, mai 
ales în timpul administraţiei fostului preșe-
dinte Donald Trump.
Administraţia succesorului acestuia, Joe 
Biden, a fost rezervată în a sprijini o aseme-
nea ipoteză, dar susţine că misiunea OMS, 
care a durat patru săptămâni, s-ar putea să fi  
fost supusă unor presiuni din partea 
Beijingului, justifi când astfel solicitarea pen-
tru o noua investigaţie.

SUA și UE cer o nouă investigație „fără interferențe” 
asupra originii coronavirusului

Aprobarea pentru vacci-
nul rusesc anti-coronavi-
rus Sputnik V de către 
Uniunea Europeană 
va fi  întârziată din cauză 
că termenul limită de 10 
iunie pentru transmiterea 
de date a fost ratat, 
au declarat pentru Reuters 
două surse apropiate 
de acest dosar.

Una dintre surse, un ofi-
cial guvernamental german, 
a spus că eşecul în a oferi 
datele testelor clinice nece-
sare către Agenţia Europea-
nă a Medicamentelor (EMA) 
va amâna acordul blocului 
comunitar până cel puţin în 
septembrie.

„Aprobarea (vaccinului) 
Sputnik va fi  întârziată pro-
babil până în septembrie, 
poate chiar până la sfârşitul 
anului”, a spus ofi cialul, ră-
mas sub protecţia anonima-
tului. Iniţial, era de aşteptat 
ca EMA să îşi încheie evalu-
area asupra vaccinului rusesc 
şi să transmită o decizie în 
mai sau iunie.

O a doua sursă a afirmat 
că data-limită de 10 iunie nu 
a fost respectată şi că EMA 
i-a acordat producătorului, 

Institutul Gamelia din Ru-
sia, termen încă o săptămâ-
nă să transmită datele soli-
citate. Fondul de Investiţii 
Direct al Rusiei (RDIF), ca-
re comercializează vaccinul, 
a spus că analiza EMA este 
în grafic.

„Toate informaţiile despre 
testele clinice ale Sputnik V 
au fost oferite, iar examina-
rea GCP (Reguli de bune prac-
tici în studiul clinic) a fost 
fi nalizată cu un feedback po-
zitiv din partea Agenţiei Eu-
ropene a Medicamentelor”, 
a precizat RDIF. „Deşi EMA 
decide calendarul procedurii 
de aprobare, echipa Sputnik 
V se aşteaptă ca aprobarea 
pentru vaccin să vină în ur-
mătoarele două luni”, a adă-
ugat RDIF.

Guvernul german condus 
de cancelarul Angela Merkel 
a avut discuţii pentru a cum-
păra Sputnik V, dar a condi-
ţionat orice achiziţie de apro-
barea din partea EMA. Slo-
vacia a devenit în această lu-
nă a doua ţară din UE, după 
Ungaria, care a început imu-
nizarea cu Sputnik V, în ciu-
da faptului că nu există o 
aprobare a UE.

Aprobarea UE pentru serul 
rusesc Sputnik V, întârziată

Coronavirusul responsabil 
pentru COVID-19 a fost 
prezent în Statele Unite 
cel puţin din decembrie 
2019, cu mai multe săptă-
mâni înainte de primul 
caz confi rmat din ianua-
rie 2020, potrivit unui 
nou studiu publicat marţi, 
citat de AFP.

Institutele Naţionale de Să-
nătate (NIH) din Statele Uni-
te au analizat 24.000 de pro-
be de sânge prelevate de la 
voluntari din ţară între 2 ia-
nuarie şi 18 martie 2020. An-
ticorpi împotriva virusului 
SARS-CoV-2 au fost detectaţi 
la nouă pacienţi – prin două 
teste serologice diferite pen-
tru a minimiza riscul de fals 
pozitiv. Anticorpii căutaţi prin 
aceste teste (IgG), care "neu-
tralizează" capacitatea viru-
sului de a infecta celulele, a-
par abia la două săptămâni 
după infectare.

Primele eşantioane poziti-
ve provin de la participanţi 

din Illinois şi Massachusetts, 
luate la 7 şi, respectiv, 8 ia-
nuarie 2020, sugerând că vi-
rusul i-a infectat la sfârşitul 
lunii decembrie.

Prin urmare, aceste per-
soane nu se aflau nici în 
New York, nici în Seattle, 
două oraşe care a fost con-
siderate a fi poarta de in-
trare a virusului.

„Testele anticorpilor ne per-
mit să înţelegem mai bine răs-
pândirea SARS-CoV-2 în Sta-
tele Unite în primele zile ale 
pandemiei în ţară, când tes-
tarea era limitată”, a declarat 
Keri Althoff, profesor de epi-
demiologie la Universitatea 
Johns Hopkins şi autorul prin-
cipal al studiului.

Lucrările, publicate în re-
vista Clinical Infectious Di-
seases, confi rmă rezultate si-
milare ale Centrelor pentru 
prevenirea şi controlul bolilor 
(CDC), care au ajuns la ace-
eaşi concluzie în noiembrie 
anul trecut.

Coronavirusul, prezent 
în Statele Unite 
din decembrie 2019
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O cercetare deschizătoare 

de drumuri în domeniul 

reproducerii în spaţiu, 

care a condus la naşterea 

unor şoareci sănătoşi cu 

ajutorul lichidului semi-

nal liofi lizat depozitat 

timp de mai mulţi ani pe 

orbita terestră, demon-

strează posibilitatea de 

procreere dincolo de 

Pământ, cu implicaţii vii-

toare pentru exploratorii 

cosmosului, relatează 

marţi Reuters.

Oamenii de ştiinţă au 

anunţat că au produs 168 

de pui de şoarece folosind 

spermă care a fost depozi-

tată la bordul Staţiei Spaţi-

ale Internaţionale (ISS) timp 

de cinci ani şi zece luni şi 

a fost apoi rehidratată la re-

venirea pe Pământ şi injec-

tată în ovule nefertilizate, 

transferate ulterior la feme-

le de şoareci într-un labo-

rator japonez.

Celulele din lichidul se-

minal au fost expuse la ra-

diaţii de 170 de ori mai ma-

ri în comparaţie cu sperma 

depozitată la sol în scopuri 

comparative, la Centrul Spa-

ţial Tsukuba al Agenţiei Ja-

poneze de Explorare Aero-

spaţială (JAXA).

Teruhiko Wakayama, bi-

olog la Universitatea Yama-

nashicare, care a contribu-

it la studiul publicat în jur-

nalul Science Advances, a 

declarat că radiaţia spaţia-

lă nu a afectat ADN-ului li-

chidului seminal şi nici nu 

a redus capacitatea de fer-

tilizare a acestuia în com-

paraţie cu sperma depozi-

tată la sol.

Puii de şoarece au fost la 

fel de sănătoşi ca şi cei con-

cepuţi folosind sperma depo-

zitată la sol, cu aspect normal 

şi fără anomalii genetice, a 

adăugat Wakayama. Totoda-

tă, urmaşii lor – şi chiar şi ne-

poţii lor – au avut de aseme-

nea o stare de sănătate bună, 

a spus cercetătorul.

Oamenii de ştiinţă caută să 

înţeleagă mai bine modul în 

care condiţiile din spaţiu afec-

tează reproducerea. Există te-

meri conform cărora nivelul 

ridicat de radiaţii ar putea fa-

voriza mutaţii dăunătoare şi, 

de asemenea, condiţiile de 

gravitaţie zero ar putea împie-

dica dezvoltarea embrionară.

Cercetările anterioare des-

făşurate pe orbită au implicat 

alte vieţuitoare, precum mus-

culiţe de oţet şi peşti.

Studiu în premieră

Acesta a fost primul stu-

diu spaţial care a implicat 

celulele reproductive ale 

mamiferelor.

„Dacă radiaţia spaţială 

are ca rezultat mutaţii, poa-

te următoarea generaţie ar 

fi puţin modificată. Cu toa-

te acestea, dacă animale 

trăiesc în spaţiu multe ge-

neraţii, mutaţiile s-ar acu-

mula”, a declarat Wakaya-

ma. „Trebuie să ştim cum 

să ne protejăm de aşa ce-

va”, a spus el.

Wakayama a adăugat că 

în luna august cercetătorii 

vor trimite embrioni înghe-

ţaţi de şoarece, aflaţi în sta-

diu incipient, la bordul ISS 

unde vor fi dezgheţaţi şi 

crescuţi în condiţii de gra-

vitaţie zero.

„Prin acest experiment vom 

afl a dacă gravitaţia este esen-

ţială pentru dezvoltarea em-

brionilor de mamifere sau nu”, 

a spus Wakayama.

Aceste aspecte ar putea 

fi problematice dacă ome-

nirea va stabili în viitor 

colonii în afara Pământu-

lui, pe Lună, pe Marte sau 

în staţii spaţiale mari, sau 

va dezvolta tehnologii pen-

tru trimiterea astronauţi-

lor în misiuni îndelunga-

te către destinaţii aflate 

dincolo de sistemul nos-

tru solar, cum ar fi spre 

cea mai apropiată stea, 

Proxima Centauri.

Wakayama a declarat că 

descoperirile realizate asupra 

lichidului seminal liofi lizat de 

şoarece sugerează că această 

metodă ar putea fi  utilizată 

pentru reproducerea umană 

în spaţiu în cazul unor astfel 

de misiuni îndelungate.

Sperma liofilizată a fost 

trimisă în 2013 la bordul 

ISS unde a fost depozitată 

într-un congelator, apoi a 

fost adusă înapoi pe Pă-

mânt în 2019.

Cercetătorii au estimat că 

sperma liofi lizată ar putea fi  

stocată în siguranţă la bordul 

staţiei spaţiale timp de apro-

ximativ 200 de ani.

„Pentru ca oamenii să 

reziste în spaţiu, s-ar pu-

tea să fim nevoiţi să facem 

acest lucru pentru a men-

ţine diversitatea genetică, 

nu numai a oamenilor, ci 

şi a animalelor domestice 

şi chiar a animalelor de 

companie”, a declarat 

Wakayama.

Diversitatea genetică 

protejează împotriva acu-

mulării de mutaţii dăună-

toare observate în caz de 

consangvinizare.

Transportul celulelor re-

productive liofilizate de la 

un număr mare de persoa-

ne ar fi mai uşor de reali-

zat decât trimiterea anima-

lelor în spaţiu şi ar putea 

permite coloniilor stabilite 

în afara Pământului să de-

ţină animale pentru alimen-

taţie şi companie, a adău-

gat Wakayama.

Peste 160 de șoareci, născuți din lichidului 
seminal care a stat 6 ani în spațiu
O nouă cercetare în domeniul reproducerii în spaţiu demonstrează posibilitatea de procreere dincolo de Pământ

Punctul critic către încăl-

zirea globală ireversibilă 

este posibil să fi  fost deja 

depăşit, cu o serie de con-

secinţe „în cascadă” pen-

tru planeta noastră, a 

avertizat marţi responsa-

bilul german din cadrul 

celei mai ample expediţii 

ştiinţifi ce organizată vreo-

dată la Polul Nord, 

relatează AFP.

„Evaluarea din următorii 

câţiva ani va determina dacă 

mai putem salva banchiza arc-

tică prezentă pe tot parcursul 

anului, printr-o protecţie coe-

rentă a climei, sau dacă am de-

păşit deja acest important punct 

critic al sistemului climatic”, a 

subliniat Markus Rex la Berlin 

, la opt luni de la revenirea din 

misiunea internaţională cu du-

rata de un an în Arctica.

„Dispariţia banchizei din tim-

pul verii din Arctica este una 

dintre primele mine de pe câm-

pul minat, unul dintre puncte-

le critice pe care le declanşăm 

în principal atunci când împin-

gem încălzirea prea departe”, a 

explicat el în cadrul unei con-

ferinţe de presă, alături de mi-

nistrul german al Educaţiei şi 

Cercetării, Anja Karliczek.

Însă, „ne putem întreba de 

fapt dacă nu cumva am căl-

cat deja pe această mină şi 

am declanşat deja debutul ex-

ploziei”, a insistat climatolo-

gul şi fi zicianul, cunoscut om 

de ştiinţă în domeniul studi-

ilor asupra Arcticii.

În cazul în care punctul cri-

tic a fost deja depăşit, acest lu-

cru poate declanşa efecte nega-

tive „în cascadă”, a avertizat spe-

cialistul, şi „poate agrava şi mai 

mult încălzirea, cum ar fi  dispa-

riţia calotei glaciare din Groen-

landa sau dezgheţarea zonelor 

încă vaste de permafrost arctic”.

Pericolul planează de ase-

menea asupra gheţarilor stră-

vechi, a mai spus el, adău-

gând că "în prezent, nu mai 

ştim dacă putem să salvăm 

bariera de corali".

La revenirea spărgătorului de 

gheaţă Polarstern în portul din 

care a ridicat ancora, Bremerha-

ven, în nord-vestul Germaniei, 

la 12 octombrie 2020, şeful mi-

siunii numită MOSAIC a tras un 

semnal de alarmă asupra ban-

chizei, afi rmând că aceasta ca 

se topeşte „la viteză dramatică”.

„La Polul Nord, am desco-

perit (vara) gheaţă topită, sub-

ţire, sfarâmicioasă”, a povestit 

la acea vreme Markus Rex, evo-

când totodată „suprafeţe cu a-

pă lichida cât se putea vedea cu 

ochii, până la linia orizontului”.

Timp de aproape un an, 

echipele internaţionale au co-

lectat informaţii exhaustive, 

în special în lunile în care na-

va a trecut prin gheaţa de la 

Polul Nord, menite să furni-

zeze informaţii valoroase des-

pre schimbările climatice.

În total, câteva sute de ex-

perţi şi oameni de ştiinţă din 

douăzeci de ţări au participat la 

această expediţie, lucrând în tu-

re pe nava care a plutit odată 

cu gheţurile purtate de curen-

tul polar care se deplasează din-

spre est în Oceanul Arctic.

Punctul critic către încălzirea globală 
ireversibilă, posibil deja depăşit

De la tigrul cu dinţi-sabie 

din America, devenit 

extinct în urmă cu 10.000 

de ani, la pasărea-elefant 

din Madagascar, dispăru-

tă în cursul ultimului 

mileniu, 11 specii dispă-

rute vor fi  readuse la 

viaţă cu ajutorul realităţii 

augmentate la Muzeul 

Naţional de Istorie 

Naturală din Paris, 

potrivit AFP.

Aceste animale foarte di-

verse au un punct în comun: 

s-au întâlnit, înainte de a de-

veni extincte, cu omul mo-

dern (homo Sapiens). Acum, 

„doar tehnologia ne permi-

te să reconstituim ceea ce 

s-a pierdut”, a explicat Bru-

no David, directorul muze-

ului, înaintea inaugurării ex-

poziţiei „Revivre”, care a 

avut loc miercuri.

Într-o sală din Marea Gale-

rie a Evoluţiei, în mijlocul spe-

cimenelor naturalizate, şapte 

exemplare de pasări Dodo se 

apropie brusc de vizitatori pă-

rând că îi analizează. Efectul 

este uimitor, iar creaturile par 

să fi e atât de aproape.

Cu ajutorul ochelarilor 

pentru realitate augmentată, 

o voce povesteşte cum aces-

te păsări din insula Mauritius 

au dispărut în secolul al 

XVII-lea după sosirea mari-

narilor europeni care le-au 

vânat până la extincţie.După 

ce păsările Dodo ies din sce-

nă, începe o nouă secvenţă 

odată cu sosirea câtorva cva-

ga, ecvidee din Africa Aus-

trală, o specie între zebră şi 

cal, care se plimbă printre 

animalele încremenite în vi-

trinele din sticlă. Zebrele cva-

ga au fost de asemenea vâ-

nate pentru piele şi carne pâ-

nă la extincţie, în 1880.

O versiune augmentată a 

craniului unui animal marin 

apare din vitrina unde se afl ă 

expus originalul. Încetul cu în-

cetul, se reconstituie în faţa 

ochilor spectatorilor, în carne 

şi oase, corpul de opt metri al 

vacii de mare a lui Steller. A-

ceastă specie înrudită cu la-

mantinul a cunoscut o extinc-

ţie rapidă: descoperită în 1741 

în Pacifi cul de Nord şi vânată 

pentru grăsime şi carne, ea a 

dispărut la mai puţin de 30 de 

ani după această dată.

„Obiectivul este de a inclu-

de diferite tipuri de familii ani-

male şi de a varia dimensiu-

nile, comportamentele şi tex-

turile”, a explicat Rémi Dupo-

uy, naturalist asociat studio-

ului Saola, specializat în rea-

litate augmentată.

Specii dispărute, readuse la viață 
cu ajutorul realității augmentate
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- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-

ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. 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, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.
¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.
¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-

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.

tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.
¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânaţelor, preţ 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (5.7)
¤ Vând 18100 mp teren, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, front 280 m direct la șoseaua 
europeană E60, teren plan, com-
pact, amplasament foarte bun 
pentru construcţiihale, benzină-
rie, depozit, etc, curent electric, 
carte funciară, preţ 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (6.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.
¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 mp, 
utilat, mobilat, centrală termică, 
balcon închis, preţ 350 euro, doar 
cu contract. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0749-010592.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 
    Numai TESTARE! 
    Detalii la telefon   
     0743.882.445.
                (12.23)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.
¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0740-252139.
¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amenajări 
interioare: placări faianţă, gresie, 
rigips, zugrăveli, montaj parchet, 
uși. Detalii la telefon 
0773-954274.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.
¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.
¤ Recuperare taxe auto plătite înce-
pând din 2016 care nu au fost încă 
restituite. Tel – 0736 – 138 193.

AUTO/MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.
¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de tel. 0740-823056.
¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliţă usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheaţă, etc., 
preţ 25 RON/buc. Informaţii la tel. 
0744 653097. (4.7)
¤ Vând aspirator Conti AQUATECH 
1600 W, fi ltrare prin apă, preţ 200 
RON. Pentru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0748-220979. (4.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru gă-
tit pentru o cameră, la ţară. Sunaţi 
la telefon 0744-702473.
¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informaţii la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.
¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.
¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 20 
RON/buc. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-550103.
¤ Vând răsad de căpșuni. Informaţii 
la telefon 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)
¤ Vând scaun scoică pentru autotu-
rism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (5.7)
¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (5.7)
¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)
¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 

cantităţi mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ Vând cântar bebe, scaun (scoi-
că) pentru autoturism, albie be-
be, stare foarte bună. Tel. 0264- 
424005, 0745-300323. (7.7)
¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (7.7)
¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în Săliștea Veche, com. 
Chinteni, preţ 0,50 bani/buc. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0745-265436.
¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.
¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 3 
braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-265436.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, insig-
ne, decoraţii medalii comuniste sau 
mai vechi. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (4.7)
¤ Cumpăr cărţi din domeniul auto 
și fotbal în limba română sau ma-
ghiară. Tel. 0749-174082. (5.7)
¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (5.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la a II-a licitație publică, în da-
ta de 06.07.2021, ora 10.00, bunu-
rile mobile constând în: Autoturism 
Ford, an fabr. 2000, gri; Autoturism 
Ford, an fabr. 2002, gri, bunuri pro-
prietate a debitorului SC CATALINA 
DRIVE SCHOOL 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 ac-
cesând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunțuri - vânzarea 
prin licitație a bunurilor sechestrate.
¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 06.07.2021, ora 
11.00, bunurile mobile constând 
în: - Autoutilitară N3 Scania, mo-
del R480, an 2007, diesel, masă 
proprie fără încărcătură, 7800 
kg, stare - nefuncțional și - Semi-
remorcă O4 Schmitz, model S01, 
masă proprie fără încărcătură 
7100 kg, stare - nefuncțional, 
bunuri proprietatea debitorului 
SC AUTO ARDEALUL SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.
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Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 

25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 ani 

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

• RESPONSABIL SUPRAVEGHERE LUCRĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii medii fi nalizate, profi l tehnic. Experiență minim 2 ani în 

domeniul tehnic. Deținerea autorizației ISCIR RSL constituie avantaj. Cunoștințe operare 
IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ȘI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca și Câmpia Turzii
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experiență minim 1 an în instalații. 
Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

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

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm 
să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.07.2021, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

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

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria comunei Negreni, organizează în data de 
25.06.2021, ora 10:00, la sediul primăriei, licitație publică 
deschisă cu strigare pentru valorifi carea cantității de 1438.03 
mc, lemn de esență fag. 

Data preselecției este 23.06.2021, ora 10:00. Detalii se 
pot afl a la sediul primăriei sau la tel.0264 258 222.

ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753
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Maxim 10.000 
de spectator 
la Jocurile Olimpice
Guvernul japonez intenţionează 
să autorizeze până la 10.000 de 
spectatori la evenimente, în zo-
nele în care a fost ridicată starea 
de urgenţă impusă din cauza 
creșterii numărului de infectări 
cu Covid-19, a anunţat miercuri 
ministrul însărcinat cu combate-
rea coronavirusului, o regulă ca-
re ar urma să fi e aplicată și la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Ministrul Yasutoshi Nishimura a 
precizat că noul plafon al spectato-
rilor va fi  în vigoare din iulie și pâ-
nă în august. Directivele existente 
autorizează un număr maxim de 
5.000 de persoane sau 50% din 
capacitatea unei arene, dacă nu-
mărul acestora este mai mare, pâ-
nă la sfârșitul acestei luni.
În virtutea vechii reguli, 34.000 
de spectatori ar fi  fost autorizaţi 
să intre pe Stadionul Naţional 
din Tokyo cu ocazia ceremoniei 
de deschidere a Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo, programa-
tă pe 23 iulie, în condiţiile în care 
arena din capitala Japoniei are o 
capacitate de 68.000 de locuri.

Un nou moment 
teribil la EURO 2020
Fotbalistul francez Benjamin 
Pavard a dezvăluit că a fost in-
conștient "10-15 secunde" în 
timpul meciului de marţi cu 
Germania, de la EURO 2020, 
după ce s-a prăbușit în urma u-
nei ciocniri cu un jucător al 
echipei adverse, Robin Gosens, 
transmite presa internaţională.
„A fost un șoc. M-am prăbușit 
complet un moment. Din ferici-
re, mi-am revenit repede și du-
pă aceea a fost mai bine. De a-
ceea am putut să continuu să 
joc", a declarat Pavard.
Deocamdată nu se știe dacă 
medicii îi vor permite funda-
șului francez să joace în al 
doilea meci din faza grupelor, 
împotriva Ungaria.
Regulamentul UEFA prevede 
că staff-ul medical al echipelor 
trebuie să dovedească o pru-
denţă extremă în cazul acci-
dentărilor la cap.
Momentul în care Gosens l-a 
făcut KO pe Pavard a amintit 
de semifinala Cupei Mondiale 
1982, cu ieșirea pe targă a 
fundașului francez Patrick 
Battiston după intrarea vio-
lentă a portarului german 
Harald Schumacher.

Tecău şi Krawietz 
în sferturi la Halle
Horia Tecău și partenerul său 
Kevin Krawietz s-au califi cat în 
sferturile probei de dublu ale 
turneului de „categorie 500” 
de la Halle.
Favoriţi numărul 3 ai turneu-
lui, ei au învins, în optimi, fa-
ză în care au fost direct ac-
ceptaţi, echipa formată din 
Tomislav Brkic, din 
Bosnia-Herţegovina, și Nikola 
Cacic din Croaţia, cu scorul de 
7-6(3), 6-3.
În faza următoare, învingătorii 
vor da piept cu perechea câști-
gătoare din meciul Raven 
Klaasen/Ben McLachlan (Africa 
de Sud/Japonia), cap de serie 
numărul 7 – Andreas Molteni/
Guido Pella (Argentina).
Califi carea în sferturi este re-
compensată cu un premiu total 
de 14.340 de euro și cu 90 de 
puncte ATP.

Pe scurt

PUBLICITATE

CFR Cluj va avea un 
adversar accesibil în turul 
al doilea preliminar al 
Ligii Campionilor la fot-
bal, dacă va trece de 
prima rundă preliminară, 
potrivit tragerii la sorţi 
efectuate miercuri la 
Nyon (Elveţia)

Campioana României va în-
frunta în turul secund prelimi-
nar pe câştigătoarea dintre Fo-
la Esch (Luxemburg) şi Lin-
coln Red Imps (Gibraltar), da-
că o va elimina pe Borac Ban-
ja Luka (Bosnia-Herţegovina).

În primul tur preliminar, 
CFR va juca prima manşă pe 
teren propriu, în 6 sau 7 iulie, 
iar manşa secundă va avea loc 
în Bosnia, pe 13 sau 14 iulie.

În turul al doilea, prima 
manşă e programată în depla-
sare, pe 20 sau 21 iulie, iar re-
vanşa pe 27 sau 28 iulie.

În cazul în care va pierde 
duelul cu Borac Banja Luka 
din primul tur preliminar al 
Ligii Campionilor, CFR Cluj 
va evolua în turul secund pre-

liminar al Europa Conference 
League contra învinsei dintre 
Zalgiris Vilnius (Lituania) şi 
Linfi eld Belfast (Irlanda de 
Nord), primul meci fi ind pro-
gramat în deplasare.

Fola Esch a câştigat titlul în 
Ducat cu un avans de două punc-
te faţă de F91 Dudelange. Lin-
coln Red Imps a ieşit campioa-
nă la diferenţă de un singur punct 
de a doua clasată, Europa FC.

În ediţia 2018-2019 a cupe-
lor europene, CFR Cluj a fost 
eliminată de campioana Lu-
xemburgului din play-off-ul Eu-
ropa League, F91 Dudelange 

câştigând ambele manşe, cu 
2-0 (acasă) şi 3-2 (deplasare).

În Conference League, 
FCSB se duelează cu kazahă 
Şahtior Karaganda. Universi-
tatea Craiova, câştigătoarea 
Cupei României, va evolua şi 
ea pe teren propriu în primul 
joc, contra câştigătoarei din-
tre Laci (Albania) şi FK Pod-
gorica (Muntenegru), din pri-
mul tur preliminar.

Debutanta Sepsi OSK Sfân-
tu Gheorghe va avea o adver-
sară mai valoroasă, pe câştigă-
toarea dintre Spartak Trnava 
(Slovacia) şi Mosta (Malta).

CFR Cluj, norocoasă 
și la tragerea la sorți din turul 2

Trei judoka români, 
Andreea Chiţu (cat. 52 kg), 
Alexandru Raicu (cat. 73 
kg) şi Vlăduţ Simionescu 
(cat. +100 kg), au reuşit să 
obţină califi carea la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, a 
anunţat, miercuri, Comitetul 
Olimpic şi Sportiv Român 
pe pagina sa de Facebook.

Clasamentul mondial a stat 
la baza califi cării lor la JO 2020. 
Chiţu a ocupat locul 23 în ier-
arhia categoriei sale, Simiones-
cu s-a afl at pe locul 24, iar Ra-
icu, pe 30.

Andreea Chiţu va participa 
la a treia ediţie a Jocurilor, du-
pă Londra 2012 şi Rio 2016. Vlă-
duţ Simionescu se afl ă la a do-
ua participare, după Londra 
2012, în timp ce Alexandru Ra-
icu va debuta la competiţia olim-
pică, menţionează COSR.

România a ajuns acum la 93 
de sportivi califi caţi la JO 2020 
(nominal sau locuri cotă) la 15 
discipline sportive: înot, atletism, 
canotaj, fotbal, gimnastică artis-
tică, baschet 3x3, ciclism, lupte, 
tir sportiv, canoe, tenis de masă, 
box, scrimă, triatlon şi judo.

Andreea Chițu merge 
la Jocurile Olimpice

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Trupa antrenată de Mihai 
Silvăşan a pierdut un meci 
în care a făcut 20 de tur-
novers (n.r. mingi pierdu-
te) şi a avut un coş perfect 
valabil anulat de arbitri.

Arena „Antonio Alexe” a 
fost aproape plină la meciul 
trei al fi nalei Ligii Naţiona-
le. Cu un public electrizant 
în spate, bihorenii au înce-
put în forţă meciul şi au în-
vins în mai multe rânduri 
defensiva clujeană. Garlon 
Green a fost în mare formă 
în debutul partidei, la fel şi 
Stephen Holt. Oradea s-a 
avântat în atac şi a condus 
chiar cu 20-11, însă time 
out-urile solicitate de Mihai 
Silvăşan şi-au făcut efectul. 
Tehnicianul le-a cerut elevi-
lor săi să schimbe defensiva 
şi să fi e mai atenţi la pose-
sia mingii. Slam dunk-ul lui 
David Vida ne-a apropiat la 
27-21, apoi Donatas Tarolis 
a marcat pentru 28-24. Încă 
un coş de sus înscris de Pa-
trick Richard a făcut ca ta-
bela să indice 39-36 pe fi na-
lul reprizei.

În partea a doua, U-Ban-
ca Transilvania a fost forma-
ţia mai motivată. Marquis 

Wright a ieşit la rampă în 
sfertul trei cu coşuri de la 
mare distanţă, aşa că U-Ban-
ca Transilvania a preluat con-
ducerea, 39-42. În cele din 
urmă U-BT a condus cu 41-45. 
Cristian Achim a sunat tre-
zirea în tabăra sa, iar Ora-
dea, sprijinită de public, a 
apăsat pedala pe acceleraţie. 
Stephen Holt a fi nalizat în 
momente cheie, punându-şi 
colegii în avantaj. CSM CSU 
a benefi ciat inclusiv de 8 
puncte avantaj în ultimele 
trei minute, după o reuşită 
de la mare distanţă semna-

tă de Nikola Markovic, 70-62. 
Baschetbaliştii clujeni au 
alergat să egaleze, revenind 
la 73-71. La ultima fază, bri-
gada de arbitri a considerat 
că lui Marquis Wright i-a fost 
administrat un capac, astfel 
că Oradea a obţinut un suc-
ces, scor 75-71

Colegiul arbitrilor 
recunoaşte că s-a greşit 
la ultima fază a meciului 
CSM Oradea – U-BT Cluj

CCAB a transmis un co-
municat prin care a recu-
noscut că arbitrii partidei 

CSM Oradea – U-BT 
Cluj-Napoca au greşit la 
ulfima fază.

„Colegiul Central al Ar-
bitrilor de Baschet a luat act 
de situaţia apărută după me-
ciul 3 al finalei LNBM, dis-
putat marţi seara, între CSM 
CSU Oradea si U-BT Cluj Na-
poca, când oficialii clujeni 
au depus, în termen regula-
mentar, o contestaţie cu pri-
vire la arbitrajul din acest 
joc. În mod special, cu re-
ferire la faza desfăşurată cu 
10 secunde înainte de fina-
lul meciului, când în mod 

eronat, nu a fost sancţiona-
tă intervenţia neregulamen-
tară la minge la acţiunea de 
aruncare a jucătorului echi-
pei oaspete, Marquis Wri-
ght, la scorul de 73-71 în fa-
voarea echipei gazdă.

A fost o situaţie extrem 
de dificilă, însă judecată gre-
şit de către arbitrii respon-
sabili, situaţie care a influ-
enţat scorul partidei, dar nu 
a viciat rezultatul final, ti-
nând cont că mai erau 10 
secunde din timpul regula-
mentar de joc”, au transmis 
oficialii CCAB.

U-BT a pierdut meciul 3 
după o greşeală mare de arbitraj
U-BT Cluj-Napoca a pierdut, 75-71, meciul trei din finala Ligii Naţionale de baschet masculin

Faza în care Giordan Watson îl blochează incorect pe Wright în meciul CSM ORADEA – U-BT Cluj
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