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Şoc anafilactic după 
vaccinarea cu Pfizer
O adolescentă de 16 ani a avut o reacţie 
adversă anafi lactică, după vaccinarea îm-
potriva COVID-19.  Pagina 3
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Optimism în Guvern 
privind ridicarea 
restricţiilor la 1 iunie
Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat că  
relaxarea măsurilor e posibilă, întrucât nu-
mărul cazurilor de COVID a scăzut.  Pagina 4
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Când va fi asfaltată 
strada Mozart?
Proiectul pentru modernizarea străzii va 
ajunge miercuri pe masa consilierilor lo-
cali din Cluj-Napoca.  Pagina 2
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Grecia anunţă 
ridicarea carantinei
Aviaţia civilă elenă a anunţat luni ridicarea 
carantinei obligatorii de şapte zile, afl ată în 
vigoare până acum în Grecia.  Pagina 9
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

134 423 750 94 6 13
Situația epidemiologică în județul Cluj – 19 aprilie 2021
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Încă patru tramvaie Astra Imperio 
vor intra în circulație, la Cluj-Napoca

METEO

Vremea la Cluj rămâne ploioasă 
până la sfârșitul săptămânii 

Încă patru tramvaie achiziţi-
onate de Primăria municipiului 
Cluj-Napoca vor intra în fl ota 
Companiei de Transport Public 
Cluj-Napoca.

În şedinţa ordinară de mier-
curi, 21 aprilie, consilierii locali 
vor dezbate un proiect de Ho-
tărâre privind darea în concesi-
une către Compania de Trans-
port Public (CTP) Cluj-Napoca 
SA a bunurilor afl ate în dome-
niul privat al Municipiului 
Cluj-Napoca, parte din investi-
ţia „Înnoirea fl otei de transport 
în comun în municipiul Cluj-Na-
poca prin achiziţionarea de 
tramvaie – Etapa I – Faza III”.

Este vorba despre patru tram-
vaie Astra Imperio, cu o valoa-
re totală de 36.818.600 de lei 
(9.204.650 de lei/bucată). Tram-
vaiele arădene vor fi  predate pe 
bază de proces verbal de preda-
re-primire. Redevenţa datorată 

Municipiului Cluj-Napoca de 
CTP Cluj-Napoca este în cuan-
tum de 0,03% din valoarea bu-
nurilor concesionate, reprezen-
tând suma de 11.045,58 lei/an.

Reamintim, că administraţia 
locală a semnat, în 6 august 2018, 
un acord-cadru de furnizare tram-
vaie cu Astra Vagoane Călători 
SA. În baza acestui acord, s-au 
încheiat contracte subsecvente, 
potrivit cărora au fost furnizate 
municipalităţii un număr de pa-
tru tramvaie. În total, 12 tramva-
ie noi au ajuns la Cluj-Napoca în 
2020, alte 12 urmând să soseas-
că în cursul anului acesta.

Primul din cele 12 tramvaie 
achiziţionate de Primăria munici-
piului Cluj-Napoca de la Astra 
Arad a fost livrat în data de 28 
aprilie 2020. Valoarea totală a con-
tractului pentru cele 24 de tram-
vaie achiziţionate se ridică la apro-
ximativ 40 de milioane de euro.

Vremea la Cluj va rămâne 
în continuare rea. Ploile vor 
persista şi în următoare zile-
le. Potrivit AccuWeather, ur-
mează zile cu ploi şi tempera-
turi scăzute în Cluj-Napoca. 
Marţi, 20 aprilie, vor exista 
averse, iar şansele de precipi-
taţii vor rămâne 70%. Va ba-
te un vânt uşor, iar maxima 
zilei va fi  de 12 grade, în timp 
ce minima nopţii de 3 grade.

În timpul zilei de miercuri, 
21 aprilie, vor exista averse, 
dar noaptea va fi senină. Ma-
xima zilei va fi de 12 grade, 
iar minima, de 2 grade. Şan-
sele de precipitaţii vor fi de 
70%, iar un vânt calm va ba-
te în Cluj-Napoca.

Joi, 22 aprilie, este ziua cea 
mai călduroasă din săptămâ-
nă, însă sunt preconizate aver-
se de scurtă durată, cu rafale 
uşoare de vânt. Cerul va fi  mai 

mult înnorat, iar temperaturi-
le nu vor depăşi 18 grade. Mi-
nimele se vor situa în jurul va-
lorii de 5 grade. Noaptea va 
ploua din nou, iar vântul va 
sufl a cu o viteză de până la 11 
kilometri pe oră.

Vineri, 23 aprilie, tempera-
turile scad din nou şi sunt 
şanse de ploaie în Cluj-Napo-
ca. Temperatura maximă va 
ajunge la 15 grade Celsius, iar 
minimele scad până la 2 gra-
de. Norii vor acoperi cerul 
pentru cea mai mare parte a 
zilei, iar vântul va sufla cu o 
viteză de până la 24 kilome-
tri pe oră.

Nici în weekend ploile nu 
vor părăsi Clujul, fi ind şanse 
însemnate de precipitaţii şi 
sâmbătă, 24 aprilie. Duminică, 
cerul va fi  însorit, însă maxi-
mele termice nu vor depăşi 14 
grade Celsius.

„Parkingul studenţilor” din Hasdeu va fi dat în folosinţă
Noul parking va avea 320 de locuri, din care peste 230 vor fi destinate studenţilor.

Clujenii vor vaccinare. 
Dar numai cu Pfizer!

Festivaluri fără restricții. E posibil?

Liste kilometrice la Cluj pentru imunizarea cu Pfizer/BioNTech

Organizatorii de festivaluri cer desfășurarea acestora fără măsuri de protecție anti-COVID, în condițiile în care 
participanții se vor testa sau vor prezenta dovada vaccinării. Cât de plauzibil este scenariul? Pagina 4

Județul Cluj ocupă primul loc din țară în ceea ce privește interesul pentru vaccinarea anti-COVID, 
însă puțini sunt cei care doresc vaccinarea cu AstraZeneca sau Moderna. Pagina 5
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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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„Uliţa” din cartierul Bună 

Ziua aşteaptă asfaltul 

de ani buni şi se pare că 

anul acesta, promisiunile 

autorităţilor locale 

s-ar putea materializa.

Veşti bune pentru locui-

torii de pe strada Wolfgang 

Amadeus Mozart din carti-

erul Bună Ziua. Aceştia ar 

putea scăpa de gropi anul 

acesta. Consilierii locali vor 

dezbate miercuri, în şedin-

ţa ordinară, un proiect de 

hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei şi a indicato-

rilor tehnico-economici pen-

tru modernizarea străzii 

Wolfgang Amadeus Mozart.

Strada va fi  modernizată pe 

o suprafaţă de 1.704 metri pă-

traţi, inclusiv trotuare şi spaţiu 

verde, valoarea investiţiei fi ind 

de 1.470.913 lei + TVA, bani 

proveniţi din fonduri bugetare. 

Durata de implementare a in-

vestiţiei este de şase luni, do-

uă luni pentru implementare şi 

patru luni pentru execuţie.

Strada, privată
până în 2019

Strada Mozart, care face 

legătura între o parte a an-

samblurilor de locuinţe din 

cartierul Bună Ziua şi Calea 

Turzii, a trecut în proprieta-

tea municipiului abia în 2019.

„După cinci ani, am reuşit 

să intrăm în posesia străzii 

Mozart şi să o cadastrăm. În 

prezent, aceasta are lăţimi cu-

prinse între 4 şi 7,5 metri, în-

să va fi  lărgită la 9 metri. Pen-

tru ca acest lucru să fi e posi-

bil, am luat legătura cu veci-

nii, care au renunţat la bucă-

ţile de tern necesare pentru 

realizarea lărgirii străzii. Du-

pă fi nalizarea cadastrării, ur-

mează să intrăm în faza de 

proiectare pentru un tronson 

al străzii de circa 600 de me-

tri. Pentru tronsonul de la in-

trarea de pe strada Bună Zi-

ua, nu am ajuns încă la un 

acord cu proprietarii. Estimăm 

că lucrările de refacere a stră-

zii şi trotuarelor vor începe în 

primăvara anului viitor, când 

vremea va permite acest lu-

cru, întrucât la fi nalul lunii 

ianuarie estimăm că vom avea 

autorizaţia de construire”, de-

clara viceprimarul Dan Tarcea 

în toamna anului trecut, pen-

tru monitorulcj.ro.

Strada Wolfgang Amadeus 

Mozart este una extrem de 

importantă, întrucât asigură 

o legătură alternativă cu Ca-

lea Turzii, însă aceasta nu a 

văzut niciodată asfaltul şi es-

te plină cu noroi, gropi şi băl-

ţi. Locuitorii din cartier spun 

că strada este foarte circula-

tă atât de pietoni, cât şi de 

autoturisme şi deserveşte su-

te de cetăţeni.

Strada Bună Ziua, 
modernizată în 2020

Lucrările de supralărgire şi 

modernizare a străzii Bună 

Ziua au fost fi nalizate în lu-

na mai a anului trecut. Stra-

da, lărgită la profi lul de 16 m, 

prezintă astăzi următoarele 

caracteristici:

¤ trei benzi de circulaţie (do-

uă la urcare şi una la coborâ-

re dinspre Calea Turzii spre 

intersecţia cu străzile Măce-

şului – Trifoiului)

¤ două benzi de biciclete la 

nivelul părţii carosabile cu lă-

ţime de 1,5 m fi ecare

¤ trotuare pe ambele părţi cu 

o lăţime de 1,90 m

¤ sens giratoriu la intersecţia 

cu străzile Trifoiului, Fagului 

şi Măceşului cu spaţiu verde 

şi sistem de irigaţii

¤ două reţele de canalizare pen-

tru scurgerea apelor pluviale

¤ reţelele aeriene (fi rele pen-

tru alimentarea cu energie 

electrică şi pentru reţelele de 

telecomunicaţii) au fost intro-

duse în subteran

¤ au fost deviate şi redimen-

sionate reţelele subterane pen-

tru apă şi gaz.

De asemenea, au fost mon-

tate două staţii de încărcare 

pentru maşinile electrice, au 

fost amenajate două standuri 

pentru taximetre – câte unul 

pe fi ecare sens, cinci treceri 

de pietoni iluminate cu sis-

tem inteligent echipat cu sur-

se led, semaforizate cu buton, 

sonorizare şi marcaje tactile 

pentru nevăzători.

Când va fi asfaltată 
strada Mozart? 
Proiectul pentru modernizarea străzii va ajunge miercuri 
pe masa consilierilor locali din Cluj-Napoca

Strada va fi  modernizată pe o suprafaţă de 1.704 metri pătraţi, inclusiv trotuare şi spaţiu verde

O femeie şi un bărbat 
din Cluj au murit 
într-un accident rutier

Două persoane, un bărbat și o femeie din 
judeţul Cluj, au murit în urma unui acci-
dent produs luni pe DN7, la Călimănești, 
între un autoturism și un TIR, potrivit re-
prezentanţilor Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean (IPJ) Vâlcea.
Trafi cul rutier a fost blocat timp de câteva 
zeci de minute, în prezent circulaţia fi ind re-
luată, alternativ.
Potrivit reprezentanţilor IPJ Vâlcea, un auto-
turism înmatriculat în Cluj, ce se deplasa pe 
sensul de mers Sibiu – Vâlcea, a intrat în 
coliziune cu un autocamion ce se deplasa 
din sensul opus.
În autoturism se aflau un bărbat de 53 de 
ani (șoferul mașinii) și o femeie în vârstă 
de 58 de ani (pasageră), care au rămas 
blocaţi în mașină în urma impactului.
Cele două persoane din autoturism nu pre-

zentau semne vitale la sosirea echipajelor 
de intervenţie.
„După descarcerarea celor două victime, 
cadrele medicale de pe ambulanţa SAJ au 
declarat decesul acestora. Șoferul autoca-
mionului a fost evaluat și a refuzat trans-
portul la spital”, au precizat reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
(ISU) Vâlcea.
Autocamionul era condus de un cetăţean 
bulgar, care a fost testat cu etilotestul, re-
zultatul indicând că nu consumase alcool.

Femeie din Africa, prinsă 
locuind ilegal la Cluj
O femeie din Camerun, Africa, a fost depis-
tată de poliţiști cu ședere ilegală în Cluj, 
fapt pentru care va fi  dată afară din ţară cât 
de repede, dar vor fi  aplicate și alte măsuri.
Poliţiștii de imigrări din Cluj au depistat o 
femeie din Camerun care nu a părăsit te-
ritoriul României, deși îi era expirat drep-
tul de ședere. Pe numele ei a fost emisă 
o decizie de returnare sub escortă, iar pâ-
nă la îndepărtare a fost luată în custodie 
publică. La ieșirea din ţară va fi instituită 
măsura de nepermiterea intrării pe o pe-
rioadă de 5 ani.
Este vorba despre o femeie în vârstă de 27 
de ani, din Camerun, care nu mai îndepli-
nea condiţiile șederii pe teritoriul României. 
De asemenea, în perioada cât s-a afl at pe 
teritoriul României a încercat să treacă ile-
gal frontiera de stat, ulterior solicitând o 
formă de protecţie internaţională în ţara 

noastră. Întrucât cererea sa a fost respinsă 
în procedura de azil, avea obligaţia de a 
părăsi teritoriul României în termen de 15 
zile, măsură care nu a fost respectată.

Un motociclist a căzut 
într-o râpă, pe centura 
Apahida-Vâlcele
Un accident a avut loc pe centura 
Apahida-Vâlcele. Un motociclist a căzut 
într-o râpă și a avut nevoie de asistenţă 
medicală de urgenţă.
Accidentul a avut loc duminică, în jurul 
orei 16:00. Echipajul de salvare l-a eva-
cuat pe bărbat și l-a transportat de ur-
genţă la spital.
„A fost desfășurată o intervenţie, ieri du-
pă-amiază, în jurul orei 16.00, pentru acor-
darea asistenţei medicale de urgenţă a 
unui bărbat care conducea motocicleta pe 
teren variat și a căzut într-o râpă la o dis-
tanţă de cca 200-300m faţă de partea caro-
sabilă a variantei de ocolire estice a munici-
piului Cluj-Napoca.
Pompierii au găsit bărbatul în stare de 
conștientă, cooperant și cu suspiciuni de 
fracturi la nivelul membrelor superioare și 
inferioare.
S-a acţionat pentru imobilizarea membrelor 
cu atele gonfl abile, stabilizarea și transpor-
tul acestuia pe targă, până la echipajul 
SMURD, în vederea acordării asistenţei me-
dicale și transportul acestuia la spital”, a 
transmis ISU Cluj.

Pe scurt
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Parkingul Hasdeu urmea-

ză să fi e dat în folosinţă. 

Proiectul va fi  dezbătut 

miercuri, 21 aprilie în 

şedinţa de Consiliu Local. 

După ce va fi  aprobat 

acest proiect, se va începe 

distribuirea locurilor de 

parcare. Parkingul Haşdeu 

este destinat în special 

studenţilor, din numărul 

total de 320 de locuri de 

parcare, ei vor benefi cia 

de 238 de locuri de parca-

re, restul de 82 vor fi  atri-

buite altor solicitanţi.

Parkingul Hasdeu este o 

investiţie de peste 30 de mi-

lioane de lei, fi ind localizat 

pe strada Păstorului Nr. 

67-69. Parkingul are un sub-

sol, două demisoluri, trei eta-

je şi o terasă. Numărul total 

de locuri de parcare este de 

320, dintre care 318 sunt des-

tinate autoturismelor, iar 2 

sunt destinate motociclete-

lor şi mopedelor.

Parkingul Hasdeu, 
destinat mai mult 
studenţilor

Din numărul total de lo-

curi de parking , 238 de lo-

curi vor fi  destinate studenţi-

lor de la Universitatea Ba-

beş-Bolyai(UBB), iar abona-

mentele lor vor fi  reduse cu 

10% din valoarea unui abo-

nament standard din parking 

destinat riveranilor. Din locu-

rile destinate pentru studenţi, 

două sunt pentru motocicle-

te şi mopede, iar 6 dintre ele 

sunt locuri special amenajate 

pentru persoanele care deţin 

un certifi cat de handicap.

Dacă în 30 de zile de la 

începerea anului universitar 

nu se vor ocupa toate cele 

238 de locuri de parcare de 

către studenţii de la UBB, lo-

curile care vor rămâne se vor 

aloca studenţilor de la alte u-

niversităţi din Cluj-Napoca. 

În cazul în care nu se ocupă 

nici atunci toate locurile, aces-

tea vor fi  atribuite altor oa-

meni care vor solicita un loc 

de parcare acolo, dar care au 

reşedinţa sau domiciliu în zo-

na parkingului.

Cum se vor atribui 
locurile de parcare 
pentru studenți

¤ studenţilor de la UBB care 

deţin un certifi cat de încadra-

re în grad de handicap, un 

contract de închiriere pentru 

căminele universităţilor din 

zonă sau dovada că au domi-

ciliu lângă campus.

¤ studenţilor de la alte uni-

versităţi din Cluj-Napoca ca-

re deţin un certifi cat de în-

cadrare în grad de handicap, 

un contract de închiriere pen-

tru căminele universităţilor 

din zonă sau dovada că au 

domiciliu lângă campus.

¤ studenţilor de la UBB ca-

re deţin un contract de în-

chirere pentru căminele uni-

versităţilor

¤ studenţilor de la alte uni-

versităţi din Cluj-Napoca ca-

re deţin un contract de închi-

rere pentru căminele univer-

sităţilor sau care stau în apro-

prierea căminelor iar acest lu-

cru să fi e menţionat în certi-

fi catul de înmatriculare

Cererile pentru locurile de 

parcare se depun anual la re-

gistratura Primăriei Munici-

piului Cluj-Napoca sau onli-

ne, în termen de 30 de zile de 

la începerea anului universi-

tar. Cererile trebuie să conţi-

nă următoarele documente:

¤ Buletin

¤ Contractul de închiriere pen-

tru căminele universităţilor

¤ Certifi catul de înmatriculare

¤ Carnetul de student vizat 

pentru anul în curs sau o ade-

verinţă care să ateste calitatea 

de student la UBB sau la alte 

universităţi din municipiu.

¤ Certifi catul de încadrarea 

în grad de handicap, după caz

Dacă studenţii aleg să îşi 

depună cererile online, trebu-

ie să completeze şi o declara-

ţie pe propria răspundere. Stu-

denţii care deţin un certifi cat 

de handicap sunt scutiţi de la 

plata taxei de parcare.

„Parkingul studenţilor” 
din Hasdeu va fi dat în folosinţă
Noul parking va avea 320 de locuri, din care peste 230 vor fi destinate studenţilor 
care locuiesc în campusul „Bogdan Petriceicu Hasdeu” şi nu numai 

Noul parking va avea 320 de locuri, din care peste 230 vor fi  destinate studenţilor

Subsol – 26 de locuri, dintre care 24 pentru mașini, iar do-
uă pentru motociclete

Parter – 38 de locuri, din care 6 sunt special amenajate 
pentru persoanele cu handicap.

Etaj 1 – 44 de locuri

Etaj 2 – 44 de locuri

Etaj 3 – 43 de locuri

Terasă – 43 de locuri

Locurile de parcare destinate altor solicitanţi sunt amplasa-
te astfel:

Demisol 2 – 40 de locuri pentru vizitatori, dintre care 26 
pentru mașini și 14 pentru mașinile electrice

Demisol 1 – 42 de locuri persoanelor care locuiesc în zona 
campusului

Bicicletele vor fi  parcate la Demisol 1.

Unde sunt situate locurile de parcare 
destinate studenților?

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean 

va reabilita conacul care 

găzduieşte Centrul de zi 

pentru vârstnici din 

Luna de Jos. A fost emis 

certifi catul de urbanism 

necesar în vederea auto-

rizării lucrărilor de 

modernizare a corpului 

de clădire cu destinaţia 

Centru de zi amplasat în 

satul Luna de Jos din 

comuna Dăbâca.

„Scopul investiţiilor pe 

care le vom derula este de 

a îmbunătăţi atât condiţii-

le de găzduire, recuperare 

şi asistenţă medicală oferi-

te acestor seniori cât şi de 

a asigura un climat optim 

pentru realizarea de către 

personalul angajat a activi-

tăţilor specifice” a declarat 

Alin Tişe, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj.

Imobilul-conac în care 

îşi desfăşoară activitatea 

Centrul de zi pentru îngri-

jirea persoanelor vârstnice 

din satul Luna de Jos este 

unul foarte vechi, fiind con-

struit în secolul al XVII-lea.

Din cauza faptului că imo-

bilul, cu o suprafaţă constru-

ită de peste 655 mp, nu a be-

nefi ciat în ultimii ani de in-

vestiţii majore, Consiliul Ju-

deţean Cluj a luat decizia re-

abilitării acestuia. Astfel, con-

form proiectului tehnic, vor 

fi  refăcute, de la zero, fi nisa-

jele interioare, va fi  înlocui-

tă întreaga tâmplărie şi vor 

fi  schimbate toate reţelele de 

instalaţii. De asemenea, în 

vederea conformării la nor-

mativele în vigoare referitoa-

re la securitatea la incendiu, 

vor fi  montate instalaţiile ne-

cesare semnalizării şi detec-

ţiei împotriva incendiilor.

În valoare totală de 

1.187.848 lei, investiţia va fi  

fi nanţată integral din bugetul 

Consiliului Judeţean Cluj.

Centrul de îngrijire şi asis-

tenţă Luna de Jos este unul 

din cele 13 unităţi rezidenţi-

ale şi de zi pentru adulţi afl a-

te în subordinea Direcţiei Ge-

nerale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Cluj. În ce-

le trei clădiri ale unităţii sunt 

găzduiţi cca. 85 de benefi ci-

ari cu diverse dizabilităţi fi zi-

ce sau mentale.

Centrul de bătrâni din Luna de Jos va fi renovat

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Un clujean a publicat foto-

grafi i cu noile puncte de 

colectare selectivă a guno-

iului, supraterane. Acestea 

au ajuns să arate mizera-

bil, iar gunoiul să fi e arun-

cat mai mult pe lângă ele.

Bărbatul a publicat foto-

grafi ile în grupul Clujul Civic, 

unde a şi comentat situaţia. 

El consideră că ideea în sine 

nu e una bună:

„Are cineva idee câ nd o să  se 

renunț e la «punctele gospodă reș ti 

supraterane»? Adică , sigur, cele 

50 de puncte de colectare selectivă  

a gunoiului care sunt pe mode-

lul acesta au fost inaugurate î n 

3 martie, dar î n general cam aș a 

arată . Poate cineva să -ș i asume 

că  e o idee proastă  ș i e mai bi-

ne să  fie î n subteran sau 

continuă m cu mizeria asta?”, a 

scris acesta.

„Ideea nu e proastă. 
Populaţia e needucată”

O clujeancă l-a contrazis pe 

băiat în comentarii, spunând că 

nu ideea ar fi  proastă, ci oame-

nii nu ar fi  educaţi. Mai exact, 

oamenii nu ştiu cum să colecte-

ze selectiv gunoiul şi să nu îl îm-

prăştie peste tot: „Sincer, ideea 

nu e proastă. Populaţia e... nee-

ducată adică. Ar trebui închise 

cu cheia şi când e mizerie să nu 

ia fi rma de salubritate gunoiul. 

2-3 episoade din astea în mijlo-

cul verii şi se civilizează orăşe-

nii forţat”, a spus femeia.

Oamenii străzii „răscolesc” 

prin tomberoane, după care 

lasă gunoiul pe lângă ele.

„Cel puţin la mine la tombe-

roane, niciodată nu sunt pline, 

lumea aruncă pe jos de lene şi 

lipsă de educaţie. Asta plus oa-

menii străzii care răscolesc prin 

tomberoane şi lasă gunoiul pe 

langă. De asemenea, dacă e plin 

tomberonul, poţi să laşi un sac 

cu gunoi închis lângă tomberon. 

Nu e nevoie să îl arunci împrăş-

tiat”, mai susţin clujenii.

50 de noi puncte 
pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor

Primăria Cluj-Napoca a achi-

ziţionat 50 de puncte gospodăreşti 

modulare pentru colectarea selec-

tivă a deşeurilor. Acestea supli-

mentează punctele gospodăreşti 

existente în vederea încurajării co-

lectării selective a deşeurilor.

Cele 50 de puncte gospo-

dăreşti modulare sunt supra-

terane şi destinate pentru co-

lectarea selectivă a deşeurilor.

Punctele gospodăreşti mo-

dulare s-au împărţit astfel: 25 

de puncte gospodăreşti vor fi  

arondate sectorului operat de 

Rosal, iar celelalte 25, secto-

rului operat de Brantner.

Mizerie de nedescris la punctele de colectare 
selectivă a gunoiului, în Mănăștur
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În Gherla şi alte două 

localităţi din judeţul Cluj 

se ridică restricţiile de 

weekend. Cele patru 

UAT-uri au rata de inci-

denţă a cazurilor 

de COVID-19 de peste 3 

la mie, dar mai mică de 4 

cazuri la mia de locuitori.

Municipiul Gherla şi lo-

calităţile Vad şi Valea Ierii 

au depăşit incidenţa cazu-

rilor de COVID-19 de 3 la 

mie, dar nu au trecut de 

pragul de 4 la mie. Astfel, 

în cele patru localităţi se 

vor aplica măsurile specifi-

ce scenariului roşu.

Rata incidenţei în Gherla a 

coborât sub 3,5 la mie, asta 

însemnând că restricţiile de 

weekend se vor ridica. Circu-

laţia va fi  permisă până la ora 

22:00, iar magazinele vor fi  

deschise după ora 18:00, pâ-

nă la ora 21:00.

Judeţul Cluj a ajuns luni 

la o rată a incidenţei de 4,93 

cazuri de COVID-19 la 1.000 

de locuitori.

Ce rată a incidenţei 
au localităţile?

Rata de incidenţă în cele 

patru UAT-uri este următoarea:

¤ Gherla: 3,47

¤ Vad: 3,33

¤ Valea Ierii: 3,16

Măsuri pentru localităţile 
din scenariul roşu

În localităţile unde inciden-

ţa cumulată în ultimele 14 zi-

le e egală sau a depăşit pra-

gul de 3/1.000 de locuitori se 

dispun următoarele măsuri:

• activitatea cinematografe-

lor şi a sălilor de spectaco-

le este interzisă;

• spectacolele de tipul dri-

ve-in sunt interzise;

• activitatea restaurantelor 

şi cafenelelor în interior es-

te interzisă;

• activitatea teraselor este per-

misă, cu asigurarea distanţei 

de 2 metri şi maxim 6 persoa-

ne la o masă;

• este interzisă activitatea în 

baruri, cluburi şi discoteci;

• activitatea sălilor de jocuri 

de noroc este interzisă.

Totodată, măsurile luate 

la nivel naţional rămân în 

vigoare, precum purtarea 

măştii de protecţie atât în 

spaţii închise, cât şi în ce-

le deschise, dar şi caranti-

na de noapte.

Se ridică restricţiile în Gherla 
şi în alte două localităţi din județul Cluj

Secretarul de stat 

la Ministerul Sănătăţii 

Andrei Baciu a declarat 

că o relaxare a restricţii-

lor după 1 iunie ar fi  posi-

bilă, datorită scăderii 

uşoare a numărului 

de cazuri COVID-19 

care se face deja simţită.

Secretarul de stat la Mi-

nisterul Sănătăţii Andrei Ba-

ciu a declarat că o relaxare 

a restricţiilor după 1 iunie 

ar fi  posibilă, având în ve-

dere că numărul zilnic de ca-

zuri COVID-19 se afl ă într-o 

uşoară scădere. După acest 

termen, românii ar putea să 

se întoarcă uşor la viaţa de 

dinaintea pandemiei.

„Practic, dau un trend ca-

re s-a stabilizat. Aproape că 

intră pe o fază descendentă, 

ceea ce este îmbucurător, 

pentru că uşor-uşor, putem 

să ne apropiem de orizon-

tul pe care domnul premier 

l-a dat, 1 iunie, când putem 

să ne gândim la o ridicare 

a măsurilor şi la încă un pas 

mai aproape de o viaţă nor-

mală pe care o aşteptăm cu 

toţii, de foarte mult timp”, 

a declarat secretarul de stat, 

la Antena 3.

Premierul a promis 
„revenirea la 
normalitate” la 1 iunie

Şi premierul Florin Cîţu 

anunţa la începutul lunii 

aprilie că după 1 iunie s-ar 

putea vorbi despre o rela-

xare a restricţiilor, însă con-

diţia principală pentru ca 

acest lucru să se întâmple 

este ca populaţia să se vac-

cineze în număr cât mai 

mare. Prim-ministrul a spus 

că începând cu această da-

ta se doreşte revenirea la 

normalitate a României şi 

că ne putem aştepta ca re-

stricţiile din starea de aler-

tă să fie eliminate.

„Voi anunţa constituirea 

unui comitet interministe-

rial, sub coordonarea pre-

mierului, care să asigure, 

de la 1 iunie, revenirea la 

normalitate a României. 

Vom începe, de fapt, aces-

ta este primul jalon, pri-

mul pas, prima bornă pe 

care o punem pentru reve-

nirea la normalitate”, de-

clara Florin Cîţu într-o con-

ferinţă de presă susţinută 

la Palatul Victoria.

Optimism în Guvern privind ridicarea 
restricţiilor la 1 iunie

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Directorul de marketing 

al UNTOLD, Eduard Chereji, 

a vorbit despre posibilele 

condiţii în care festivalul 

ar putea să se desfăşoare 

în această vară la 

Cluj-Napoca. Acesta nu con-

sideră necesare măsurile de 

purtare a măştii şi de dis-

tanţare socială, atâta timp 

cât participanţii vor face 

dovada vaccinului sau vor 

avea test COVID negativ.

Eduard Chereji a vorbit des-

pre care ar putea fi  condiţiile 

în care festivalul ar putea fi  

desfăşurat în această vară la 

Cluj. Acesta crede că impune-

rea măsurilor de purtare a măş-

tii şi de distanţare socială nu 

ar mai fi  necesare, în condiţi-

ile în care participanţii vor fa-

ce dovada că au anticorpi. Tot-

odată, Chereji susţine că ex-

perienţa festivalului ar putea 

fi  alterată de obligativitatea 

respectării acestor măsuri.

„Am avut o serie de întâl-

niri în grupul de lucru pe ca-

re l-am solicitat şi iată, că 

într-un fi nal s-a întâmplat. Noi 

am spus acolo destul de clar, 

că atâta vreme cât absolut toţi 

participanţii la un eveniment 

în aer liber, la un eveniment 

mare, fi e sunt testaţi la intra-

re, fi e fac dovada anticorpi-

lor, fi e fac dovada vaccinului, 

ar trebui să fi e lăsaţi la eve-

niment. În acest caz, nu ar 

trebuie să se mai pună pro-

blema unei limitări, a unui 

număr limitat de persoane, 

pentru că dacă absolut toţi cei 

care sunt acolo nu reprezintă 

un risc de transmisie, nu ve-

dem de ce ar exista o limita-

re”, a declarat Eduard Chere-

ji, duminică, la Antena 3.

Scenarii pentru 
organizarea festivalurilor 
în această vară

Marile festivaluri şi alte eve-

nimente se vor putea desfăşu-

ra fără limitarea numărului de 

participanţi, iar situaţia epide-

miologică nu va conta atât de 

mult, potrivit setului de mă-

suri propus de Ministerul Cul-

turii. Măsurile propuse urmea-

ză să fi e analizate de Ministe-

rul Sănătăţii şi apoi de Comi-

tetul Naţional pentru Situaţii 

de Urgenţă (CNSU).

Potrivit documentului, nu-

mărul de persoane nu va fi  

restricţionat, iar evenimente-

le se pot organiza indiferent 

de situaţia epidemiologică din 

localitate, însă participanţii 

trebuie să îndeplinească ur-

mătoarele condiţii:

¤ accesul persoanelor se va 

face în baza adeverinţei de 

vaccinare, care va atesta în-

cheierea procesului de vacci-

nare, la 10 zile de la realiza-

rea rapelului, aceasta urmând 

a se prezenta împreună cu 

un act de identitate;

¤ test RT-PCR pentru SARS-CoV-2 

realizat cu maximum 48 de 

ore înaintea începerii eveni-

mentului;

¤ testare cu un test destinat di-

agnosticării rapide a virusului 

SARS-CoV-2. Accesul în sală se 

va face doar în baza unui test 

cu un rezultat negativ, 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 pă-

traţi pentru fi ecare persoană;

- participanţii sunt obligaţi în 

continuare să poarte mască pe 

toată durata evenimentului;

¤ sala/spaţiul poate fi  folosit 

la capacitate maximă, ocupând 

toate locurile sau în cazul în 

care participanţii vor sta în pi-

cioare, se va aloca minim 4 

mp pentru fi ecare persoană.

Festivaluri fără mască 
şi distanţare socială, la Cluj?
Eduard Chereji, directorul festivalului Untold: „Experienţa de festival ar putea fi alterată. 
Nu ar trebui să se pună problema de a purta masca sau de distanţare socială”.

EDUARD CHEREJI | directorul de marketing al UNTOLD

„De asemenea, am spus-o din acel 
moment, că tocmai pentru că acei 
oameni nu reprezintă un risc, 
nu ar mai trebui să se pună problema 
de a purta masca, sau 
de a vorbi de o distanţare socială, 
cu atât mai mult cu cât la un 

eveniment de acest gen, se ştie 
că oamenii vin de obicei porniţi pentru 
a se distra, pentru a fi  cu prietenii lor 
şi atmosfera e puţin mai prietenoasă, 
şi atunci că această distanţare socială 
e greu de crezut că s-ar putea păstra 
la un astfel de eveniment”.

Încă un concert-experi-

ment cu mii de oameni 

va avea loc, de această 

dată în Marea Britanie. 

Participanţii nu vor purta 

mască şi nu vor ţine cont 

de măsurile de distanţare.

Concertul-experiment care 

urmează să fi e organizat în 

Marea Britanie va avea loc pe 

data de 2 mai, în Sefton Park 

din Liverpool şi se va desfă-

şura în aer liber.

La acest concert-experiment 

vor participa 5.000 de persoa-

ne care nu vor fi  nevoite să 

respecte distanţarea socială 

sau să poarte masca de pro-

tecţie, au anunţat autorităţile 

britanice, potrivit CNN, citat 

de libertatea.ro.

Participanţii vor fi  obligaţi să 

îşi facă un test antigen rapid la 

unul dintre centrele locale. Prin 

acest experiment, cercetătorii tes-

tează şi rolul pe care centrele îl 

vor avea în momentul în care 

evenimentele de acest fel: con-

certe şi festivaluri vor fi  reluate.

Organizatorii vor să exa-

mineze cum se comportă mul-

ţimea la un astfel de eveni-

ment, la mai bine de un an 

de la începerea pandemiei, 

pentru a ştii mai târziu de un-

de a pornit virusul, dacă apa-

re vreun caz între participanţi.

Concertul organizat în Ca-

talunya a fost aprobat de Gu-

vern ca un test pentru a ve-

dea dacă evenimente simila-

re pot avea loc în următoarea 

perioadă în Spania.

Trei persoane au fost tes-

tate pozitiv înainte de con-

cert, iar în preţul fi nal al bi-

letului a intrat o mască de pro-

tecţie şi un test antigen.

Un concert-experiment ar 

putea avea loc şi la Cluj în cu-

rând. Organizatorii de eveni-

mente şi festivaluri „se lup-

tă” pentru a putea organiza 

un asemenea concert, iar pri-

marul Emil Boc şi-a exprimat 

public, în repetate rânduri, 

susţinerea sa faţă de un de-

mers de acest fel.

Concert-experiment 
în Marea Britanie, 
fără mască sau distanţare
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La fi nalul lunii aprilie vor 

fi  funcţionale primele 

centre de vaccinare de tip 

„drive-thru”. Potrivit pre-

mierului, acestea vor apă-

rea şi în Cluj-Napoca foar-

te curând.

Primele centre de vaccina-

re de tip drive-thru vor fi  func-

ţionale de la fi nalul lunii apri-

lie, a anunţat coordonatorul 

campaniei de vaccinare an-

ti-COVID, Valeriu Gheorghiţă. 

Se va folosi vaccinul Pfi zer în 

aceste centre, care vor fi  pre-

zente şi la Cluj, după cum a 

anunţat premierul Florin Cîţu 

weekend-ul trecut.

El a precizat că persoanele 

care se vor vaccina în aceste 

centre vor primi serul de la com-

pania Pfi zer, fără programare.

„Până la fi nalul lunii apri-

lie vom avea primele centre 

în ţară de acest gen şi care 

vor primi vaccin de la com-

pania Pfi zer. Pot să vă spun 

de Bucureşti, Deva din jude-

ţul Hunedoara şi mai sunt şi 

alte judeţe care au în plan 

organizarea acestor centre 

de tip drive-thru. Fără pro-

gramare. Am dimensionat la 

circa 400 de persoane care 

pot să fi e vaccinate în fi eca-

re zi. (...) Persoanele vor ve-

ni doar cu mijloacele de trans-

port, fi e personale – autotu-

risme cu capacitate maximă 

de patru plus unu persoane 

– sau mijloace de transport 

în comun gen taxi, Uber şi 

alte tipuri similare de trans-

port. În zona de triaj este ne-

voie să prezinte un docu-

ment de identitate, prefera-

bil să se prezinte cu chesti-

onarul de triaj completat, se 

poate descărca din aplicaţie. 

Dacă nu se prezintă cu el 

descărcat, se completează în 

supravegherea medicului, se 

evaluează criteriile medica-

le care indică vaccinarea şi 

se efectuează înscrierea în 

Registrul electronic de naţi-

onal al vaccinărilor”, a ex-

plicat Valeriu Gheorghiţă.

Primele centre de vaccinare „drive-thru”, 
funcţionale de la finalul lunii aprilie

O adolescentă de 16 de ani 

din Maramureş a avut o 

reacţie adversă anafi lacti-

că, luni, după vaccinarea 

cu vaccinul anti-COVID 

Pfi zer. Adolescenta a pre-

zentat inclusiv hipotensiu-

ne arterială, desaturare 

şi pierderea temporară 

a cunoştinţei.

Tânăra de 16 ani a fost vac-

cinată cu acordul părinţilor la 

centrul de vaccinare din oraşul 

Ulmeni. Adolescentei i s-a acor-

dat primul ajutor în centru, apoi 

a fost transportată cu ambulan-

ţa la un spital din Baia Mare.

Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă Ma-

ramureş a anunţat, luni, că 

o persoană în vârstă de 16 

ani a prezentat o reacţie ad-

versă anafi lactică, manifes-

tată prin hipotensiune arte-

rială, desaturare şi pierderea 

temporară a cunoştinţei du-

pă administrarea dozei de 

vaccin Pfi zer-BioNTech.

Adolescenta a avut acordul 

părinţilor pentru efectuarea 

vaccinului şi a fost imunizată 

împreună cu ceilalţi membri 

din familie la centrul de vac-

cinare din oraşul Ulmeni. În 

istoricul medical al fetei nu au 

existat antecedente alergice.

Personalul medical din cen-

trul de vaccinare a acordat pri-

mul ajutor, iar persoana a fost 

stabilizată şi transportată de un 

echipaj al Serviciului de Ambu-

lanţă Judeţean Maramureş la U-

nitatea de Primire Urgenţe a Spi-

talului Judeţean de Urgenţă „Dr. 

Constantin Opriş” din Baia Ma-

re, unde a rămas sub suprave-

ghere medicală. Ulterior, pacien-

ta a plecat la domiciliu, nefi ind 

necesară internarea în spital.

În România, primul caz de 

reacţie severă post vaccinare, de 

tip anafi lactic, a apărut în luna 

februarie la o femeie de 46 de 

ani din Olt, la câteva minute du-

pă ce a fost vaccinată cu serul 

anti-COVID de la AstraZeneca.

O adolescentă a suferit un şoc 
anafilactic după vaccinarea cu Pfizer

Georgiana IUZIC
Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Astăzi, 20 aprilie, se des-

chid 12 centre de vaccina-

re în judeţul Cluj, exclu-

siv pentru vaccinarea 

cu serul Pfi zer BioNTech. 

Dintre cele 12 centre, 

cinci vor fi  operaţionale 

în Cluj-Napoca. Potrivit 

şefului Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) 

Cluj, fi ecare centru 

va avea câte un fl ux care 

a crescut de la 72, la 84.

„Începând de mâine se vor 

deschide 12 centre de vacci-

nare cu Pfi zer, fi ecare va avea 

câte un fl ux care a crescut de 

la 72 la 84. Începând de mâi-

ne devin operaţionale aceste 

centre. Accelerăm procesul 

de vaccinare anti-COVID, de-

oarece este singura cale de a 

scăpa mai repede de pande-

mie”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro şeful Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj, 

Mihai Moisescu.

Centrele de vaccinare vor 
fi  în următoarele locaţii:
1. Şcoala „Liviu Rebreanu” – 

Cluj-Napoca, Aleea Moldovea-

nu, nr. 1;

2. Şcoala „Traian Dârjan” – Cluj 

-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 76;

3. Liceul de Informatică „Ti-

beriu Popoviciu” – Cluj- Na-

poca, str. Zorilor, nr. 27;

4. Şcoala Gimnazială „Ho-

rea” – Cluj-Napoca, str. Ho-

rea, nr. 19;

5. Şcoala „Alexandru-Vaida 

Voievod” – Cluj-Napoca, str. 

Oltului, nr. 83;

6. Căminul Cultural – Călă-

ţele, str. Principală, nr. 469;

7. Casa de Cultură – Gilău, 

str. Principală, nr. 723;

8. Căminul Cultural Sânnicoa-

ră – Apahida, sat. Sânnicoa-

ră, str. 1 Mai nr. 14:

9. Centru de vaccinare – Aghire-

şu, str. Principală, nr. 86;

10. Centru de vaccinare – Bor-

şa, str. Principală, nr. 242;

11. Căminul Cultural – Băi-

şoara, str. Principală, nr. 48;

12. Liceul Teoretic „Liviu Re-

breanu” – Turda, str. Tinere-

tului, nr. 16.

Vaccinarea în cabinetele 
medicilor de familie 
începe abia în 4 mai

Cât despre vaccinarea în 

cabinetele medicilor de fa-

milie, acest program va în-

cepe la nivelul judeţului Cluj 

pe data de 4 mai. Chiar da-

că atunci când s-a anunţat 

această iniţiativă, medicii 

din Cluj au fost reticenţi, se 

pare că între timp, lucruri-

le s-au mai remediat şi pâ-

nă în acest moment sunt 

peste 60 de medici intere-

saţi de acest program.

„Cabinetele medicilor de 

familie intră în programul 

de vaccinare anti-COVID pe 

data de 4 mai. Până acum 

avem 64 de medici de fami-

lie care s-au oferit să vacci-

neze în cabinetele lor per-

sonale, iar în funcţie de aceş-

tia vom face o centralizare 

să vedem câte vor funcţio-

na, pentru că ne trebuie şi 

personal. Contractele de vac-

cinare vor fi încheiate cu ca-

sele de asigurări, eu nu ştiu 

despre ce sumă va fi vorba. 

Noi vom asigura tot ceea ce 

ţine de la dozele de vacci-

nare, până la toate materi-

alele de care au nevoie pen-

tru a imuniza populaţia”, a 

explicat şeful DSP Cluj.

Medicii de familie vor în-

cepe vaccinare după termi-

narea programului de mun-

că. Încă nu s-a stabilit dacă 

medicii vor primi tot 100 de 

lei pe oră, la fel ca medicii 

care vaccinează în cabine-

tele pregătite de autorităţi.

Vaccinarea în cabinetele 

medicilor de familie se va fa-

ce cu doze care pot fi  ţinute 

la frigider, cum ar fi  vaccinul 

AstraZeneca şi Johnson 

&Johnson, în funcţie de can-

titatea pe care ţara noastră ar 

putea să o primească în pe-

rioada următoare.

Până în acest moment, 

peste 4 milioane de români 

s-au vaccinat împotriva CO-

VID-19. Cei mai mulţi au 

fost imunizaţi cu Pfizer, adi-

că 54.818, după care urmea-

ză AstraZeneca cu 9.481, iar 

cei mai puţini s-au imuni-

zat cu Moderna, adică 8.623 

de români.

12 noi centre de vaccinare Pfizer, la Cluj
Încă 12 centre de vaccinare se deschid azi în judeţul Cluj, exclusiv pentru imunizarea cu serul Pfizer

Județul Cluj ocupă primul loc pe țară în ceea ce privește in-
teresul pentru vaccinarea anti-COVID-19. Peste 10% din oa-
menii înscriși pe liste de așteptare sunt clujeni.

Clujenii au luat cu asalt centrele de vaccinare unde se 
folosește vaccinul Pfi zer BioNTech, în timp ce în centrele de 
vaccinare cu AstraZeneca „bate vântul”.

33.163 persoane sunt înscrise pe listele de așteptare în 
județul Cluj, dintre care 32.312 vor să se vaccineze cu Pfi zer, 
795 cu Moderna și doar 56 cu AstraZeneca. Interesul față 
de  vaccinul AstraZeneca a scăzut dramatic de când s-au 
anunțat noile efecte adverse, trombozele. Între timp, intere-
sul în vaccinul Pfi zer a crescut și mai mult, mare parte din 
populație alegând acest ser.

La nivel național, 227.669 de persoane așteaptă să se vacci-
neze cu Pfi zer, 10.891 așteaptă să se vaccineze cu 
Moderna, iar un număr de 2.495 vor să se vaccineze cu 
AstraZeneca.

Județul Cluj a fost pe primul loc când venea vorba de in-
teresul pentru vaccinul anti-COVID și în luna martie, doar 
că atunci peste 60.000 de persoane erau înscrise pe lis-
tele de așteptare.

La Cluj, 63.760 de persoane s-au înscris pe listele de 
așteptare până pe 22 martie, ceea ce înseamnă un procent 
de 8,73 din totalul locuitorilor. Județul Cluj are o populație 
de 730.216 persoane, conform ultimelor date demografi ce.

În luna martie, cifrele oscilau între 40.000 și 60.000 de oa-
meni interesați, înscriși pe listele de așteptare la vaccinarea 
anti-COVID-19.

Clujenii se înghesuie la vaccinare. 
Dar numai cu Pfizer. 
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Senatorul PSD de Cluj, 

Vasile Dîncu, a declarat 

că dacă președintele 

Klaus Iohanis o să invite 

PSD la guvernare, social-

democrații „nu vor intra 

pe ușa din dos”.

Președintele Consiliului 

Național al PSD, senatorul Va-

sile Dîncu, a declarat că Par-

tidul Social Democrat nu va 

susține un guvern minoritar. 

El a spus că, dacă se va ajun-

ge ca președintele Iohannis să 

cheme partidele la consultări 

și să reevalueze PSD, partidul 

nu va face compromisuri și 

nu va intra pe ușa din dos.

Vasile Dîncu a declarat că 

România traversează nu numai 

o criză politică, ci și o criză gu-

vernamentală gravă, în contex-

tul în care, în plină pandemie, 

nu avem un ministru al Sănătății.

„Soluția cu un premier ca-

re e interimar nu e o soluție 

pentru sistemul de sănătate. 

Este o criză puternică de na-

tură guvernamentală”, a de-

clarat Vasile Dîncu, la Digi24.

PSD nu va susține 
un guvern minoritar

Întrebat dacă PSD va vota 

un guvern PNL minoritar, Va-

sile Dîncu a răspuns că o ase-

menea soluție nu a fost stabi-

lită și că așteaptă ca președintele 

țării să se pronunțe.

„Noi am anunțat că nu 

vom susține un guvern mi-

noritar. Așteptăm ca 

președintele Iohannis să se 

pronunțe, este el care a fă-

cut designul acestei forțe po-

litice și mi se pare suspectă 

această tăcere. În momentul 

în care își declară falimen-

tul acestei coaliții, atunci 

președintele are posibilita-

tea să cheme iar partidele la 

Cotroceni și să meargă pe al-

tă variantă.

Noi am avut un program 

de guvernare alternativ și un 

premier pe care l-am propus. 

Poate ne reevaluează și pe noi. 

Dar nu vom intra la guverna-

re cu un compromis, nu vom 

intra pe ușa din dos și nu vom 

susține orice manufactură po-

litică de acest gen. Ne-am asu-

ma guvernarea dacă am avea 

programul nostru și premierul 

nostru, dar cred că e foarte de-

parte această perspectivă”, a 

adăugat președintele Consiliu-

lui Național al PSD.

Moțiune de cenzură 
și alegeri anticipate?

Întrebat dacă sunt condiții 

pentru ca PSD să depună o 

moțiune de cenzură acum, 

Dîncu a răspuns că aceasta 

poate fi  o soluție, având în 

vedere discuțiile privind mor-

talitatea din cauza COVID-19. 

Dar, trebuie să existe date 

pentru a susține afi rmațiile 

lansate în spațiul public în 

ultimele zile, a adăugat el.

În legătură cu eventuale 

alegeri anticipate, Dîncu a 

adăugat că a-i chema pe oa-

meni încă o dată la urne poa-

te fi  „răul cel mai mic” în 

contextul unei crize sanitare 

așa cum, în opinia lui, tra-

versează România.

Vasile Dîncu: „Dacă PSD va fi invitat 
la guvernare, nu vom intra pe ușa din dos”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Premierul Florin Cîţu bene-

fi ciază de susţinerea totală 

a Partidului Naţional 

Liberal şi nici nu se pune 

în discuţie schimbarea 

confi guraţiei politice, 

a declarat luni preşedintele 

PNL, Ludovic Orban.

„PNL este un partid res-

ponsabil, care şi-a asumat răs-

punderea guvernării şi care 

acţionează pentru o bună gu-

vernare. Premierul benefi cia-

ză de susţinere totală. Nici nu 

se pune în discuţie, vreo se-

cundă, schimbarea confi gura-

ţiei politice. Noi nu ne jucăm 

cu România. Când am hotă-

rât că premierul acestui Gu-

vern este Florin Cîţu, suntem 

consecvenţi, serioşi şi mer-

gem mai departe. Îndemnul 

nostru pentru toţi partenerii 

din coaliţie este să lăsăm de-

o parte ceea ce ne separă şi 

să ne concentrăm pe ceea ce 

aşteaptă românii de la noi şi 

anume să asigurăm o bună 

guvernare”, a subliniat Ludo-

vic Orban, la Parlament, du-

pă şedinţa conducerii PNL.

„E nefi resc să îşi permită 
unul sau altul 
să dea declaraţii 
împotriva premierului”

Preşedintele PNL, Ludovic 

Orban, a mai declarat că în 

momentul în care un minis-

tru îşi atacă premierul înseam-

nă că nu mai vrea să facă par-

te din guvernul respectiv, sub-

liniind că solidaritatea guver-

namentală trebuie să se ma-

nifeste chiar dacă este un gu-

vern de coaliţie.

„Este în logica de funcţio-

nare în toate democraţiile din 

lumea asta. Nu există ministru 

care să atace premierul sau ca-

re să atace un coleg de coali-

ţie. Solidaritatea guvernamen-

tală, Guvernul reprezintă o echi-

pă chiar dacă este un guvern 

de coaliţie. În momentul în ca-

re un ministru îşi atacă un co-

leg de guvern, cu atât mai mult 

când îşi atacă premierul, în-

seamnă că nu mai vrea să fa-

că parte din guvernul respec-

tiv. Din punctul meu de vede-

re lucrurile sunt foarte clare. 

Este total nefi resc, profund dă-

unător pentru funcţionarea u-

nei instituţii fundamentale a 

statului român, cum este Gu-

vernul, să îşi permită unul sau 

altul să dea declaraţii împotri-

va premierului. Declaraţii îm-

potriva premierului, chiar şi 

atunci când nu au motive, că, 

de cele mai multe ori când nu 

au motive, dau cei din opozi-

ţie. Nu pot să dea declaraţii cei 

care sunt parte în coaliţia de 

guvernare şi mai ales cei care 

fac parte din echipa de guver-

nare”, a afi rmat Ludovic Or-

ban, întrebat ce măsuri se im-

pun în privinţa miniştrilor ca-

re l-au atacat pe premier după 

revocarea din funcţie a lui Vlad 

Voiculescu, în speţă ministrul 

Transporturilor, Cătălin Drulă, 

care l-a numit „un zombi poli-

tic” pe Florin Cîțu.

Liderul liberalilor a subli-

niat că un ministru care îşi 

atacă premierul nu poate co-

labora cu acesta.

„Este o chestiune care ţi-

ne de logica de funcţionare 

a guvernării. În momentul în 

care un ministru îl atacă pe 

premier atunci să plece aca-

să, din punctul nostru de ve-

dere lucrurile sunt simple. 

Exact cum este rezolvarea 

constituţională care a fost 

aplicată şi în cazul ministru-

lui care a fost revocat”, a de-

clarat Orban.

„Este o reacţie 
emoţionată”

Preşedintele Camerei De-

putaţilor a mai afirmat că 

este prea mult spus că exis-

tă o criză în coaliţia de gu-

vernare, menţionând că es-

te vorba despre o reacţie 

emoţională şi acest moment 

va fi depăşit.

„Criză în coaliţie este poa-

te prea mult spus. Este o re-

acţie emoţionată, o reacţie ca-

re a ţinut mai mult de lipsa 

de experienţă în exercitarea 

guvernării pentru o decizie 

salutară şi absolut necesară a 

premierului, care a luat deci-

zia să îmbunătăţească activi-

tatea într-un domeniu funda-

mental cum este domeniul să-

nătăţii prin a da şansă forma-

ţiunii care deţine portofoliul 

să desemneze un ministru mai 

bun”, a afi rmat Orban, după 

şedinţa conducerii PNL.

El a spus că acest moment 

va fi  depăşi şi mizează pe un 

comportament raţional din 

partea USR PLUS.

„Convingerea mea este că 

acest moment va fi  depăşit. 

Mizăm pe un comportament 

raţional şi responsabil din par-

tea partenerilor noştri, aşa cum 

am văzut în foarte multe luări 

de poziţie, pentru că la urma 

urmei oamenii aşteaptă de la 

noi să facem ceea ce le-am 

promis în campaniile electo-

rale, ceea ce am prezentat în 

programul de guvernare în mo-

mentul în care am cerut încre-

dere Parlamentului pentru în-

vestirea Guvernului, iar din 

punctul nostru de vedere acest 

lucru este important: să ne 

concentrăm pe punerea în prac-

tică a programului de guver-

nare, să creştem calitatea în 

gestiunea fi ecărui minister, să 

creştem calitatea prestaţiei Gu-

vernului în mod constant”, a 

adăugat Orban.

Liderii coaliției s-au întâl-

nit luni într-o ședință la Pala-

tul Parlamentului, pentru a 

discuta modul în care 

soluționează criza politică ge-

nerată săptămâna trecută de 

demiterea lui Vlad Voicules-

cu de la ministerul Sănătății.

PNL nu renunță la Cîțu
Liberalii l-au asigurat pe actualul premier 
că beneficiază de susținerea totală a partidului
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Sarah GHERMAN
redatia@monitorulcj.ro

Animalele sunt văzute 

de multe ori ca simple 

daruri, în special în preaj-

ma sărbătorilor. Ce trebu-

ie să știi înainte de a avea 

sau a oferi un animal 

de companie cuiva?

Să ai sau să primești un 

animal de companie repre-

zintă una dintre cele mai ma-

ri bucurii. 

Totuși, acest lucru vine 

la pachet și cu multe 

responsabilități, pe care tre-

buie să le iei serios în sea-

mă înainte de a avea în mâi-

nile tale soarta unei ființe.

Iată ce întrebări trebuie 

să îți pui înainte de a avea 

sau a dărui un animăluț de 

companie.

Avem spațiul necesar 
pentru acesta?

Animalele de talie mică sau 

foarte mică, precum un 

iepuraș, o pisică sau chiar un 

cățel petit sunt potrivite pen-

tru un apartament, dar deja 

când este vorba de câini de 

talie mare, trebuie să fi i atent 

chiar și dacă stai la casă, de-

oarece o curte mică nu aco-

peră nevoia fi zică de liberta-

te a acestora.

Există timpul necesar 
pe care trebuie 
să îl acorzi unui animal?

Aici nu mai este vorba nu-

mai de dimensiuni, ci de aproa-

pe orice tip de animal. Este 

nevoie ca acestea să fi e hră-

nite, scoase la plimbare și, în 

majoritatea cazurilor, trebuie 

oferită atenție, chiar dacă mai 

multă sau mai puțină. Dacă 

nu dispui de mult timp, un 

peștișor sau un hamster ar fi  

cea mai bună opțiune.

Suntem destul 
de responsabili și maturi 
să luăm un câine?

Aceasta ar trebui să fi e în-

trebarea de cea mai mare 

importanță. Câinele nu re-

prezintă o jucărie, nici  un 

sistem de antiefracție, ci o 

responsabilitate și trebuie 

tratat ca atare.

Este neapărat nevoie 
de un câine de rasă curată? 

Trebuie luat în considera-

re faptul că anumite rase de 

câini au boli specifi ce, lucru 

ce nu se prea întâlnește în 

cazul „corciturilor”, din sim-

plul motiv că selecția natu-

rală lucrează mai bine decât 

cea artifi cială. De asemenea, 

bucuria și recunoștința unui 

câine adoptat se știe ca fi ind, 

de cele mai multe ori, mult 

mai mare decât cea a unui 

câine de rasă.

Așadar, merită luată în con-

siderare și opțiunea adoptării 

unui animăluț, în special câi-

ne sau pisică, unde situațiile 

în care aceștia sunt lăsați la 

voia întâmplării sunt din ce 

în ce mai des întâlnite, motiv 

fi ind faptul că nu se ia în sea-

mă sterilizarea sau castrarea 

animalelor la timp.

Animalele de Paște, 
mai mult decât simple jucării

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Deși bursele școlare oferi-

te elevilor din Cluj-Napoca 

au fost mărite, acestea 

nu oferă protecție socială 

sufi cientă pentru copiii 

din medii vulnerabile, 

susține Alexandra Oană, 

consilier local USR PLUS. 

Referitor la bursele 

de performanță, în Cluj-

Napoca acestea sunt mai 

mici de aproape șapte ori 

decât cele din Constanța.

Alexandra Oană, consilier 

local USR, pune accent pe fap-

tul că bursele școlare ar tre-

bui să reprezinte un stimulent 

pentru performanța elevilor 

și protecție socială pentru ele-

vii din medii defavorizate.

Un amendament depus de 

consilierii USR-PLUS la proiec-

tul bugetului pe anul 2021 pro-

pune schimbarea algoritmului 

prin care se acordă bursele 

școlare pentru o recompensa-

re mai efi cientă a elevilor.

„Unul dintre amendamen-

tele USR-PLUS la bugetul lo-

cal propune un nou algoritm 

de acordare al burselor axat 

pe recompensarea mai efi ci-

entă a rezultatelor elevilor 

și pe diminuarea obstacole-

lor socio-economice cu care 

se confruntă elevii din me-

dii vulnerabile, astfel stimu-

lând performanța școlară în 

mod efi cient, cât și oferind 

protecție socială reală”, 

anunță Alexandra Oană.

Ce burse școlare primesc 
elevii în Cluj-Napoca?

Primăria Cluj-Napoca acor-

tă patru tipuri de burse elevi-

lor care se încadrează în ca-

tegoriile respective. Este vor-

ba de bursa de performanță, 

merit, studiu și socială.

Totuși, consilierul local 

evidențiază faptul că aceste 

burse școlare nu reprezintă 

un ajutor major, ci „mai de-

grabă o extensie a alocației”.

„Vestea bună este că Pri-

măria acordă toate cele patru 

tipuri de burse tuturor elevi-

lor ce îndeplinesc criteriile de 

eligibilitate. Vorbim în total 

de peste 23.227 de elevi pen-

tru anul școlar în curs. Partea 

ce necesită atenție ține de fap-

tul că, în prezent, bursele 

funcționează mai degrabă ca 

o extensie a alocației, decât 

ca un instrument de stimula-

re a performanței sau de asi-

gurare a protecție sociale.

În Constanța bursa de 

performanță este de 1.000 de 

lei, iar în sectoarele din 

București aceasta variază în-

tre 400 lei și 1200 lei. De ase-

menea, de bursa de merit be-

nefi ciază nediferențiat elevii 

cu medii între 8.50 și 10, adi-

că o plajă foarte largă de re-

zultate. Mai multe sectoare din 

București sau în alte munici-

pii din țară recompensează di-

ferit mediile între 8.50 - 8.99, 

9.00 la 9.49 sau 9.50 -10.00, 

stabilirea unor praguri inter-

mediare furnizând o motivație 

suplimentară pentru obținerea 

rezultatelor bune la învățătură”, 

susține Alexandra Oană.

Cuantumul burselor 
școlare:
¤ Bursa de performanță - 150 lei

¤ Bursa de merit - 120 lei

¤ Bursa de studiu - 110 lei

¤ Bursa socială (ajutor soci-

al) - 100 lei

Deși acestea au fost mări-

te, diferența între bursa de me-

rit și cea de performanță nu 

refl ectă un stimulent care să-

i facă pe elevi să se străduie 

mai mult. Bursa de performanță 

este cu doar 30 lei mai mare 

decât cea de merit.

„În decembrie 2020, Guver-

nul a adoptat, în premieră, un 

cuantum minim al fi ecărui tip 

de bursă situat la 100 lei, iar 

Consiliul Local a stabilit în 

aceeași lună nivelul fi ecărei 

burse. (...) Diferența între bur-

sa de performanță și bursa de 

merit este de 30 de lei pe lună, 

sumă ce nu refl ectă efortul de-

pus de un elev pentru a obține 

bursa de performanță compa-

rativ cu efortul depus pentru a 

obține bursa de merit, prima 

acordându-se pentru premii și 

distincții la nivel național sau 

internațional, iar cea de-a do-

ua pentru medii semestriale 

mai mari de 8.50 sau premii la 

nivel județean”, a punctat con-

silierul local USR.

Bursele în Constanța, 
de șapte ori mai mari 
decât în Cluj-Napoca

Deși în Cluj-Napoca se ofe-

ră multe burse școlare, iar su-

mele au crescut în 2021, aces-

tea sunt mici față de alte orașe 

din România.

În Constanța, bursa de 

performanță este de aproape 

șapte ori mai mare decât în 

Cluj-Napoca, ajungând la su-

ma de 1000 lei. În același timp, 

în București sumele variază 

între 400 și 1200 lei. În Cluj-

Napoca, bursa de performanță 

este de doar 150 lei.

Alexandra Oană trage un 

semnal de alarmă și în ceea ce 

privește bursele sociale oferite 

elevilor. Suma acestora este de 

100 lei, bani care nu aduc asi-

gură protecția de care au nevo-

ie unii elevi.  „În ceea ce privește 

dimensiunea socială, bursele de 

ajutor social primesc cuantumul 

minim prevăzut de lege, adică 

100 lei, iar cele de studiu, 110 

lei, sume ce sunt departe de a 

asigura protecția de care elevii 

din medii vulnerabile au nevo-

ie.”, menționează Oană.

Membrii USR-PLUS 
propun diferențierea 
burselor de merit

Membrii USR-PLUS Cluj-

Napoca propun printr-un 

amendament creșterea sumei 

burselor de performanță, 

diferențierea burselor de me-

rit după media obținută de 

elev și creșterea burselor de 

studiu și burselor sociale.

Un consilier USR PLUS cere mărirea burselor
Bursa de performanță în Cluj este mai mică decât în Constanța, arată un consilier local și propune majorarea acesteia

Sistemul burselor i-a motivat pe mulți elevi să fi e mai atenți la școală
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Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova 

(PSRM) – condus de fos-

tul preşedinte prorus 

al republicii Igor Dodon – 

cere demisia Maiei Sandu 

şi organizarea de alegeri 

prezidenţiale anticipate 

într-o declaraţie aprobată 

de Consiliul republican 

al PSRM, reunit dumini-

că, la Chişinău, relatează 

Ziarul de Gardă, Agora.

md, Deschide.md şi TV8.

Socialiştii o acuză pe San-

du că ar fi  infl uenţat decizia 

Curţii Constituţionale, care a 

dat undă verde alegerilor le-

gislative anticipate.

PSRM susţine că decizia Cur-

ţii Constituţionale, care a con-

statat existenţa circumstanţelor 

de dizolvare a parlamentului, a 

fost „adoptată sub presiunea vă-

dită a preşedintelui Maia San-

du”, califi când-o drept o „lovi-

tură de stat cu scopul de a in-

staura în (Republica) Moldova 

un regim de guvernare externă, 

în interesul curatorilor de peste 

hotare ai lui Sandu”.

Pe pagina sa de Facebook, 

Igor Dodon scrie că „Partidul 

Socialiştilor consideră că Maia 

Sandu a participat direct în com-

plotul antistatal, antinaţional şi 

anticonstituţional împotriva ţă-

rii noastre şi al poporului ei. Ce-

rem demisia Maiei Sandu şi a-

legeri anticipate a preşedintelui 

Republicii Moldova”.

Mai mult, liderul prorus al 

PSRM o acuză pe Maia Sandu 

că ar fi  implicată în răpirea ex-ju-

decătorului ucrainean Mykola 

Chaus de pe teritoriul Republi-

cii Moldova şi că ar fi  permis 

desfăşurarea unei operaţiuni ile-

gale a serviciilor speciale ucrai-

nene pe teritoriul Republicii Mol-

dova, fără să aducă vreo probă.

În acelaşi timp, Dodon, în 

numele socialiştilor, îşi exprimă 

neîncrederea faţă de actuala 

componenţă a Curţii Constitu-

ţionale şi cere demisia judecă-

torilor Domnica Manole, Liuba 

Şova şi Nicolae Roşca.

El insistă în continuare a-

supra numirii lui Vladimir Go-

lovatiuc, actualul ambasador 

al Republicii Moldova în Ru-

sia, în calitate de prim-minis-

tru, spunând că acesta este 

candidatul legitim al majori-

tăţii parlamentare.

„Dacă nu va fi  numit în func-

ţie, întreaga responsabilitate pen-

tru criza economică şi epidemi-

ologică din ţară va reveni Ma-

iei Sandu, ambasadorilor state-

lor occidentale care o susţin şi 

judecătorilor Curţii Constituţio-

nale”, susţine Igor Dodon.

În mesajul postat pe Face-

book, Dodon spune că forma-

ţiunea sa – cea mai numeroasă 

în actualul legislativ moldovean 

– este pregătită pentru alegeri 

parlamentare anticipate. Totuşi, 

el adaugă că alegerile ar trebui 

organizate „doar atunci când în 

Moldova vor fi  aduse nu mai 

puţin de 1,5 milioane de doze 

de vaccin anti-COVID-19 efi ci-

ente şi când vor fi  vaccinaţi cel 

puţin 600.000 de cetăţeni”.

Curtea Constituţională a 

constatat joi, 15 aprilie, exis-

tenţa circumstanţelor care să 

justifi ce dizolvarea parlamen-

tului de la Chişinău, după eşu-

area a două tentative de nu-

mire a unui nou guvern într-o 

perioadă de peste trei luni de 

la demisia executivului con-

dus de premierul Ion Chicu.

După avizul emis de Cur-

te, Maia Sandu a anunţat că 

„în curând” va semna decre-

tul de dizolvare a parlamen-

tului şi va anunţa data alege-

rilor parlamentare anticipate.

Actualul parlament de la Chi-

şinău, despre care unii observa-

tori locali susţin că ar fi  cel mai 

corupt din istoria Republicii Mol-

dova nu poate fi  dizolvat, întru-

cât majoritatea parlamentară 

constituită ad-hoc dintre socia-

lişti şi Partidul Şor, controlat de 

oligarhul fugar Ilan Şor, con-

damnat în prima instanţă în do-

sarul privind „furtul miliardu-

lui” de dolari în 2014, a reuşit 

la sfârşitul lunii martie să insti-

tuie starea de urgenţă în Repu-

blica Moldova pentru două luni.

Potrivit legislaţiei actuale, în 

perioada stării de urgenţă par-

lamentul nu poate fi  dizolvat.

Conform experţilor jurişti, 

citaţi de Deutsche Welle din 

Chişinău, cel mai probabil de-

cizia respectivă a parlamentu-

lui va fi  anulată pe motiv de 

încălcare a procedurii: iniţia-

tiva privind instituirea stării 

de urgenţă a venit din partea 

unui grup de deputaţi socia-

lişti, în timp ce, potrivit Con-

stituţiei, doar şeful statului sau 

un guvern plenipotenţiar pot 

solicita parlamentului institu-

irea stării de urgenţă. Or, la 

Chişinău din decembrie func-

ţionează un guvern interimar, 

cu prerogative limitate.

TENSIUNI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

Igor Dodon cere demisia 
Maiei Sandu și organizarea 
de alegeri anticipate
Solicitarea vine în contextul deciziei Curții Constituționale 
care îi dă dreptul Maiei Sandu să dizolve Parlamentul de la Chișinău

Dreapta germană rămâne 

mai divizată ca niciodată 

cu privire la desemnarea 

liderului care să-i urme-

ze Angelei Merkel la 

toamnă, după ce dumini-

că seară nu s-a reuşit 

identifi carea unui com-

promis, contrar aşteptă-

rilor, transmite AFP.

Concurenţa internă în rân-

dul conservatorilor în vederea 

alegerilor legislative din 26 sep-

tembrie îl opune pe preşedin-

tele Partidului Creştin Demo-

crat (CDU), Armin Laschet, un 

moderat, susţinător al conti-

nuării abordării centriste a An-

gelei Merkel, liderului partidu-

lui bavarez aliat (CSU), Mar-

kus Säder, care se situează po-

litic mai la dreapta.

Primul are drept atuuri 

faptul că se afl ă în fruntea u-

nei formaţiuni mai mari şi es-

te susţinut de principalele ca-

dre din conducerea partidu-

lui. Însă popularitatea sa în 

rândul opiniei publice este 

scăzută, fi ind mult depăşită 

de cea a rivalului său.

Potrivit unui sondaj recent 

realizat de canalul ARD, 44% 

din germani consideră că Mar-

kus Säder este cel mai potri-

vit pentru a conduce conser-

vatorii în alegeri, comparativ 

cu 15%, care îi sunt favora-

bili lui Laschet.

Într-o primă fază într-o for-

mă latentă, această concuren-

ţă internă s-a transformat de 

o săptămână într-o opoziţie 

frontală, în contextul în care 

Angela Merkel a anunţat că 

părăseşte puterea după alegeri.

Iniţial, cei doi rivali au dat 

asigurări că vor ajunge la un 

acord între ei înainte de sfâr-

şitul săptămânii. Însă dumi-

nică seara la miezul nopţii 

nu se ajunsese la un acord, 

deşi negocierile au continu-

at noaptea târziu la Berlin în-

tre cei doi concurenţi.

Markus Säder pare cu atât 

mai puţin dispus să cedeze cu 

cât duminică a obţinut, cu o 

foarte mare majoritate, spriji-

nul organizaţiei Tinerilor con-

servatori germani, iar anumiţi 

lideri ai partidului Angelei Mer-

kel i-au acordat sprijinul.

Dacă cei doi nu reuşesc să 

decidă între ei, decizia ar pu-

tea reveni deputaţilor ambele 

părţi, care se întâlnesc marţi.

Într-o astfel de variantă, 

Markus Säder ar putea să îşi 

vadă şansele crescând deoare-

ce benefi ciază de susţinerea 

bazei partidului, în timp ce ri-

valul său este susţinut de mem-

bri din conducerea partidului.

O astfel de confruntare 

între Uniunea Creştin-De-

mocrată (CDU) şi Uniunea 

Social-Creştină (CSU) este 

un eveniment rar întâlnit în 

alianţa pe care aceste două 

partide au format-o după în-

cheierea celui de-al doilea 

război mondial.

Cu toate acestea, o confrun-

tare similară s-a produs în mo-

mentul deciziei candidaturii 

pentru cancelarie în 1980. La 

acea vreme, câştigător a ieşit 

bavarezul Franz Josef Strauss.

Cele două formaţiuni "se 

ucid reciproc", avertizează co-

tidianul Bild, în timp ce Der 

Spiegel atrage atenţia asupra 

riscului ca alianţa să se rupă.

Un politician local al CDU, 

apropiat de Armin Laschet, 

a ameninţat la acest sfârşit 

de săptămână să rupă pac-

tul de neagresiune încheiat 

între cele două partide: de-

mocrat-creştinii să nu pre-

zinte candidaţi în Bavaria, 

iar CSU să procedeze simi-

lar în restul ţării."Dacă Säder 

vrea să îşi impună candida-

tura pentru cancelarie, dacă 

vrea să distrugă CDU, atunci 

instalarea CDU în Bavaria nu 

ar trebui să mai fi e tabu", a 

susţinut Dennis Radtke.

Între timp, Angela Mer-

kel, care a anunţat că nu in-

tenţionează să intervină în 

stabilirea succesorului său, 

păstrează tăcerea.

Cu toate acestea, ea este 

considerată parţial responsa-

bilă de discordia apărută la în-

cheierea "domniei" sale de 16 

ani, întrucât timp de ani de zi-

le şi-a eliminat concurenţii in-

terni şi a împiedicat apariţia 

unei succesiuni naturale.

Unii politicieni din CDU 

consideră însă că politicia-

na ar trebui să intervină în 

acest moment pentru a îm-

piedica ca această bătălie să 

slăbească defi nitiv tabăra 

conservatoare în perspecti-

va alegerilor legislative.

Partidul este deja criticat 

pentru gestionarea haotică a 

epidemiei de COVID-19, scă-

zând la 28% din intenţiile 

de vot, în timp ce Verzii se 

bucură de o cotă de popula-

ritate de 20%.

Dreapta germană, 
mai divizată ca niciodată 
în privinţa Angelei Merkel
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Aviaţia civilă elenă a anun-

ţat luni ridicarea carantinei 

obligatorii de şapte zile afl a-

tă în vigoare până acum în 

Grecia pentru turiştii care 

sunt „rezidenţi permanenţi 

din statele membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiul 

Schengen, Marea Britanie, 

Statele Unite, Israel, Serbia 

şi Emiratele Arabe Unite”, 

informează AFP.

Carantina va fi  ridicată pen-

tru zborurile „ale căror pasa-

geri au primit cele două doze 

de vaccine” sau care „sunt 

negativi la virus şi au un test 

negativ de depistare a coro-

navirusului, realizat în ulti-

mele 72 de ore”, se arată într-

un comunicat al aviaţiei civi-

le din Grecia (YPA). Anunţul 

survine în contextul în care 

Grecia se confruntă cu un vârf 

la pandemiei, cu zeci de mor-

ţi şi peste 1.500 de cazuri de 

infectare pe zi.

Locuitorii din Grecia sunt 

în continuare supuşi unei izo-

lări stricte, deplasările între de-

partamente nefi ind autorizate 

decât din motive „esenţiale” 

(familiale sau profesionale).

Carantina este ridicată chiar 

de luni, dar celelalte „restric-

ţii pentru zborurile interne 

sau internaţionale vor rămâ-

ne în vigoare până la 26 apri-

lie”, a precizat aviaţia civilă, 

care reevaluează cu regulari-

tate reglementările, în funcţie 

de situaţia sanitară.

Grecia se pregăteşte să îşi 

deschidă sezonul turistic la mij-

locul lunii mai, însă guvernul 

şi-a anunţat săptămâna trecută 

intenţia de a deschide din aceas-

tă săptămână frontierele pentru 

turiştii care provin din UE sau 

din alte ţări şi care dispun fi e 

de un certifi cat de vaccinare, fi e 

de teste PCR de depistare.

În afară de carantina de 

şapte zile obligatorie până 

acum, turiştii care ajung în 

prezent în Grecia trebuie să 

arate un test negativ de de-

pistare a coronavirusului, re-

alizat în ultimele 72 de ore.

Numai turiştii israelieni ca-

re sunt vaccinaţi nu sunt su-

puşi acestor obligaţii, în ur-

ma unui acord bilateral.

Grecia anunţă ridicarea carantinei 
pentru rezidenţii din UE şi din alte cinci ţări

Austria va folosi vaccinul 

rusesc Sputnik V numai 

după aprobarea sa de către 

Agenţia Europeană pentru 

Medicamente (EMA), 

a declarat luni cancelarul 

Sebastian Kurz, pe fondul 

creşterii nemulţumirii publi-

ce în legătură cu ritmul vac-

cinării anti-COVID-19, 

relatează Reuters.

Guvernul austriac negoci-

ază cu Moscova achiziţiona-

rea unui milion de doze de 

vaccin anti-COVID-19 Sput-

nik V, a cărui utilizare nu a 

fost încă aprobată de autori-

tăţile competente ale Uniunii 

Europene (UE).

Premierul Sebastian Kurz 

a evitat recent să declare da-

că ţara sa va aştepta aproba-

rea de către EMA a vaccinu-

lui rusesc, care a fost utilizat 

până acum în Uniunea Euro-

peană doar de Ungaria.

„Sperăm că (Sputnik V) va 

fi  aprobat rapid de EMA în 

condiţiile în care orice vaccin 

în plus ne ajută să salvăm 

vieţi”, a spus Kurz într-un co-

municat, adăugând că parti-

dul său conservator şi parte-

nerul său de coaliţie, Verzii, 

au acceptat să facă comanda 

pentru vaccinurile ruseşti. Un 

purtător de cuvânt al premi-

erului Kurz a confi rmat că 

vaccinul va fi  utilizat numai 

după aprobarea EMA.

Eficacitatea vaccinului 

Sputnik V, administrat în do-

uă doze, a fost iniţial privită 

cu scepticism de unii oameni 

de ştiinţă occidentali după ce 

Rusia a aprobat serul în au-

gust anul trecut fără să aştep-

te rezultatele studiilor clinice 

complete.

Cu toate acestea, vacci-

nul rusesc Sputnik V a pre-

zentat o eficienţă de 91,6% 

în prevenirea îmbolnăviri-

lor cu COVID-19, potrivit 

datelor medicale furnizate 

de faza III a studiului cli-

nic, care au fost analizate 

de mai mulţi oameni de şti-

inţă şi publicate în februa-

rie în ediţia internaţională 

a prestigioasei reviste me-

dicale The Lancet.

Doar alte două ţări UE, Un-

garia şi Slovacia, au coman-

dat Sputnik V şi numai Unga-

ria l-a folosit. Chestiunea es-

te atât de controversată în Slo-

vacia încât a declanşat o cri-

ză politică care l-a determinat 

pe premierul Igor Matovic să 

demisioneze luna trecută.

Austria va folosi vaccinul Sputnik V 
numai după aprobarea EMA

Viețile noastre sunt centra-

te în ultima perioadă 

pe dispozitivele inteligente. 

Ultimul an a amplifi cat 

tendința oamenilor de a 

folosi din ce în ce mai mult 

tehnologia în viața de zi cu 

zi, pe fondul pandemiei de 

coronavirus și a restricțiilor 

ce au impulsionat telemun-

ca, în timp ce activitățile 

recreative și socializarea 

s-au mutat și ele preponde-

rent tot în online.

Pe lângă benefi ciile pe ca-

re tehnologia le aduce în viețile 

noastre, există, însă, și o se-

rie de riscuri, în special pen-

tru sănătatea noastră.

Experții atrag atenția că 

ritmul circadian ne-ar putea 

fi  fundamental perturbat de 

folosirea excesivă a ecrane-

lor. Pentru a vedea cum ne 

este afectată sănătatea de 

ecrane, să începem discuția 

înțelegând mai întâi ce este 

ritmul circadian și ce 

importanță are pentru un stil 

de viață sănătos.

În termeni populari, rit-

mul circadian este „ceasul 

biologic” intern, care reglea-

ză ciclul nostru somn-veghe. 

La om, ceasul corpului se 

găsește în hipotalamus. Hipo-

talamusul eliberează un hor-

mon numit melatonină. Me-

latonina este adesea denumi-

tă „hormonul somnului”, de-

oarece nivelurile sale sunt ma-

ri noaptea și scad înainte de 

a ne trezi dimineața.

Ceasul biologic intern 
poate fi  ajustat 
ca răspuns la lumină

Ceasul are un ritm intrinsec, 

dar poate fi  ajustat și ca răs-

puns la lumină, spun experții. 

Aici intervine folosirea ecrane-

lor luminoase, ce ne pot da pes-

te cap ritmul circadian. Multe 

aspecte ale tehnologiei moder-

ne, de la banalul bec până la 

cel mai nou telefon cu ecran 

tactil, emit lumină. Mai multe 

studii au arătat că lumina stră-

lucitoare și artifi cială suprimă 

producția de melatonină la om.

Interesant este că lumina 

artifi cială foarte puternică es-

te de fapt folosită ca terapie 

(numită fototerapie ) pentru 

a ajuta persoanele care au cea-

suri biologice foarte întârzia-

te să se trezească și să se cul-

ce mai devreme.

Intensitatea luminii utili-

zate pentru fototerapie este 

mult mai mare decât cea emi-

să de orice ecrane sau becuri 

pe care le folosim. Un studiu 

din 2014 a analizat un scena-

riu mai realist: compararea ni-

velurilor de melatonină și a 

calității somnului persoanelor 

care fi e citesc o carte normală, 

fi e o carte electronică înainte 

de culcare. Au descoperit că 

participanții care au citit car-

tea electronică au înregistrat 

un nivel redus al melatoninei.

Încă nu se cunoaște care e 

nivelul de melatonină sub ca-

re oamenii încep să aibă 

defi ciențe legate de calitatea 

somnului. Există numeroase 

studii care privesc utilizarea 

tehnologiei și calitatea som-

nului sau timpul necesar ador-

mirii. Deși multe dintre aces-

tea găsesc o corelație între 

timpul ecranului și somn, 

corelațiile sunt adesea slabe 

și nu arată că utilizarea înde-

lungată a ecranelor afectează 

substanțial somnul.

Adormi mai greu dacă 
citești o carte electronică, 
față de una normală

În medie, participanții ca-

re au citit cărți tipărite au ador-

mit cu 10 minute înainte de 

cititorii de cărți electronice. 

Prin urmare, diferența nu e 

chiar atât de îngrijorătoare.

Alte studii au comparat per-

soanele care au folosit produ-

se care au redus lumina albas-

tră de la ecrane, cu persoane 

care au folosit ecrane norma-

le. Aceste studii au constatat 

doar o diferență de 3-4 minu-

te în timpul necesar adormirii.

O altă complicație adusă de 

folosirea ecranelor este 

evidențiată de Dr. Richardson: 

„Este probabil o relație 

bidirecțională între utilizarea 

tehnologiei și somn. Adică uti-

lizarea tehnologiei poate afec-

ta somnul în timp, totuși per-

soanele care au probleme cu 

somnul pot crește ulterior uti-

lizarea tehnologiei lor”.

Un lucru e cert, spun experții. 

Există o infl uență negativă a-

supra calității somnului, pe mă-

sură ce omul folosește tot mai 

mult ecranele, mai ales înain-

te de culcare.

Nu se cunosc însă toate da-

tele despre această legătură 

dintre lumină și somn, iar ca-

litatea somnului poate fi 

infl uențată de multe alte as-

pecte, însă experții sublinia-

ză că e bine să reducem „con-

sumul” de lumină artifi cială 

de la ecranele inteligente cu 

cel puțin 30 de minute înain-

te de a încerca să adormim.

La ce pericole te expui dacă petreci 
prea mult timp în fața calculatorului
Ajungem să stăm cu ochii lipiţi de monitorul calculatorului chiar şi opt ore pe zi la locul de muncă, la care 
se mai pot adăuga minutele petrecute la calculatorul de acasă. Acest obicei are însă un preţ: sănătatea noastră.

Ultimul an a amplifi cat tendința oamenilor de a folosi din ce în ce mai mult tehnologia în viața de zi
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la 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 la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informații și alte 
detalii sunați la telefon 0749-
509107. (1.14)

¤ 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-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
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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.

¤ 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, de-
comandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (1.14)

¤ 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.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 300 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (1.7)

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

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (1.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații supli-
mentare la tel. 0722-325365. 
(1.7)

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (2.30)

¤ 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. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.

ELECTRO

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

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

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

MOBILIER

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

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

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (55.60)

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

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

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

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

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând absorbante scutece tip 
chilot pentru incontinență, 
adulți, toate mărimile, la preț 
bun. Pentru informații și detalii 
suplimentare sunați la telefon 
0744-282885. (1.7)

PIERDERI

¤ B.K.S. IMPEX S.R.L., C.I.F. 
13672909, Nr. de ordine în re-
gistrul comerțului 
J12/152/2001, pierdut certifi cat 
constatator și certifi cat de înre-
gistrare. Se declară nule.

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la

monitorul
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Abonează-te la

monitorul

0264.59.77.00

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, Gospodarul din 
Ardeal SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivele: CAEN 5610-Restaurante 
și cod CAEN 5510- Hoteluri și alte facilitate de cazare similare 
al Gospodarul din Ardeal SRL din localitatea Căpușu Mare, 
com Căpusu Mare, DN 1 E60, KM 499, jud Cluj

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

EMERGENT REAL ESTATE S.A. și STK PROPERTIES 
S.A., reprezentate legal prin NICOLAE PASCU, anunță 
inițierea Planului Urbanistic Zonal, „Elaborare proiect 
urbanistic zonal conform Legii nr. 350/2001 cu modificările 
şi completările ulterioare“, amplasat în localitatea Cluj 
– Napoca, str. Bună Ziua FN, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 64, et. 1, 
tel. 0264-596030, int. 4310.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

OZANA S.R.L., reprezentate legal prin IOAN GRINDEAN, 
anunță inițierea Planului Urbanistic Zonal, „Elaborare plan 
urbanistic zonal în condiţiile legii nr.350/2001 actualizată“, 
amplasat în localitatea Cluj–Napoca, str. Drum sf. Ioan FN, 
jud. Cluj.

 Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 64, et. 1, 
tel. 0264-596030, int. 4310.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 632.393,87 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 23.04.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

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

SOLVENDI S.P.R.L.               C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator           Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al COM NICO SERV S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în București, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 
594, Sector 6, organizează licitaţii publice pentru vânzarea 
următoarelor bunuri imobile:

1) Proprietate imobiliară – situată în Bucureşti, Sector 6, 
Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 594, având nr. cad. 200493 și 
fi ind înscrisă în C.F. nr. 200493 a Sectorului 6. Proprietatea 
dispune de un teren cu o suprafaţă de 9,100 mp (9,244 mp 
din măsurători cadastrale) şi construcţii: Corp A-B cu destinaţia 
hotel, având o suprafaţă desfășurată de 1,825 mp; Corp C 
tip hală cu o suprafaţă construită la sol de 1,144 mp și Corp 
D tip hală cu o suprafaţă construită la sol de 1,690.33 mp 
– preţ de pornire 12.644.247,00 lei + TVA;

2) Proprietate imobiliară – situată în Bucureşti, sector 1, 
Şoseaua Chitila, nr. 351, având nr. cad. 218705 și fi ind 
înscrisă în C.F. nr. 218705 a Sectorului 1. Proprietatea 
dispune de un teren cu o suprafaţă de 309 mp şi construcţiile 
Corp C1 cu regim de înălţime S+P+1E de tip clădire individuală 
(comerţ, depozitare, administrativ) în suprafaţă construită 
la sol de 173,57 mp și suprafaţă construită desfășurată 
estimată de 417 mp şi corp C2 cu regim de înălţime parter, 
tip magazie depozitare în suprafaţă construită de 57,58 mp 
– preţ de pornire 723.476,60 lei + TVA;

3) Proprietate imobiliară – situată în jud. Braşov, localitatea 
Râşnov, zona Forban, compusă din 10 loturi de teren categoria 
curţi-construcţii, în suprafaţă totală de 88,875 mp (conform 
acte, suprafeţe cuprinse între 2,400 mp şi 18,000 mp), 
având nr. cad. 100166, nr. cad. 100456, nr. cad. 100462, 
nr. cad. 100463, nr. cad. 100476, nr. cad. 100481, nr. cad. 
100482, nr. cad. 100486, nr. cad. 100488, nr. cad. 100492 
– preţ de pornire 11.327.552,60 lei + TVA.

Licitaţia publică va avea loc în data de 07.05.2021, ora 
15:00 la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii, în data de 21.05.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu
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Handbaliștii 
joacă baraj 
pentru promovare
Sala „Szabo Katy” din Sfântu 
Gheorghe a găzduit la sfârșitul 
săptămânii trecute turneul pentru 
promovarea pe prima scenă a 
handbalului masculin românesc. 
”U” Cluj a ratat accederea în Liga 
Zimbrilor după ce a pierdut me-
ciul 2 de sâmbătă cu CSM 
Alexandria, scor 25 la 30 (10-13). 
În ultima partidă, studenții uni-
versitari s-au impus cu 28-27 în 
fața celor de la CSU Pitești, înche-
ind astfel sezonul 2020-2021 al 
Diviziei A pe locul 3. Cele două 
echipe ce vor evolua în sezonul vi-
itor în Liga Zimbrilor sunt Szejke 
Odorheiu Secuiesc și CSM 
Alexandria. Universitatea Cluj mai 
are o șansă pentru accederea în 
Liga Națională prin participarea la 
barajul de menținere/ promovare 
în Liga Zimbrilor alături de echi-
pele ce se vor clasa pe locurile 11 
și 12 în primul eșalon și CSU 
Pitești. Turneul se va desfășura în 
perioada 25-28 mai.

Voleibaliștii 
au terminat 
pe 8 sezonul
Campionatul Național al 
Diviziei A1 la masculin a ajuns 
la fi nal. Ultimul turneu pentru 
stabilirea locurilor în clasament 
a avut loc în perioada 15-17 
aprilie. Universitatea Cluj a par-
ticipat la Turneul 2 pentru locu-
rile 5-8 la București, unde au 
obținut o victorie și două în-
frângeri.Elevii lui Romeo Lotei 
s-au impus cu 3:0 (25:16, 
25:19, 25:19) în fața celor de 
la CS Unirea Dej, au cedat în 
minim de seturi cu CS Dinamo 
București, scor 0:3 (22:25, 
16:25, 23:25) și au pierdut 
meciul cu contracandidata pen-
tru locul 7, CS Știința Explorări 
Baia Mare, cu scorul de 1 la 3 
(24-26, 13-25, 25-23, 20-25). 
Echipa de volei masculin ”U” 
Cluj a încheiat sezonul 2020-
2021 al Diviziei A1 pe locul 8, 
cu 26 de puncte. Managerul 
formației universitare, Bogdan 
Ungureanu, a declarat la fi nal 
de sezon competițional urmă-
toarele: „A fost un sezon zbuciu-
mat, cu suișuri și coborâșuri, la 
sfârșitul căruia putem trage con-
cluzia că am ratat toate obiecti-
vele. Săptămâna viitoare vom 
avea o întâlnire în care vom tra-
ge concluziile cu privire la ce s-a 
greșit și vom acționa în 
consecință.”, a declarat ofi cialul. 

Rugbyiștii clujeni, 
învinși la scor 
de Baia Mare 
Echipa de rugby masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj a cedat cu 10-40 (7-27) în 
fața campioanei CSM Știința 
Baia Mare, în meciul disputat 
sâmbătă, 17 aprilie, în Parcul 
Sportiv „Iuliu Hațieganu”. 
Partida a contat pentru etapa a 
3-a a Cupei României. Punctele 
echipei noastre au fost marcate 
de Ovidiu Melniciuc printr-un 
eseu, o transformare reușită de 
Ionuț Mazăre și o lovitură de 
pedeapsă transformată de 
Sorin Mihalache. Aceasta a fost 
ultima etapă din tur, returul 
competiției urmând să se 
desfășoare în luna august, se-
mifi nalele fi ind programate 
pentru data de 28 august, iar 
fi nala pe 27 noiembrie.

Pe scurt

CFR Cluj s-a impus cu 3-0 

în fața celor de la Academica 

Clinceni, în prima etapă 

din play-off-ul Ligii 1.

Vasile Miriuță, fostul an-

trenor din Gruia, i-a criticat 

dur pe ilfoveni pentru modul 

în care s-au prezentat la me-

ciul disputat la Cluj-Napoca.

„O echipă-două vor face 

fi gurație în play-off, iar una din-

tre ele este Clinceniul. Dacă e-

ra în formă, CFR marca șase-

șapte goluri azi. Au mai jucat 

și ei în Supercupă, au chefuit.

Cred că o singură dată a 

ajuns Clinceniul la poartă, 

prin Rusescu. Ei sunt 

mulțumiți, iau banii și ter-

mină pe locul 6. Nu vreau 

să jignesc pe nimeni. Toată 

lumea va bate pe Clinceni, 

și Sepsi, și Botoșani. Nu poți 

să te prezinți în halul ăs-

ta!", a spus Miriuță, pentru 

Look Sport.

În prima etapă din play-

off, CFR Cluj n-a avut proble-

me cu  Academica Clinceni. 

S-a impus cu 3-0, după mega-

execuția lui Păun, golul con-

troversat al lui Deac și reușita 

lui Debeljuh.

Tot în această etapă din play-

off, FCSB a învins cu 2-1 pe FC 

Botoșani, iar Universitatea Cra-

iova a remizat, 0-0, în meciul 

cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Miriuță i-a făcut praf 
pe fotbaliștii de la Clinceni 
după meciul din Gruia

ACS U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a învins-o 

pe CS Dinamo Bucureşti 

cu scorul de 79-63, dumi-

nică, la Craiova, într-un 

meci din Liga Naţională 

de baschet masculin.

„U” a reuşit a 21-a sa vic-

torie în tot atâtea meciuri în 

campionat.

Andrija Stipanovic, cu 17 

puncte, 5 recuperări, 4 pase 

decisive, Justin Stefan Edwards, 

cu 14 p, 5 pd, şi Karel Guz-

man Abreu, 11 p, 6 rec, au fost 

cei mai buni de la clujeni.

CSO Voluntari şi-a conso-

lidat locul secund, după 99-

80 cu CS Municipal Târgu Jiu, 

în deplasare.

Anthony Bernard Hickey 

a reuşit 23 p, 4 rec, 7 pd 

pentru ilfoveni, Vlad Mol-

doveanu, 20 p, 6 rec, iar 

Malcolm Toshio Lee, 19 p, 

4 rec, 3 pd.

„Mă bucură această victo-

rie, însă mă întristează fap-

tul că, probabil, l-am pierdut 

pe Karlo Zganec. El a suferit 

o accidentare la același umăr 

la care a fost operat. Se afl ă 

la spital și putem doar să ne 

rugăm să nu fi e foarte grav. 

Acesta era scopul nostru, să 

ne impunem.”, a declarat 

Silvășan după meci.

Din păcate, după pauză, 

Karlo Žganec s-a accidentat 

la umăr și nu a mai fost folo-

sit în meci

Alte rezultate:

¤ CS Municipal Galaţi - ABC 

Athletic Neptun Constanţa 75-69

¤ CS SCM Timişoara - CS Mu-

nicipal 2007 Focşani 93-68

¤ CSA Steaua Bucureşti - 

SCMU Craiova 78-85

Clasament:

1. ACS U-Banca Transilvania Cluj-

Napoca 42 puncte (21 jocuri)

2. CSO Voluntari 42 p (24 j)

3. BC CSU Sibiu 38 p (21 j)

4. CSM CSU Oradea 37 p (21 j)

5. FC Argeş Piteşti 35 p (21 j)

6. CS SCM Timişoara 34 p (22 j)

7. SCMU Craiova 33 p (20 j)

U-Banca Transilvania, parcurs impecabil 
în Liga Națională de Baschet

Fostul antrenor revine 

din nou pe malul 

Someșului, dar acum în 

funcția de director sportiv. 

El se va alătura echipei la 

fi nalul sezonului actual, 

conform unui anunț făcut 

de Ovidiu Blag, noul direc-

tor executiv.

„Am discutat cu domnul 

Enache și am ajuns la o 

înțelegere pentru a-l aduce pe 

Ionuț Badea în funcția de di-

rector sportiv. Actualul direc-

tor sportiv mai are contract 

până la fi nalul sezonului, dar 

ne-am înțeles deja cu domnul 

Ionuț Badea. Mandatul actu-

alului director sportiv va fi  

până la fi nalul sezonului”, a 

declarat Ovidiu Blag într-o 

conferință de presă.

Ionuț Badea s-a remarcat 

sezonul trecut în Liga a 2-a 

prin promovoarea în primul 

eșalon cu FC Argeș. Badea a 

mai antrenat în carieră la Pan-

durii, Oțelul, Concordia Chi-

ajna. Badea a fost antrenor 

secund la echipa națională de 

fotbal a României în perioa-

da 2014-2017.

Postul lui Enache 
nu e „bătut în cuie”

Costel Enache a fost unul 

dintre cei mai apreciați oa-

meni de la Universitatea Cluj 

în ultima perioadă, dar nu es-

te sigur de postul său. Antre-

norul care a mai trecut pe la 

Ceahlăul Piatra Neamț sau Pe-

trolul Ploiești așteaptă să fi e 

evaluat și în funcție de acest 

lucru va depinde viitorul său

„Așteptăm să fi m evaluați 

eu și staff-ul meu. Vreau să 

vedem dacă ne regăsim în 

noile proiecte. Vreau să spun 

că sunt foarte legat din punct 

de vedere al responsabilității 

de oamenii care au dat un 

pas înapoi. Nu cred că Radu 

(n.r. Radu Constantea) și Da-

niel (n.r. Daniel Stanciu) au 

fost vinovați pentru ratarea 

obiectivului. Nu cred că sunt 

omul care să rămână cu piep-

tul în față și cei doi să fi e 

vinovați. Nu e vorba că ră-

mân alături de ei, dar mă simt 

responsabil pentru fanii care 

umblă după noi în toată țara. 

Am un respect deosebit pen-

tru fani. Nu m-am simtit ni-

ciodată așa apreciat, cum sunt 

aici. Cred ca asta e cea mai 

bună realizare a mea. Clubul 

nu poate trăi din asta și are 

nevoie de performanță.”, a 

declarat Enache.

Noua conducere a lui 
„U” la dispoziția fanilor

Ovidiu Blag a fost contes-

tat de fanii lui „U” Cluj, însă 

a dat dovadă de multă matu-

ritate în această perioadă. No-

ul director al echipei este des-

chis unui dialog constant cu 

fanii echipei, totul pentru bi-

nele echipei.

„Am luat legătura cu mem-

brii Peluzei Șepcile Roșii, am 

vorbit despre faptul că nici 

măcar nu ne trebuie întâlniri 

organizate, am agreat chiar și 

întâlniri pe Zoom, pentru că 

toți apelăm la asta. Putem vor-

bi odată la trei zile, bineînțeles 

în acest cadru, în care schim-

bul de idei să fi e circumscris 

binelui Universității Cluj, in-

diferent de orgolii, despre pa-

siuni și despre preferințele 

unuia sau altuia. Pentru mi-

ne, care pledez pentru con-

tinuitate și pentru binele clu-

bului, cred că fi ecare dintre 

noi poate trece peste niște 

orgolii și peste niște fricțiuni, 

pentru că noi trebuie să ne 

gândim ce ne unește de fapt, 

nu ce ne dezbină. Cred că 

Peluza, indiferent cum se 

cheamă susțintării lui ”U”, 

ei sunt în fond susținătorii 

lui ”U” mai presus de orice. 

Dacă ei vor vedea că prin 

acțiunile noastre noi dezbi-

năm sau facem greșeli, cu 

siguranță vom fi  greșeli, dar 

strădania mea e să nu facem 

greșeli. Dacă azi le fac, mâi-

ne să se dovedească că nu le-

am făcut cu rea intenție”

Ionuț Badea revine la „U” Cluj! 
Fostul antrenor se alătură echipei din vară.
Ionuț Badea va ocupa funcția de director sportiv la „U” Cluj, în locul lui Daniel Stanciu

Universitatea Cluj va avea un nou director sportiv din vară. Ionuț Badea va ocupa postul lui Daniel Stanciu.
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