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POLITICĂ

Emil Boc, viitorul 
președinte al PNL?
Congresul liberalilor din septembrie se apro-
pie și odată cu el se conturează noi scenarii 
privind viitoarea conducere.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Mai multe centre pentru 
vaccinarea cu serul Pfizer
Mai multe centre AstraZeneca se vor trans-
forma în Pfi zer pentru a permite mai multor 
cetățeni să se vaccineze.  Pagina 5

ACTUALITATE

Start vot pentru bugetarea 
participativă, în Florești
Votarea proiectelor se va desfăşura în inter-
valul 16 – 30 aprilie 2020, pe platforma onli-
ne Bugetare Participativă Floreşti.  Pagina 6
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Amenajarea Cetățuii 
va costa peste 200 mil. lei
Lucrările de modernizare a Cetățuii vor 
dura doi ani și vor costa circa 206 mili-
oane de lei.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Johnson & Johnson le cere 
rivalilor să-și evalueze 
și ei riscurile de coagulare
Pfi zer și Moderna au refuzat cererea și au 
spus că vaccinurile lor par sigure.  Pagina 9

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.9243 LEI

CLUJ-NAPOCA

100C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

Două învățătoare care abordează modul de predare interactiv au explicat dificultățile, 
dar și bucuriile prin care trec profesorii care încearcă să inoveze sistemul de învățământ. Pagina 7

Educația interactivă, între tradiţie şi inovaţie

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

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

115 746 746 94 3 8
Situația epidemiologică în județul Cluj – 18 aprilie 2021

ACTUALITATE 

Acces în cinema fără depăşirea capacităţii 
spaţiului, la diferite rate ale incidenţei 

SĂNĂTATE

Peste 60.000 de doze de vaccin Pfizer 
sunt așteptate azi la Cluj

Organizarea şi desfăşurarea 
activităţii cinematografelor în 
spaţii închise este permisă fără 
a depăşi anumite procente din 
capacitatea spaţiului în condiţi-
ile unei rate a incidenţei cumu-
late de 3, 5 sau 7,5 la mie în lo-
calităţile în care se afl ă acestea, 
potrivit unor măsuri particula-
re în domeniul cinematografe-
lor propuse de Ministerul Cul-
turii pe perioada stării de aler-
tă, pentru prevenirea răspândi-
rii SARS-CoV-2.

În funcţie de situaţia epidemi-
ologică generală, de particulari-
tăţile regionale şi locale, operato-
rii culturali vor pune în aplicare 
unul dintre următoarele scenarii:
• Organizarea şi desfăşurarea ac-
tivităţii cinematografelor în spa-
ţii închise este permisă fără a de-
păşi 2/3 din capacitatea spaţiu-
lui în condiţiile unei rate a inci-
denţei cumulate mai mici de 
3/1.000 de locuitori în localităţi-

le în care se afl ă acestea. Acce-
sul publicului la acest tip de eve-
niment nu este restricţionat de 
nicio dovadă medicală.
• Organizarea şi desfăşurarea ac-
tivităţii cinematografelor în spa-
ţii închise este permisă fără a de-
păşi 1/2 din capacitatea spaţiu-
lui în condiţiile unei rate a inci-
denţei cumulate mai mici de 
5/1.000 de locuitori în localităţi-
le în care se afl ă acestea. Acce-
sul publicului la acest tip de eve-
niment nu este restricţionat de 
nicio dovadă medicală.
• Organizarea şi desfăşurarea ac-
tivităţii cinematografelor în spa-
ţii închise este permisă fără a de-
păşi 1/3 din capacitatea spaţiu-
lui în condiţiile unei rate a inci-
denţei cumulate mai mici de 
7,5/1.000 de locuitori în localită-
ţile în care se afl ă acestea. Acce-
sul publicului la acest tip de eve-
niment nu este restricţionat de 
nicio dovadă medicală.

Centrul Regional de Depozita-
re Cluj va primi luni, 19 aprilie, 
62.010 de doze de vaccin Pfi zer 
BioNTech. Vaccinurile vor ajun-
ge pe Aeroportul din Cluj-Napo-
ca și fac parte dintr-o nouă tranșă 
de peste 500.000 de doze de ser 
Pfi zer, care ajunge în țară.

Astfel, cele 511.290 de doze pe 
care le va primi România vor fi  li-
vrate pe cale aeriană și vor ajunge 
pe aeroporturile din Cluj-Napoca, 
Otopeni și Timișoara. La Cluj sunt 
așteptate 62.010 de doze, transpor-
tul  către  centrele  de  stocare fi -
ind asigurat  de  fi rma  producă-
toare,  inclusiv  pe  cale terestră.

Cele peste 500.000 de doze din 
noua tranșă Pfi zer sunt reparti-
zate în țară, după cum urmează:
• Centrul Regional de Depozita-
re Cluj: 62.010 doze;
• Centrul Național de Stocare 
București: 146.250 doze;
• Centrul Regional de Depozita-
re Brașov: 64.350 doze;

• Centrul Regional de Depozita-
re Constanța: 74.880 doze;
• Centrul Regional de Depozita-
re Craiova: 54.990 doze;
• Centrul Regional de Depozita-
re Iași: 58.500 doze;
• Centrul Regional de Depozita-
re Timișoara: 50.310 doze.

Vaccinurile sunt transportate 
în condiții optime de siguranță, 
în containere speciale, cu gheață 
carbonică și folie etanșă, iar în 
centrele de vaccinare din țară se 
vor utiliza atât dozele recepționate 
de România în tranșa de luni, cât 
și în tranșele anterioare, infor-
mează Grupul de comunicare al 
Comitetului Național de Coordo-
nare a Activităților privind Vac-
cinarea împotriva COVID-19.

Până în acest moment, Româ-
nia a primit în total 3.886.019 de 
doze de vaccin produs de com-
pania Pfi zer, iar 3.362.997 au fost 
deja utilizate pentru imunizarea 
populației.

30% din populația orașului a fost vaccinată anti-COVID
Florin Cîțu aflat vineri la Cluj-Napoca a lăudat mobilizarea privind campania de vaccinare împotriva COVID-19. Pagina 5

Festivalurile revin la Cluj!
Untold și Electric Castle ar putea fi organizate la vară
Ministerul Culturii a propus un set de măsuri pentru organizarea 
marilor evenimente culturale în timpul pandemiei. 
Festivalurile ar putea fi organizate începând cu data de 1 iunie. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Patru școli din Cluj-Napoca 

vor fi  modernizate, iar 

valoarea totală a proiecte-

lor se ridică la suma 

de 20 de milioane de euro.

Cele patru unități de 

învățământ care vor fi  moder-

nizate cu fonduri europene 

sunt Liceul Onisifor Ghibu, 

Colegiul Tehnic Ana Aslan, 

Școala Nicolae Iorga și Semi-

narul Ortodox, iar valoarea 

totală de investiții este de 20 

de milioane de euro.

„Clujul are cel mai 

ambițios program de investiții 

în educație! În acest moment 

fi nanțăm din fonduri euro-

pene lucrările de moderni-

zare și extindere pentru 4 

școli din Cluj-Napoca (Lice-

ul Onisifor Ghibu, Colegiul 

Tehnic Ana Aslan, Școala Ni-

colae Iorga și Seminarul Or-

todox). Valoarea proiectelor 

este de peste 20 de milioa-

ne de euro”, a scris pe Face-

book, directorul de dezvol-

tare a Primăriei Cluj-Napo-

ca, Ovidiu Cîmpeanu.

Directorul de dezvoltare a 

Primăriei Cluj-Napoca a mai 

specifi cat faptul că în urmă-

torii ani se vor pregăti mai 

multe concursuri internaționale 

pentru cel puțin încă 10 școli 

din Cluj-Napoca. Ovidiu Cîm-

peanu spune că municipiul 

Cluj-Napoca pune pe primul 

loc educația.

 „Pentru perioada de 

fi nanțare 2021-2027 pregătim 

mai multe concursuri 

internaționale de soluții pen-

tru cel puțin 10 școli și licee 

din Cluj-Napoca. Pentru a 

fi nanța aceste proiecte noi, 

ne propunem să atragem fon-

duri europene prin Planul 

Național de Redresare și 

Reziliență (PNRR) sau prin 

Programul Operațional Regi-

onal 2021-2027 (POR)”, a mai 

specifi cat Ovidiu Cîmpeanu.

Patru școli din Cluj-Napoca vor fi modernizate

Diana CÎMPEAN
redactia@monitoprulcj.ro

Studiul de fezabilitatea pen-

tru reamenajarea Cetățuii va 

fi  supus dezbaterii în ședința 

Consiliului Local de mier-

curi, 21 aprilie. Lucrările vor 

costa circa 206 milioane de 

lei, bani proveniți din fon-

duri europene și vor dura 

circa doi ani.

De asemenea, 40 de mili-

oane de lei sunt alocați expro-

prierilor aferente investiției. 

Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației și a 

indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții 

„Amenajarea ansamblului ur-

ban Cetățuia din Cluj-Napo-

ca” va fi  dezbătut și votat mier-

curi de consilierii locali.

Cetățuia va fi  reimaginată

Proiectul de reamenajare a 

Cetățuii a fost realizat de că-

tre asocierea Metapolis Archi-

tects BVBA, Atelier Mass şi 

Ana Horhat. Suprafața studi-

ată pentru amenajarea dealu-

lui Cetățuia este de 15 hecta-

re (10 hectare afl ate în propri-

etate publică).

 „Am prezentat conceptul 

de amenajare pentru un pro-

iect extrem de important pen-

tru clujeni, care a fost reali-

zat în urma unui concurs de 

soluții derulat împreună cu 

Ordinul Arhitecților din Ro-

mânia și cu Ordinul Arhitecților 

din România - fi liala Transil-

vania. Proiectul câștigător a 

fost ales de către un juriu for-

mat din experți naționali și 

internaționali. Aceasta este 

cea de-a doua dezbatere pu-

blică pe acest subiect, prima 

fi ind organizată înainte de lan-

sarea concursului de soluții. 

Până în luna februarie ne do-

rim fi nalizarea studiului de 

fezabilitate, pe urmă vom tre-

ce la etapele următoare pre-

văzute de lege: PUZ, 

documentație tehnică pentru 

autorizația de construire, pro-

iect tehnic. Sperăm ca aces-

tea să fi e fi nalizate până în 

lunile iulie-august 2021, ast-

fel încât să putem lansa licitația 

pentru execuția lucrărilor”, a 

declarat Ovidiu Cîmpean, di-

rector de Dezvoltare al Primă-

riei Cluj-Napoca și coordona-

tor CIIC, în 2020.

În propunerea de proiect 

prezentată pentru reamena-

jarea Cetățuii, specialiștii au 

pus accentul pe păstrarea ca-

drului natural al zonei și pe 

realizarea de intervenții 

punctuale și minimale. Prac-

tic, se propune accesibiliza-

rea dealului printr-un sistem 

de alei extinse, dar subordo-

nate peisajului. Se dorește, 

de asemenea, păstrarea ac-

centului pe spațiile verzi și 

pe peisaje, iar ameliorarea 

imaginii urbane se va face 

în concordanţă cu caracterul 

istoric al zonei, prin dezvol-

tarea cu prioritate a depla-

sărilor pietonale şi a spaţii-

lor destinate acestora, pre-

cum și a modalităţilor de de-

plasare velo, în detrimentul 

autoturismelor.

Parcarea de la Belvedere 
va fi  desfi ințată, spațiul 
fi ind redat pietonilor

Specialiștii care au conce-

put proiectul au optat pentru 

desfi ințarea parcării din spa-

tele hotelului Belvedere. Vor 

fi  câteva locuri pentru auto-

mobile mai jos, dar se va 

înfi ința stație de transport în 

comun electric.

Cetățuia devine un 
„hotspot” al socializării

Mobilierul urban va fi  in-

tegrat unui concept coerent 

pentru imaginea urbană a spa-

ţiilor publice din întregul an-

samblu protejat. Astfel, 

proiectanții au propus, pe lân-

gă un sistem de alei şi plat-

forme pentru circulaţii pieto-

nale şi velo, mobilier urban, 

amenajări pentru joacă, odih-

nă, sport si alte activităţi în 

aer liber, construcţii pentru 

activităţi culturale şi alimen-

taţie publică deschise publi-

cului larg și terase sezoniere 

în spațiul public asociate aces-

tor funcțiuni, grupuri sanita-

re, spaţii pentru administrare 

si întreţinere.

De asemenea, în peisaj vor 

fi  integrate și elemente pre-

cum bănci dotate cu USB, pa-

nouri de afi șaj și informare 

turistică, sistem de iluminat 

care să pună în evidență ca-

drul natural.

În proiect a fost integrat și 

Turnul Parașutiștilor, care ar 

putea deveni un punct de re-

per pentru întreaga zonă. În-

tregul concept de amenajare, 

cu detalii pentru fi ecare zonă 

și pentru funcțiuni diverse poa-

te fi  consultat pe site-ul Pri-

măriei Cluj-Napoca, la 

secțiunea Comunitate/

Cetățeni/Centrul de Inovare și 

Imaginație Civică.

Amenajarea Cetățuii 
va costa peste 200 mil. lei
Lucrările de modernizare propuse în parcul Cetățuia 
presupun exproprieri de 40 de milioane de lei

Amenajarea Cetățuii va costa peste 200 mil. lei, iar lucrările vor dura circa doi ani



luni, 19 aprilie 2021 | monitorulcj.ro ECONOMIE 3

Aproape 2.500 de autotu-

risme noi electrice şi 

hibride au fost comerciali-

zate în România, în pri-

mele trei luni ale anului 

în curs, în creştere cu 

65% faţă de acelaşi inter-

val din 2020, relevă datele 

Asociaţiei Producătorilor 

şi Importatorilor de 

Autoturisme (APIA).

Analiza de piaţă arată că 

ponderea autoturismelor elec-

trice şi full hibride noi în tota-

lul pieţei auto locale a ajuns la 

12,2%, perioada în ianuarie - 

martie 2021, de la 5,5%, în pri-

mul trimestru al anului trecut.

Raportat la datele înregis-

trate la sfârşitul lunii martie 

2020, în primele trei luni ale 

acestui an cele mai multe achi-

ziţii noi au fost consemnate 

în categoria autoturismelor 

full hibrid, respectiv 1.722 de 

unităţi, în creştere cu 58,6%.

De asemenea, vânzările de 

autoturisme plug-in hybrid au 

crescut cu 132,3%, la 360 de 

unităţi, în timp ce modelele 

full electrice au consemnat o 

majorare de 52,2%, până la 

414 de exemplare.

Statistica APIA relevă fap-

tul că, în topul celor mai co-

mercializate autoturisme 100% 

electrice, conduce Volkswa-

gen - cu 123 de unităţi, urma-

tă de Peugeot, cu 47 de exem-

plare, BMW (40), Renault (34), 

Hyundai (27), Mini (24), 

Nissan (20), Mazda (18), Opel 

(14) şi Skoda (13).

În acelaşi timp, cele mai 

multe autoturisme full hibri-

de vândute în România au fost 

comercializate de: Toyota - cu 

1.422 de unităţi, Hyundai 

(178), Ford (44), Lexus (36), 

Honda (15), Renault (14), Sub-

aru (9), Kia şi Suzuki (câte 

două exemplare).

Potrivit sursei citate, în topul 

vânzărilor de autoturisme plug-

in hybrid, în primul trimestru 

din 2021, Volvo era pe prima 

poziţie, cu 73 de unităţi comer-

cializate, iar pe locurile urmă-

toare: Mercedes Benz (70), BMW 

(59), Renault (47), Mitsubishi 

(23), Ford (22), Porsche (13), 

Skoda (8), Mini şi Volkswagen 

(câte şapte unităţi).

Statistica APIA arată că, la 

nivelul lunii martie a acestui 

an, au fost comercializate 827 

de maşini ecologice noi, în 

creştere cu 0,60% compara-

tiv cu februarie 2021, în timp 

ce ponderea acestui tip de au-

tovehicule în total piaţă a scă-

zut la 10,7%, de la 12,1%.

Piața de automobile electrice 
din România, creștere remarcabilă

Hotărârea de Guvern care 

a închis sălile de fi tness 

în localităţile cu peste 4 

cazuri la mia de locuitori 

a fost anulată de Curtea 

de Apel Timişoara.

SmartFit Timişoara a câş-

tigat disputa cu actualul Gu-

vern, iar magistraţii au decis 

să anuleze parţial hotărârea 

de Guvern.

„Anulează parţial HG 

nr.348/25.03.2021 pentru mo-

difi carea şi completarea Ane-

xei nr. 3 la Hotărârea Guvernu-

lui nr. 293/2021 privind prelun-

girea stării de alertă pe terito-

riul României începând cu da-

ta de 14 martie 2021, precum 

şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pen-

tru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei COVID-19, 

publicată în Monitorul Ofi cial 

nr. 308 din 26 martie 2021, în 

ceea ce priveşte pct. 4 referitor 

la art. 10 punctele 1^1 şi 1^2 

din Anexa nr. 3 la HG nr. 

293/10.03.2021 emisă de pârâ-

tul Guvernul României. Respin-

ge cererea de intervenţie acce-

sorie formulată de către Minis-

terul Afacerilor Interne în inte-

resul pârâtului Guvernul Ro-

mâniei”, se arată în motivarea 

instanței timișorene.

Toţi operatorii de fi tness 
din ţară sunt avantajaţi 
de noua decizie

„De rezultatul obținut la 

Timișoara benefi ciază operato-

rii de fi tness din toată țara, Smart-

fi t solicitând în contradictoriu 

cu Guvernul României, anula-

rea parțială a HG nr. 

348/25.03.2021, în ceea ce 

privește pct. 4 referitor la art. 

10 punctele 1^1 și 1^2 din Ane-

xa nr. 3 la HG nr. 293/10.03.2021, 

prin care se suspendă activita-

tea operatorilor economici 

desfășurată în spații închise în 

domeniul sălilor de sport și/sau 

fitness în localitățile unde 

incidența cumulată la 14 zile 

este mai mare de 4/1.000 de lo-

cuitori”, au transmis 

reprezentanții sălii de fi tness.

Hotărârea care a închis sălile 
de fitness, anulată de Curtea de Apel

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Ministerul Culturii a pro-

pus un set de măsuri pen-

tru organizarea marilor 

evenimente culturale 

în timpul pandemiei. 

Festivalurile ar putea 

fi  organizate începând 

cu data de 1 iunie.

Marile festivaluri și alte 

evenimente se vor putea 

desfășura fără limitarea nu-

mărului de participanți, iar 

situația epidemiologică nu va 

conta atât de mult, potrivit 

setului de măsuri propus de 

Ministerul Culturii. 

Activitățile în aer liber ar 

putea începe din data de 1 

iunie, dar vor exista anumi-

te condiții pentru participanții 

care doresc să participe.

Măsurile propuse urmează 

să fi e analizate de Ministerul 

Sănătăţii şi apoi de Comitetul 

Naţional pentru Situaţii de Ur-

genţă (CNSU).

Vor exista două scenarii în 

care se vor desfășura evenimen-

tele. Festivalurile mult așteptate, 

precum Untold sau Electric 

Castle vor intra în scenariul 1 

din setul de măsuri propuse de 

Ministerul Culturii.

În ce condiții pot fi  
organizate festivalurile?

Potrivit documentului, nu-

mărul de persoane nu va fi  

restricționat, iar evenimente-

le se pot organiza indiferent 

de situația epidemiologică din 

localitate, însă participanții 

trebuie să îndeplinească ur-

mătoarele condiții:

¤ accesul persoanelor se va fa-

ce în baza adeverinței de vacci-

nare, care va atesta încheierea 

procesului de vaccinare, la 10 zi-

le de la realizarea rapelului, a-

ceasta urmând a se prezenta îm-

preună cu un act de identitate;

¤ test RT-PCR pentru SARS-

CoV-2 realizat cu maximum 

48 de ore înaintea începerii 

evenimentului;

¤ testare cu un test destinat 

diagnosticării rapide a viru-

sului SARS-CoV-2. Accesul în 

sală se va face doar în baza 

unui test cu un rezultat nega-

tiv, ce va fi  realizat în ziua 

evenimentului;

¤ au trecut prin boală şi pot 

face dovada prezenţei anticor-

pilor printr-un document me-

dical, care nu va fi  mai vechi 

de 90 de zile.

¤ publicul poate participa la 

eveniment în picioare, urmând 

a se aloca minim 4 metri pătrați 

pentru fi ecare persoană;

¤ participanţii sunt obligaţi în 

continuare să poarte mască pe 

toată durata evenimentului;

¤ sala/spaţiul poate fi folo-

sit la capacitate maximă, 

ocupând toate locurile sau 

în cazul în care participan-

ţii vor sta în picioare, se va 

aloca minim 4 mp pentru fi-

ecare persoană.

Cîțu: „Singura șansă este 
să avem o campanie 
de vaccinare de succes”

Premierul României Florin 

Cîțu a spus că se poate discuta 

despre organizarea evenimen-

telor și a festivalurilor doar cu 

o campanie de vaccinare anti-

COVID de succes. O revenire la 

normalitate înseamnă ca oame-

nii să respecte măsurile sanita-

re și să se vaccineze într-un nu-

măr cât mai mare. Premierul a 

avut vineri o întâlnire cu orga-

nizatorii de mari evenimente și 

cu primarul Emil Boc, în care 

au discutat despre aceste aspec-

te, iar soluțiile vor fi  stabilite în 

următoarea perioadă.

 „Astăzi am avut o întâlnire 

împreună cu domnul primar 

Emil Boc şi cu organizatorii de 

mari evenimente. A fost o în-

tâlnire foarte bună din mai mul-

te puncte de vedere, o discuţie 

informală şi avem susţinerea 

domniilor lor pentru campania 

de vaccinare. Mesajul a fost 

foarte bine înţeles. Putem să 

vorbim şi de festivaluri, de con-

certe, de a reveni la o viaţă nor-

mală doar cu o campanie de 

vaccinare de succes. Este con-

diţia necesară pentru a putea 

să redeschidem economia. Din 

partea noastră voi face tot ce es-

te posibil să acomodăm, să ve-

dem cum putem să redeschidem 

economia. Domniile lor sunt par-

te din Comitetul interministeri-

al, prin intermediul Ministeru-

lui Culturii sau alte ministere. 

Soluţiile le vom discuta în peri-

oada următoare, dar concluzia 

generală a fost: cu toţii vom par-

ticipa public la susţinerea cam-

paniei de vaccinare, este singu-

ra soluţie pe care o avem în 

acest moment”, a afi rmat Fo-

rin Cîţu, într-o conferinţă pre-

să susținută la Cluj-Napoca.

Untold și Electric Castle revin la Cluj din vară!
Marile festivaluri și alte evenimente ar putea fi organizate începând cu data de 1 iunie, 
cu respectarea anumitor măsuri de prevenire a infectării cu COVID-19

Ministerul Culturii a propus un set de măsuri pentru organizarea marilor evenimente culturale în timpul pandemiei

Emil Boc îndeamnă festiva-
lierii de toate vârstele să se 
vaccineze pentru ca festiva-
lurile Untold și Electric 
Castle să poată avea loc în 
această vară la Cluj.

„Mesajul premierului și al 
meu, de aici de la Cluj, es-
te simplu: dragi festivalieri 
de toate vârstele, vă ru-
găm să vă vaccinați. 
Vaccinarea reprezintă 
pașaportul direct de intrare 
la festival și în aceste 
condiții sunt șanse foarte, foarte mari ca în august-sep-
tembrie să reluăm festivalurile la Cluj și în România. 
Totul depinde evident de rata de vaccinare. Se lucrează 
zilnic în echipele mixte Guvern-specialiști pentru a sta-
bili condițiile de organizare a festivalurilor, astfel încât 
atunci când rata de vaccinare va atinge un anumit nivel, 
să putem anunța public aceste măsuri. De la 1 mai 
vrem să începem să anunțăm câteva elemente mai con-
crete cu privire la reluarea festivalurilor, însă totul este 
condiționat de vaccinare”, a declarat Emil Boc, sâmbă-
tă, la Digi24.

Un obiectiv care se dorește a fi  atins pentru ca festivalurile 
să poată avea loc începând din această vară este ca până la 
începutul lunii iunie, 5 milioane de români să fi e vaccinați.

 „Am mare încredere că aceste festivaluri vor putea fi or-
ganizate, sunt create toate condițiile pentru asta, dar 
acum trebuie să facem și noi ceva, și anume să ne vacci-
năm. Eu am făcut-o, cu ambele doze de AstraZeneca 
atunci când mi-a venit rândul”, a explicat edilul clujean.

Emil Boc: „Dragi festivalieri, 
vă rugăm să vă vaccinați”
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Dr. Paul-Jürgen Porr (foto) 

a fost reales în funcţia 

de preşedinte al Forumul 

Democrat al Germanilor 

din România, în şedinţa 

Adunării Reprezentanţilor 

întrunită azi online.

Dr. Porr a fost nominalizat 

drept candidat de către Con-

siliul de Conducere şi a obţi-

nut unanimitate de voturi, vo-

tul secret fi ind acordat prin e-

mail. Conform statutului 

FDGR, mandatul este de 4 ani.

Vicepreședinții FDGR sunt 

președinții celor 5 organizații 

regionale (Banat, Bucovina, 

Transilvania, Transilvania de 

Nord și Regiunea Extracarpa-

tică).

Dr. Porr a fost ales în func-

ţia de preşedinte al FDGR în 

martie 2013, după depunerea 

mandatului de către Klaus Io-

hannis, înainte de aceasta fi -

ind din 1995 vicepreşedinte 

al FDGR,  respectiv preşedin-

te al FDG Transilvania, fi ind 

reales ca președinte în 2017.

Dr. Paul-Jürgen Porr este 

născut în 1951 la Mediaş, de 

profesie medic și din 2017 di-

rectorul medical al Clinicii Po-

lisano. Din anul 2008, Dr. Porr 

este membru în Consiliul Ju-

deţean Sibiu.

Dr. Porr a fost reales 
preşedinte al FDGR

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

USR PLUS Cluj a depus 

câteva amendamente 

la proiectul ce cuprinde 

bugetul Clujului pe anul 

2021. Partidul susține că 

ar trebui să fi e alocați 

mai mulți bani domeniu-

lui sănătății, dar și la cel 

al educației. Proiectul va 

fi  supus votului în ședința 

Consiliului Județean de 

săptămâna aceasta.

Astfel, membrii USR PLUS 

arată că suma totală estimată 

pentru bugetul Clujului pe 2021 

este de 935.886,08 lei, din care 

către investiții ar urma să mear-

gă 575.018,35 lei, adică 61,44%. 

Din banii pentru dezvoltare, 

aproape 55% au fost repartizați 

către infrastructura rutieră, iar în 

jur de 12% pentru sistemul de 

deșeuri. Totodată, ar urma ca 

pentru sănătate să fi e alocați doar 

9,98% din bani, iar pentru 

educație, 8,51%, procente simțitor 

mai mici față de cele repartiza-

te celorlalte domenii, concluzio-

nează reprezentanții USR PLUS.

USR propune creșterea 
sumei pentru mâncarea 
pacienților din spitale

Aceștia susțin că proiectul 

de buget a fost analizat atât 

de consilierii județeni din ca-

drul partidului, cât și de 

specialiști în materie de buge-

te, economie, sănătate, infra-

structură, mediu sau educație, 

motiv pentru care, echipa USR 

PLUS propune mai multe mă-

suri în ceea ce privește secto-

rul sănătății din Cluj:

¤ Campanie pro-vaccinare la 

nivelul județului Cluj

¤ Creșterea alocației de hrană 

pentru pacienții din spitale

¤ Închirierea gratuită a cabi-

netelor pentru medici

¤ Masă oferită medicilor 

rezidenți care fac gărzi în spi-

talele clujene

Propunerea a fost inițiată de 

Mihai Iepure, doctor și consili-

er județean USR PLUS, acesta 

sugerând realizarea unui scre-

ening al afecțiunilor renale prin 

analiza examenului de urină 

făcut de toți elevii din județ.

„Amendamentele propuse 

de noi au rolul de a schimba 

abordarea Consiliului Județean 

față de sistemul de sănătate, 

trecând de la o atitudine reac-

tivă, la una pro-activă. Mai 

exact, sunt pentru a face efec-

tivă obligația de implicare a 

forului județean în asigurarea 

sănătății publice, conform Le-

gii nr. 95/2006 privind refor-

ma în domeniul sănătății. (…)

Nu există alocări pentru me-

dicina primară sau pentru 

prevenție și, din răspunsurile 

primite până acum, pare că nici 

nu se înțelege conceptul de 

prevenție și educație sanitară. 

Ne-am obișnuit doar să tratăm 

pacienții în stadii avansate, ca-

re cheltuie resurse ample pen-

tru patologii care pot fi  preve-

nite sau descoperite incipient, 

cu costuri minime. Odată ce 

vor fi  acceptate propunerile 

noastre, vom reuși să reducem 

cheltuielilor pentru tratamente 

și să ne axăm pe prevenție”, a 

declarat Mihai Iepure, consili-

er județean USR PLUS.

Ce modificări propun consilierii USR PLUS 
la bugetul județului Cluj?

Georgiana IUZIC
Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Încă nu s-a stabilit data 

congresului pentru alege-

rea președintelui de par-

tid al liberalilor, a 

anunțat premierul Florin 

Cîțu, însă cel mai proba-

bil, acesta va avea loc în 

luna septembrie. Florin 

Cîțu a spus că momentan 

el se concentrează pe 

guvernarea României.

De asemenea, premierul a 

fost întrebat dacă l-ar vedea 

pe Emil Boc într-o viitoare 

funcție de conducere a parti-

dului, însă primarul Clujului 

a intervenit și a spus că funcția 

pe care o ocupă acum este cea 

importantă.

Florin Cîțu, împreună cu mi-

nistrul Afacerilor Interne au fă-

cut o vizită la Cluj-Napoca, iar 

în cadrul conferinței de presă, 

premierul a explicat de ce nu 

s-a stabilit încă data pentru a-

legerea președintelui de partid.

„Am spus că în acest mo-

ment, pentru mine este foarte 

important să fac o treabă bună 

în ceea ce privește guvernarea 

României. Românii ne-au dat 

un vot important și am creat o 

coaliție puternică, despre care 

am spus că va dura cel puțin 

patru ani la guvernare. În ceea 

ce privește PNL, este partidul 

cel mai important din coaliție, 

are premierul, dar în acest mo-

ment nu a stabilit un congres. 

Sunt sigur că atunci când va fi  

decis un congres, vor apărea și 

candidații”, a declarat la 

conferința de presă, Florin Cîțu.

Emil Boc a intervenit rapid

Întrebat dacă l-ar vedea 

pe primarul Clujului într-o 

viitoare echipă de conduce-

re a partidului PNL, prim-

ministrul Cîțu a răspuns că 

„Emil Boc are o experiență 

de guvernare și se sfătuiește 

cu el”. Emil Boc a intervenit 

rapid și a spus că el își 

cunoaște preocupările de pri-

mar, făcând o glumă că cea 

mai grea funcție pe care o 

poate avea cineva este cea 

de președinte de bloc, pen-

tru că atunci te cunoaște toa-

tă lumea.

 „Domnul Boc nu are ne-

voie de o funcție politică pen-

tru a ajuta PNL să meargă 

mai departe. Vorbesc foarte 

mult cu dumnealui, are o 

experiență de guvernare, la 

primărie, dar și de guverna-

re. Discut cu Emil Boc să 

avem o guvernare de succes, 

discutăm foarte mult cum e-

ra și în alte guvernări. Are 

multă experiență și pot învăța 

multe de la el”, a adăugat 

Florin Cîțu.

Emil Boc, al doilea 
cel mai de încredere 
politician din țară

Un sondaj de opinie publi-

cat de Biroul de Cercetări So-

ciale arată că Emil Boc,  este 

al doilea cel mai de încredere 

politician din România. 

Pe primul loc, înainte de 

primarul din Cluj-Napoca, se 

situează președintele Româ-

niei, Klaus Iohannis. 

Sondajul denumit „Credințe 

și valori în societatea româ-

nească” a fost realizat de câțiva 

studenți din București care au 

trimis prin sms, mesaje pe Fa-

cebook și mail-uri sondajul 

unui număr de 1420 de români 

din 126 localități urbane și ru-

rale, din mai multe județe. 

Eșantionul a fost aleatoriu, dar 

reprezentativ pentru populația 

adultă a României.  Sondajul 

a fost realizat în perioada 30 

martie - 11 aprilie 2021 și ara-

tă care este încrederea româ-

nilor în liderii lor politici.

Emil Boc, viitorul președinte al PNL? 
Cîțu: „Are experiență, pot învăța multe de la el!”
Congresul liberalilor se apropie și odată cu el se conturează noi scenarii privind viitoarea conducere 

Florin Cîțu, împreună cu ministrul Afacerilor Interne au făcut vineri o vizită la Cluj-Napoca

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

1. Klaus Iohannis - președinte

2. Emil Boc - primar Cluj-
Napoca

3. Florin Cîțu - prim-ministru

4. Dacian Cioloș - 
președinte PLUS

5. Ludovic Orban - 
președinte PNL

6. Victor Ponta - PRO România

7. Traian Băsescu - PMP

8. Vlad Voiculescu - PLUS, 
fost ministru al Sănătății

9. Diana Șoșoacă - PNR, se-
natoare, fost membru AUR

10. Cătălin Drulă - USR, mi-
nistrul Transporturilor

Topul liderilor politici 
din România
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Răzvan Cherecheș (foto), 

expert în Sănătate Publică 

la Universitatea Babeș-

Bolyai, a explicat dacă este 

bine să ne facem rapelul 

cu AstraZeneca, având 

în vedere că s-au confi rmat 

cazuri de tromboză. 

Expertul în Sănătate Publică 

a spus că aceste reacții adverse 

sunt extrem de rare și s-au dez-

voltat doar după administrarea 

primei doze de vaccin, iar pâ-

nă în acest moment nu există 

niciun caz de tromboză după 

administrarea rapelului.

„Întrebare: Mi-am făcut pri-

ma doză cu AstraZeneca și 

sunt programat pentru rapel. 

Ținând cont de faptul că Agen-

ţia Europeană a Medicamen-

tului a catalogat trombozele 

ca fi ind un efect extrem de rar 

al vaccinului AstraZeneca arm 

ai trebui să îmi fac rapelul tot 

AstraZeneca?

Este decizia voastră. Până în 

acest moment, avem la nivel 

global peste 200 de milioane de 

persoane care au fost vaccina-

te cu AstraZeneca, dintre aces-

tea doar 65 au dezvoltat trom-

boză. Toate aceste cazuri au 

dezvoltat tromboza după prima 

doză a vaccinului AstraZeneca. 

De asemenea, tromboza a fost 

dezvoltată în primele două săp-

tămâni după administrarea pri-

mei doze. Dacă ați primit pri-

ma doza și au trecut mai bine 

de două săptămâni, atunci es-

te foarte probabil să nu dezvoltați 

tromboză. Până în acest mo-

ment, nu există persoane care 

au dezvoltat tromboză după ra-

pel, toate persoanele au dezvol-

tat tromboza după prima doză.

Concluzie: Șansele de a dez-

volta tromboză după adminis-

trarea rapelului cu serul Astra-

Zeneca este extrem de mică”, 

a spus Răzvan Cherecheș, într-

un episod „Profu de Sănătate 

Publică” postat pe pagina sa 

de Facebook.

Cum ne dăm seama dacă 
am dezvoltat tromboză?

Răzvan Cherecheș a mai 

explicat care sunt semnele ca-

re indică că persoanele vacci-

nate cu AstraZeneca au dez-

voltat tromboză. Specialistul 

atrage atenția asupra faptului 

că cele șapte simptome trebu-

ie să fi e monitorizate în de-

curs de două săptămâni de la 

efectuarea primei doze:

¤ Insufi ciență respiratorie

¤ Durere în piept

¤ Picioare umfl ate

¤ Durere de burtă/stomac

¤ Dureri de cap intense

¤ Tulburări de vedere

¤ Puncte roșii apărute pe piele

Expert UBB: „Cazurile de tromboză 
apar după prima doză de AstraZeneca”

Premierul României, Florin 

Cîțu, a declarat duminică 

că au fost adăugate 12 noi 

paturi ATI în ultimele zile 

la nivel național, în acest 

moment fi ind libere 20 de 

locuri la terapie intensivă. 

Prim-ministrul a precizat 

că mai este nevoie de aproxi-

mativ 50 de paturi, pentru a 

se ajunge la numărul promis 

la preluarea interimatului Mi-

nisterului Sănătății, de 1.600 

de locuri.

Premierul României și mi-

nistrul interimar al Sănătății, 

Florin Cîțu, a declarat dumi-

nică că în ultimele zile, la ni-

vel național au mai fost adă-

ugate 12 noi paturi ATI, însă 

până a ajunge la cele 1.600 

de locuri promise la terapie 

intensivă ar mai fi  nevoie de 

încă 40-50 de paturi. În acest 

moment, sunt libere 20 de pa-

turi ATI la nivel național.

„Avem câteva veşti bune. 

De joi şi până astăzi au fost 

operaţionalizate încă 12 pa-

turi la Terapie Intensivă. La 

nivel naţional, acum sunt 20 

de paturi libere. Totuşi, situ-

aţia pentru Terapie Intensivă 

rămâne tensionată, resursele 

pe care trebuie să le alocăm 

trebuie să rămână mari”, a 

declarat premierul Cîţu, după 

ce a participat la şedinţa Cen-

trului Naţional de Conducere 

şi Coordonare a Intervenţiei 

de la Ciolpani.

Premierul Florin Cîțu a pro-

mis joi, 16 aprilie, că numă-

rul de paturi la ATI va ajun-

ge până la fi nalul săptămânii 

la 1.600, lucru pe care l-a ce-

rut și fostului ministru al 

Sănătății pe care prim-minis-

trul l-a demis miercuri, Vlad 

Voiculescu. Potrivit fostului 

ministru, obiectivul este greu 

de atins nu din cauza infras-

tructurii, ci din cauza lipsei 

personalului specializat care 

să trateze pacienții în secțiile 

de terapie intensivă.

Acesta a vorbit și despre 

rata de vaccinare din București, 

care a ajuns la aproape 20%, 

dar care „nu este atât de ma-

re precum la Cluj”.

„Aștept desemnarea 
ministrului Sănătății 
de la USR PLUS”

Premierul Florin Cîțu a mai 

spus că așteaptă ca USR PLUS 

să desemneze noul ministru 

al Sănătății, punctând că dis-

cuţiile politice vor avea loc în 

cadrul coaliţiei, iar până când 

această desemnare va fi  făcu-

tă, va asigura interimatul și se 

va asigura că lucrurile 

funcționează așa cum trebuie.

„Aştept desemnarea minis-

trului Sănătăţii de la USR 

PLUS, este un portofoliu ca-

re revine USR PLUS, până 

atunci voi asigura interimatul 

şi mă voi asigura că lucrurile 

funcţionează bine. Tot ce în-

seamnă discuţii politice vor 

avea loc la discuţia din coali-

ţie cu cele trei formaţiuni po-

litice”, a declarat, duminică, 

Florin Cîţu.

Cîțu nu s-a ținut de promisiune. 
„Mai avem până la 1.600 de locuri la ATI”.

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca are o campa-

nie de vaccinare de suc-

ces, a spus Florin Cîțu, 

care a subliniat că aproa-

pe 30% din populația 

Clujului este imunizată.

Premierul i-a spus prima-

rului Emil Boc că este foarte 

probabil ca municipiul Cluj-

Napoca să își deschidă econo-

mia mai repede decât alte orașe.

„Aveţi aici la Cluj, o campa-

nie de vaccinare de succes şi 

în curând veţi depăşi 30% de 

persoane vaccinate. Ştiţi foarte 

bine că obiectivul naţional es-

te de a avea prima bornă şi a 

începe redeschiderea economi-

ei la 35% de persoane vacci-

nate”, a spus premierul Florin 

Cîţu vineri, într-o conferinţă de 

presă, la Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca, printre 
primele orașe care vor 
deschide economia?

Premierul a spus că în vi-

itor se vor aduce mai multe 

doze în țară, iar procesul de 

vaccinare se va accelera, ajun-

gându-se la 5 milioane de per-

soane vaccinate până la fi na-

lul lunii mai.

„Am avut grijă să avem do-

ze de vaccin şi vom avea. Pu-

tem să atingem ţinta de 5 mi-

lioane de persoane vaccinate 

la persoane vaccinate la fi na-

lul lunii mai sau 1 iunie, tre-

buie doar să mergem să ne 

vaccinăm, acum nu mai avem 

nicio scuză, avem vaccin. Ţin-

ta mult mai importantă, de a 

atinge 10 milioane de persoa-

ne vaccinate, adică 70% din-

tre persoanele care trebuie vac-

cinate şi, ne spun specialiştii, 

acolo începe să fi e imunizarea 

generală a populaţiei”, a mai 

spus Florin Cîţu.

Numărul clujenilor 
vaccinați a trecut 
de 200.000

Numărul persoanelor care 

s-au vaccinat anti-COVID în 

județul Cluj a ajuns dumini-

că la 203.360. De sâmbătă și 

până duminică, nu a fost ra-

portat niciun caz de efecte ad-

verse apărute în urma vacci-

nării, însă în total, de la înce-

putul campaniei de imuniza-

re până duminică, au fost se-

sizate 297 de reacții adverse, 

acestea fi ind încadrate în ca-

tegoria celor ușoare și locale.

În cadrul etapei a III-a de 

vaccinare, la Cluj s-au vacci-

nat în ultimele 24 de ore, 1.221 

de persoane, în total fi ind imu-

nizate în această etapă 28.115.

În etapa I de imunizare s-a 

vaccinat un număr de 52.216 de 

persoane, în timp ce în etapa a 

II-a s-au imunizat 123.029 de 

persoane pe raza județului Cluj.

Campania de vaccinare con-

tinua atât în țară, cât și în Cluj, 

duminică, 18 aprilie, fi ind adu-

să în România o nouă tranșă 

de vaccin AstraZeneca, în nu-

măr de 139.200 de doze. Până 

în prezent, țara noastră a 

recepționat 1.378.000 doze de 

vaccin produse de compania 

farmaceutică AstraZeneca, iar 

începând cu data de 15 februa-

rie, 449.611 au fost deja utili-

zate pentru imunizarea 

populației, alături de vaccinu-

rile Pfi zer și Moderna.

Cluj-Napoca, printre primele orașe care vor 
deschide economia? 30% din populația 
municipiului a fost vaccinată deja anti-COVID.
Premierul Florin Cîțu, aflat vineri la Cluj, a lăudat mobilizarea de aici privind campania de vaccinare

Premierul Florin Cîțu a declarat că se dorește ca până în luna mai să fi e vaccinate cinci milioane de persoane

Premierul Florin Cîțu (foto) 

a anunțat câteva schimbări 

în ceea ce privește procesul 

de vaccinare din România. 

Se vor organiza centre dri-

ve-thru, iar procesul de 

vaccinare se va accelera.

Vineri, 16 aprilie, premie-

rul Forin Cîțu a făcut o vizită 

la centrul de vaccinare de la 

Școala Ion Creangă din Cluj-

Napoca. Alături de el s-au afl at 

la Cluj și fostul prefect Mircea 

Abrudean și ministrul Aface-

rilor Interne Lucian Bode.

Premierul României a 

anunțat câteva schimbări în 

ceea ce privește vaccinarea. 

Se vor face centre drive-thru 

în mai multe orașe, printre ca-

re și în Cluj, iar procesul de 

vaccinare se va accelera. De 

asemenea, unele centre de 

vaccinare AstraZeneca se vor 

transforma în centre pentru 

imunizarea cu serul Pfi zer.

„Am vrut neapărat să văd 

centrul de vaccinare de la Cluj. 

Suntem într-o plină campanie 

de vaccinare și pe parcurs s-

au modifi cat lucrurile. Vreau 

să vă anunț că acum încep să 

vină dozele de care tot am 

mai vorbit. Avem câteva mo-

difi cări pe care le vom anunța 

în zilele următoare. În primul 

rând vom da ocazia să avem 

centre de vaccinare cu Pfi zer 

drive-thru. Va începe la 

București, dar sunt sigur că 

va fi  un asemenea centru și 

la Cluj. Vom crește fl uxul zil-

nic de la 72 la 96. Vom trans-

forma mai multe centre As-

traZeneca în Pfi zer pentru a 

permite mai multor cetățeni 

să se vaccineze. Am ajuns la 

115.000 de doze pe zi, iar în 

următoarea perioadă vom avea 

120.000 de doze zilnice admi-

nistrate. Dacă românii vor să 

revenim la normalitate, trebu-

ie să se vaccineze”, a spus 

Florin Cîțu la fi nalul vizitei.

La întâlnire au fost prezenți 

și primarul municipiului Cluj-

Napoca Emil Boc, viceprima-

rul Dan Tarcea, prefectul Clu-

jului Tasnádi Szilárd, subpre-

fectul Clujului Irina Muntea-

nu, europarlamentarul Dani-

el Buda și șeful Direcției de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj 

Mihai Moisescu.

Mai multe centre pentru 
vaccinarea cu serul Pfizer

VACCINARE

30%
din populația municipiului 
Cluj-Napoca s-a vaccinat 
deja împotriva COVID-19, 
fi ind vorba despre cea 
mai mare pondere a 
persoanelor vaccinate 
dintre marile orașe 
ale României
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Poliția din Florești conti-

nuă să îi sancționeze aspru 

pe cei care nu au grijă 

de mediul înconjurător.

Primăria Florești continuă 

verifi carea legalității transpor-

turilor de deșeuri pe raza co-

munei, iar amenzile aplicate 

au depășit un miliard și ju-

mătate de lei vechi, în ultime-

le două săptămâni.

Bogdan Pivariu i-a criticat 

dur pe cei care aruncă deșeuri 

în mod ilegal, pe rețelele de 

socializare. Acesta a declarat 

că va cumpăra drone și came-

re de supraveghere de înaltă 

rezoluție ca să îi prindă și să 

îi amendeze pe toți cei care 

aruncă gunoiul ilegal și dis-

trug natura.

Astfel, au fost deja identi-

fi cate mașini care transportau 

deșeuri pentru aruncarea ile-

gală a lor pe raza comunei, iar 

primarul face apel la fl oreșteni, 

să sesizeze poliția dacă sunt 

martori la astfel de acțiuni.

„Să fi e clar că nu glumesc 
cu respectarea legii”

Ba mai mult, acesta a 

anunțat cetățenii că vor fi  apli-

cate și alte sancțiuni, precum 

confi scarea mașinilor.

„Verifi cările sunt perma-

nente, ca să fi e clar că nu glu-

mesc cu respectarea legii și 

stoparea practicilor ilegale de 

aruncare a gunoaielor pe ra-

za UAT Florești. Am spus că 

nu mai sunt tolerate acțiuni 

de acest fel pe raza comunei 

Florești. Când vor fi  identifi -

cate persoane care continuă 

să arunce deșeuri în mod ile-

gal vor fi  aplicate sancțiuni 

și, în colaborare cu instituțiile 

abilitate în domeniul protecției 

mediului, se vor dispune mă-

suri complementare de con-

fi scare a vehiculelor folosite 

în acțiunile ilicite”, a trans-

mis primarul Bogdan Pivariu.

Acesta a declarat că măsu-

rile impuse până acum conti-

nuă să se aplice în continua-

re, la fel de categoric.

 „Continuă: acțiunile de 

monitorizare a zonelor în ca-

re, până în prezent, s-au de-

pozitat în mod ilegal deșeuri, 

acțiunile de patrulare și efi ci-

entizarea sistemului de supra-

veghere pentru prinderea și 

identifi carea persoanelor ca-

re comit astfel de fapte pe ra-

za comunei”, a scris acesta 

pe pagina de Facebook.

Importanța implicării 
populației

De asemenea, Pivariu con-

tinuă să facă apel la importanța 

pe care o are grija față de me-

diu, prin postările și măsuri-

le aplicate. Acesta insistă și a-

supra faptului că populația 

trebuie să ia în serios aceste 

lucruri și să anunțe primăria 

în cazul în care văd o astfel 

de acțiune ilegală.

 „Am solicitat în repetate rân-

duri și subliniez importanța im-

plicării populației pentru descu-

rajarea celor care comit fapte 

antisociale, cred în necesitatea 

creșterii gradului de civilizare a 

unor membri ai comunității în 

sensul de a respecta dreptul la 

viața decentă a tuturor.

Acțiunea tematică din aces-

tă săptămână a avut drept scop 

verifi carea respectării preve-

derilor Legii 211/2011, privind 

regimul gestionării deșeurilor 

și a vizat verifi cări zilnice la o 

serie de vehicule de transport 

de mare tonaj, legalitatea 

autorizațiilor fi rmelor cărora 

acestea aparțin din perspecti-

va gestionării deșeurilor și 

condițiilor ce trebuie îndepli-

nite pentru protecția mediului 

și a sănătății populației”, a mai 

adăugat Bogdan Pivariu, în 

aceeași postare.

Amenzi usturătoare pentru aruncarea 
ilegală a deșeurilor, în Florești

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primaul Bogdan Pivariu 

a anunțat, pe pagina sa 

de Facebook, că s-a dat 

startul votării proiectelor 

din procesul de bugetare 

participativă.

Votarea proiectelor se va 

desfăşura în intervalul 16 apri-

lie – 30 aprilie 202, pe plat-

forma online Bugetare Parti-

cipativă Floreşti.

 „Vă mulţumesc pentru im-

plicare şi felicit pe toţi cetă-

ţenii care au scris proiecte 

pentru un viitor mai bun al 

comunei Florești și care s-au 

implicat activ în acest proces 

democratic”, a transmis pri-

marul Bogdan Pivariu.

Pe site-ul www.fl oresti.de-

cid.ro au fost depuse 16 pro-

iecte, care au fost analizate 

de comisia tehnică, conform 

HCL nr. 14 din 27.01.2021. Cu 

ocazia întrunirii comisiei teh-

nice, a fost întocmit procesul 

verbal de evaluare a proiecte-

lor depuse pe platformă. Ce-

le șapte proiecte aprobate sunt:

¤ Locuri de joacă pentru câi-

ni în comuna Florești;

¤ Tea Community – un pro-

iect educativ pentru o comu-

nitate sănătoasă;

¤ Deșeurile ca resursă, efecte-

le unui management efi cient!;

¤ Ludoteca Luna de Sus;

¤ Skate Pool;

¤ Supraluminare treceri de pi-

etoni nesemaforizate;

¤ Curățăm, Plantăm, Reutili-

zăm, Reciclăm!

Cum poți vota?

Fiecare persoană înscrisă 

pe platforma online fl oresti.

decid.ro va avea posibilitatea 

de a vota un singur proiect. 

Cei care nu au încă un cont 

creat, îl pot crea accesând ur-

mătorul link: https://fl oresti.

decid.ro/autentifi care/.

Pentru a putea vota, fi eca-

re dintre utilizatori trebuie:

¤ Să aibă un cont activ pe plat-

forma online fl oresti.decid.ro;

¤ Să aibă vârsta de minim 

18 ani;

¤ Să aibă domiciliul în comu-

na Floreşti.

Bugetare participativă 
și la Florești, 
după Cluj-Napoca

După Cluj-Napoca, și co-

muna Florești a introdus pro-

cesul de bugetare participa-

tivă. Proiectul privind imple-

mentarea bugetării partici-

pative la Florești a fost adop-

tat în ședința din ianuarie 

2021 de consilierii locali ai 

comunei. Cele mai votate do-

uă proiecte vor avea la 

dispoziție suma maximă de 

500.000 de lei fi ecare, bani 

din bugetul comunei.

Proiectul a fost votat în 

unanimitate de aleșii locali. 

Dan Dehenes, consilier local 

al Alianței USR-Plus a expli-

cat cum consilierii din acest 

partid și PNL au ajuns la a-

ceastă formă a proiectului.

 „Consilierii alianței USR-Plus 

au depus acest proiect neștiind 

că era deja unul depus de cei 

de la PNL. Ulterior ne-am pus 

la masă și ne-am asumăm pro-

iectul cu toții. Abordarea noas-

tră diferă față de cea fi nală, pen-

tru că noi am propus un buget 

de 2 milioane de lei, fără o li-

mită a proiectelor. Ulterior, am 

agreat cu toții ca bugetul să fi e 

de 1 milion de lei și ca proiec-

tele să fi e doar două. Ce nu sa-

lutăm noi în această ecuație es-

te ideea celor două proiecte. Da-

că se vor depune două proiec-

te a cărui buget ajunge la 500.000 

de lei, nu este clar ce se întâm-

plă cu restul banilor. Noi nu am 

fost de acord cu ideea de două 

proiecte, pentru că pot fi  trei 

proiecte a câte peste 300.000 

sau patru proiecte a câte 

250.000”, a arătat acesta.

Primarul Floreștiului, Bog-

dan Pivariu, a explicat că do-

uă proiecte în valoare maxi-

mă, fi ecare de 500.000, pot 

fi  câștigate, iar banii ce ar 

putea rămâne vor merge în 

alte zone.

Floreștenii pot vota 
pentru bugetarea 
participativă
Din cele 16 proiecte propuse, șapte au fost aprobate 
de comisia tehnică și supuse votului floreștenilor

BUGETARE 
PARTICIPATIVĂ

Dintr-un total de 

16
proiecte depuse 
pentru bugetarea 
participativă, doar 

7
au fost aprobate și 
urmează să fi e votate 
de fl oreșteni, până la 
sfârșitul lunii aprilie
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Maria Zancu și Consuela 

Colțan sunt două dintre 

multele cadre didactice care 

încearcă să contribuie la 

modernizarea sistemului 

de învățământ, prin aborda-

rea unor metode de predare 

interactive. Acestea au vor-

bit, pentru moitorulcj.ro, des-

pre sursele de inspirație, 

benefi ciile asupra copiilor, 

dar și părțile mai puțin plă-

cute cu care s-au confruntat 

de-a lungul anilor.

Reporter: „Cum v-a venit ide-
ea sau de ce ați ales să 
predați interactiv copiilor și 
să nu urmați modelul clasic?”

„Acest tip de predare in-

teractivă este, de fapt, învățarea 

experiențială, care ar trebui 

să constituie baza sistemului 

educațional al secolului al XXI-

lea, fi ind cea mai importantă 

sursă de învățare și de dez-

voltare a copiilor.

Nu putem nega valoarea 

instruirii tradiționale, însă ea 

trebuie adaptată vremurilor 

și noilor generații de copii, 

punând accent pe participa-

re, pe cooperare, pe explora-

re, pe schimb de idei cu 

ceilalți. Profesorul nu mai 

poate fi  doar un transmițător 

autoritar de cunoștințe, ci tre-

buie să devină partener în 

formarea elevilor, cel care le 

declanșează și le întreține in-

teresul, curiozitatea și dorința 

de a  progresa”, a explicat 

Consuela Colțan.

„Ați întâmpinat difi cultăți 
de-a lungul anilor în ce 
privește modul interactiv 
de a preda? Dacă da, 
ce fel de difi cultăți?”

 „Difi cultățile cu statul sau 

părinții nu au lipsit nici ele, 

tocmai din cauza faptului că 

există acele «secrete» pe ca-

re tinerii profesori nu au de 

unde să le știe. În primii ani 

a trebuit să mă lovesc de toa-

te, a durut de multe ori, pen-

tru că mi-am dorit să încerc 

diferite metode, dar au avut 

și toate acestea avantajul lor, 

nu avem cum să învățăm fă-

ră un «un drum cu gropi».

Sunt o norocoasă că am 

parte de profesori care vor-

besc cu mine, cu care pot 

schimba diferite idei, 

informații, deoarece accepta-

rea la clasă și între profesori 

(mai ales acceptarea tineri-

lor în învățământ) este de a-

semenea o difi cultate majo-

ră”, a adăugat Maria Zancu.

„De unde vă inspirați pen-
tru diferitele activități pe 
care le faceți cu copiii?”

„Eu am fost dintotdeauna 

o fi re creativă și nu am putut 

sta nepăsătoare în momentul 

în care vedeam că elevii mei 

se plictisesc. Mă inspir de pe 

rețelele de socializare. Foarte 

mult m-a infl uențat modelul 

folosit de profesorii din Ame-

rica”, a spus Maria.

„Eu mă bazez foarte mult 

pe creativitate și pe originali-

tate, cu ajutorul cărora bro-

dez adevărate provocări pen-

tru copiii mei, care îi scoate 

din rutina zilnică, îi invită la 

o învățare activă”, a afi rmat 

Consuela Colțan.

„Ați observat un alt mod 
de dezvoltare al copiilor 
când aceștia învață prin 
metode interactive?”

 „Curioşii mei creativi sunt 

foarte activi, sunt comunica-

tivi, deschişi, sunt isteţi, au o-

pinii ferme și personalitate vi-

brantă, tocmai pentru că au 

fost ghidați să găsească singuri 

răspunsul la propriile întrebări, 

să se documenteze, să explice 

anumite fenomene prin inter-

mediul experimentelor practi-

ce, să îşi expună punctele de 

vedere. Încă din clasa pregăti-

toare am folosit foarte mult jo-

cul de rol și tehnici din dome-

niul teatrului aplicat, în cadrul 

proiectului «Şcoala marionete-

lor», premiat de minister în 2019 

la Concursul de bune practici 

- Creatori de educație”, a ex-

plicat Consuela.

„Cum v-a afectat pandemia 
în ce privește desfășurarea 
cursurilor? Ce vă lipsește 
cel mai mult?”

„Ne este foarte dor și mie, 

și copiilor, de activitățile noas-

tre altfel din sala de clasă, de 

recreațiile active, de provocări-

le zilnice, de îmbrățișări și de 

pachețelul împărțit cu colegii”, 

a povestit învățătoarea Colțan.

„Copiii au fost afectați, mai 

ales după valul doi, când ne-

am văzut mai puțin de o lu-

nă în mod fi zic, ca după să 

trecem din nou la varianta on-

line. Pentru ei, dar și pentru 

noi, este foarte obositor. Îmi 

lipsesc îmbrățișările lor, vor-

bele bune pe care mi le trans-

miteau zilnic și faptul că îi 

știam aproape de mine. E 

interacțiunea aceea aparte, pe 

care nu aș da-o pentru nimic 

în lume.” a adăugat Maria.

„Care a fost cel mai greu 
moment de când sunteți 
învățătoare?”

„În primul an de învățământ 

m-am lovit de foarte multe ba-

riere și «secrete» despre care se 

presupunea că le știu, de la do-

cumente, la lucruri pe care nu 

ai voie să le spui. Nici un pro-

fesor nu cunoaște la început a-

ceste lucruri, dar peste tot se 

presupune că ar trebui știute.

Am considerat că, dacă nu 

vorbește nimeni despre asta, 

o să o fac eu. Primeam mul-

te întrebări de la elevi despre 

admiterea de la Liceul Peda-

gogic și alte lucruri ce țin de 

pedagogie. Am decis că, de-

cât să le răspund fi ecăruia în 

parte, mai bine încarc pe yo-

utube video-uri cu răspunsu-

rile la aceste întrebări. Așa a 

luat amploare proiectul Tea-

cherMe (Teach Me Teacher), 

în cadrul căruia acum organi-

zez chiar și workshop-uri pen-

tru a ajuta tinerii să intre și 

să se integreze în învățământ 

și nu numai.” a explicat tână-

ra învățătoare, Maria Zancu.

Maria a mai dezvoltat pro-

iecte, precum cel intitulat „Fa-

milia Trăsnită” sau învățarea 

gramaticii, a matematicii și 

nu numai, pe conturile de so-

cial media. Are de asemenea 

și alte proiecte în vedere pen-

tru viitorul apropiat, precum 

un curs care va fi  util tineri-

lor profesori și dezvoltarea 

platformei TeacherMe.

„Dar cel mai frumos mo-
ment, care a fost?”

 „În această perioadă, co-

piii s-au gândit și ei să mă 

surprindă și să mă susțină 

emoțional, lăsându-mi în cu-

tia poștală plicuri de la admi-

ratori secreți. Am primit, săp-

tămânal, felicitări, scrisori, 

inimioare, cărți poștale, dese-

ne, colaje, toate fără semnă-

tură, dar încărcate de emoții 

imense și de trăiri autentice, 

de care numai copiii pot da 

dovadă. Este un sentiment ex-

traordinar să simți dragostea 

și susținerea unor sufl ete atât 

de curate și de sincere!”, a 

povestit Consuela.

„Unul dintre cele mai fru-

moase momente s-a întâmplat 

când elevii erau în clasa a do-

ua. Eram înainte de pandemie 

și povesteam, stând într-un cerc. 

La un moment dat, o fetiță vi-

ne cu o idee, să facem ceva ce 

e numit acum «ora secretelor». 

Am început să depănăm amin-

tiri, fericite, triste, ne-am pus 

pe plâns, iar din asta am înțeles 

de fapt de cât de multă afecțiune 

au nevoie unii dintre copii. A 

fost un moment în care m-am 

simțit norocoasă că pot fi  par-

te din lumea lor și că au atâta 

încredere în mine”, a depănat 

din amintiri și Maria.

„Ce le-ați recomanda profe-
sorilor care adoptă un stil 
clasic de predare?” 

 „Consider că nu sunt în mă-

sură să fac recomandări colegi-

lor mei, doar îi invit să se opreas-

că puțin asupra citatului urmă-

tor și să refl ecteze: «O educaţie 

de calitate înseamnă echilibru 

între tradiţie şi inovaţie, între cre-

ativitate şi rutină» (Sir Ken Ro-

binson)”, a spus Consuela Colțan.

Educația interactivă, între tradiţie 
şi inovaţie, creativitate şi rutină
Două învățătoare care abordează modul de predare interactiv au explicat dificultățile, 
dar și bucuriile prin care trec profesorii care încearcă să inoveze sistemul de învățământ

Predarea interactivă este învățarea experiențială, care ar trebui să constituie baza sistemului educațional

CONSUELA COLȚAN | învățătoare

„La început, eram percepută ca fi ind cea care vrea 
să iasă în evidență, să impresioneze părinții clasei, 
să facă mereu spectacol și să devină vedetă. 
Difi cultăți sigur că au fost și sunt, mai ales din 
punctul de vedere al organizării spaţiale, căci 
funcţionăm într-o şcoală în care se învaţă în trei 
schimburi, iar numărul elevilor de la clasă este 
foarte mare (34 elevi). Materialele didactice 
necesare nu sunt asigurate de sistem, ci le procur 
sau le confecţionez singură sau cu ajutorul 
părinţilor, cu care am o colaborare foarte 
frumoasă. La acestea se adaugă necesitatea 
parcurgerii programei şcolare stufoase, care nu 
îţi permite să aloci foarte mult timp unui anumit 
conţinut, pentru a-l valorifi ca şi integra 
în activităţi cu adevărat interesante pentru copii”.

VEZI VIDEO AICI
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Pe fondul tensiunilor reîn-

noite din estul Ucrainei, 

Rusia a trimis 15 nave 

de război în Marea 

Neagră pentru manevre, 

relatează sâmbătă DPA.

Ele au trecut sâmbătă prin 

Strâmtoarea Kerci din Penin-

sula Crimeea, a anunţat ma-

rina, potrivit agenţiei de pre-

să Interfax.

Nu s-a anunţat iniţial cât 

vor dura exerciţiile.

Statele Unite au anulat 

anterior desfăşurarea a do-

uă nave de război către Ma-

rea Neagră în urma plânge-

rilor Rusiei, potrivit unor 

surse turce.

Vineri, Ministerul Apărării 

rus a anunţat că anumite zo-

ne maritime din Crimeea vor 

fi  închise mai multe luni din 

cauza manevrelor. Cu toate 

acestea, transportul maritim 

în strâmtoare nu este afectat, 

a declarat ministerul.

Uniunea Europeană, NATO 

şi Ucraina au criticat acţiuni-

le Rusiei. Un înalt ofi cial al UE 

a vorbit despre o „evoluţie ex-

trem de îngrijorătoare”.

Preocuparea internaţiona-

lă creşte cu privire la escala-

darea confl ictului în estul 

Ucrainei din cauza desfăşură-

rii trupelor ruseşti nu depar-

te de frontiera ucraineană.

Între timp, şeful operaţiu-

nilor militare ale Ucrainei, Ser-

ghei Naiev, a indicat că nu se 

aşteaptă la un nou război.

„Nu vedem nicio pregăti-

re de atac acolo”, a declarat 

el vineri noapte pentru tele-

viziunea ucraineană. „De fapt, 

au fost înfi inţate spitale de 

campanie”. Toate unităţile sunt 

în tabere, în zone de tragere, 

a spus el. „În limbaj militar, 

vorbim despre o demonstra-

ţie de forţă”, a adăugat el.

Între timp, un diplomat 

ucrainean a fost arestat în ora-

şul rus Sankt Petersburg. El a 

obţinut documente clasifi ca-

te, ceea ce nu este compati-

bil cu statutul de diplomat, a 

anunţat serviciul federal de 

securitate FSB, citat de DPA.

Rusia trimite nave de război pentru manevre 
în Marea Neagră, pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei

Statele Unite şi China, care 

sunt pe poziţii opuse în 

legătură cu multe subiecte, 

s-au angajat totuşi sâmbă-

tă să coopereze în dosarul 

crucial al schimbărilor cli-

matice, înaintea unui sum-

mit internaţional organizat 

de preşedintele american 

Joe Biden, relatează AFP.

„SUA şi China se angajea-

ză să coopereze între ele şi cu 

alte ţări pentru aborda criza 

climatică, ce trebuie tratată 

cu seriozitatea şi urgenţa pe 

care ea le cer”, se arată într-

un comunicat comun semnat 

la Shanghai de John Kerry, 

emisarul american pentru cli-

mă, şi omologul său chinez, 

Xie Zhenhua.

Textul enumeră multiplele 

căi de cooperare între prime-

le două economii ale lumii ca-

re, împreună, reprezintă sur-

sa pentru aproape jumătate 

din emisiile de gaze cu efec-

te de seră responsabile de 

schimbările climatice.

Washingtonul şi Beijingul 

afi rmă „consolidarea acţiuni-

lor lor şi cooperarea în proce-

sele multilaterale, inclus în le-

gătură cu Convenţia-cadru a 

ONU privind schimbările cli-

matice şi Acordul de la Paris”.

John Kerry este primul ofi -

cial al administraţiei preşedin-

telui Joe Biden care se depla-

sează în China. Vizita repre-

zintă un semnal de speranţă 

în legătură cu faptul că cele 

două părţi pot lucra împreu-

nă în faţa provocării mondia-

le reprezentate de schimbări-

le climatice, în ciuda tensiu-

nilor din alte dosare.

Cele două ţări „aşteaptă cu 

nerăbdare” summitul interna-

ţional despre mediu care va 

fi  organizat în format virtual 

de preşedintele Joe Biden jo-

ia şi vinerea viitoare, însă tex-

tul nu spune dacă preşedin-

tele chinez Xi Jinping va par-

ticipa la eveniment.

„Sperăm foarte mult că el 

va participa”, le-a spus Kerry 

jurnaliştilor la Seul, unde s-a 

deplasat de la Shanghai. „Bi-

neînţeles, fi ecare ţară va lua 

propriile decizii. Nu vrem să 

forţăm în niciun fel. Căutăm 

cooperarea”, a declarat el.

Însă acest lucru nu va fi 

neapărat simplu. China de-

ţine în prezent circa jumă-

tate din producţia mondia-

lă de electricitate pe bază 

de cărbune, a reamintit 

Kerry, precizând că a vorbit 

mult despre asta cu respon-

sabilii chinezi la Shanghai. 

„Nu arăt cu degetul”, a dat 

el însă asigurări.

„Noi am avut prea mult 

cărbune, alte ţări au prea mult 

cărbune, însă China este, de 

parte, cel mai mare utilizator 

de cărbune din lume. Şi pen-

tru că este vorba de o ţară şi 

o economie atât de puterni-

ce, trebuie să evolueze”, a mai 

spus emisarul american.

Joe Biden a invitat 40 de 

lideri din întreaga lume la 

evenimentul de săptămâna 

viitoare. Este vorba de o re-

uniune de o amploare rară 

pentru un preşedinte afl at la 

putere de doar trei luni, chiar 

dacă ea se va desfăşura prin 

videoconferinţă, din cauza 

pandemiei.

SUA şi China vor să coopereze 
în privinţa crizei climatice
SUA şi China se angajează să coopereze între ele şi cu alte ţări 
pentru aborda criza climatică, ce trebuie tratată cu seriozitate şi urgenţă

Schimbările climatice reprezintă un factor de risc din ce în ce mai mare 
pentru ecosisteme, sănătatea oamenilor și economie 

Aproximativ 70 de artişti, 

scriitori şi actori, inclusiv 

deţinătoarea premiului 

Nobel pentru literatură, 

Svetlana Alexievici, au 

adresat sâmbătă un apel 

preşedintelui rus Vladimir 

Putin pentru acordarea de 

tratament medical de 

urgenţă opozantului regi-

mului de la Moscova, 

Aleksei Navalnîi, afl at în 

greva foamei în închisoa-

re, transmite AFP.

Starea lui Navalnîi „se de-

teriorează rapid şi necesită în-

grijiri medicale urgente”, scriu 

cele 70 de personalităţi inter-

naţionale într-un articol pu-

blicat pe site-ul ziarului fran-

cez Le Monde.

„Facem apel la dumnea-

voastră, domnule preşedinte, 

pentru ca domnul Navalnîi să 

benefi cieze imediat de un con-

sult medical competent şi de 

tratamentul de care are nevo-

ie urgent, la care are dreptul 

ca orice cetăţean rus”.

Printre semnatari se numă-

ră laureaţii Premiului Nobel 

pentru literatură Svetlana Ale-

xievici şi J.M. Coetzee, acto-

rii Jude Law şi Vanessa Re-

dgrave, precum şi scriitorii 

J.K. Rowling, Arundhati Roy 

şi Salman Rushdie.

Principalul critic al lideru-

lui de la Kremlin a renunţat 

să mai mănânce pe 31 martie 

pentru a protesta faţă de con-

diţiile de detenţie, acuzând 

administraţia penitenciarului 

că i-a refuzat accesul la me-

dic şi medicamente, în pofi -

da faptului că suferă de du-

blă hernie de disc, potrivit 

avocaţilor săi.

Aleksei Navalnîi a supra-

vieţuit cu greu unei otrăviri 

în urma căreia a ajuns să fi e 

în comă. El a acuzat Kremli-

nul şi serviciile de securitate 

din Rusia, care au negat însă 

orice implicare în otrăvirea sa. 

Revenit la Moscova în ianua-

rie după cinci luni de conva-

lescenţă în Germania, Navalnîi 

a fost imediat arestat şi con-

damnat la doi ani şi jumăta-

te de închisoare într-un caz 

mai vechi de fraudă pe care 

opozantul îl denunţă ca fi ind 

o comandă politică.

„Domnul Navalnîi prezin-

tă semne clinice ale unei tul-

burări neurologice severe ca-

re se manifestă prin dureri 

de spate constante şi pierde-

rea senzaţiilor la nivelul pi-

ciorului şi al braţelor”, spun 

semnatarii în textul lor.„În 

plus, suferă de o tuse violen-

tă şi de febră”.

Cazul Navalnîi: Vedetele 
din toată lumea au lansat 
un apel către Putin

Emisiile de gaze cu efect 

de seră provenite de la toţi 

operatorii care intră 

sub incidenţa sistemului 

Uniunii Europene 

de comercializare a certifi -

catelor de emisii au înregis-

trat un declin de 13,3% în 

2020, comparativ cu 2019, 

iar cele ale companiilor 

aeriene au scăzut cu aproa-

pe două treimi, a anunţat 

Comisia Europeană, 

transmite Reuters.

„Chiar dacă este unul din 

sectoare cele mai vulnerabi-

le la pandemia de coronavi-

rus (COVID-19), aviaţia a în-

registrat cea mai semnifi ca-

tivă reducere a emisiilor, de 

64,1%”, a informat Executi-

vul comunitar.

În sectorul energiei, emisi-

ile au scăzut cu 14,9%, în ur-

ma consumului mai redus de 

electricitate şi a înlocuirii pro-

ducerii de energie pe bază de 

cărbune cu gazele naturale. 

Emisiile industriale au înre-

gistrat un declin de 7%, în 

special în sectorul oţelului.

Emisiile totale verifi cate de 

gaze cu efect de seră de la in-

stalaţiile staţionare, cum ar fi  

fabricile şi centralele electri-

ce, s-au situat la 1,331 mili-

oane de tone echivalent dio-

xid de carbon (CO2e) în 2020, 

un declin de 11,2%.

Emisiile din industria avi-

aţiei au scăzut la 24,5 mili-

oane de tone echivalent di-

oxid de carbon, comparativ 

cu 68,2 milioane de tone CO2 

în 2019, a informat Executi-

vul comunitar.

Deşi cererea mai scăzută 

de energie a ajutat în general 

la reducerea emisiilor, Comi-

sia Europeană observă că „nu 

este posibil, cu actualele da-

te, să se determine cât de mult 

din această reducere poate fi  

atribuită câştigurilor în efi ci-

enţa emisiilor”.

Sistemul de comercializare 

a certifi catelor de emisii (ETS) 

este principalul instrument de 

politică al UE pentru reduce-

rea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, impunând centralelor 

electrice, fabricilor şi compa-

niilor aeriene europene să achi-

ziţioneze certifi cate de acest 

fel tot mai costisitoare, în timp 

ce plafonul numărului de cer-

tifi cate tranzacţionabile scade 

de la an la an.

Comisia Europeană va pro-

pune în iunie o reformă ma-

joră a ETS, având în vedere 

obiectivul UE de a atinge ne-

utralitatea climatică până în 

anul 2050, plus obiectivul in-

termediar al diminuării emi-

siilor poluante cu cel puţin 

55% până în anul 2030 faţă 

de nivelul anului 1990.

Scădere semnificativă 
a emisiilor de gaze 
cu efect de seră, în 2020
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Locuitorii din Israel nu mai 

trebuie să poarte mască 

de protecţie în aer liber, un 

nou semnal că această ţară 

pare să fi  depăşit partea 

cea mai grea a pandemiei 

de coronavirus, relatează 

duminică DPA.

Numeroase persoane ieşi-

te din case duminică diminea-

ţă nu mai purtau mască.

Cu toate acestea, purta-

rea măştii este în continua-

re obligatorie în interior, în 

spaţiile unde cineva intră în 

contact cu persoane care nu 

sunt membri ai familiei sa-

le. Experţii consideră însă că 

şi această regulă ar putea fi  

ridicată într-o lună, datorită 

scăderii semnifi cative a nu-

mărului de infectări.

Duminică, şcolile s-au des-

chis de asemenea complet 

pentru prima dată în ultimul 

an, elevii fi ind aranjaţi în 

clase cu capacitate maximă, 

şi nu un grupuri mici. Însă 

masca este obligatorie în să-

lile de curs.

Datorită unei ample cam-

panii de vaccinare, numărul 

de noi cazuri înregistrate a 

scăzut semnifi cativ. Numărul 

persoanelor care suferă în pre-

zent de o formă severă de CO-

VID-19 este de circa 200. La 

sfârşitul lui ianuarie, numă-

rul era de circa 1.200.

Aproximativ 5,3 milioane 

din cele nouă milioane de 

locuitori ai Israelului au pri-

mit cel puţin o doză din vac-

cinul Pfizer/BioNTech. 

Aproape cinci milioane au 

primit ambele doze.

Cu toate acestea, campa-

nia de vaccinare a stagnat. 

Aproximativ un milion de per-

soane de peste 16 ani încă 

sunt nevaccinate. Experţii au 

atras atenţia că Israelul nu a 

ajuns deocamdată la imuni-

tatea colectivă.

Purtarea măştii în exterior 
nu mai este obligatorie în Israel

Canada a anunţat sâmbătă 

că a identifi cat un al doilea 

caz într-o săptămână 

de formare de cheaguri 

de sânge cu număr scăzut 

de trombocite după admi-

nistrarea vaccinului anti-

COVID19 al AstraZeneca, 

însă ţara continuă 

să recomande utilizarea 

acestui ser, relatează 

AFP şi Reuters.

Cazul a fost raportat la o 

persoană care locuieşte în 

provincia Alberta (vest), ca-

re a primit versiunea vacci-

nului AstraZeneca produsă 

în India de Serum Institute, 

au declarat autorităţile sani-

tare pe Twitter, precizând că 

„persoana a primit tratament 

şi se recuperează”.

Un prim caz a fost anun-

ţat marţea trecută la o persoa-

nă din Quebec care primise 

acelaşi vaccin.

Cazurile de cheaguri de 

sânge asociate cu un număr 

scăzut de trombocite în urma 

administrării vaccinului As-

traZeneca „rămân foarte ra-

re”, iar Canada „consideră în 

continuare că benefi ciile vac-

cinurilor (...) pentru protec-

ţie împotriva COVID-19 depă-

şesc potenţialele riscuri”, au 

spus autorităţile canadiene.

La sfârşitul lunii martie, 

Comitetul consultativ naţio-

nal pentru imunizare (CCNI) 

a recomandat suspendarea 

utilizării vaccinului AstraZe-

neca la persoanele cu vârsta 

sub 55 de ani, pentru evalu-

area riscurilor.

Cu toate acestea, Health 

Canada a declarat miercuri 

că, potrivit analizelor sale, nu 

este necesar pentru moment 

să se limiteze utilizarea vac-

cinului AstraZeneca la anu-

mite grupe de populaţie. 

CCNI analizează datele dis-

ponibile pentru a determina 

dacă îşi schimbă sau nu po-

ziţia, potrivit Health Canada.

După un început lent, cam-

pania de vaccinare este pe ca-

le să se accelereze în Canada. 

Până în prezent, 23,3% din 

populaţia canadiană a primit 

cel puţin o doză de vaccin, 

potrivit site-ului Covid-19 

Tracker Canada.

Canada a înregistrat peste 

1,1 milioane de cazuri de co-

ronavirus de la începutul pan-

demiei şi circa 23.500 de de-

cese asociate COVID-19.

Canada anunţă un al doilea 
caz de cheaguri de sânge 
după vaccinarea cu AstraZeneca

Compania americană 

Johnson & Johnson a cerut 

producătorilor rivali de 

vaccinuri anti-COVID-19 

să i se alăture în eforturile 

ce vizează studierea riscu-

rilor de cheaguri sangvine 

asociate utilizării acestor 

seruri, a anunţat vineri 

cotidianul The Wall Street 

Journal, citând surse fami-

liarizate cu această chesti-

une, relatează Reuters.

AstraZeneca, o companie 

britanico-suedeză, afectată 

la rândul ei de mai multe 

săptămâni din cauza îngri-

jorărilor similare legate de 

riscurile de coagulare, a ac-

ceptat invitaţia, în timp ce 

companiile americane Pfi zer 

şi Moderna au refuzat-o, spu-

nând că vaccinurile lor par 

să fi e sigure.

Autorităţile federale ameri-

cane din domeniul sănătăţii 

au recomandat marţi sistarea 

utilizării vaccinului Johnson 

& Johnson cel puţin pentru câ-

teva zile, după ce şase femei 

cu vârste mai mici de 50 de 

ani au dezvoltat o formă rară 

de cheaguri sangvine după ce 

au fost inoculate cu acest ser.

Săptămâna trecută, Agen-

ţia Europeană pentru Medi-

camente (EMA) a anunţat că 

examinează patru cazuri de 

forme rare de cheaguri sang-

vine raportate la persoane din 

Statele Unite inoculate cu vac-

cinul Johnson & Johnson. Du-

pă acel anunţ, afi rmă jurna-

liştii de la WSJ, compania 

Johnson & Johnson a înce-

put să îi contacteze pe cei-

lalţi producători de vaccinuri 

anti-COVID-19.

Companiile americane Pfi-

zer şi Moderna au obiectat 

considerând că nu este ne-

voie să dubleze eforturile 

depuse de agenţiile federa-

le americane care analizea-

ză deja cazurile de cheaguri 

sangvine şi investighează 

cauzele lor, potrivit artico-

lului publicat în The Wall 

Street Journal.

Astfel de efecte adverse 

specifi ce nu au fost raportate 

în rândul persoanelor care au 

fost imunizate cu vaccinurile 

Pfi zer şi Moderna, au preci-

zat reprezentanţii celor două 

companii americane.

Producătorul Johnson & Johnson a cerut rivalilor 
să examineze împreună riscurile de coagulare
AstraZeneca, companie care se confruntă cu probleme în acest sens, a acceptat invitația, însă 
companiile americane Pfizer și Moderna au refuzat-o, punctând că vaccinurile lor par sigure

Johnson & Johnson a cerut producătorilor rivali de vaccinuri anti-COVID-19 să i se alăture în eforturile ce vizează 
studierea riscurilor de cheaguri sangvine asociate utilizării acestor seruri

O proteină numită factor plachetar 4, sau FP4, este cea care ar fi  
putut provoca cazurile de tromboză survenite la 16 persoane din 
Germania, Austria și Norvegia în urma vaccinării cu serul de la 
AstraZeneca, potrivit rezultatelor a două studii publicate de revista 
americană The New England Journal of Medicine, relatează joi EFE.

Primul dintre studii a analizat cazurile a 11 pacienţi vaccinaţi în 
Germania și Austria care au dezvoltat tromboză după ce au fost vac-
cinaţi cu serul AstraZeneca; nouă dintre aceștia erau femei cu vârsta 
medie de 36 de ani (de la 22 și până la 49 de ani).

Între 5 și 16 zile de la vaccinare, aceste persoane au prezentat 
unul sau mai multe episoade trombotice, cu excepţia uneia ca-
re a suferit o hemoragie intracraniană mortală.

Dintre pacienţii care au suferit unul sau mai mult episoade 
trombotice, 9 au dezvoltat tromboză venoasă cerebrală, 3 
tromboză venoasă splanhnică, 3 embolie pulmonară, iar 4 alte 
tipuri de tromboză. Dintre aceștia, 6 au decedat, iar cinci au 
dezvoltat o coagulare intravasculară diseminată.

Deși trombozele au afectat diferite organe, toţi pacienţii aveau an-
ticorpi împotriva proteinei FP4 și un defi cit de plachete sanguine.

Studiul, fi nanţat de Fundaţia Germană de Cercetare, conchide că 
vaccinarea cu serul de la AstraZeneca „poate ocaziona dezvolta-
rea cu frecvenţă redusă a trombozei imunitare intermediată de 
anticorpii activatori de plachete împotriva FP4”.

Ce de-al doilea studiu a analizat situaţia a cinci pacienţi din 
Norvegia: patru femei și un bărbat cu vârste între 32 și 54 de 
ani, lucrători sanitari, care au prezentat simptome între cea de-
a șaptea și a zecea zi după prima doză de vaccin.

Toţi pacienţii au dezvoltat tromboze în zone neobișnuite; unul 
a dezvoltat trombocitopenie gravă, iar patru au avut hemora-
gie cerebrală masivă (trei au decedat).

După cum a relevat și studiul anterior, toţi pacienţii prezentau 
niveluri ridicate de anticorpi împotriva proteinei FP4, o reacţie 
indusă de vaccin.

Totuși, potrivit studiului Universităţii din Oslo, având în vedere 
că cele cinci cazuri au fost înregistrate în rândul a peste 
130.000 de persoane vaccinate, este vorba de o reacţie cu o 
frecvenţă foarte redusă.

Ambele studii analizează reacţiile la vaccinul de la AstraZeneca, 
prin urmare nu se cunoaște deocamdată dacă trombozele aso-
ciate vaccinului Johnson & Johnson au aceeași cauză.

Cazurile rare de tromboză asociate vaccinului 
de la AstraZeneca pot avea legătură cu proteina FP4



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | luni, 19 aprilie 2021

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 telefon 
0787-869474.

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

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

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

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

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

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

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

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 

cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

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

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

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

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

TERENURI

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

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

SERVICII

¤ Executăm țiglă metalică și ce-
ramică, jgheaburi, burlane, ori-
ce reparații la acoperișuri, tera-
se, dulgherie, izolații cu polisti-
ren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (1.30)

¤ 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, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

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

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

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare noi 
și diferite cabluri pentru aparaturi 
electonice, unele noi. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0742-401019.

¤ 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 centra-
le termice. Informații la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 

wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 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 bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

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

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (54.60)

¤ Vând pătuț pentru copii cu saltea, 
din lemn, cu două sertare, preț 200 
RON. Informații la telefon 0264-
424005, 0745-300323. (7.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 0264-
424005. (7.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (7.7)

¤ Vând semințe de lobodă verde, 
semințe de pătrunjel pentru frun-
ze, semințe de fl ori. Pentru alte 
informații apelați 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

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

¤ 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 infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preț între 80 de 
bani și 1 RON. pentru cantități 
mai mari livrăm și acasă. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
0745-265436. 

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

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ 15 lei/bucata. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon: 0264-535847 sau 
0745-265436.

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

PIERDERI

¤ Pierdut autorizație sanitar-vete-
rinară a fi rmei HOT BOX S.R.L., 
J12/2340/2015, RO 34850898. 
Se declară nulă. 

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
emis de Ofi ciul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj al societății HELLO UNI-
CORN S.R.L., sediu social în Cluj-
Napoca, Piața UNIRII, Nr. 10, Ap. 
1, județ Cluj, număr de ordine re-
gistrul comerțului 
J12/2780/2018, cod unic de în-
registrare 39539745 din data 
26/06/2018. Se declară nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de 
alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

LUNI, 19 APRILIE 2021
Localitatea: Jucu Herghelie, numărul 53
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 11:00;

MARŢI, 20 APRILIE 2021
Localitatea: Palatca
Localitatea: Petea
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

MIERCURI, 21 APRILIE 2021
Localitatea: Jucu de Sus – zona Molitură
Localitatea: Gădălin
Localitatea: Vişea
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

JOI, 22 APRILIE 2021
Localitatea: Dăbâca
Localitatea: Pâglişa
Localitatea: Luna de Sus – parţial
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 16:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o 
notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ

LICITAŢII MASĂ LEMNOASĂ
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ

Anunţă organizarea de catre ocoalele silvice la sediul 
Directiei Silvice Cluj, a LICITATIEI pentru vânzarea de masă 
lemnoasă fasonată /cherestele, provenite din confi scari, de 
pe raza Ocolului Silvic Dej, Gilau, Huedin si Somesul Rece în 
data de 29.04.2021, ora 13.45, la sediul Directiei Silvice 
Cluj, în Cluj-Napoca, str. Bartok Bela, nr. 27 ,Jud. Cluj.

Conform prevederilor Legii 171/2010 au dreptul să 
participe la licitaţie pentru cumpărarea masei lemnoase 
fasonate/cherestele persoanele juridice si persoanele fi zice, 
institutii bugetare si partial bugetare.

Persoanele juridice care intenţionează să participe la 
licitaţie vor depune,pana la data de 23.04.2021, ora 13,30 
documentaţia de preselecţie, care va cuprinde cererea de 
înscriere și următoarele documente anexate în copie conform 
cu originalul, certifi cată de către reprezentantul legal al 
persoanei juridice:

a) actul constitutiv al persoanei juridice;
b) certifi catul de înregistrare a persoanei juridice în 

Registrul Comerţului sau, după caz, documentul echivalent 
de înregistrare, în cazul persoanelor juridice străine;

c) certifi catul constatator privind operatorul economic, 
eliberat de Ofi ciul Registrului Comertului cu cel mult 30 de 
zile calendaristice inainte de data preselectiei, in varianta:

- prin serviciul online InfoCert (certifi cat pentru conformitate 
cu originalul);

- original (eliberat direct, de la ghiseu), avand aplicat 
timbru sec ;

- copie conforma cu originalul eliberat la ghiseu ;
- informatii extinse solicitate de organizator prin serviciul 

Recom Online
Persoanele fi zice vor depune pana la data de 23.04.2021, 

ora 13.30:
- cererea de înscriere
- buletin de identitate

Vă informăm că loturile/piesele care au parcurs procedura 
legală de vânzare prin licitaţie și au rămas neadjudecate, 
vor putea fi  adjudecate prin negociere , in ziua licitatiei . 
Loturile/piesele care au ramas neadjudecate dupa o licitatie 
si o negociere se va valorifi ca de catre ocoalele silvice , prin 
negociere,conform prevederilor Legii 171/2010. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. SAMUS TEC S.A.

angajează muncitori cu experienţă 
pentru următoarea meserie:

FIERAR BETONIST – 12 locuri, COD COR – 711402 
– 12 pers.

Angajarea se face pe bază de contract individual 
de muncă, perioadă nedeterminată.

Se asigură:
- salariu foarte atractiv
- plata orelor suplimentare

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0749-017389.

C.V.-ul se trimite pe adresa de mail: offi ce@
samus-constructii.ro

Solicitanţii trebuie să aibă cunoștinţe minime 
de limba engleză.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Persoana fi zică angajează menajeră 
cu experienţă 

COD COR – 911101 - 1 persoană

Angajarea se face pe bază de contract de muncă, 
perioadă nedeterminată.

Se asigură:
- Salariu foarte atractiv
- Plata orelor suplimentare

Pentru relaţii suplimentare sunaţi la tel. 0749-
017389

C.V.-ul se trimite pe adresa de mail: lorenyv@
yahoo.com

Solicitanţii trebuie să aibă cunoștinţe minime 
de limba engleză.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj
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Barcelona, victoriasă 
în Cupa Spaniei
FC Barcelona a câștigat ediţia 
2020-2021 a Cupei Spaniei la fot-
bal, după ce a surclasat-o pe 
Athletic Bilbao cu scorul de 4-0, 
sâmbătă seara, în fi nala desfășu-
rată pe Estadio de La Cartuja din 
Sevilla. FC Barcelona și-a trecut în 
palmares Copa del Rey pentru a 
31-a oară, în urma golurilor mar-
cate în ultima jumătate de oră a 
partidei de Antoine Griezmann 
(60), Frenkie de Jong (63) și Leo 
Messi (68, 72). Barca nu mai câș-
tigase Cupa Spaniei din 2018, în 
timp ce Bilbao, care a învins-o pe 
Barcelona în Supercupa Spaniei 
(17 ianuarie), a pierdut a doua fi -
nală consecutive, după ce pe 3 
aprilie, Real Sociedad se impunea 
cu 1-0, în fi nala ediţiei 2019-
2020, pe același stadion. Athletic 
Bilbao a cucerit ultima dată trofe-
ul în 1984, când a învins-o în fi na-
lă chiar pe Barcelona.

Mircea Lucescu 
face spectacol 
în Ucraina
Mircea Lucescu este tot mai 
aproape să câștige campionatul 
Ucrainei cu Dinamo Kiev, care a 
învins-o sâmbătă cu 1-0 în depla-
sare pe marea rivală Șahtior 
Doneţk într-un meci din etapa a 
22-a. Victoria a fost adusă de pe-
nalty-ul transformat de urugua-
yanul Carlos de Pena în minutul 
34. Mijlocașul român Tudor 
Băluţă nu a fost în lotul oaspeţi-
lor. Când au rămas doar patru 
etape, Dinamo Kiev are 55 de 
puncte, 10 mai mult decât 
Șahtior. Lucescu este cel mai ti-
trat antrenor din istoria lui 
Șahtior, pe care a pregătit-o între 
2004 și 2016. Cu el la cârmă, 
Șahtior a cucerit opt titluri de 
campioană a Ucrainei, șase Cupe 
și șapte Supercupe, precum și 
Cupa UEFA în sezonul 2008-
2009, singurul trofeu continen-
tal. Reputatul antrenor român a 
semnat în vara anului trecut cu 
Dinamo Kiev, echipă care nu a 
mai fost campioană din 2016.

Dezastru 
pentru delegația 
României de Judo
Cei cinci sportivi români nu au 
obţinut nicio victorie în meciurile 
susţinute sâmbătă la 
Campionatele Europene de judo 
de la Lisabona. La cat. 73 kg, 
Alexandru Raicu, una dintre spe-
ranţele României la o medalie, a 
pierdut în turul al doilea în faţa 
israelianului Tohar Butbul. La 
aceeași categorică, Adrian Șulcă 
a cedat în turul secund în faţa su-
edezului Tommy Macias. În limi-
tele cat. 81 kg, Marcel Cercea a 
pierdut meciul din turul secund 
cu suedezul Robin Pacek. Adelina 
Ștefania Dobre a fost învinsă în 
primul tur la cat. 63 kg de sâr-
boaica Anja Obradovic. Serafi ma 
Moscalu a fost întrecută în opti-
mile cat. 70 kg de franţuzoaica 
Margaux Pinot, care ulterior s-a 
califi cat în fi nală. România este 
reprezentată la Campionatele 
Europene de judo de la Lisabona 
de 14 sportivi, 9 la masculin și 5 
la feminin. Vor mai concura pen-
tru ţara noastră Alex Creţ (90 
kg), Eduard Șerban (100 kg), 
Vlăduţ Simionescu (+100 kg) și 
Luca Kunszabo (+100 kg).
petiţie s-au aliniat 359 de judo-
ka din 45 de ţări, 210 la mas-
culin și 149 la feminin.

Pe scurt

PUBLICITATE

Naţionala feminină 

de handbal a României 

a învins echipa Macedoniei 

de Nord cu 33-22 (15-11), 

sâmbătă, în Sala Dinamo 

din Bucureşti, în prima 

manşă a barajului de cali-

fi care la Campionatul 

Mondial din 2021.

După un început echilibrat, 

România s-a desprins pe ta-

belă, de la 5-4 la 12-4, dar la 

pauză a intrat cu doar patru 

goluri avans, 15-11. Macedo-

nia de Nord s-a apropiat în 

partea secundă la trei goluri, 

dar România a revenit la con-

trolul jocului şi ecartul a cres-

cut constant pe tabelă, ajun-

gând la 10 goluri, 29-19, pen-

tru ca în cele din urmă trico-

lorele să câştige cu 33-22.

Pentru echipa României, an-

trenată de Adrian Vasile (foto), 

au înscris Cristina Neagu 12 

goluri, Nicoleta Dincă 5, Crina 

Pintea 5, Laura Moisă 4, Eliza 

Buceschi 3, Laura Pristăviţa 2, 

Andreea Cristina Popa 1, Lore-

na Ostase 1.

Returul este programat la 

Skopje, pe 21 aprilie (18:45).

Victorie importantă pentru 
handbalistele lui Adi Vasile

FC Universitatea Cluj a 

suferit prima înfângere din 

play-out pe terenul celor de 

la Ripensia Timișoara. Filip 

a deschis scorul pentru 

”U” în minutul 34. Fridrich 

a egalat în minutul 41. 

Fundașul bănățenilor 

a reușit dubla în minutul 

60 și a consemnat scorul 

fi nal, 2-1 pentru Ripensia.

Pe un teren greu și îmbi-

bat cu apă, ambele echipe s-

au concentrat pe mijloc și pe 

îndepărtarea balonului din 

zonele defensive. Prima șansă 

a venit în minutul opt. 

Fundașii Ripensiei au respins 

o minge la Meșter, iar extre-

ma Universității a șutat pes-

te poartă. În minutul 34, 

Meșter a intrat în centru și l-

a găsit demarcat în stânga pe 

Golan. Decarul nostru a tri-

mis mingea în centrul care-

ului la Filip. Mijlocașul clu-

jean i-a depășit pe fundașii 

Ripensiei și a trimis mingea 

pe lângă Dobre, punctând 

pentru 1-0. La doar câteva 

minute, Pîrvulescu a centrat 

bine din dreapta, Ogbu s-a 

demarcat în careu și a reluat 

cu capul, însă portarul Ripen-

siei a fost pe fază.

Gazdele au egalat în minu-

tul 41. La o lovitură de colț 

din dreapta, balonul a ajuns 

la Fridrich, care din opt me-

tri l-a învins pe Gorcea cu o 

lovitură de cap. Ogbu putea 

să o readucă pe ”U” în avan-

taj, însă Dobre s-a opus 

execuției vârfului nostru.

Ripensia a preluat conduce-

rea în minutul 60. Gazdele au 

executat un corner scurt, iar pe 

recentrare același Fridrich s-a 

înălțat din mijlocul fundașilor 

alb-negri și a trimis mingea cu 

capul în plasa porții lui Gorcea.

Răuță a fost eliminat în mi-

nutul 86. Fundașul clujean a 

făcut un fault în postura de 

ultim apărător.

Idan Golan a ratat șansa 

egalării în minutele de pre-

lungiri. Jucătorul israelian a 

șutat din 17 metri foarte aproa-

pe de bara din stânga.

Cu acest rezultat, ”U” ră-

mâne pe poziția a treia a gru-

pei A din play-out, la trei punc-

te de Farul Constanța și Me-

taloglobus. 

Victoria Ripensiei aduce 

multe emoții în tabăra cluje-

nilor, echipa fi ind la doar pa-

tru puncte de Comuna Recea, 

prima echipă afl ată în zona 

locurilor retrogradabile.

Universitatea Cluj pierde cu Ripensia 
și începe „să tremure” în play-out

Româncele au evoluat 

în weekend în Sala 

Polivalentă din BT Arena 

şi au cedat fără drept 

de apel în faţa Italiei.

Echipa României, fără Ha-

lep, Cîrstea, Begu sau Ţig, a 

luat un singur punct în due-

lurile cu Italia. Gabriela Ru-

se a adus singur punct al Ro-

mâniei în meciul cu Jasmine 

Paolini. Sportiva din Româ-

nia s-a impus sâmbătă cu sco-

rul de 1-6, 6-3, 6-4. Tot sâm-

bătă, Mihaela Buzărnescu a 

fost învinsă de Elisabetta Coc-

ciaretto, 7-5, 7-6.

Vineri, în primele meciuri 

de simplu, Elisabetta Cocci-

aretto a întrecut-o pe Irina 

Maria Bara cu 6-1, 6-4, iar 

Martina Trevisan a învins-o 

dramatic pe Mihaela Buzăr-

nescu, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5). 

Sâmbătă, Elena Gabriela Ru-

se a învins-o pe Jasmine Pao-

lini, cu 1-6, 6-3, 6-4.

Întâlnirea dintre Româ-

nia şi Italia a consemnat de-

butul Monicăi Niculescu în 

calitate de căpitan al echi-

pei noastre, în locul lui Flo-

rin Segărceanu.

Căpitanul jucător al echi-

pei naţionale feminine a ţării 

noastre, Monica Niculescu, a 

declarat, sâmbătă seara, într-

o conferinţă de presă online, 

că aşa cum a promis, Româ-

nia a luptat până la ultimul 

punct deşi a fost învinsă cu 

3-1 de Italia în play-off-ul Gru-

pei Mondiale a competiţiei 

Billie Jean King Cup.

„Aşa cum am promis, ne-

am luptat până la ultimul 

punct. Au fost meciuri foarte 

echilibrate. Am întâlnit o echi-

pă a Italiei foarte, foarte pu-

ternică mental şi fi zic. Mi s-

au părut foarte tari, sinceră 

să fi u. Cocciaretto s-a văzut 

că a avut meciuri în picioare, 

de aceea cred că a şi câştigat 

acel tiebreak spre sfârşit. A 

avut foarte multă încredere şi 

cred că ea a ajutat foarte mult 

echipa Italiei”, a afi rmat ea.

Cele două echipe s-au în-

fruntat până acum de trei ori, 

Italia având 2-1 în meciurile di-

recte. Italia se impunea în 1975, 

în turul secund al Grupei Mon-

diale, cu 2-1, la Aix-en-Prove-

nce (Franţa), perechea Virginia 

Ruzici/Mariana Simionescu 

aducând punctul echipei noas-

tre. Singura victorie a Români-

ei s-a înregistrat în 1978, la Mel-

bourne, în primul tur al Gru-

pei Mondiale, cu 2-1, victorii-

le fi ind obţinute de Virginia Ru-

zici şi de perechea Ruzici/Si-

mionescu. Ultima confruntare 

a avut loc în 1997, la Bari, Ita-

lia învingând cu 2-1 în primul 

tur al Grupei I a zonei Europa/

Africa. Alina Tecşor obţinea sin-

gura victorie a echipei noastre.

România nu a putut conta 

în această confruntare pe Si-

mona Halep, numărul trei mon-

dial, şi Patricia Ţig (63 WTA), 

ambele accidentate, în timp ce 

prima rachetă a Italiei, Cami-

la Giorgi (81 WTA), a fost tes-

tată pozitiv la COVID-19.

România va evolua anul 

viitor în Grupa 1 a zonei Eu-

ropa-Africa a competiţiei. 

WEEKEND TRIST LA CLUJ

România, învinsă de Italia la Fed Cup 
Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de formaţia Italiei (3-1), 
în play-off-ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup

României a fost învinsă de Italia (3-1), în play-off -ul Grupei Mondiale a competiţiei Billie Jean King Cup
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