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ECONOMIE 

Clujul, printre județele 
cu cele mai multe 
oferte de muncă
Chiar și în pandemie, Clujul a fost în topul 
județelor din România, în ceea ce privește 
numărul ofertelor de muncă.  Pagina 4
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Evenimente mari, 
doar după 1 august
Florin Cîţu a declarat că organizarea unor 
festivaluri mari precum Untold poate fi  lu-
ată în calcul doar după 1 august. Pagina 7
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Clujenii, exasperați 
de șantierele din oraș
Lucrările desfășurate în mai multe zone 
ale orașului îi aduce pe șoferii clujeni la 
capătul răbdării.   Pagina 6
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Câte parking-uri 
vor fi gata în 2021?
Doar două parking-uri au fost cuprinse 
pentru fi nanțare în bugetul municipiului 
pe anul 2021: cel de pe strada Trotușului și 
cel de pe strada Gheorghe Dima.  Pagina 3
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

36 363 740 70 4 3
Situația epidemiologică în județul Cluj – 17 mai 2021

METEO 

Vremea rămâne oscilantă 
până la finalul lunii mai

EDUCAȚIE

Evaluarea Națională pentru elevii 
de clasa a IV-a începe azi

În Transilvaniei, în prima par-
te a intervalului de prognoză, vre-
mea va fi  mai rece decât în mod 
obişnuit în această perioadă din 
an, astfel că, în medie, tempera-
turile maxime se vor încadra în-
tre 15 şi 20 de grade, iar minime-
le între 4 şi 9 grade. Începând din 
data de 24 mai, valorile termice 
vor fi  în creştere treptată şi se vor 
situa în jurul celor caracteristice 
ultimei decade a lunii mai, re-
spectiv 20 - 24 de grade, pe tim-
pul zilei, şi de 7 - 11 grade noap-
tea, mediat regional. 

Probabilitatea pentru ploi 
va fi  ridicată în majoritatea zi-
lelor; vor fi  mai ales manifes-
tări de instabilitate atmosferi-
că, iar local se pot înregistra - 
în intervale scurte de timp sau 
prin cumulare - cantităţi de a-
pă mai însemnate.

La munte, până la fi nalul pri-
mei săptămâni de prognoză, 
vremea va fi  mai rece decât în 
mod obişnuit în această peri-
oadă din an, cu medii ale tem-
peraturilor maxime de 6 - 12 
grade şi ale minimelor de 0 - 6 
grade, cu valori uşor negative 
la altitudini mari. 

Încălzirea vremii estimată 
după data de 23 mai va deter-
mina valori termice apropiate 
de cele normale pentru ultima 
decadă a lunii mai: 8 - 16 gra-
de cele diurne şi 2 - 8 grade 
cele nocturne. Probabilitatea 
pentru ploi va fi  ridicată în cea 
mai mare parte a intervalului, 
dar în special în prima săptă-
mână când instabilitatea atmo-
sferică va fi  accentuată şi se 
vor înregistra local cantităţi de 
apă însemnate. 

Evaluarea Națională de cla-
sa a IV-a începe marți cu proba 
la Limba Română, urmând ca 
miercuri, 19 mai, să aibă loc tes-
tul de la Matematică și pe 20 
mai cel de Limba maternă, po-
trivit calendarului ofi cial publi-
cat în luna martie de Ministerul 
Educației.

Rezultatele copiilor la evalu-
area de la clasa a IV-a nu vor fi  
trecute în catalog, nici nu vor fi  
făcute publice, ci vor fi  comu-
nicate fi ecărui părinte în parte 
de către învățător. Evaluarea de 
anul acesta va servi un rol im-
portant pentru a înțelege care 
este nivelul pierderilor genera-
te de peste un an de pandemie 
în care școala online a alternat 
cu cea în format fi zic.

Calendar Evaluarea națională 
pentru clasa a IV-a 2021

¤ 18 mai 2021: Limba română
¤ 19 mai 2021: Matematică
¤ 20 mai 2021: Limba maternă

Evaluarea Națională la fi na-
lul clasei a IV-a se va desfășura 
cu prezența fi zică a elevilor în 
unitățile de învățământ preuni-
versitar, indiferent de rata  
incidenței din localitate, iar co-
misiile de la nivelul unităților 
de învățământ au obligația de 
a asigura îndeplinirea condițiilor 
de siguranță sanitară, potrivit 
prevederilor Ordinului comun, 
al Ministerului Educației și al 
Ministerului Sănătății, nr. 
3235/93/2021, cu modifi cările 
și completările ulterioare, pen-
tru aprobarea măsurilor de or-
ganizare a activităților în cadrul 
unităților/ instituțiilor de 
învățământ în condiții de 
siguranță

Eroii în alb, dedicați trup și suflet Maratonului Vaccinării 
600 de cadre didactice, medici, asistenți, rezidenți și studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” 
au vaccinat aproape 4.000 de clujeni, la Maratonul Vaccinări de la Sala Polivalentă. Pagina 5

Electric Castle se amână!

Festivalul de la Bonțida nu va mai avea loc anul acesta
Restricțiile impuse de Guvern din cauza pandemiei de coronavirus au îngreunat organizarea 
evenimentelor cu un număr mare de participanți, cum sunt festivalurile. 
Organizatorii Electric Castle sunt primii care anunță amânarea concertelor până în 2022. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Preţurile apartamentelor 

din Cluj sunt atât de mari 

pentru că şi investiţiile 

sunt pe măsură. Exemplul 

oferit de vicepreşedintele 

USR Cluj, George Trif, este 

sensul giratoriu 

de pe Frunzişului, con-

struit de investitorul pri-

vat, care are costuri 

de 2 milioane de euro.

Vicepreşedintele USR Cluj, 

George Trif a făcut o postare 

pe Facebook despre cel mai 

scump sens giratoriu din Cluj, 

şi anume cel de pe strada Frun-

zişului, care are un cost esti-

mat de 2 milioane de euro.

George Trif a spus că pen-

tru a înţelege de ce imobilia-

rele sunt atât de scumpe în 

Cluj-Napoca este sufi cient să 

ne uităm la această investiţie, 

care va fi  suportată integral 

de investitorul privat. Cu al-

te cuvinte, sensul giratoriu va 

fi  plătit de cei 228 de cumpă-

rători de apartamente din blo-

curile din zona respectivă.

„Ca să înţelegem de ce 

sunt imobiliarele atât de 

scumpe în Cluj-Napoca e su-

fi cient să ne uităm la cum 

se face cel mai nou sens gi-

ratoriu de pe domeniul pu-

blic, pe str. Frunzişului:

¤ 212 piloni foraţi,

¤ 100.000 de tone excavate,

¤ 2 milioane de euro cost estimat.

E considerat cel mai scump 

sens giratoriu din Cluj! Deşi 

e o lucrare de infrastructură 

pe domeniul public, costul şi 

realizarea lui sunt suportate 

integral de investitorul pri-

vat, care realizează blocuri-

le din zonă. Mai bine spus, 

sensul giratoriu e plătit de 

cumpărătorii celor 228 de a-

partamente din blocurile ce 

nu vor fi  recepţionate fără re-

alizarea lui”, a scris pe Face-

book George Trif, vicepreşe-

dinte USR Cluj.

George Trif a subliniat că 

investitorii privaţi nu fac trea-

ba administraţiei locale fără 

a-şi recupera banii. Vicepre-

şedintele USR Cluj a spus că 

preţul metrului pătrat nu es-

te stabilit de „calitatea vieţii”, 

ci de cerea de pe piaţă.

„Sper că nu îşi imaginea-

ză cineva că investitorii pri-

vaţi fac treaba administra-

ţiei şi construiesc infrastruc-

tură rutieră pe domeniul pu-

blic gratuit, fără să îşi recu-

pereze banii de undeva. E 

normal să îşi recupereze ba-

nii investiţi!

Exemplele pot continua, 

dar e important să înţelegem 

că preţul pe metru pătrat nu 

e infl uenţat doar de calitatea 

vieţii aşa cum se declară prin 

presă, ci, în principiu, de ce-

rere şi ofertă, şi implicit mo-

dul în care e controlată ofer-

ta pentru a satisface cererea”, 

a mai subliniat George Trif.

Sensul giratoriu va fi  con-

struit de dezvoltatorul Dorin 

Bob, patronul Studium Gre-

en, care ridică în zonă ansam-

blul imobiliar Wings. Sensul 

giratoriu se mută în afara ca-

rosabilului actual; strada se 

va lărgi, pentru că în curbă 

sunt acum doar două benzi 

de circulaţie, iar după reali-

zarea sensului giratoriu vor fi  

patru. Va fi  amenajat şi un pa-

saj pietonal subteran, care va 

face conexiunea între zonele 

din interiorul respectiv exte-

riorul curbei, evitându-se ast-

fel posibilele accidente la tra-

versarea străzii.

Cel mai scump 
sens giratoriu din Cluj 
Sensul giratoriu ce va fi construit de un investitor imobiliar pe strada 
Frunzişului costă nu mai puţin de 2 milioane de euro

Costul sensului giratoriu de pe strada Frunzişului se ridică la de 2 milioane de euro

Doi pasageri, prinşi 
cu teste COVID-19 false 
pe Aeroportul Cluj
Două persoane au încercat să zboare de pe 
Aeroportul Cluj cu buletine medicale false 
care arătau că au făcut un test COVID-19, 
care a ieșit negativ.
Poliţiștii i-au prins pe aceștia în timp îmbarcării.
„La data de 15 mai, poliţiștii Secţiei 
Regionale de Poliţie Transporturi 
Cluj-Napoca – Biroul de Poliţie 
Transporturi Aeriene Cluj au identificat 
în interiorul aeroportului din municipiul 
Cluj-Napoca două persoane, respectiv o 
femeie în vârstă de 33 de ani, din jude-
ţul Timiș și un bărbat de 48 de ani, din 
judeţul Olt, care, în vederea îmbarcării, 
ar fi prezentat buletine medicale false 
care atestau rezultatele negative ale 
unor testări de depistare a virusului 
COVID-19. Poliţiștii efectuează cercetări 
privind săvârșirea infracţiunilor de fals 
material în înscrisuri oficiale și uz de 
fals”, a transmis IPJ Cluj.
Pe 9 mai, cinci persoane s-au ales cu dosa-
re penale pentru infracţiunea de fals, după 
ce au prezentat buletine false care indicau 
un rezultat negativ al testului pentru depis-
tarea COVID-19.
Cei anchetaţi se aflau în aeroportul 
din Cluj-Napoca și doreau să zboare 
spre Spania, fapt care impune dovada 
unui test negativ COVID, pentru a pu-
tea călători.
„La data de 9 mai, poliţiștii din cadrul 
Secţiei Regionale de Poliţie 
Transporturi Cluj-Napoca – Biroul de 
Poliţie Transporturi Aeriene Cluj au 
identificat în aeroportul internaţional 
din municipiul Cluj-Napoca un bărbat 
în vârstă de 44 de ani, din comuna 
Rușcova, judeţul Maramureș, precum și 

o femeie de 47 de ani, de cetăţenie 
spaniolă, care, cu ocazia îmbarcării în 
cursa aeriană spre Madrid, au prezen-
tat buletine medicale false, atestând 
rezultatul negativ al unor teste pentru 
depistarea virusului SARS-CoV-2”, 
transmit reprezentanţii Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Şoferul care a provocat 
tragedia în Pasul Tihuţa 
nu avea permis
Șoferul din Cluj-Napoca care a provocat ac-
cidentul mortal din Pasul Tihuţa nu a avut 
niciodată carnet de conducere.
Trei tineri au murit sâmbătă noaptea în 
Pasul Tihuţa, judeţul Suceava, după ce un 
Maserati s-a răsturnat în afara drumului. 
Anchetatorii care se ocupă de caz au afl at 
că tânărul șofer de 30 de ani nu a avut nici-
odată permis de conducere.
Clujeanul afl at la volan a fost prins fără 
permis de conducere de poliţiști în urmă cu 
un an, iar săptămâna viitoare urma să pri-
mească o sentinţă în acest dosar. De ase-
menea, șoferul se afl a sub control judiciar 
pentru constituirea unui grup infracţional.
Accidentul din Poiana Stampei s-a soldat cu 
trei victime, toate fi ind decedate în mo-
mentul în care au sosite echipele de inter-
venţie. Din primele date, se pare că șoferul 
conducea cu peste 150 km/h, iar mașina a 
ieșit de pe drum și ulterior s-a răsturnat de 
mai multe ori.
Cei trei morţi din accidentul petrecut în 
Pasul Tihuţa s-au distrat sâmbătă noapte 
la o cabană din zonă și ulterior au decis 
să testeze puterea mașinii. Între timp, 
anchetatorii au mai descoperit că ambii 
pasageri din mașina fatală au fost con-
damnaţi în trecut pentru furt sau trafic 
de droguri.

Bărbatul rănit în accidentul 
între Apahida şi Vâlcele 
are nevoie de sânge

Un accident grav a avut loc duminică între 
localităţile Apahida și Vâlcele, soldat cu o 
victimă. Bărbatul se afl ă în stare gravă și are 
nevoie urgentă de sânge. Duminică, 16 mai, 
un accident grav a avut loc între Apahida și 
Vâlcele cu o mașină și un TIR. În urma im-
pactului, mașina a fost proiectată în șanţ, iar 
bărbatul dinăuntrul ei a rămas încarcerat.
Pompierii i-au acordat primul ajutor. Bărbatul 
era conștient însă nu era cooperant.
„Pompierii au acţionat pentru a acorda pri-
mul ajutor califi cat și pentru a extrage băr-
batul din autoturism, folosind echipamente-
le speciale, astfel încât să nu-i fi e agravate 
leziunile suferite. Bărbatul, în vârstă de cca 
40 de ani, era în stare de conștienţă, însă nu 
era cooperant”, a transmis ISU Cluj.
Bărbatul din accidentul produs între 
Apahida și Vâlcele se afl ă în stare gravă la 
Clinica Chirurgie 1.
Un prieten de-ai săi apelează la clujeni pen-
tru donare de sânge. Victima este Iancu 
Gavril, tată a doi copii minori:
„Victima accidentului este prietenul meu care 
se afl ă în stare foarte gravă și are nevoie de 
sânge grupa A2 pozitiv. Cine poate să doneze 
sânge, poate dona pentru el pe numele Iancu 
Gavril, este internat la Clinica Chirurgie 1. Are 
doi copii minori”, a spus prietenul victimei.

Pe scurt

Ăl i 8°/11° Variabil
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Viceprimarul Dan Tarcea 

declara, la începutul anu-

lui, că patru parkinguri 

vor fi  în diverse stadii 

de lucru anul acesta: 

parkingurile de pe strada 

Trotuşului (cartierul 

Mărăşti), strada Gheorghe 

Dima (cartierul Zorilor), 

străzile Albac – Azuga 

(cartierul Gheorgheni) 

şi Piaţa Timotei Cipariu 

(zona centrală).

Dintre acestea, doar două 

au fost cuprinse pentru fi nan-

ţare în bugetul municipiului 

pe anul 2021: cel din Mărăşti 

şi cel din Zorilor. Acestea sunt 

prevăzute la capitolul „inves-

tiţii pentru care va fi  realiza-

tă licitaţie anul acesta”, aşa-

dar vor mai dura câţiva ani 

până clujenii vor putea folo-

si şi locurile de parcare.

Anul trecut, trei parkinguri 

au fost inaugurate în Cluj-Na-

poca, municipiul ajungând la 

10 parkinguri publice supra-

terane. Potrivit viceprimaru-

lui Dan Tarcea, este vorba des-

pre cel mai mare număr din-

tr-un oraş din România.

„Eu aş vrea să spun că noi 

la Cluj-Napoca avem cele mai 

multe parking-uri supratera-

ne din România – zece. Nu 

ştiu dacă mai există vreun 

oraş în care să fi e zece par-

cări supraterane construite. În 

anul 2020 am fi nalizat trei par-

cări supraterane, fiecare 

parking suprateran are şi o 

zonă subterană. Fiecare 

parking are locuri de parcare 

pentru persoane cu dizabili-

tăţi, locuri de parcare pentru 

biciclete, sigure, sunt 

parking-uri cu acoperiş ver-

de, sunt parking-uri peste ca-

re am făcut teren de sport. Es-

te un model de bune practici 

în România, este vorba de 

parking cu Mogoşoaia care es-

te semi îngropat iar deasupra 

este un spaţiu de joacă pen-

tru copii şi un teren de bas-

chet de mari dimensiuni cu 

sistem de irigare, cu sistem 

inteligent de udare a arbori-

lor. Deci practic am investit 

în aceste zone, investim în 

cartiere în parking-uri, nu în 

zona centrală, pentru că în 

zona centrală cu cât facem 

mai multe locuri de parcare, 

cu atât generăm mai mult tra-

fi c”, a afi rmat recent Dan Tar-

cea, într-un interviu acordat 

Hotnews.ro.

Parking Trotuşului nr. 5

Parkingul din cartierul Mă-

răşti a fost aprobat de Consi-

liul Local al municipiului 

Cluj-Napoca în vara anului 

2019. Parkingul va fi  constru-

it pe un teren cu o suprafaţă 

de 3.150 mp, ocupat în pre-

zent de 14 locuri individuale 

de parcare şi de 62 garaje, ca-

re urmează să fi e demolate.

Construcţia va avea un re-

gim de înălţime de 

2S+D+P+2E+T şi o capa-

citate de 365 locuri de parca-

re. Din totalul acestora, 10 lo-

curi vor fi  destinate persoa-

nelor cu dizabilităţi deţinătoa-

re de autoturisme, 10 pentru 

autoturisme electrice – cu sta-

ţii de încărcare aferente, 12 

pentru motociclete/ mopede 

şi rastele pentru biciclete. Va-

loarea totală estimată a inves-

tiţiei se ridică la 29.590.566 

lei fără TVA. Termenul de exe-

cuţie a lucrării este de 24 luni 

din momentul emiterii ordi-

nului de începere a lucrărilor 

pentru parking.

Parking Gheorghe Dima 
nr. 39B

Un parking cu 221 de lo-

curi aşezate pe cinci niveluri 

subterane şi supraterane va fi  

construit pe strada Gheorghe 

Dima din Zorilor.

Consilierii locali au apro-

bat în octombrie 2020 docu-

mentaţia şi indicatorii tehni-

co-economici pentru realiza-

rea obiectivului de investiţii 

„Construire parking sub/su-

prateran, deviere reţele, bran-

şamente şi racorduri la utili-

tăţi, str. Gheorghe Dima nr. 

39B, Cluj-Napoca”.

Parking Piaţa Cipariu

Piaţa Cipariu urmează să 

intre într-un amplu proces de 

modernizare, un nou parking 

subteran pe trei niveluri fi ind 

propus în zonă. Planul Urba-

nistic Zonal a fost lansat în 

consultare publică de Primă-

ria Cluj-Napoca.

Parcarea subterană va 

avea trei niveluri şi o supra-

faţă de 3.300 metri pătraţi. 

În total, va pune la dispozi-

ţia clujenilor circa 300 de 

locuri noi de parcare.

Parking Albac – Azuga

În martie 2019, s-a apro-

bat Planul Urbanistic de 

Detaliu (PUD) pentru con-

struirea unui parking pe 

strada Albac cu un regim 

de înălţime 2S(două sub-

soluri) + D(demisol) + 

P(parter) + E(etaj) + 

T(terasă). Ulterior, primă-

ria a aprobat şi indicatorii 

tehnico-economici pentru 

Parkingul Azuga, cu toate 

că mulţi locuitori din zonă 

s-au declarat împortiva 

acestei investiţii.

Viitorul parking ar urma 

să aibă 362 de locuri şi va pre-

supune dărămârea a 8 garaje 

din tablă.

Câte parking-uri vor fi gata în 2021, 
în municipiul Cluj-Napoca?
Dan Tarcea: „Avem cele mai multe parking-uri supraterane din România”. 
Lucrările la cel puţin două parcări vor începe anul acesta, la Cluj-Napoca.

Anul trecut, trei parkinguri au fost inaugurate în Cluj-Napoca, municipiul ajungând la 10 parkinguri publice supraterane

Primăria planifică amenajarea de 
parkinguri în toate cartierele orașu-
lui. Din acest punct de vedere, carti-
erul Grigorescu este codaș, întrucât 
primăria caută de mai multă vreme 
un teren potrivit pentru construirea 
acestuia, însă fără succes. 
Viceprimarul a afirmat, în urmă cu 

câteva luni, că zona vizată este stra-
da Donath.
„Noi trebuie să scoatem parcările afară din 
zona centrală, avem un parking în zona 
Primăriei, practic zona centrală trebuie să fi e 
folosită de cei care vin, stau jumătate de oră 
și pleacă, nu este o zonă în care să vii, să-ţi 
lași mașina pentru o zi întreagă. Ai sufi cien-

te mijloace de transport în comun cu care să 
te deplasezi în zona centrală, fi ecare cartier 
este legat de zona centrală cu mijloace de 
transport în comun. Sunt multe instituţii în 
zona centrală, investim și în digitalizare pen-
tru a limita contactul cetăţenilor cu funcţio-
narul, dacă ai o treabă la Primărie să poţi să 
o rezolvi și online”, a mai adăugat Tarcea.

Parkinguri în toate cartierele orașului

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Aproximativ 100 de clu-

jeni au trimis sesizări 

autorităţilor locale pri-

vind problema deşeurilor 

abandonate pe apa 

şi malurile Someşului, 

care curg din Floreşti, 

de la ghetoul Dallas, 

spre Cluj-Napoca.

Clujenii îşi doresc ca râ-

ul şi malurile să fie curăţa-

te, dar nu numai. Ei vor şi 

evitarea depozitării ilegale 

a deşeurilor:

„Felicitări clujenilor, e cea 

mai bună mobilizare de până 

acum! Aproape 100 de clujeni 

din zona metropolitană am 

trimis sesizări către Primăria 

Floreşti, Primăria Cluj-Napo-

ca, Consiliul Judeţean, Garda 

de Mediu, Apele Române şi 

Compania de Apă Someş S.A 

pentru ca râul şi malurile să 

fi e curăţate. Atenţie, am pus 

accentul şi pe prevenţie pen-

tru a evita depozitarea ilega-

lă care e făcută peste tot în 

Cluj indiferent de etnie!”, a 

spus Adrian Dohotaru.

Implicarea comunităţii 

Dallas, importantă pentru re-

zolvarea problemei

Pe lângă curăţarea maluri-

lor Someşului, un lucru foar-

te important este încercarea 

de a rezolva total problema, 

ca ea să nu se mai repete. Mai 

exact, clujenii vor integrarea 

comunităţii ghetoului Dallas 

în Clujul metropolitan, ca aceş-

ti oameni să trăiască în con-

diţii mai bune:

„Totodată, am propus im-

plicarea comunităţii ghetoi-

zate din Floreşti pentru ca 

oamenii să trăiască în condi-

ţii decente. Atenţie, dorinţa 

de a avea spaţii publice, pis-

te de biciclete şi mobilier ur-

ban într-o localitate fără spa-

ţii verzi nu trebuie să ne fa-

că să uităm că aceşti copii 

din video au dreptul să locu-

iască în condiţii mai bune, 

fără segregare, integraţi în 

Clujul metropolitan.

Şi ei vor piste, s-ar distra 

ca noi. Dar într-o piramidă a 

nevoilor, a avea acces la o lo-

cuinţă, la apă, la canalizare, 

la servicii de salubritate tre-

buie să fi e prioritar în raport 

cu spaţiile verzi. Aşa cum o 

parte din Pata Rât se desfi in-

ţează, sperăm noi, treptat, prin 

plecarea deocamdată a câte-

va zeci de familii care au în-

ceput să trăiască în condiţii 

mai bune, la fel ar trebui şi 

aici”, transmite comunitatea 

Someşul nostru.

Amenajarea malurilor, 
al doilea pas 
după curăţarea lor

Clujenii care au trimis se-

sizări Primăriei îşi doresc ca 

stadiul în care se afl ă maluri-

le Someşului să fi e îmbună-

tăţit, înainte ca acestea să fi e 

amenajate. Malurile trebuie 

curăţate înaintea începerii 

unor proiecte de amenajare.

Totodată, comunitatea So-

meşul nostru cere desfi inţa-

rea ghetoului Dallas şi inte-

grarea oamenilor de acolo în 

Clujul metropolitan, la fel cum 

se întâmplă cu Pata Rât.

„După care ar trebui să vi-

nă proiectele de amenajare de 

maluri, nu invers. La fel cum 

primarul Boc a promis desfi -

inţarea ghetoului Pata Rât pâ-

nă în 2030, la fel ar trebui să 

promită şi primarul Pivariu cu 

desfi inţarea ghetoului Dallas, 

de la marginea localităţii Flo-

reşti. Clujul metropolitan are 

resurse fi nanciare de incluzi-

une a acestei comunităţi, iar 

singurul lucru care împiedi-

că asta nu e, cum zic unii, 

lipsa dorinţei de integrare a 

oamenilor care locuiesc în 

ghetou, ci lipsa de alternati-

ve oferită în mod real de ma-

joritari, plus rasismul institu-

ţional existent în societatea RO 

de secole, care a menţinut în 

sclavie o etnie ca nicăieri al-

tundeva în Europa”, susţine 

comunitatea Someşul nostru.

Clujenii au trimis 100 de sesizări către autorități, pentru curățarea Someșului

VEZI VIDEO AICI
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Fostul prefect al Clujului, 

Mircea Abrudean a demi-

sionat din funcţia de 

administrator al compa-

niei naţionale de gaze 

naturale, Transgaz. 

Mircea Abrudean a fost nu-

mit provizoriu în această po-

ziţie, pe o perioadă de patru 

luni, de către premierul Ro-

mâniei, Florin Cîţu. La nici o 

lună de la ocuparea postului, 

fostul prefect al Clujului a de-

misionat din funcţia de admi-

nistrator Transgaz.

„În conformitate cu prevede-

rile legale în vigoare, Societatea 

Naţională de Transport Gaze 

Naturale informează asupra fap-

tului că, prin hotărârea nr. 17 

din 13 mai 2021, Consiliul de 

Administraţie (CA) a luat act de 

adresa Secretariatului General 

al Guvernului (SGG) nr. 

20/11558, referitoare la înceta-

rea mandatelor administratori-

lor provizorii, domnul Mircea 

Abrudean şi doamna Laura Dra-

gotă, reprezentanţii acţionaru-

lui statul român, prin SGG”, a 

informat Bursa de Valori Bucu-

reşti directorul general al 

Transgaz, Sterian Ion.

Mircea Abrudean a spus 

pentru monitorulcj.ro că mo-

tivul pentru care a decis să de-

misioneze este o poziţie simi-

lară pentru care urmează să 

fi e nominalizat.

„M-am retras pentru că ur-

mează să fi u nominalizat pen-

tru o altă poziţie similară, într-o 

altă structură şi volumul de ac-

tivitate pe care îl am aici la SGG 

şi atribuţiile, nu îmi permit să 

îmi exercit responsabilităţile de 

administrator provizoriu şi la 

Transgaz, motiv pentru care am 

preferat să mă retrag de aici, 

aşa cred că e corect”, a decla-

rat pentru monitorulcj.ro Mir-

cea Abrudean.

Un administrator al Transgaz 

primeşte aproximativ 8.000 de 

lei lunar pentru a participa la 

şedinţe. Societatea are o capita-

lizare bursieră de 3,4 miliarde 

de lei, cel mai mare acţionar, cu 

un pachet de 58,5% fi ind sta-

tul român, prin SGG.

Mircea Abrudean a fost pre-

fect al judeţului Cluj în perioa-

da 2019-2021, fi ind numit ulte-

rior în funcţia de secretar gene-

ral adjunct al Guvernului.

Mircea Abrudean 
a demisionat din funcţia 
de administrator TransgazPragul de 100.000 

de conturi create de cetă-

ţeni în platforma Rabla 

pentru Electrocasnice 

a fost depăşit duminică, 

a anunţat Ministerul 

Mediului, Apelor 

şi Pădurilor pe pagina 

sa de Facebook.

Conturile pot fi  create pâ-

nă joi, 20 mai, ora 23:59. Ul-

terior, în cele 3 etape vor fi  

selectate echipamentele do-

rite, respectiv Etapa I – vo-

uchere aferente categoriei 

din care fac parte maşinile 

de spălat rufe/vase şi frigi-

derele/congelatoarele (21 mai 

– 03 iunie), Etapa II – vou-

chere aferente categoriei din 

care fac parte televizoarele, 

laptopurile şi tabletele (04 

iunie-17 iunie); Etapa III – 

vouchere aferente categori-

ei din care fac parte apara-

tele de aer condiţionat, us-

cătoarele de rufe şi aspira-

toarele (18 iunie – 01 iulie).

Programul „Rabla pentru 

electrocasnice” – sesiunea 

2021 a debutat vineri, înce-

pând de la ora 10:00, cu pe-

rioada de înscriere a persoa-

nelor fi zice. La sesiunea din 

acest an, modalitatea de ac-

cesare a programului a fost 

revizuită, astfel încât persoa-

nele fi zice să poată benefi -

cia de oportunitatea de a se 

înscrie şi de a obţine unul 

sau mai multe vouchere.

Concomitent cu înscrie-

rea solicitanţilor în progra-

mul guvernamental, prin cre-

area conturilor de utilizator 

se va desfăşura şi sesiunea 

de înscriere în vederea vali-

dării comercianţilor, realiza-

tă tot prin intermediul apli-

caţiei informatice.

Anul acesta, echipamen-

tele incluse în program şi su-

mele aferente fi ecărui echi-

pament sunt: 400 de lei pen-

tru maşini de spălat rufe, in-

clusiv cu uscător având cel 

puţin noua clasa energetică 

C; 400 de lei pentru maşini 

de spălat vase având cel pu-

ţin noua clasa energetică D; 

400 de lei pentru aparate de 

aer condiţionat, inclusiv a-

parate de aer condiţionat 

portabile, cu eficienţă ener-

getică la răcire cel puţin 

A++; 400 lei pentru cate-

goria frigidere/combine fri-

gorifice/lăzi frigorifice/con-

gelatoare având cel puţin no-

ua clasă energetică E; 400 

lei pentru televizoare având 

cel puţin noua clasă energe-

tică E; 400 lei pentru uscă-

toare de rufe cu efi cienţă 

energetică cel puţin A++; 

200 de lei pentru aspiratoa-

re cu un consum de energie 

mai mic de 43 kWh/an; 500 

de lei pentru laptopuri; 300 

de lei pentru tablete.

O altă noutate este faptul 

că pentru laptopuri şi table-

te se poate preda la schimb 

fie un echipament de tip cal-

culator personal, compus 

din unitate centrală şi mo-

nitor, fie un alt echipament 

inclus în program, cu excep-

ţia laptopurilor şi tabletelor 

vechi. În plus, pentru maşi-

nile de spălat vase, precum 

şi pentru uscătoarele de ru-

fe se poate preda la schimb 

orice echipament vechi in-

clus în program.

Bugetul alocat ediţiei din 

acest an a programului „Ra-

bla pentru electrocasnice” 

este de 75 milioane de lei, 

aproape dublu faţă de sesi-

unea din 2019, când a fost 

alocată suma de 40 de mili-

oane de lei.

Ministerul Mediului, Ape-

lor şi Pădurilor (MMAP) ara-

tă că peste 200.000 de per-

soane fi zice ar putea accesa 

acest program în 2021.

„Rabla pentru electrocasnice”. 
A fost depășit pragul de 100.000 înscrieri în program

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Deşi e încă pandemie, 

piaţa muncii pare să revi-

nă încetul cu încetul la 

normal. În Cluj, numărul 

ofertelor de muncă 

se situează printre cele 

mai ridicate din România. 

Vezi care sunt cele mai 

căutate locuri de muncă.

Piaţa muncii din ţara noas-

tră pare să îşi revină încet-în-

cet, în ciuda faptului că sun-

tem încă în vremuri de pan-

demie. Conform unei platfor-

me de recrutare din Româ-

nia, faţă de aceeaşi perioadă 

a anului trecut se înregistrea-

ză creşteri considerabile în 

mai multe domenii.

Ofertele de muncă 
şi cei mai căutaţi angajaţi

Cele mai multe oferte de 

muncă au fost semnalate în 

luna aprilie a acestui an în 

Bucureşti-Ilfov, peste 14.500, 

urmat de Braşov, cu aproa-

pe 5.000, Cluj, unde au fost 

înregistrate peste 3.300 de 

anunţuri de angajare.

Cei mai căutaţi angajaţi de 

pe piaţa muncii din România 

sunt inginerii, constructorii şi 

meseriaşii. În cazul acestor 

locuri de muncă, s-au înregis-

trat peste 13.500 de oferte de 

angajare pentru ei, fi ind vor-

ba despre o creştere uriaşă a 

ofertelor, până la 71%.

Pe al doilea loc se află lu-

crătorii din logistică şi pro-

ducţie cu peste 10.700 de 

oferte, iar locul al treilea îl 

ocupă şoferii şi curierii, cu 

aproape 8.000 de anunţuri 

de recrutare, astfel înregis-

trându-se o creştere a ofer-

telor de peste 124%.

Pe locul patru sunt anga-

jaţii din domeniul ospitalită-

ţii, un domeniu care începe 

să se relanseze odată cu rela-

xarea măsurilor de restricţii. 

Astfel, aceştia au la dispozi-

ţie 3.500 de oferte.

Munca în străinătate – 
cea mai bine plătită

În aprilie, angajatorii au 

plătit cel mai bine pentru 

munca în străinătate, servi-

cii auto, curierat şi pentru 

servicii medicale.

Potrivit datelor, cei mai 

căutaţi angajaţi din piaţa lo-

cală a muncii au fost ingi-

nerii, meseriaşii, construc-

torii, lucrătorii din produc-

ţie, depozit, logistică, pre-

cum şi cei din categoria şo-

feri, servicii auto, curierat. 

În aprilie, angajatorii au plă-

tit cel mai bine pentru mun-

ca în străinătate, servicii au-

to, curierat şi pentru servi-

cii medicale.

Astfel, în medie, salariile ofe-

rite pentru munca din străină-

tate au fost de circa 1.800 de 

euro, cele pentru angajaţii din 

servicii auto sau curierat ajung 

la 1.180 de euro, iar persona-

lul medical câştigă mai mult de 

1.000 de euro lunar, potrivit 

unor date de la platforma OLX.

Clujul, printre județele din țară 
cu cele mai multe oferte de muncă
Chiar şi în vreme de pandemie, Clujul s-a situat în topul judeţelor din România
în ceea ce priveşte numărul ofertelor de muncă, acesta fiind în creștere

Economia globală nu va fi  capabilă să își revină complet după 
dezastrul lăsat în urmă de pandemia de COVID-19 în 2020, în-
trucât 255 de milioane de locuri de muncă au dispărut brusc la 
nivel global, conform datelor de la Organizaţia Internaţională a 
Muncii (ILO), citate de Bloomberg.

Până și cele mai optimiste estimări arată că nivelul orelor de 
muncă disponibile va fi  mult mai jos în 2021 decât înainte de 
criza generată de COVID-19, conform raportului citat.

Scenariul de bază al organizaţiei internaţionale arată că econo-
mia globală va fi naliza anul 2021 cu un minus de 90 de milioa-
ne de locuri de muncă cu normă întreagă faţă de perioada di-
nainte de pandemie.

„Semnele revenirii sunt încurajatoare, dar sunt fragile și nesigure. 
Trebuie să ne amintim că nicio ţară și niciun grup nu își poate re-
veni pe cont propriu”, a notat Guy Rider, director-general al ILO.

„Măcelul” lăsat în urmă de pandemia de COVID-19 doar în 2020 
este la un nivel fără precedent din punct de vedere istoric, fi ind de 
patru ori mai mare decât efectul resimţit la criza fi nanciară, notea-
ză raportul. Într-un scenariu pesimist, în care campaniile de vacci-
nare avansează lent iar impactul pandemiei se prelungește, piaţa 
muncii rămâne în 2021 cu aceleași pierderi din 2020.

255 de milioane de locuri de muncă 
au dispărut din cauza COVID-19
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După Maratonul Vaccinării 

organizat la Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca, autorităţile 

pregătesc un maraton şi în 

mediul rural, la Chinteni, 

unde „cererea e mare”.

În weekend a avut loc Ma-

ratonul Vaccinării la Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca. Au 

fost vaccinate 3.900 de per-

soane în cele trei zile şi trei 

nopţi ale maratonului, iar au-

torităţile locale spun că eve-

nimentul e un „mare succes”.

După acest eveniment de 

amploare, autorităţile pregă-

tesc încă un maraton pentru 

imunizarea persoanelor din 

mediul rural, mărturiseşte sub-

prefectul Irina Munteanu pen-

tru monitorulcj.ro.

Maraton rural 
de vaccinare în Chinteni

Autorităţile din Cluj pre-

gătesc un nou maraton pen-

tru vaccinarea anti-COVID-19 

a oamenilor din mediul ru-

ral. Maratonul va avea loc în 

comuna Chinteni, unde cere-

rea de vaccinare e mare: „Da, 

vom organiza un maraton 

pentru mediul rural. Este vor-

ba de Chinteni. Au o mare 

cerere de vaccinare. Ei au 

acolo un fl ux de vaccinare 

anti-COVID-19. Centrul este 

extraordinar de frumos şi am 

zis că având în vedere că ru-

ralul are nevoie, totodată, de 

variante şi optimizarea pro-

cesului de vaccinare, vrem să 

mergem pe ideea unui mara-

ton acolo. Mai sunt încă as-

pecte de pus la punct însă în 

câteva zile vom ştii exact ce 

va fi  şi cum”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro, Irina Mun-

teanu, subprefect de Cluj.

Campanie de vaccinare 
inedită în cea mai „smart” 
comună din ţară

Primăria comunei Ciugud 

a lansat campania „Vacci-

nare la poarta ta!”, o iniţi-

ativă ce are ca scop spriji-

nirea locuitorilor din cele 

şase sate componente care 

doresc să se vaccineze. Cam-

pania funcţionează astfel: 

în funcţie de numărul per-

soanelor care locuiesc pe 

aceeaşi stradă şi vor să se 

imunizeze, s-a putut ame-

naja un „centru de vaccina-

re” într-una din gospodări-

ile de pe respectiva stradă.

Zeci de locuitori din comu-

na Ciugud din judeţul Alba 

au fost vaccinaţi în doar câ-

teva ore prin două acţiuni in-

edite: „Vaccinare la poarta ta” 

şi „Şezătoare pentru vaccina-

re”. Aceste acţiuni le-au ofe-

rit oamenilor posibilitatea de 

a primi vaccinul anti-COVID-19 

chiar la ei acasă sau în punc-

te de vaccinare amenajate 

aproape de locuinţele lor.

Ciugud continuă şi cam-

pania de informare „#VAC-

CIN cu informaţii ofi ciale” 

prin care oferă informaţii uti-

le despre vaccinarea naţio-

nală împotriva COVID – 19. 

Pe site-ul administraţiei lo-

cale sunt oferite prospecte-

le ofi ciale ale vaccinurilor, 

detalii privind programarea 

naţională, răspunsuri la în-

trebări, raportări, dar şi alte 

informaţii provenite din sur-

se ofi ciale, respectiv institu-

ţiile care gestionează dome-

niul sănătăţii şi vaccinarea.

Un maraton de vaccinare anti-COVID-19 
va fi organizat în comuna Chinteni Georgiana IUZIC

redactia@monitorulcj.ro

Proiectul „O zi liberă pen-

tru vaccinare” care a fost 

propus de deputatul clu-

jean USR PLUS, Radu 

Molnar, nu este agreat 

de liberali. Ludovic Orban, 

preşedintele PNL a spus 

că nu are nicio obligaţie de 

a susţine un proiect de lege 

„care nici nu a fost consul-

tat la nivel guvernamental”.

Ludovic Orban consideră 

că strategia de vaccinare ca-

re este stabilită acum ar tre-

bui să rămână aceeaşi.

„Nu s-a discutat la nivelul 

coaliţiei, nu face parte din stra-

tegia de vaccinare, o strategie 

care este stabilită la nivel gu-

vernamental, noi am încura-

jat companiile să se implice în 

procesul de vaccinare şi foar-

te multe companii au arătat 

responsabilitate, au îndemnat 

angajaţii şi au organizat în con-

diţii exemplare procesul de 

vaccinare. Cred că strategia de 

vaccinare care a fost stabilită 

de Guvern şi care este imple-

mentată trebuie să rămână în 

continuare strategia de vacci-

nare şi, ca atare, nu avem ni-

ciun fel de obligaţie de a sus-

ţine un proiect de lege al unor 

parteneri care nu au discutat 

cu noi, nici la nivel guverna-

mental şi care, din punctul 

meu de vedere, excede cadrul 

strategiei de vaccinare care 

este stabilită la nivel guver-

namental. (...) Se creează o 

discriminare între cei care 

s-au vaccinat până acum şi 

cei care urmează să se vac-

cineze ca să primească o zi 

liberă sau o zi liberă la şcoa-

lă sau o zi liberă pentru părin-

tele care îşi duce copilul la vac-

cinare", a explicat Ludovic Or-

ban, la fi nalul şedinţei Birou-

lui Executiv al PNL.

Zi liberă pentru vaccinare. 
Ce presupune proiectul?

Proiectul de lege presupu-

ne acordarea unei zile libere 

plătită în ziua vaccinării an-

ti-COVID şi în ziua rapelului 

atât în cazul angajaţilor din 

sistemul public, cât şi cel pri-

vat. În cazul elevilor şi al stu-

denţilor, se acordă o zi în ca-

re sunt scutiţi de frecvenţă.

De aceste drepturi benefi -

ciază şi unul dintre părinţi sau 

reprezentantul legal al copi-

lului/persoanei cu dizabilităţi 

în ziua vaccinării copilului cu 

vârsta de până la 18 ani sau 

a persoanei cu dizabilităţi cu 

vârsta de până la 26 de ani.

Ziua liberă pentru vacci-

nare nu se acordă în situa-

ţia angajaţilor care sunt vac-

cinaţi la locul de muncă prin 

grija angajatorului.

„Persoanele care se vacci-

nează împotriva COVID 19 

benefi ciază de zi liberă plă-

tită, care nu se include în du-

rata concediului de odihnă, 

în ziua vaccinării în cazul an-

gajaţilor. De scutire de frec-

venţă în ziua vaccinării be-

nefi ciază elevii, studenţii şi 

militarii. Aceste drepturi se 

acordă pe baza documente-

lor justifi cative eliberate de 

instituţia de profi l la care a 

fost efectuată vaccinarea”, se 

arată în propunerea legislati-

vă iniţiată de USR PLUS.

Propunerea a fost votată în 

unanimitate la Comisia pen-

tru Muncă, Familie şi Protec-

ţie Socială, a anunţat săptă-

mâna trecută, Oana Ţoiu, 

membru USR PLUS. Propune-

rea legislativă s-a afl at, luni, 

pe ordinea de zi a plenul Se-

natului, primă Cameră sesi-

zată în acest caz.

Liberalii nu vor zi liberă după vaccinare

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

600 de cadre didactice, 

medici, asistenţi, rezidenţi 

şi studenţi ai UMF 

„Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca au fost volun-

tari trei zile şi trei nopţi 

la Maratonul Vaccinări 

de la Sala Polivalentă.

La Maratonul Vaccinării din 

Cluj-Napoca au participat 600 

de voluntari cu inimă mare – 

cadre didactice medici, medici 

de familie, asistenţi, rezidenţi 

şi studenţi ai Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” din Cluj-Napoca.

Cei aproximativ 600 de vo-

luntari au vaccinat 3.900 de 

oameni anti-COVID-19, în 

timpul lor liber, din dorinţa 

de a da o mână de ajutor în 

lupta cu pandemia.

„Despre voluntari s-a spus 

că ei nu au neapărat mai mult 

timp liber la dispoziţie, ci pur 

şi simplu au o inimă mare şi do-

rinţa de a ajuta. În contextul în 

care perioada 10-16 mai a fost 

desemnată ca fi ind Săptămâna 

Naţională a Voluntariatului, do-

rim să le mulţumim voluntari-

lor care ne-au făcut munca mai 

uşoară”, a transmis SCJU.

Maratonul Vaccinării 
a dus Clujul mai aproape 
de normalitate

Maratonul Vaccinării, or-

ganizat de Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu”, a dus munici-

piul Cluj-Napoca mai aproa-

pe de normalitate prin fie-

care persoană vaccinată la 

acest eveniment.

Procesul de vaccinare an-

ti-COVID-19 la Sala Poliva-

lentă a decurs cu succes, fă-

ră incidente deosebite şi fă-

ră reacţii adverse severe:

„În numele Universităţii de 

Medicină şi Farmacie «Iuliu 

Haţieganu» din Cluj-Napoca, 

le mulţumesc tuturor celor ca-

re s-au implicat în acest eve-

niment, care ne-a adus satis-

facţia că, împreună, am mai 

făcut un pas spre întoarcerea 

la normalitate”, transmite prof. 

dr. Anca Dana Buzoianu, rec-

torul UMF Cluj.

Atât tineri, cât şi seniori, 
vaccinaţi la Maraton

La Maratonul Vaccinării s-au 

imunizat de la tineri de 16 ani 

şi până la seniori, cea mai în 

vârstă persoană vaccinată a-

vând vârsta de 97 de ani.

Pe lângă aceştia, foarte 

mulţi cetăţeni străini, din Eu-

ropa sau state precum Marea 

Britanie, Vietnam, Indonezia, 

Sri Lanka, Maroc, Tunisia, au 

profi tat de avantajul că se pot 

vaccina la noi în ţară şi au 

venit la Maratonul Vaccină-

rii de la Cluj-Napoca.

„A fost o activitate extra-

ordinar de bine pusă la 

punct, din toate punctele de 

vedere. Ne-a adus 3.900 de 

persoane vaccinate în Cluj, 

ceea ce este extraordinar. 

Nu au fost probleme speci-

ale, totul a mers corespun-

zător. Au fost de la cele mai 

tinere persoane, până la ce-

le mai în vârstă. Cel mai în 

vârstă participat a avut 97 

de ani, parcă. Nu au fost 

probleme deosebite, nu au 

existat reacţii adverse, de-

cât cele locale sau uşoare, 

pe care le ştim. Deci totul a 

mers foarte bine şi mă bu-

cur că a fost o activitate plă-

cută şi de mare succes”, a 

adăugat subprefectul.

La Sala Polivalentă BT 

Arena au fost amenajate 20 

de cabinete de vaccinare, ce 

au asigurat un fl ux continuu, 

non-stop, pentru persoane-

le care au venit să se vacci-

neze fără programare, doar 

cu cartea de identitate sau 

paşaportul. Toate persoane-

le care s-au vaccinat la Ma-

ratonul Vaccinării – Împreu-

nă pentru Cluj! au fost pro-

gramate la rapel, care se va 

desfăşura la aceeaşi locaţie, 

în perioada 4-7 iunie.

600 de voluntari ai UMF Cluj, 
„trup şi suflet” la Maratonul Vaccinării
Eroii în alb au lucrat timp de trei zile şi trei nopţi pentru a aduce Clujul mai aproape de normalitate, 
prin vaccinarea a aproape 4.000 de persoane, la evenimentul de la Sala Polivalentă

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

„Considerăm acest 
maraton un succes și le 
mulțumim și pe această 
cale tuturor celor care au 
venit în acest weekend 
să se vaccineze la centrul 
de vaccinare organizat 
de universitatea 
noastră. Procesul 
de vaccinare a decurs 
așa cum ne așteptam 
și fără incidente. Țin să 
menționez că, la așa un 
număr mare de 
persoane vaccinate, 
nu s-au înregistrat reacții 
adverse severe. Fiecare 
pacient vaccinat 
reprezintă un succes 
împotriva pandemiei 
și ne bucurăm 
că oamenii au înțeles că 
vaccinarea este cea mai 
sigură și simplă cale 
prin care putem învinge 
această boală”.
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Consiliul Județean Cluj 

a dat startul lucrărilor 

de întreținere și asfaltare 

pe drumul județean 103H 

Bologa-Săcuieu.

Acestea vizează un sector 

în lungime de 12,25 kilome-

tri, cuprins între pozițiile ki-

lometrice  0+000 și 12+250. 

Totodată, pe sectorul de cca. 

9 km cuprins între km 3+300 

și km 12+250 lucrările ur-

mează a se fi naliza cu asfal-

tarea zonei.

Lucrările prevăd o serie 

complexă de operațiuni con-

stând în frezarea zonelor 

afectate, plombarea gropilor 

cu îmbrăcăminte asfaltică, 

tratarea burdușirilor, ridica-

rea la cote a căminelor ca-

rosabile existente, aducerea 

la profi l și completarea acos-

tamentelor, refacerea terasa-

mentelor, curățarea șanțurilor, 

a rigolelor și podețelor, de-

colmatarea camerelor de că-

dere, desfundarea gurilor de 

scurgere, înlocuirea de 

podețe, întreținerea ziduri-

lor de sprijin și a parapeților, 

tăierea vegetației și a 

lăstărișului din vecinătatea 

carosabilului și așternerea 

de covor asfaltic.

Încep lucrările de asfaltare 
pe drumul dintre Bologa și Săcuieu

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările desfășurate 

în mai multe zone ale 

municipiului Cluj-Napoca 

îi aduce pe șoferii clujeni 

la capătul răbdării. Unele 

șantiere vor „dispărea” 

abia anul viitor.

Plângerile șoferilor clujeni, 

sătui de blocajele din trafi c 

cauzate de șantiere, sunt la 

ordinea zilei. O clujeancă 

susține că aceste derapaje ar 

trebui să fi e reclamate, fi ind 

în joc timpul și banii celor 

prinși în trafi c. Femeia este 

de părere că aceste lucrări ar 

fi  trebuit făcute în perioada 

în care oamenii se afl au în 

izolare, din cauza pandemiei.

„Oare cât timp a fost pan-

demie, un an și jumătate  și a 

fost închisă libera circulație pe 

timp de noapte, nu puteau sa 

facă străzile?  Dar cât timp am 

fost închiși de tot în cele trei 

luni, zi și noapte? De ce tre-

buie să le facă acum? Să ener-

veze și să încurce lumea? Să 

arate că muncesc? Oare ăștia 

gândesc un pic? Reclamații oa-

meni buni, că nu e normal să 

se joace cineva cu timpul, ner-

vii și banii dumneavoastră”, a 

scris o clujeancă într-o posta-

re pe un grup de Info Trafi c. 

Care e situația actuală 
a șantierelor din Cluj?

În Cluj-Napoca se desfășoară 

în acest moment mai multe lu-

crări de modernizare a străzilor, 

în diferite zone ale orașului, cel 

mai mare șantier din zona cen-

trală, după cum l-a numit pri-

marul Emil Boc, fi ind cel de pe 

Bulevardul 21 Decembrie. Mo-

mentan, în zonă se lucrează, iar 

în aprilie, anul viitor, se împlinește 

termenul de fi nalizare.  

Șoferii care tranzitează zo-

na se plâng frecvent de timpul 

pierdut pe porțiunea de câțiva 

kilometri afl ată în șantier, în-

să lucrările sunt abia la înce-

put, acestea fi ind demarate în 

15 martie. Termenul exact de 

fi nalizare este data de 15 apri-

lie a anului viitor.

Responsabilii asigură: 
„Suntem în grafi c”

Grigore Vădean, administra-

torul fi rme SC Diferit SRL, ca-

re modernizează bulevardul, a 

declarat săptămâna trecută pen-

tru monitorulcj.ro că proiectul 

este în grafi c, afi rmând că es-

te mulțumit de mobilizarea de 

pe șantier și că se lucrează chiar 

și noaptea. El le-a adresat scu-

ze clujenilor, însă a spus că lu-

crarea era necesară. 

 „Suntem în grafi c cu lucră-

rile, îmi pare rău și îmi cer scu-

ze pentru deranjul din trafi c, dar 

trebuie modernizată această ar-

teră. Mobilizarea e bună, se lu-

crează noaptea. Sunt mulțumit”, 

a spus Grigore Vădean. 

În 12 mai, în zona vizată 

au fost demarate lucrările de 

frezare a asfaltului de pe ca-

rosabil pe sectorul cuprins în-

tre strada Buftea și strada 

Constanța, cu excepția benzii 

dedicate BUS pe direcția din-

spre centru spre aeroport. Du-

pă fi nalizarea lucrărilor de fre-

zare a asfaltului, în funcție de 

condițiile meteo, vor fi  apli-

cate două straturi de asfalt: 

stratul de bază și stratul de 

legătură (binder), peste care 

vor fi  aplicate marcaje galbe-

ne pe varianta defi nitivă de 

proiect, urmând ca stratul de 

uzură să fi e aplicat ulterior. 

Tot săptămâna trecută, Emil 

Boc a precizat că străzile din 

apropierea Parcului Central tre-

buie să fi e gata în 31 iulie, iar în 

momentul de față „sunt în gra-

fi c”, a anunțat edilul, joia trecu-

tă, la un post de radio local. 

Podul spre Baciu, 
„coșmarul” șoferilor

Lucrări se desfășoară și pe 

strada Frunzișului din Cluj-

Napoca, acolo unde, se lu-

crează la sensul giratoriu. 

„Acolo se face sensul gi-

ratoriu, se lucrează la aces-

ta. Nu e o lucrare ușor de fă-

cut, dar acel sens giratoriu 

va face legătura directă cu vi-

itoarea centură metropolita-

nă a Clujului și este un nod 

extrem de important. Nu am 

acceptat închiderea străzii 

Frunzișului pentru lucrările 

la sensul giratoriu, pentru a 

nu bloca circulația. Trebuie 

găsit un echilibru între mo-

dernizare și viața de zi cu 

zi”, a spus Boc. 

În desfășurare se afl ă și lu-

crările la podul spre Baciu, 

șoferii plângându-se constant 

de blocajele din trafi c, cauza-

te de șantier. Clujenii reclamă 

totodată și ritmul lent în ca-

re lucrările sunt realizate în 

zonă, însă conform termene-

lor date de autorități, până în 

această vară, lucrările ar tre-

bui să fi e fi nalizate, acestea 

fiind în responsabilitatea 

Direcției Regionale de Dru-

muri și Poduri Cluj.

Clujenii, exasperați 
de șantierele din oraș
„Un an și jumătate am stat în casă. Nu puteau să facă 
străzile?”, se întreabă clujenii sătui să piardă timpul în trafic
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Premierul Florin Cîțu 

i-a dat replica directorului 

Untold Edy Chereji, care 

a vorbit duminică despre 

nemulțumirea sa în ceea ce 

privește modul în care sunt 

reglementate festivalurile.

Prim-ministrul Florin Cîţu a 

declarat luni că este posibilă 

organizarea unor evenimente, 

chiar şi concerte, înainte de 1 

august, dar a precizat că des-

făşurarea unor festivaluri ma-

ri precum Untold sau Nerver-

sea poate fi  luată în calcul ul-

terior acestei date.

„Până acum vorbeam de 

1 august - acum am putea 

să avem evenimente, chiar 

şi concerte înainte de 1 au-

gust. Vorbim de 1 iunie, 1 

iulie. Deci cred că lucrurile 

arată mai bine decât arătau 

acum două săptămâni, din 

acest punct de vedere”, a 

afi rmat premierul, într-o de-

claraţie acordată presei, la 

Palatul Parlamentului.

Pe de altă parte, şeful Gu-

vernului a subliniat că desfă-

şurarea festivalurilor mari ar fi  

posibilă abia după 1 august, 

menţionând că a discutat acest 

aspect cu organizatorii eveni-

mentelor respective.

„Noi vorbeam de acele fes-

tivaluri după 1 august. Deci 

toată discuţia pe care am avut-

o de fi ecare dată cu organiza-

torii a fost că vom avea aces-

te festivaluri după 1 august. 

În acest moment vorbim de 

tipuri de concerte, ce se poa-

te face până la 1 august şi 

acestea sunt condiţiile pe ca-

re le-am luat în calcul până 

la 1 august. După 1 august 

sper să discutăm de alte eve-

nimente. (...) Eu am spus din 

primul moment, şi când am 

discutat la Cluj şi când am 

discutat pe litoral şi erau aco-

lo reprezentanţii celor de la 

Untold, că putem să vorbim 

de evenimente mari - şi Ner-

vesea şi Untold - după 1 au-

gust”, a precizat Cîţu.

Evenimente mari, doar după 1 august
Sarah GHERMAN
redactia@monitroulcj.ro

Organizatorul 

Jazz in the Park 

și președinte al AROC 

(Asociația Română 

a Organizatorilor 

de Concerte), Alin Vaida 

a declarat, într-o postare 

de pe Facebook, de ce noul 

regulament de evenimente 

pentru această vară 

ar trebui revizuit.

Măsuri aproape 
imposibil de aplicat

Acesta a explicat faptul că 

organizatorii de evenimente se 

vor confrunta cu îndeplinirea 

aproape imposibilă a noilor mă-

suri, fapt pentru care mulți din-

tre ei vor alege mai degrabă să 

nu organizeze festivalurile.

 „Capacitatea evenimente-

lor este condiționată de cum 

stăm cu vaccinarea la nivel 

național. Pe de o parte, noi 

nu putem controla asta, pe de 

altă parte, și dacă ne apucăm 

să promovăm vaccinarea pe 

canalele noastre, eu cred că 

publicul care consumă cultu-

ră este deja vaccinat sau are 

de gând să o facă. Poate nu 

toți, dar o proporție mare.

Vara trecută aveai în aer li-

ber o limită de 500 de persoa-

ne, măsurai temperatura la in-

trare, purtai mască și asigu-

rai distanțare în eveniment și 

gata. Au fost sute de eveni-

mente vara trecută organiza-

te așa, numai eu am făcut 10 

și nu s-a întâmplat nimic rău.

Acum e obligatoriu să-ți 

verifi ci publicul participant 

(fi e că e vaccinat, fi e să-l tes-

tezi). Problema cu măsura as-

ta este că ea cade doar pe 

umerii organizatorului”, a de-

clarat organizatorul, pe pagi-

na sa de Facebook.

Mai multă ambiguitate 
decât claritate

O altă cauză pentru care 

măsurile ar trebui modifi cate 

este faptul că creează confu-

zie, prin neclaritatea cu care 

au fost scrise și emise.

„Există multe măsuri care 

creează mai mult ambiguitate 

decât claritate: trebuie să asi-

gurăm 2mp în eveniment pen-

tru participanți sau din 1 Au-

gust, evenimentele nu pot avea 

o durată mai mare de o zi. Ce 

înseamnă toate acestea? Acei 

2 mp, trebuie să fi e la scenă, 

sau în tot perimetrul de eve-

niment? Ce înseamnă un eve-

niment de 1 zi? Spre exemplu, 

Jazz in the Park va avea 4 zi-

le, dar în cadrul festivalului, 

nici o activitate nu va dura mai 

mult de 5 ore. Deci pot să fac 

sau nu?” și-a exprimat 

nemulțumirea Alin Vaida.

Organizatorul Jazz in the 

Park a mai transmis publicu-

lui că ar fi  de ajutor susținerea 

lor, înșirând moduri prin ca-

re iubitorii de festivaluri pot 

susține, cel puțin moral, eve-

nimentele de acest fel.

„Vă rog să ne fi ți alături. 

Măcar moral. Și să ducem cul-

tura în țara asta acolo unde îi 

e locul și unde îi dictează 

potențialul că ar putea fi .” a 

declarat Alin Vaida, organiza-

torul Jazz in the Park.

Jazz in the Park, la un pas de anulare

Georgiana IUZIC
redatia@monitorulcj.ro

Festivalul Electric Castle se 

amână și anul acesta, orga-

nizatorii anunțând că se va 

organiza în anul 2022.

Festivalul Electric Cast-

le se amână pentru anul 

2022, deoarece în urma mă-

surilor anunțate de autorități 

nu există un scenariu exact 

pentru organizarea unui ast-

fel de eveniment, au anunțat 

organizatorii.

 „Avem vești triste. Elec-

tric Castle nu va avea loc 

anul acesta. În urma măsu-

rilor și restricțiilor pentru 

evenimente anunțate recent 

de către autorități pentru 

perioada următoare, nu exis-

tă un scenariu real care ne-

ar permite să organizăm 

EC8 în 2021.

E nevoie de un an întreg 

de muncă pentru a planifi ca 

toate detaliile unui eveniment 

de o asemenea magnitudine. 

În plus, situația pandemiei 

fl uctuează, iar acest lucru du-

ce la reprogramarea sau anu-

larea turneelor artiștilor în 

toată Europa.

EC8 se amână pentru 13-

17 Iulie, 2022”, au anunțat or-

ganizatorii Electric Castle.

Twenty One Pilots 
și Gorillaz & Deftones, 
reconfi rmați 
pentru 2022

Cu toate acestea, Electric 

Castle promite o ediție speci-

ală penul anul 2022, reconfi r-

mându-se deja artiștii care 

erau cap de afi ș: Twenty One 

Pilots și Gorillaz & Deftones.

 „Totuși, am reușit să re-

confi rmăm headlinerii pentru 

2022, Twenty One Pilots, Go-

rillaz & Deftones și vom de-

pune eforturi, ca întotdeau-

na, să vă putem oferi cel mai 

bun line-up.

În acest moment nici nu 

ne putem imagina cum va fi  

să deschidem din nou porțile 

festivalului pentru a ne reve-

dea după această absență lun-

gă și dureroasă.

Toate biletele rămân valabi-

le pentru anul viitor. Vor exis-

ta și opțiuni pentru restituirea 

banilor pe bilete. Revenim cu 

mai multe detalii în curând.

Acum că e ofi cial, parcă e 

și mai trist. Chiar nu putem 

lăsa să treacă încă un an pe 

lângă noi și vom continua să 

lucrăm alături de autorități 

pentru a găsi soluții astfel în-

cât să putem avea evenimen-

te la vară.

De la fani și toți cei care 

lucrează în această indus-

trie, cu toții sperăm să ne 

putem bucura cât mai cu-

rând de concerte și festiva-

luri. Până atunci, aveți grijă 

de voi. Ne e tare dor de toa-

tă lumea”, au mai adăugat 

organizatorii evenimentului.

UNTOLD, 
sub semnul întrebării

Edy Chereji, directorul festi-

valurilor Untold și Neversea, a 

vorbit la Antena 3 despre situația 

în care au fost puși organizato-

rii de evenimente de modul în 

care au fost reglementate festi-

valurile. Normele pe care trebu-

ie să le respecte organizatorii de 

festivaluri sunt imposibil de im-

plementat, susține directorul Un-

told. Acestea au făcut ca șansele 

ca Untold și Neversea să aibă loc 

să fi e extrem de mici. 

Organizarea festivalurilor 

ar trebui să se facă luând în 

calcul rata incidenței și rata 

vaccinării anti-COVID-19. 

 „În primul rând faptul că 

după luni de zile după ce noi 

am fost invitați în grupul de lu-

cru și am făcut propuneri con-

crete despre cum se pot relua 

evenimentele, am primit o se-

rie de norme care nu prea au 

legătură cu ceea ce am propus 

noi și cu normalitatea. O să vă 

dau și câteva exemple: în pri-

mul rând relansarea activității 

noastre depinde de incidența 

cazurilor și de campania de 

vaccinare, două lucruri pe ca-

re nu le controlăm. Activitatea 

noastră este culcată de aceste 

două aspecte. Apoi există o se-

rie de norme care sunt cu to-

tul și cu totul imposibil de im-

plementat la un eveniment”, a 

explicat Edy Chereji. 

Pe lângă respectarea ratei 

de incidență și a celei de vac-

cinare anti-COVID-19, organi-

zatorii trebuie să aplice niște 

măsuri nepotrivite unui festi-

val. Distanțarea de doi metri 

pentru fi ecare participant se 

numără printre norme. Edy 

Chereji pune la îndoială 

intențiile autorităților, care la 

început ținteau redeschiderea 

sectorului cultural.

Electric Castle se amână pentru anul 2022
Organizatorii au anunțat că festivalul de la Castel se amână: „Autoritățile nu ne-au oferit un scenariu real”

Electric Castle se amână pentru anul 2022, deoarece în urma măsurilor anunțate de autorități nu există un scenariu pentru organizarea unui astfel de eveniment



8 MAPAMOND monitorulcj.ro | marți, 18 mai 2021

PUBLICITATE

Turcia a ieşit luni din 

cel mai strict lockdown 

instituit la nivel naţional 

pentru a opri răspândirea 

coronavirusului, 

dar restricţiile de circula-

ţie pe timpul nopţii 

în cursul săptămânii 

şi în weekend vor rămâne 

în vigoare, relatează DPA.

Deşi multe restricţii din 

timpul zilei sunt relaxate pâ-

nă la 1 iunie, rezidenţii tre-

buie să stea acasă între ore-

le 21:00 şi 05:00 în timpul 

săptămânii, precum şi în-

treg weekendul, cu excepţii 

precum mersul pe jos către 

cea mai apropiată piaţă de 

cumpărat alimente.

Lockdown-ul de 17 zile a 

fost impus după ce noile in-

fecţii zilnice au depăşit ma-

ximum istoric de peste 60.000 

în aprilie, în timp ce ritmul 

vaccinărilor a încetinit.

Ministerul de Interne a 

declarat că centrele comer-

ciale vor fi  deschise în tim-

pul săptămânii, restaurante-

le şi cafenelele sunt limita-

te doar la mâncare de luat 

acasă şi servicii de livrare.

Cinematografele, facilită-

ţile sportive şi barurile ră-

mân închise. Şcolile vor con-

tinua cu programele lor de 

învăţare la distanţă.

Este permisă călătoria în-

tre oraşe, cu excepţia orelor 

de restricţii. Turiştii străini, 

cu toate acestea, nu se con-

fruntă cu restricţii.

Preşedintele Recep Tayyip 

Erdogan a spus că scopul es-

te reducerea numărului de noi 

cazuri zilnice sub 5.000 şi de 

asemenea resuscitarea indus-

triei cruciale a turismului.

Peste 10.500 de noi in-

fecţii au fost raportate în 

ultimele 24 de ore în ţara 

de 84 milioane de locuitori. 

Numărul total de cazuri a 

trecut de 5,1 milioane de 

persoane din martie anul 

trecut, în timp ce bilanţul 

morţilor este de 44.760.

Aproape 26 de milioane 

au primit prima doză de vac-

cin, dar doar 10,9 milioane 

de persoane sunt complet 

imunizate cu a doua doză.

Organismul de conducere 

a fotbalului european UEFA 

a mutat fi nala Ligii Campio-

nilor din 29 mai de la Istan-

bul la Porto din cauza creş-

terii numărului de cazuri de 

COVID-19, iar Formula 1 a 

anulat Marele Premiu al Tur-

ciei stabilit pentru iunie.

Turcia relaxează lockdown-ul. 
Restricţiile de noapte 
şi cele de weekend rămân.

Taiwanul a anunţat că de 

miercuri interzice intrarea 

pe teritoriul său a cetăţeni-

lor străini fără permis de 

rezidenţă, precum şi tran-

zitul internaţional de pasa-

geri pe aeroport, după ce a 

raportat un nou record zil-

nic de 333 de cazuri de 

coronavirus cu transmitere 

locală, informează dpa.

Măsura va fi  în vigoare pâ-

nă la data de 18 iunie, a de-

clarat luni ministrul sănătă-

ţii, Chen Shih-chung, într-o 

conferinţă de presă.

Luni, numărul de cazuri 

cu transmitere locală a înre-

gistrat o creştere bruscă de 

la precedentul record zilnic 

de duminică, de 206 infec-

tări, declanşând noi îngrijo-

rări cu privire la evoluţia epi-

demiei în Taiwan.

Sursele de infectare a zeci 

de pacienţi cu COVID-19 au 

rămas neidentifi cate, conform 

Centrului de comandă împo-

triva epidemiei (CECC).

Taiwan, care a ţinut bi-

ne sub control epidemia 

anul trecut, se confruntă cu 

noi cazuri de ordinul sute-

lor începând de sâmbătă, 

când a înăsprit măsurile de 

prevenţie în zona metropo-

litană Taipei pentru două 

săptămâni.

Până luni, Taiwan, o in-

sulă cu 23,6 milioane de lo-

cuitori, a confirmat un to-

tal de doar 2.017 de cazuri 

pe tot parcursul pandemiei, 

inclusiv 883 de cazuri cu 

transmitere locală, şi 12 de-

cese, potrivit CECC.

Spre a reduce riscul de 

transmitere, toţi copiii, înce-

pând de la preşcolari şi până 

la liceeni, vor rămâne să în-

veţe de acasă începând de 

marţi şi până la 28 mai.

Taiwanul interzice timp 
de o lună intrarea străinilor

Cu paietele şi emoţiile 

de rigoare, concursul 

Eurovision se întoarce: 

obligată să anuleze ediţia 

de anul trecut, Olanda 

se pregăteşte săptămâna 

aceasta de marea sărbă-

toare a muzicii europene, 

cu reprezentanta Franţei 

printre favoriţi, relatează 

duminică AFP.

Aproximativ 3.500 de per-

soane, cu obligaţia prezentă-

rii unui test negativ de CO-

VID-19 şi purtării măştii sani-

tare, vor asista la marea fi na-

lă de sâmbătă, 22 mai, care va 

avea loc în oraşul-port Rotter-

dam. În schimb, candidaţii vor 

trebuie să păstreze izolarea 

într-un fel de „bulă specială”.

Cântăreaţa franceză Bar-

bara Pravi, comparată ade-

sea cu Edith Piaf, se afl ă în 

fruntea pronosticurilor cu 

cântecul ei „Voila”, care i-ar 

putea aduce Franţei prima 

sa victorie după 44 de ani.

Lista favoriţilor îi include 

de asemenea pe reprezenta-

ţii Italiei, trupa rock Ma-

neskin cu piesa „Zitti E 

Buoni”, şi Maltei, tânăra cân-

tăreaţa Destiny Chukunyere, 

de origine nigeriană, cu o 

piesă în engleză şi cu titlul 

în franceză „Je me casse”.

Ediţia din 2020 a Eurovi-

sion a fost anulată pentru 

prima dată în istoria organi-

zării acestei competiţii mu-

zicale în contextul pandemi-

ei de COVID-19.

Grea dezamăgire pentru 

Olanda care a câştigat drep-

tul de organziare în urma 

victoriei obţinută de „croo-

ner-ul” său Duncan Lauren-

ce în 2019. Ediţia din 2019 a 

fost urmărită de 182 de mi-

lioane de telespectatori.

Pentru spectatorii obişnuiţi 

să vadă defi lând o maree de 

drapeluri şi de artişti interna-

ţionali îmbrăţişându-se, ediţia 

din 2021 va fi  puţin diferită.

Deşi majoritatea candida-

ţilor din cele 39 de ţări vor fa-

ce deplasarea la Rotterdam, 

alţii precum cel din Austria, 

de exemplu, vor participa on-

line prin înregistrări video.

Delegaţiile naţionale pre-

zente vor fi supuse unor re-

guli sanitare stricte, precum 

separarea strictă a publicu-

lui şi obligativitatea testării 

anti-COVID-19 înainte cu 48 

de ore. Sala de spectacole 

va găzdui 3.500 de specta-

tori la finala de sâmbătă, şi 

cele două semifinale de 

marţi, 18 mai, şi de joi, 20 

mai, şi la repetiţiile genera-

le. Această cifră reprezintă 

doar 20% la sută din capa-

citatea sa totală.

Dincolo de aceste restric-

ţii, concursul rămâne fi del 

propriei tradiţii: un specta-

col plin de culoare, cu o se-

rie de personalităţi extraor-

dinare şi tensiuni naţionale.

Cântăreaţa franceză Bar-

bara Pravi s-a declarat „mân-

dră şi nerăbdătoare” să par-

ticipe la acest concurs. Ea 

întruchipează speranţele 

Franţei, care nu a mai câşti-

gat concursul de la victoria 

lui Marie Myriam din 1977.

La rândul său, cântăreaţa 

malteză Destiny Chukunyere, 

în vârstă de 18 ani, atras aten-

ţia cu cântecul său „Je me casse” 

studioului Sony Music, cu care 

a semnat un contact în aprilie.

În schimb, piesa feministă 

„Russian Woman” a cântăreţei 

ruse Manizha, a fost criticată 

de conservatorii din Rusia.

La rândul său, reprezentan-

ta Ciprului, Elena Tsagrinou, 

a fost nevoită să se apere de 

criticile bisericii ortodoxe, ca-

re a considerat „satanice” ver-

surile piesei sale, „El Diablo”.

România este reprezentată la 

concursul din acest an de Roxen, 

o cântăreaţă de 21 de ani din 

Cluj-Napoca, care va interpre-

ta melodia „Amnesia”. Roxen 

va concura în prima semifi na-

lă Eurovision, care va avea loc 

marţi, 18 mai. Ea va fi  al 13-lea 

artist care va urca pe scena de 

la Rotterdam. A doua semifi na-

lă va avea loc pe 20 mai, iar ma-

rea fi nală, sâmbătă, 22 mai.

Eurovision 2021: Noi restricţii 
pentru artişti şi delegaţii
3.500 de persoane vor fi prezenți în sală, fără mască de protecție, 
la concursul Eurovision, organizat anul acesta de Olanda

Olanda se pregăteşte săptămâna aceasta de marea sărbătoare a muzicii europene

Cântăreaţa clujeancă Roxen și delegaţia 
României nu au putut participa la ceremonia 
de deschidere a concursului Eurovision 
care a avut loc duminică seară, 16 mai, 
la Rotterdam, în Olanda. Cauza a fost cea 
a unui caz de COVID-19, depistat în hotelul 
unde erau cazaţi aceștia.

Problemele au apărut de la delegaţia 
Islandei, unde întreaga echipă a fost plasată 
în carantină. Totuși, islandezii erau cazaţi 

în același hotel cu românii, așa că s-a luat 
o decizie similară și în cazul reprezentanţilor 
ţării noastre, aceștia urmând să fi e testaţi, 
conform Digi24.

Conform procedurilor EBU, toţi membrii dele-
gaţiilor cazate în același hotel intră în izolare 
și urmează să fi e testaţi PCR.

O altă delegaţie în care a fost depistat un caz 
de COVID este cea a Poloniei, victima 
„colaterală” fi ind delegaţia Maltei.

Cântăreața Roxen și delegația României la Eurovision, în carantină
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Un număr de peste 55 

de ore de lucru pe săptă-

mână creşte riscul de 

deces cauzat de accidente 

vasculare cerebrale şi boli 

cardiace, relevă un studiu 

al Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii (OMS) 

şi al Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii 

(ILO), publicat luni 

şi citat de AFP şi DPA.

Numărul mare de ore lu-

crate a dus la 745.000 de 

decese cauzate de atacuri 

cerebrale şi de boli cardia-

ce în 2016, conform estimă-

rilor din raport.

OMS şi ILO estimează că 

398.000 de persoane au mu-

rit de atac cerebral şi 347.000 

de boli de inimă în 2016 din 

cauză că au lucrat cel puţin 

55 de ore pe săptămână.

Între 2000 şi 2016, numă-

rul de decese de boli de ini-

mă cauzate de numărul ma-

re de ore de lucru a crescut 

cu 42%, iar cel al deceselor 

de atac cerebral, cu 19%, 

mai arată studiul, publicat 

în revista Environment In-

ternational.

Problema bolilor legate de 

muncă este semnifi cativă în 

special la bărbaţi (72% din-

tre decese au apărut în rân-

dul bărbaţilor), la persoanele 

care trăiesc în regiuni din Pa-

cifi cul de Vest şi Asia de 

Sud-Est şi la lucrătorii de vâr-

stă mijlocie sau mai în vârstă.

Conform studiului, un nu-

măr de cel puţin 55 de ore 

de lucru pe săptămână este 

asociat cu un risc estimat 

de 35% mai mare de atac 

cerebral şi de 17% mai ma-

re de cardiopatie ischemică, 

faţă de situaţia cu 35-40 de 

ore pe săptămână.

Analiza mai arată că nu-

mărul persoanelor care lu-

crează mai multe ore este 

în creştere, fiind în prezent 

de 9% din populaţia mon-

dială totală.

„Pandemia de COVID-19 

a schimbat semnificativ mo-

dul în care lucrează multă 

lume”, a spus directorul ge-

neral al OMS, Tedros Adha-

nom Ghebreyesus.

„Telemunca a devenit nor-

ma în multe industrii, iar gra-

niţele dintre casă şi serviciu 

dispar deseori”, a adăugat el.

„Niciun loc de muncă nu 

merită riscul unui atac cere-

bral sau al unei boli de ini-

mă. Guvernele, angajatorii 

şi lucrătorii trebuie să cola-

boreze pentru a conveni a-

supra unor limite, pentru a 

proteja sănătatea angajaţi-

lor”, a mai afi rmat Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.

„A lucra 55 de ore sau mai 

mult pe săptămână reprezin-

tă un mare risc pentru sănă-

tate”, a subliniat dr. Maria Ne-

ira, directoare a Departamen-

tului de mediu, schimbări cli-

matice şi sănătate al OMS.

„Este momentul ca toţi – 

guverne, angajatori şi salari-

aţi – să recunoaştem în sfâr-

şit că un număr mare de ore 

de lucru poate duce la dece-

se premature”, a adăugat ea.

OMS: Risc crescut de deces, 
la peste 55 de ore de lucru pe săptămână

India a înregistrat luni 

281.386 noi contagieri 

de COVID-19, iar pentru 

prima oară în 25 de zile 

cifrele se situează sub pra-

gul de 300.000 de cazuri, 

deşi ţara asiatică raportea-

ză peste 4.000 de decese 

pe zi, relatează EFE.

A doua ţară cea mai afec-

tată ca număr de cazuri, fi ind 

depăşită doar de SUA, a înre-

gistrat în total de la începerea 

pandemiei 25 de milioane de 

contagieri, potrivit datelor Mi-

nisterului Sănătăţi.

India a raportat o scăde-

re graduală a contagierilor, 

după ce a atins numărul re-

cord de 400.000 de infecţii 

în urmă cu două săptămâni, 

în contextul unui al doilea 

val foarte virulent al pande-

miei, care a adus sistemul 

sanitar în pragul colapsului, 

cu lipsă de oxigen şi de pa-

turi în spitale.

Ţara a depăşit pragul de 

300.000 de contagieri în data 

de 22 aprilie.

Totuşi, India continuă să 

înregistreze peste 4.000 de de-

cese pe zi, numărul total al 

morţilor de la începerea pan-

demiei ajungând la 274.390.

În faţa tendinţei în scăde-

re a noilor contagieri, autori-

tăţile indiene au avertizat că 

ţara nu poate lăsa garda jos 

şi trebuie să se pregătească 

probabil de un al treilea val 

al pandemiei de coronavirus.

New Delhi, unul dintre cele 

mai afectate oraşe de criza ca-

re a dus la suprasaturaţia a spi-

talelor, a prelungit cu încă o săp-

tămână lockdown-ul pentru cei 

20 de milioane de locuitori, în 

timp ce statul oriental Bengala 

a impus de duminică o serie de 

restricţii ca urmare a creşterii 

numărului de cazuri în regiune.

India a administrat în ulti-

mele 24 de ore, cel mai scăzut 

număr de vaccinuri din ultime-

le două săptămâni, doar 691.211, 

astfel încât numărul total al 

vaccinărilor administrate a ajuns 

la 182 de milioane.

India a reuşi să administre-

ze ambele doze la mai puţin 

de 3% din populaţie (puţin pes-

te 40 de milioane de persoa-

ne), deşi obiectivul său este de 

a vaccina 300 de milioane de 

persoane înainte de luna iulie.

India, sub 300.000 de contagieri zilnice, 
pentru prima oară în 25 de zile

Compania franceză Sanofi  

a publicat luni rezultate 

pozitive ale unui studiu 

clinic de fază 2 pentru prin-

cipalul său vaccin-candidat 

împotriva COVID-19, 

dezvoltat în colaborare 

cu grupul britanic GSK, 

după un prim eşec înregis-

trat la fi nalul anului 2020, 

care a determinat o întârzi-

ere de mai multe luni a lan-

sării pe piaţă a unui astfel 

de ser, informează AFP.

Rezultatele intermediare ale 

noului studiu clinic (realizat 

pe oameni) de fază 2 arată că 

administrarea vaccinului pro-

dus de Sanofi  „induce produc-

ţia unor concentraţii ridicate 

de anticorpi neutralizanţi la 

adulţi, la toate grupele de vâr-

stă, la niveluri comparabile cu 

cele observate la persoanele 

care s-au recuperat după ma-

ladia COVID-19”, a precizat 

compania franceză într-un co-

municat publicat luni.

Un studiu clinic de fază 3, 

reprezentând ultima etapă a tes-

telor realizate pe oameni înain-

te de potenţiala autorizare a a-

cestui vaccin – bazat pe prote-

ine recombinate – ar trebui să 

înceapă în săptămânile urmă-

toare, a precizat compania 

Sanofi , care va lansa în paralel 

şi producţia noului ser.

Acel studiu va evalua două 

formule de vaccin, în special 

împotriva variantei din Wuhan 

şi a variantei sud-africane, a pre-

cizat grupul francez. În timpul 

studiului clinic de fază 2, vac-

cinul-candidat a fost testat doar 

pe varianta Wuhan.

Rezultatele intermediare au 

arătat o seroconversie (producţia 

de anticorpi) în 95% până la 

100% din cazuri după adminis-

trarea celei de-a doua doze, la toa-

te grupele de vârstă (18-95 ani) 

şi pentru toate dozajele studiate.

Totodată, la participanţii ca-

re au trecut deja prin infecţia 

COVID-19, o singură doză de 

vaccin a generat producţia unor 

concentraţii ridicate de anticorpi 

neutralizanţi, „ceea ce sublini-

ază solidul interes potenţial pe 

care îl reprezintă dezvoltarea a-

cestui ser pentru vaccinarea cu 

doze de rapel”, au afi rmat re-

prezentanţii companiei Sanofi .

Un prim studiu clinic a ajuns 

la sfârşitul anului 2020 la con-

cluzia unui răspuns imunitar 

insufi cient. Laboratorul fran-

cez a trebuit să amâne astfel 

lansarea vaccinului potenţial 

pentru cel de-al patrulea tri-

mestru al anului 2021, în con-

textul în care compania dorea 

să lanseze serul pe piaţă la ju-

mătatea acestui an.

Întârzierea a stârnit pole-

mici aprinse în Franţa, sindi-

catele companiei criticând ce-

le 400 de locuri de muncă ca-

re urmează să fi e desfi inţate 

în domeniul cercetării.

Mai multe laboratoare şi 

companii de biotehnologie au 

lansat deja vaccinuri proprii. 

În Europa, cele dezvoltate de 

alianţa americano-germană Pfi -

zer-BioNTech, companiile ame-

ricane Moderna şi Johnson & 

Johnson şi grupul britanico-su-

edez AstraZeneca sunt deja 

utilizate pe piaţă.

Sanofi  dezvoltă în această 

perioadă un al doilea vac-

cin-candidat în colaborare cu 

compania americană Transla-

te Bio, care se bazează pe teh-

nologia mult mai recentă ARN 

mesager, folosită în cazul vac-

cinurilor produse de Pfi zer-Bi-

oNTech şi Moderna.

În paralel, grupul francez a 

încheiat acorduri cu alţi pro-

ducători, precum Pfi zer, John-

son & Johnson şi Moderna, 

pentru a îi ajuta să îşi îmbu-

telieze vaccinurile proprii.

Rezultate pozitive ale unui test clinic 
al vaccinului Sanofi împotriva COVID-19
Vaccinul experimental dezvoltat de Sanofi şi GlaxoSmithKline, răspuns imun pozitiv în studiile clinice

Autorităţile sanitare germa-

ne consideră că este posibil 

să fi e necesar un al treilea 

vaccin anti-COVID-19 anul 

viitor, în acord cu ceea ce 

au anunţat unii producători 

de vaccinuri, relatează 

duminică EFE.

Într-un interviu publicat du-

minică de grupul Funke, pre-

şedintele Comisiei Permanen-

te de Vaccinare din Germania 

(StiKo) Thomas Mertens, a 

avertizat că „vaccinurile actu-

ale împotriva noului corona-

virus nu vor fi  ultimele”.

„În principiu trebuie să ne 

pregătim pentru ca probabil 

anul viitor să fi e nevoie să ne 

reîmprospătăm protecţia imu-

nitară”, a spus el.

Totuşi, Germania nu a lu-

at încă nicio decizie în acest 

sens, în aşteptarea concluzi-

ilor studiilor imunitare reali-

zate pe populaţia vaccinată. 

Însă, responsabilii sănătăţii 

ai guvernului central şi ai lan-

durilor urmează de obicei re-

comandările StiKo.

În declaraţii acordate de a-

semenea grupului medical 

Funke, expertul sanitar al Parti-

dului Social-Democrat (SPD), 

Karl Lauterbach, a precizat la 

rândul său, că se pare că imu-

nitatea la actualele vaccinuri du-

rează în jur de şase luni.

Thomas Mertens a expli-

cat că un al treilea rapel ar 

putea deveni o necesitate ur-

gentă, cât timp apar noi vari-

ante ale coronavirusului îm-

potriva cărora vaccinurile ar 

putea să nu fi e efi ciente. El a 

citat în acest sens vaccinurile 

de la AstraZeneca şi Johnson 

&Johnson, care s-au dovedit 

mai puţin efi ciente împotriva 

variantei sud-africane.

Companiile farmaceutice 

Pfi zer şi BioNTech au indicat 

recent că ar putea fi  nevoie 

de o a treia doză de vaccin 

după un an de la administra-

rea primei doze.

Este necesar un al treilea 
vaccin împotriva COVID?
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 cămară 
pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informații și alte 
detalii sunați la telefon 0749-
509107. (14.14)

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Ver-
di, cart. Iris, front la drum 27 m, 
carte funciară, cadastru, curent 
electric, zona de case, la intrarea 
în Colonia Valea Fânațelor, preț 
10 euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(6.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

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

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer o tânără familie serioasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440.

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (15.30)

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

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

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

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

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

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-

ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

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

AUTO/MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

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

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

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

UZ CASNIC

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu du-
lap pentru acte, cu 3 rafturi și 
cu dulap cu 2 uși în partea de 
jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 

cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON, ideale pentru agenţii 
de turism, imobiliare sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând puicuțe ouătoare, preț 
20 RON/buc. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0745-
550103.

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

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

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

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

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

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

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

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 03.06.2021, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Autoturism Ford, an fabr. 
2000, gri; Autoturism Ford, an fa-
br. 2002, gri, bunuri proprietate 
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 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. TIMI & TOMI S.R.L., cu se-
diul în Cluj-Napoca, Piata 14 Iulie, 
nr. 3, identifi cat prin C.U.I. 
17839237, J12/2843/2005, pier-
dut documente societate: C.U.I., 
statut, certifi cate constatatoare 
înfi ințare societate. Le declar nule
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ANUNȚ DE PARTICIPARE

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în 
special denumirea, codul fi scal, adresa, nr. de telefon,telefax 
și/sau adresa de email ale persoanei de contact : Primăria 
comunei Aghireşu, cod fi scal.4722374, localitatea 
Aghireșu Fabrici nr.86, comuna Aghireșu, jud,Cluj, telefon 
0264 358001, fax 0264 357252, email aghiresu@yahoo.
com ;contabilitate@aghiresu.ro

Instituţia: Comuna Aghireşu, judeţul Cluj, invită persoanele 
fi zice și juridice fară scop patrimonial, respectiv asociaţiile 
și instituţiile constituite conform legii care îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2005, să depună 
oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă, pentru domeniile : cultură, sport, culte.

1.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de 
fi nanţare nerambursabilă a proiectelor în domeniile cultură/
sport/culte pe anul 2021 este prevazută la art.6 din Legea 
nr.350/2005, privind regimul fi nanţărilor nerambursabile 
din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofi t de 
interes general.

2. Sursa de fi nanţare a contractului și valoarea : buget 
local- 145.000 lei-

Din care : Cultură 15.000 lei
 Sport 30.000 lei
 Culte 100.000 lei
3.Durata proiectelor : 28.06. 2021- 30.12.2021
4.Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 

22.06.2021,ora 14.00
5.Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect 

Primăria comunei Aghireșu, localitatea Aghireșu Fabrici 
nr.86 – registratura

6.Selecţia și evaluarea proiectelor în vederea obţinerii 
fi nanţării nerambursabile se va face de către comisia de 
evaluare în perioada : 23.06.2021- 25.06.2021

ANUNŢ

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul 
interest ca „Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire 
hala industriala cu corp administrativ, construire corp anexa, 
construire casa poarta, construire bazin colector ape pluviale, 
construire rezerva apa si camera gospodarire rezerva apa, 
amplasare silozuri colectare rumegus/fi ltru, imprejmuire 
proprietate, amenajari exterioare, racorduri si bransamente 
la utilitati, amplasare post trafo“, propus a fi  realizat in 
Câmpia Turzii, str.Laminoriştilor, nr.145K, judetul Cluj, 
titular: SC WIP INDUSTRIES ROMÂNIA SRL, nu necesita 
evaluare de mediu, plan ul urmand a fi  supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile 
publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se 
trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, 
Calea Dorobantilor, nr.99, bloc 9B, cod 400609, tel.0264 
410722, fax.0264 410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.
ro in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-14:00, vineri intre 
orele 9:00-13:00, in termen de 10 zile calendaristice de la 
data aparitiei anuntului.

ANUNŢ

 Comuna Bobâlna organizează în data de 9.06.2021 
ora 1200 licitaţie publică pentru închirierea pe o durata de 
5 ani a unui spatiu în loc Suaras nr. 45

Preţul de pornire la licitaţie fi ind de 5 lei/mp/lună. 
Documentaţia necesară licitaţiei se poate ridica de la sediul 
primariei Bobâlna.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264355086 
sau la sediul Primariei Bobâlna.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
BT Capital Partners S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 
74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. sub nr. 
J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.
btcapitalpartners.ro, în conformitate cu legea și actul 
constitutiv al societăţii,

convoacă

Adunările Generale Ordinară şi Extraordinara ale 
Acţionarilor

pentru data de 21.06.2021 ora 10:00, respectiv ora 
10:30, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 31.05.2021.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor:

1. Alegerea unui administrator al societăţii pe postul 
rămas vacant urmare a demisiei dlui Prodan Paul George, 
pentru mandatul în curs (2021-04.04.2022); data limită 
pentru depunerea candidaturilor este 31.05.2021; lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și califi carea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator este pusă la dispoziţia 
acţionarilor la sediul societăţii, putând fi  consultată de 
acţionari începând cu data de 01.06.2021;

2. Fixarea remuneraţiei administratorului nou ales pentru 
exerciţiul fi nanciar 2021.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Modifi carea art. 48 din Actul constitutiv al societăţii 
în sensul completării acestui articol cu numele noului 
membru al Consiliului de Administraţie ales de Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor, după cum urmează:

“ARTICOLUL 48
Societatea este administrată de către un Consiliu de 

Administraţie format din trei membri aleși de adunarea generală 
pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi  realeși.

Administratorii sunt:

- Tetik Ömer; Lionachescu Costel; (...).”

Începând cu data publicării convocării, documentele și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi 
ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor se pot consulta la 
sediul societăţii/pe pagina de internet sau obţine de la societate.

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice 
determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
precum și limitările privind adunările de persoane, în 
vederea protejării acţionarilor săi precum și a celorlalţi 
participanţi, BT Capital Partners dorește să limiteze, pe 
cât mai mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil 
în prezent, interacţiunile umane în legătură cu evenimentele 
corporative ale Societăţii, inclusiv adunările generale ale 
acţionarilor. În acest sens, Societatea recomanda cu tărie 
acţionarilor să utilizeze mijloacele electronice/de interacţiune 
la distanţă cu privire la Adunările Generale Ordinară și 
Extraordinara ale Acţionarilor (respectiv, utilizarea votului 
prin corespondenţa). În condiţiile extreme provocate de 
COVID-19, este preferabil ca Adunările Generale Ordinară 
și Extraordinara ale Acţionarilor să fi e desfășurate fără 
participarea fi zică a acţionarilor.

Reprezentarea acţionarilor în adunările generale se poate 
face pe bază de procuri speciale.

Atât buletinele de vot prin corespondenţa cât și procurile 
speciale pot fi  obţinute de la sediul societăţii începând cu 
data de 01.06.2021. Acestea se vor depune în original la 
sediul societăţii până la data de 18.06.2021. Corespondenţa 
poate fi  purtată și pe adresa de e-mail a societăţii: offi ce@
btcapitalpartners.ro .

În cazul în care la data de 21.06.2021 nu se întrunește 
cvorumul legal și statutar pentru a valida întrunirile, Adunările 
Generale Ordinară și Extraordinara ale Acţionarilor sunt 
convocate pentru data de 22.06.2021, în același loc, la 
aceleași ore și având aceleași ordini de zi și data de referinţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Paul George Prodan

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VÂLCELE & BRO S.R.L. – „în faliment“, 
„in bankruptcy“, „en faillite“ – cu sediul social în Comuna 
Săvădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (CUI 18570330; 
J12/1261/2006), prin lichidator judiciar Jurca Claudiu-Mihai 
& Maxim Andreea-Maria Cabinete asociate de practicieni 
în insolvenţă, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 346/2021, 
pronunţată în data de 18.02.2021, în dosarul nr. 
243/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ 
BUNURI MOBILE

Denumire bunuri – libere de sarcini Preț vânzare 90%VL lei fără TVA

Autoutilitara Ford Tranzit frigori-
fi că CJ61VOL

15,660

Autoutilitara Renault Kangoo 
CJ03VOL

1,890

Transpalet cu cântar 1,620

TOTAL 19,170

Nr. crt. BUNURI MOBILE – 
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

- LIBERE DE SARCINI

UM Cantitate Preț vânzare 
100%VL lei 

fără TVA

1 GRUP COMPRESOR-
CONDENSATOR CAMERA 
FRIGORIFICA

set 1 2,700

2 VAPORIZATOR FRIGORIFIC buc 1 1,900

3 COMPRESOR EP TEIUS 
BITZER 86MC

buc 1 5,400

4 ECHIPAMENTE FRIGORIFICE set 1 4,200

5 PANOURI set 8762 2,900

6 AGREGAT FRIGORIFIC buc 2 3,000

7 USA REF B (500 TN) 
1200*2000 CPR 100

buc 1 300

8 USA NEG B (603 LWT) 
1200*2000 CPR 100

buc 1 300

9 UTILAJ DE INJECTARE RUHLE buc 1 1,800

10 CELULA FIERBERE-AFUMARE 
KERES-KORAX

buc 1 16,200

11 USA REF B (500 TN) 
1200*2000 CPR 120

buc 1 300

TOTAL 39,000

*Se va aplica cota TVA în vigoare la momentul vânzării.

Licitaţiile se vor desfăşura joia, în datele de 20.05.2021, 
27.05.2021, 03.06.2021, 10.06.2021, la ora 12.00, în Alba 
Iulia, str. Henri Coandă, nr. 2A, etaj II, ap. U12, jud. Alba.

Conditiile de participare la licitatie pot fi  obţinute de la 
lichidatorul judiciar. Garanţia de participare la licitaţie este 
de 10% din preţul de pornire. Documentaţia necesară 
participării la licitaţie se transmite lichidatorului judiciar cu 
cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfășurare a 
licitaţiei. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne 
contactaţi pe adresele de mail claudiujurca.cii@gmail.com, 
e-mail: andreea_maria_maxim@yahoo.com și nr. de telefon 
0744666158, 0728176861.
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Maria Nedelcu 
este campioană 
europeană

Spotiva legitimată la secţia de 
culturism și fi tness a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj, 
Maria Nedelcu, a devenit cam-
pioană europeană la categoria 
Junior Women’s Bikini 16-20 
ani, sub 166 cm.
Ediţia din acest an a 
Campionatelor Europene de 
Bodybuilding și Fitness – 
Juniori, Seniori și Masters s-a 
desfășurat la sfârșitul săptămâ-
nii trecute în localitatea spanio-
lă Santa Susanna. În 2020, 
sportiva universitară a cucerit 
medalia de bronz.

Medalii de bronz 
pentru juniorii 
de la baschet

Echipa de baschet masculin 
sub 20 de ani Universitatea 
Viitorul Cluj-Napoca a reușit o 
performanţă remarcabilă cu-
cerind medaliile de bronz la 
turneul final al Campionatului 
Naţional U20 disputat în are-
na RomSilva din capitală.
Elevii antrenorilor Florin 
Covaciu și Vlad Bota au învins 
în partida pentru locul trei pe 
Artesania București cu 106-77 
(pe sferturi: 24-23, 20-11, 
32-22 și 30-21) și au urcat pe 
podiumul competiţiei.
Mihnea Tudor Brie a fost, de 
departe, MVP-ul acestui 
meci, cu 34 de puncte marca-
te și 22 de recuperări în cele 
40 de minute petrecute pe 
parchet, secondat fiind de 
Luca Bogdan Domocoș cu 22 
de puncte și 6 recuperări.

Halep rămâne 
pe 3 în clasament
Simona Halep se menţine pe 
locul al treilea în clasamentul 
celor mai bune jucătoare de te-
nis din lume, dominat în conti-
nuare de australianca Ashleigh 
Barty, urmată de japoneza 
Naomi Osaka.
Ţara noastră mai are încă trei 
reprezentate în Top 100 WTA: 
Sorana Cârstea – locul 58 (+1), 
Patricia Ţig – locul 62 (+2) și 
Irina Begu – locul 74 (+1).
Singura noutate înregistrată 
săptămâna aceasta la vârful 
ierarhiei tenisului feminin o re-
prezintă intrarea în Top 10 a 
polonezei Iga Swiatek, care a 
câștigat duminică turneul WTA 
de la Roma, după o victorie ca-
tegorică în faţa cehoaicei 
Karolina Pliskova (6-0, 6-0).

Pe scurt

Gabriel Giurgiu revine 

la „U” la doi ani de la 

retragere. Fostul mijlocaş 

central este, începând de 

astăzi, noul manager spor-

tiv al Universităţii Cluj.

Fostul mijlocaş de la Uni-

versitatea Cluj revine în ca-

drul echipei în postura de 

manager sportiv la două zeci 

de ani distanţă de la momen-

tul în care a debutat la for-

maţia în alb şi negru.

Gabriel Giurgiu: „Sunt bu-

curos că am revenit la Uni-

versitatea Cluj, echipa mea 

de sufl et, la care am crescut, 

la care am avut ani foarte 

frumoşi ca fotbalist şi la ca-

re m-am retras. Vin alături 

de echipă cu o dorinţă de a 

pune umărul şi din această 

postură, pentru a face lucru-

rile cât mai bune pentru su-

porteri şi pentru toată sufl a-

rea ”U”-istă. Sunt convins 

că putem face lucrurile exact 

aşa cum ne dorim alături de 

cei care sunt acum la club 

şi alături de noul staff. Ve-

nim cu idei noi, cu sufl u nou. 

Cu multă muncă şi multă în-

credere în ceea ce facem noi 

vom putea să realizăm ce ne 

propunem”, a declarat noul 

manager sportiv al Univer-

sităţii Cluj pentru fcucluj.ro

Gabriel Giurgiu a fost unul 

jucătorii exponenţiali ce au 

contribuit la renaşterea Uni-

versităţii din 2016. Atunci, a 

revenit pentru a ajuta echi-

pa în noul ei început din Li-

ga a IV-a şi a pus umărul la 

cele două promovări conse-

cutive. Ultimul meci al lui 

Gabriel Giurgiu în alb şi ne-

gru a fost amicalul jucat de 

Universitatea cu PAOK Salo-

nic pe 12 iulie 2019. 11 se-

zoane a strâns în total Gabri-

el Giurgiu în tricoul lui ”U”, 

bifând peste 250 de meciuri 

şi marcând 38 de goluri.

Gabriel Giurgiu revine 
la Universitatea Cluj!Federaţia Română 

de Volei (FRV) a anunţat, 

luni, că a ajuns la un 

acord cu selecţionerul 

echipei naţionale de volei 

masculin, Dănuţ Pascu, 

încheierea raporturilor 

contractuale, după ratarea 

califi cării la Campionatul 

European 2021.

„Federaţia Română de Vo-

lei şi antrenorul naţionalei 

masculine a României, Dă-

nuţ Pascu, au decis, de co-

mun acord, încheierea rapor-

turilor contractuale. Selecţi-

oner al echipei reprezentati-

ve din 2014, Dănuţ Pascu (57 

de ani) este antrenorul care 

în 2019 a califi cat naţionala 

română la un turneu final 

al unui Campionat European 

după o pauză de 24 de ani. 

De asemenea, în acelaşi an, 

sub îndrumarea sa, echipa 

noastră a câştigat Silver Lea-

gue, promovând în Golden 

League. Federaţia Română 

de Volei îi mulţumeşte lui 

Dănuţ Pascu pentru munca 

depusă în perioada petrecu-

tă la naţională şi îi doreşte 

mult succes în activitatea 

profesională”, au anunţat 

ofi cialii FRV.

Numele noului antrenor 

principal al naţionalei mascu-

line va fi  anunţat în curând, 

a mai precizat federaţia.

Naţionala masculină de vo-

lei a României a ratat califi -

carea la Campionatul Euro-

pean 2021, duminică, după ce 

Elveţia a întrecut Albania cu 

3-1, în ultimul meci din Gru-

pa E a preliminariilor, în Sa-

la Olimpia din Ploieşti.

În clasamentul fi nal al gru-

pei, Slovacia a ocupat primul 

loc, cu 5 victorii (15 puncte), 

urmată de Elveţia, 4 victorii 

(11 puncte), România, 3 vic-

torii (10 puncte), Albania, 0 

victorii (0 puncte). Primul cri-

teriu de departajare este nu-

mărul victoriilor, iar al doilea 

este cel al punctelor.

Naţionala de volei rămâne fără antrenor

CFR Cluj poate câştiga 

matematic titlul de cam-

pioană după jocul 

de la FC Botoşani, 

dacă obţine toate cele trei 

puncte. Formaţia din 

Gruia a reuşit un succes 

extrem de important în 

weekend cu Universitatea 

Craiova, iar jocul de la 

Botoşani poate încununa 

un nou sezon formidabil.

„Mai avem două fi nale. Pri-

ma este la Botoşani, acolo un-

de vom întâlni o echipă care 

ne-a pus mereu probleme. Ma-

rea problemă pentru noi sunt 

meciurile din trei în trei zile. 

Am avut difi cultăţi când a tre-

buit să ne refacem după un 

efort. Timpul e foarte scurt de 

a ne recupera şi nu putem fa-

ce prea multe. Încercăm să 

ducem echipa la un nivel op-

tim pentru un joc cu o miză 

extrem de importantă”, a de-

clarat antrenorul lui CFR Cluj.

Edi Iordănescu vrea trei 

puncte la duelul din FC Bo-

toşani şi titlul încă din a-

ceastă etapă.

„Avem nevoie de puncte 

şi sperăm să ieşim cu bine 

din această dublă. Ne-am 

propus să facem şase punc-

te din această dublă, iar pri-

mul pas a fost făcut. Eram 

conştienţi că vor fi două par-

tide foarte grele şi cred că 

putem să aducem cele trei 

puncte care ne pot asigura 

titlul. Mergem cu încredere 

la Botoşani şi sper că vom 

face alegerile corecte pen-

tru a aduce prospeţime în 

joc”, mai a spus Iordănescu.

CFR Cluj, meci cu titlul 
pe masă şi fani în tribune

În eventualitatea în care 

CFR Cluj nu câştigă meciul de 

la Botoşani, titlul se va juca 

în ultima rundă în Gruia. Cam-

pioana en-titre ar putea să fi e 

încurajată de fani la jocul cu 

FCSB din ultima etapă.

„Ar fi  important să jucăm 

cu spectatori în ultima eta-

pă. Publicul îşi poate aduce 

aportul în rezultatul fi nal al 

unui meci. E posibil să se 

joace cu titlul pe masă şi 

echipa are nevoie de spriji-

nul suporterilor. Dacă ne gân-

dim că putem aduce un nou 

titlu pentru echipă şi oraş”, 

a spus Iordănescu despre po-

sibila revenire a fanilor.

Scandal la ultimul meci 
CFR – Botoşani

Cele două formaţii au jucat 

ultima dată pe 28 aprilie, într-un 

meci câştigat de ardeleni cu 2-0 

în Gruia. Partida dintre cele do-

uă echipe a fost una extrem de 

tensionată şi s-a terminat cu 

eliminările lui Al Mawas şi 

Iasmin Latovlevici. Cei doi ju-

cători s-au luat de gât în urma 

unui fault făcut de Adrian Pă-

un asupra sirianului.

FC Botoşani – CFR Cluj, meciul 
care poate aduce titlul din nou în Gruia
FC Botoşani – CFR Cluj se joacă astăzi, de la ora 20:30, în etapa a 9-a din play-off-ul 
Ligii 1 şi poate fi meciul care aduce titlul în Gruia

CFR Cluj are şansa să câştige al patrulea titlu consecutiv în Liga 1 pe terenul celor de la FC Botoşani

FC Botoșani: Hankic – 
Braun, Chindriș, Meleke, 
Șeroni – Florescu, 
Rodriguez, Papa – 
Ongenda, Croitoru, 
Al Mawas

CFR Cluj: Bălgrădean – 
Manea, Vinicius, Burcă, 
Camora – Păun, 
Bordeianu, Gîdea – 
Deac, Rondon, Costache.

Echipele probabile
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