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ACTUALITATE

Check-in mai rapid 
la Aeroportul din Cluj
Aeroportul „Avram Iancu” Cluj își face do-
uă actualizări în ceea ce privește siguranța 
și efi ciența operațională.  Pagina 6

SOCIAL

Zeci de clujeni „lăsați 
cu ochii în soare”
Mai mulți clujeni au rămas pe Aeroportul 
din Cluj, după ce agenția de turism care s-
a ocupat de vacanțele spre Grecia, și-a 
suspendat activitatea.  Pagina 4

POLITICĂ

Boc, luat la țintă 
în conflictul Orban – Cîțu
Atacurile dintre Florin Cîțu și Ludovic Or-
ban se amplifi că, odată cu apropierea 
Congresului PNL.  Pagina 2

MAPAMOND

Seceta, una dintre marile 
probleme în viitor
Reprezentanții ONU spun că seceta este o 
criză globală ascunsă, care riscă să devi-
nă „următoarea pandemie”.  Pagina 9
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

0 616 115 16 5 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 21 iunie 2021

EDUCAȚIE

A început Evaluarea Națională. 
Când se afișează primele rezultatele?

SĂNĂTATE

Evaluarea Naţională pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a (EN 
VIII 2021) se va desfăşura în pe-
rioada 22 iunie – 4 iulie 2021. 
Un număr de 131.177 de absol-
venţi ai clasei a VIII-a sunt în-
scrişi pentru susţinerea exame-
nului, conform situaţiei centra-
lizate de către Ministerul Educa-
ţiei, se arată într-un comunicat 
de presă al ministerului

Examenul începe astăză cu 
proba scrisă la Limba şi litera-
tura română. Joi, 24 iunie, se 
va desfăşura proba la Matema-
tică. Proba la Limba şi litera-
tura maternă va avea loc vi-
neri, 25 iunie.

Examenul se va desfăşura în 
3.850 de centre, iar probele încep 
la ora 9,00, când candidaţii vor 
primi broşura cu subiectele şi hâr-
tie ştampilată pentru ciorne.

Ministerul Educaţiei preci-
zează că la probele scrise ale 

Evaluării Naţionale – 2021 can-
didaţii primesc subiectele sub 
formă de broşură, putând să 
solicite şi pagini suplimentare 
dacă este cazul.

Timpul de redactare a subiec-
telor din cadrul fi ecărei probe 
scrise este de 120 de minute (do-
uă ore) calculate după cele 15 mi-
nute alocate pentru completarea 
casetei de identifi care.

Ministerul Educaţiei afi rmă că 
probele sunt monitorizate au-
dio-video.

Primele rezultate vor fi  afi şa-
te marţi, 29 iunie, până la ora 
14:00 (în centrele de examen).

Contestaţiile pot fi  depuse în 
zilele de 29 iunie (în intervalul 
orar 16:00 – 19:00) şi 30 iunie (în 
intervalul orar 8:00 – 12:00). 
Acestea pot fi  transmise şi prin 
mijloace electronice.

Rezultatele fi nale vor fi  afi şa-
te sâmbătă, 4 iulie.

Vaccinurile protejează şi de 
noile variante ale tulpinii vira-
le SARS-CoV2, afi rmă luni se-
cretarul de stat în Ministerul Să-
nătăţii Andrei Baciu, care citea-
ză un studiu britanic.

„Vaccinurile ne protejează 
şi de noile variante ale tulpi-
nii virale SARS-CoV2! Un stu-
diu britanic publicat în revis-
ta medicală „The Lancet” ara-
tă că persoanele imunizate 
(schema completă) cu seruri-
le Pfi zer/BioNTech şi Oxford/

AstraZeneca au dezvoltat an-
ticorpi capabili să neutralize-
ze varianta Delta (India) a no-
ului coronavirus”, scrie Baciu, 
pe pagina sa de Facebook.

Potrivit secretarului de stat, 
este important că organismul 
produce anticorpii necesari şi 
recunoaşte această mutaţie a 
coronavirusului.

„În România sunt deja 35 de 
persoane infectate cu varianta 
Delta a tulpinii virale SARS-
Cov2”, mai spune Andrei Baciu.

Vaccinurile ne protejează şi de noile 
variante ale tulpinii virale SARS-CoV2

Ce impact va avea metroul asupra pieței imobiliare din Cluj?
Mai multe case vor fi demolate, iar prețurile apartamentelor din zonele adiacente stațiilor de metrou vor crește. Pagina 4

Metrou pentru Florești 
sau pentru Cluj-Napoca?

Arhitect clujean, șceptic cu privire la realizarea metroului
Şerban Ţigănaş este de părere că realizarea metroului este extrem de dificilă, deoarece în zona centrală 
din Cluj-Napoca ar putea exista mai multe situri arheologice care pot să blocheze proiectul. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Preşedintele Partidului 

Naţional Liberal, Ludovic 

Orban şi premierul 

României, Florin Cîţu 

„scot toate armele 

pe masă” în bătălia 

pentru şefi a partidului.

Întrebat despre „sufl ul 

nou” pe care contracandida-

tul său la şefi a partidului, 

Florin Cîţu, l-ar aduce în 

PNL, Orban a spus că „su-

fl ul nou trebuie defi nit”.

Edilul Clujului, Emil Boc 

şi-a făcut publică susţinerea 

lui faţă de Florin Cîţu, iar Lu-

dovic Orban l-a menţionat pe 

primar în declaraţia sa, spu-

nând că el chiar a adus un su-

fl u nou.

„Eu nu pretind că vin cu 

un sufl u nou, dar dacă se ui-

tă cineva la ceea ce am făcut 

în ultimii patru ani cât am 

condus partidul, eu chiar am 

adus un sufl u nou, dacă te 

uiţi la primarii aleşi, la oame-

nii noi care au intrat în par-

tid, dacă te la uiţi la grupuri-

le parlamentare în care sunt 

foarte mulţi oameni tineri. Eu 

chiar am adus un sufl u nou.

Acum să vorbeşti de un su-

fl u nou, cu o echipă în spate 

care îi are pe Alina Gorghiu, 

Raluca Turcan, Emil Boc, Ghe-

orghe Flutur, Victor Paul Do-

bre, Florin Roman, ca să nu 

fac o listă exhaustivă, să vor-

beşti de un sufl u nou... Mă 

rog, se poate vorbi de un su-

fl u nou, dar trebuie defi nit ce 

înseamnă sufl ul ăsta nou.

Eu sunt un om modern, 

care m-am adaptat, am încer-

cat să învăţ, să mă mişc în 

sensul în care se mişcă soci-

etatea şi la fel au fost foarte 

mulţi dintre colaboratorii mei. 

Şi eu cred că aşa e normal, 

este fi resc (...). În fi ecare or-

ganizaţie e nevoie de aceas-

tă modernizare, adaptare, de 

o evoluţie în pas cu vremea, 

iar eu chiar pot să asigur a-

ceastă evoluţie în pas cu vre-

mea a partidului”, a spus Lu-

dovic Orban.

Consiliul Naţional al PNL 

a decis, pe 30 mai, data 

Congresului partidului în 

25 septembrie. Tot atunci a 

fost aleasă comisia pentru 

organizarea acestui Con-

gres, care va fi condusă de 

Theodor Stolojan.

Congresul se va desfăşura 

în data de 25 septembrie la 

Bucureşti, pe parcursul unei 

singure zile. Desfăşurarea con-

gresului va fi  cu 5.000 de de-

legaţi, dintre care 493 sunt de-

legaţi de drept, restul sunt de-

legaţi aleşi după norma de re-

prezentare, conform statutu-

lui, au stabilit participanţii la 

Consiliul Naţional.

Boc, luat la ţintă 
în conflictul Orban – Cîţu
Atacurile dintre Florin Cîţu şi Ludovic Orban se amplifică, 
odată cu apropierea Congresului PNL, care va avea loc în luna septembrie

Edilul Clujului, Emil Boc şi-a făcut publică susţinerea lui faţă de Florin Cîţu

Un student din Israel care 

a venit să studieze la Cluj 

a povestit o experienţă 

neplăcută pe care a avut-o 

în momentul în care 

a cerut ajutor la 112.

Tânărul spune că în jurul 

orei 3 dimineaţa s-a îndreptat 

către blocul unde locuieşte, 

dar nu putea să intre în apar-

tament din cauza unor defec-

ţiuni la interfon.

„Am sunat la 112 la ora 3 

dimineaţa pentru o urgenţă. 

Uşa de la blocul meu nu se 

deschidea şi nu era curent în 

cartier, iar eu mă afl am în a-

fara locuinţei. I-am sunat şi 

le-am spus să mă ajute ca pe 

un student. Am fost transfe-

rat la poliţie, iar poliţiştii 

mi-au spus să sunt la vecini 

la interfon, dar le-am spus că 

întreaga clădire este fără cu-

rent şi oricum nu îi cunosc 

pe vecini. Ar fi  trebuit să vi-

nă să mă ajute, nu să-mi în-

chidă telefonul”, ne-a trans-

mis tânărul.

Studentul de la USAMV a 

reuşit să intre în cele din ur-

mă în bloc după ce a bătut în 

uşă peste 20 de minute.

„Am bătut în uşa blocu-

lui 24 de minute până când 

un vecin s-a trezit şi a venit 

să deschidă uşa. Poliţia din 

România nu este pentru a te 

ajuta. I-am spus femeii cu 

care am vorbit la telefon că 

este singura care mă poate 

ajuta în acel moment, iar ea 

mi-a spus că îmi închide te-

lefonul. Sunt nişte nenoro-

ciţi! Au vrut să dorm în stra-

dă, singur într-un loc în ca-

re nu cunoşteam pe nimeni”, 

a declarat studentul.

Polițiștii clujeni, acuzați de lipsă de reacție 
de un student israelian

Accident grav în Mihăileşti 
cu patru victime

O mașină s-a răsturnat în Mihăiești. Patru 
persoane au fost transportate la spital pen-
tru îngrijiri medicale.
Printre victimele transportate la spital se 
afl ă și doi minori. Cei patru se deplasau pe 
ruta Zalău-Cluj.
„Accident cu un autoturism pe DN1F E81 
în jurul orei 13.37. Un tânăr de 27 de 
ani din comuna Arbore, judeţul Suceava, 
care se deplasa cu un autoturism din di-
recţia Zalău înspre Cluj, a pierdut contro-
lul asupra direcţiei de deplasare, pără-

sind partea carosabilă, ulterior auto răs-
turnându-se. A fost testat cu aparatul 
etilotest, rezultat negativ. Conducatorul 
auto și alţi trei pasageri, printre care doi 
minori, au fost transportaţi la spital”, a 
trimis IPJ Cluj.

Femeie, lovită de autobuz 
în Cluj-Napoca
O femeie de 48 de ani a fost lovită de un 
autobuz pe strada Regele Ferdinand din 
Cluj-Napoca.
Accident grav pe strada Regele Ferdinand 
din Cluj-Napoca. Un șofer de autobuz a lo-
vit o femeie care nu traversa regulamentar 
strada.
„În jurul orei 13.00, pe strada Regele 
Ferdinand din municipiu Cluj Napoca, o fe-
meie în vârstă de 48 de ani, care s-ar fi  an-
gajat în traversarea neregulamentară a fost 
accidentată de un mijloc de transport pu-
blic, condus de un bărbat de 39 de ani din 
Cluj Napoca.
Persoanele implicate în evenimentul rutier 
au fost testate cu aparatul etilotest, rezulta-
tele negative”, a transmis IPJ Cluj.

Un tânăr de 28 de ani 
a provocat un accident
Un tânăr de 28 de ani din comuna Vultureni 
a fost prins de polițiști conducând beat și fără 
permis, după ce a provocat un accident, lovin-
du-se de un cap de pod. Șoferul și un pasager 
de 24 de ani au fost duși la spital.
„Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din comu-
na Vultureni, care se deplasa cu un autotu-
rism în direcția localității Aschileu Mic, a 
pierdut controlul asupra direcției de deplasa-
re, autoturismul părăsind partea carosabilă, 
dupa impactul cu un cap de pod, răsturnân-
du-se. În autoturism, la momentul acciden-
tului se afl a un pasager în vârstă de 24 de 
ani, din comuna Vultureni. Ambii tineri au 
fost transportați la o unitate medicală pentru 
primirea îngrijirilor de specialitate.
Verifi cările efectuate la fața locului au indi-
cat faptul că tânărul de 28 de ani nu era 
deținătorul unui permis de conducere.
Fiind testat cu aparatul etilotest, acestuia i-
a rezultat concentrația de 0,57 mg/l alcool 
pur în aerul expirat”, au transmis 
reprezentanții Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Cluj.
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a 

anunţat că toţi cei 770 

de funcţionari ai primări-

ei care, într-o formă sau 

alta, semnează un docu-

ment, au semnătură elec-

tronică, iar în interiorul 

primăriei, 85% din docu-

mente sunt emise 

în format digital.

Administraţia locală doreş-

te să devină prima „Primărie 

digitală” din România, în ul-

timii ani renunţând la copiile 

xerox, dar şi la ştampile pen-

tru anumite acte emise. De a-

semenea, în 2020, în plină 

pandemie, primăria a lansat 

serviciul „Tichetul albastru” 

pentru audienţe online cu 

funcţionarii primăriei.

Ştampila, o sursă 
de mică corupţie

Primarul Emil Boc a de-

clarat în repetate rânduri că 

doreşte renunţarea la ştam-

pile – o sursă de mică corup-

ţie şi un factor ce poate con-

stitui o barieră birocratică 

pentru cetăţeni – dar şi la 

semnătura olografă.

„Mesajul nostru este 

adresat tuturor celor 201 in-

stituţii, mai mici sau mai 

mari, cu care primăria es-

te în contact, să utilizeze 

semnătura digitală. Noi sun-

tem pregătiţi din acest punct 

de vedere de a comunica 

electronic, de a semna elec-

tronic, fie în forma prevă-

zută de lege, a semnăturii 

calificate, fie în formula in-

ternă, din Infocet”, a spus 

Emil Boc.

Semnătura olografă, 
greu de eliminat 
de către instituţii

Dacă în cadrul primăriei, 

semnătura olografă a fost eli-

minată, cu câteva excepţii, în 

afara primăriei, doar puţin pes-

te jumătate dintre documente 

pot fi  semnate electronic în re-

laţia cu alte instituţii.

„Drumul spre digitalizare e 

clar că nu mai poate fi  oprit, nici 

în România, nici în Europa şi cu 

atât mai mult, într-un oraş ca 

Cluj-Napoca, unde dorim să ac-

celerăm şi să aducem cetăţenii 

să folosească cât mai mult cu 

putinţă semnătura electronică şi 

comunicarea electronică, digita-

lă. Primăria emite în jur de 522 

de documente, de la adeverinţe, 

până la autorizaţii, de la dispo-

ziţii până la informări. În privin-

ţa documentelor interne, un pro-

cent de 85% sunt emise în for-

mat digital, astăzi, iar externe, 

sunt un procent de 55%.

În total, primăria are un pro-

cent de 65% din documente ca-

re circulă în format electronic, 

în interior 85%, în afară doar 

55%. Aici este mesajul nostru 

adresat celor din afară, pentru 

a ne ajuta să simplifi căm, ast-

fel încât să fi m prima «Primă-

ria digitală» din România. Pen-

tru asta avem nevoie şi de o mo-

difi care a cadrului legislativ, dar 

şi de participarea tuturor acto-

rilor care contribuie la viaţa di-

gitală”, a adăugat Emil Boc.

Prima „Primărie digitală” 
din România, la Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca vrea să renunţe complet la semnătura olografă şi să devină prima „Primărie digitală” 
din România. Xerox-urile şi ştampilele au fost deja eliminate.

Cluj-Napoca vrea să aibă prima primărie digital din România

¤ în relaţia cu Instituţia Prefectului și cu 
Trezoreria Statului

¤ la Evidenţa Populaţiei

¤ în procese verbale care se semnează la fa-
ţa locului sau cele care presupun numerar

¤ documente ce provin de la persoane fi zice 
sau juridice cu semnătură olografă – facturi, 
planuri

¤ în cazul contribuabililor care au optat pen-
tru comunicarea în format olograf

¤ situaţiile când una din părţile contractante 
nu deţine semnătură electronică califi cată: la 
contracte de diverse tipuri, acte adiţionale, 
comenzi, acord cadru

¤ o parte din documentele de la Direcţia 
Economică

Documente care momentan nu pot fi semnate electronic

Narcisa BUD
redactia@montorulcj.ro

Cunoscutul arhitect 

Şerban Ţigănaş a vorbit 

luni despre proiectul 

metroului de la Cluj, ară-

tându-se sceptic cu privi-

re la realizarea acestuia.

„Încă nu am văzut ar-

gumentele ştiinţifice care 

aduc metroul ca fiind o 

soluţie. Metroul este ex-

trem de puternic în ora-

şele ample şi cu o oareca-

re constituţie topografică 

plană. Se ştie că metroul 

este absolut important 

acolo unde creează o re-

ţea, ori la Cluj este vorba 

despre o linie. Mi-am pus 

întrebarea «pe cine duce, 

unde?». Marile probleme 

pe care le are Clujul nu 

sunt pe linia propusă pen-

tru metrou, ci exact per-

pendicular pe aceasta. 

Deci facem metrou pentru 

Floreşti, nu pentru Cluj”, 

a explicat arhitectul.

El a vorbit şi despre lo-

gica din spatele realizării 

unui proiect precum e me-

troul la Cluj. Astfel, cele 

310 milioane de euro pe ca-

re proiectul metroului de la 

Cluj ar urma să le primeas-

că prin Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR) acoperă investiţia 

necesară realizării a nouă 

staţii de metrou, mai exact 

din cartierul Mănăştur pâ-

nă în Sopor, fără legătură 

directă cu Floreştiul.

„În Sopor nu e nimic. Fa-

cem un metrou ca să mear-

gă cei din Mănăştur într-un 

loc în care nu e nimic con-

struit. Metroul reprezintă o 

soluţie lentă, o dezvolţi în-

cet şi costă foarte mult”, es-

te de părere Şerban Ţigănaş.

Metroul s-ar putea 
„ciocni” şi de alte 
obstacole

În ceea ce priveşte fi nali-

zarea metroului, arhitectul a 

menţionat că ar putea apărea 

şi alte impedimente, odată cu 

demararea lucrărilor.

„Mi-e foarte greu să spun 

dacă se va construi sau nu, 

însă dacă va începe con-

strucţia şi avem ghinionul 

absolut predictibil de a ne 

întâlni cu arheologia din 

zona centrală a Clujului, 

s-ar putea să păţim ce s-a 

întâmplat în Salonic, unde 

se construieşte un metrou 

de foarte mulţi ani şi care 

s-a ciocnit la fiecare staţie 

de arheologie, finalizân-

du-se cu o criză a metrou-

lui într-un oraş mare”, a 

mai spus Ţigănaş.

Lucrările de foraje 
pentru metrou continuă

Cu toate acestea, proiectul 

metroului de la Cluj merge mai 

departe, acum o săptămână, 

pe şantierul de pe Bulevardul 

21 Decembrie fi ind demarate 

noi lucrări de foraje în vede-

rea construirii metroului şi a 

trenului metropolitan.

De asemenea, în luna oc-

tombrie a anului trecut, Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca anunţa începerea pri-

melor lucrări în cadrul pro-

iectului metroului. Astfel, 

în perioada octombrie – de-

cembrie 2020, a avut loc re-

alizarea lucrărilor de foraje 

geotehnice în cadrul proiec-

tului de metrou şi tren me-

tropolitan, Primăria Cluj-Na-

poca alături de Geostud şi 

de toţi deţinătorii de reţele 

stabilind amplasamentele 

pentru 42 de foraje.

Termenul de fi nalizare, 
amânat

Noul termen anunţat pen-

tru finalizarea întregului 

proiect care prevede metro-

ul de la Cluj este anul 2029, 

şi nu 2026, aşa cum anun-

ţase cu optimism munici-

palitatea. Finalizarea me-

troului ar putea fi condiţi-

onată şi de primirea sau nu 

a celor peste 300 milioane 

de euro prin Programul Na-

ţional de Redresare şi Rezi-

lienţă (PNRR).

Astfel, după cum se arată 

în PNRR, se aşteaptă ca până 

în anul 2029, la fi nalizarea in-

tegrală a magistralei de me-

trou, să existe 12,7 km de re-

ţea nouă de metrou, 15 staţii 

noi şi 30 de rame electrice.

Metroul, construit pentru Florești sau Cluj?

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Scandalul între Emil Boc şi 

milionarul Sile Puşcaş con-

tinuă. Primăria i-a răspuns 

patronului Platinia, acu-

zându-l că acţiunile sale 

sunt ilegale şi precizând 

totodată că „minciuna are 

picioare scurte”.

Sile Puşcaş, patronul fi r-

mei Florisal şi cel care a ridi-

cat mall-ul Platinia din Cluj-Na-

poca şi-ar fi  retras donaţia de 

teren făcută primăriei pentru 

prelungirea străzii Oţelului şi 

Calea Mănăştur.

El a apărut în presa loca-

lă susţinând că a fost pre-

sat să cedeze cei 2.108 mp 

ai ansamblului.

Acesta a spus că el nu ce-

re acum retragerea donaţiei, 

ci despăgubiri, astfel că acu-

zaţiile primarului Emil Boc, 

potrivit cărora ar bloca pro-

iectul de extindere pe Calea 

Mănăştur, Calea Moţilor, şi ar 

afecta viaţa a zeci de mii de 

clujeni, sunt false.

Primăria Cluj-Napoca a 

răspuns acuzaţiei cu un co-

municat, în care se adresea-

ză omului de afaceri, spu-

nând că „minciuna are pi-

cioare scurte”.

Emil Boc îl acuză 
pe milionarul Sile Puşcaş 
de acţiuni ilegale

„Minciuna are picioarele 
scurte, domnule Sile 
Pușcaș! Cluj-Napoca este 
un oraș pentru cetăţeni, 
nu pentru profi t!

Este ilegal și imoral ca, du-
pă ce aţi obţinut profi turi 
de zeci de milioane de eu-
ro din mallul Platinia să 
mai solicitaţi bani publici 
pentru un teren pe care 
dumneavoiastră l-aţi donat 
orașului pentru a vă putea 
realiza investiţia „Platinia”.

Cluj-Napoca este un oraș 
pentru cetăţeni, nu pentru 
profi t, domnule Sile 
Pușcaș! Este păcat, ca 
350.000 de cetăţeni ai 
Clujului să stea zilnic blo-
caţi în trafi c în zona Calea 
Mănăștur- strada Moţilor 
pentru că dumneavoastră 
vreţi bani din orice și cu o-
rice preţ fără temei legal”.

Comunicatul 
Primăriei Cluj-
Napoca, adresat 
lui Sile Pușcaș

Metroul, inclus în PNRR
Proiectul metroului ar putea primi prin PNRR o 

fi nanţare de aproximativ 30% din valoarea totală a 
investiţiei, mai exact, 310 milioane de euro. PNRR 
a fost depus de ţara noastră la fi nalul lunii trecute 
la Bruxelles, printre proiectele majore ale Clujului 
incluse fi ind și metroul. Proiectul ar fi  trebuit să 
primească suma de 900 de milioane de euro, a 
anunţat initial municipalitatea.

EMIL BOC | primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Un element important de care vreau să vă 
informez este «Primăria digitală». Toţi 
funcţionarii Primăriei Cluj-Napoca au într-o formă 
sau alta semnătură digitală. Sunt două categorii 
de semnături. Sunt 770 de funcţionari care într-o 
formă sau alta semnează un document sau un 
act al primăriei şi care au semnături electronice. 
Ceilalţi funcţionari ai primăriei, care nu emit 
documente au conturi în Infocet, care sunt 
asimilate, din punct de vedere juridic, acestui tip 
de semnătură ca efect juridic. Şi portarul, şi 
femeia de serviciu, şi paznicul au cont în Infocet, 
dacă îşi fac o cerere de concediu sau îşi fac un alt 
document, ei nu mai trebuie să facă o cerere de 
mână, olografă, ei fac direct în această formulă“
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O crimă oribilă a avut loc 

în cartierul Andrei 

Mureşanu din Cluj-Napoca. 

Martorii spun că un bărbat 

diagnosticat cu schizofre-

nie şi-ar fi  ucis mama în 

vârstă de 84 de ani.

Totul a pornit de la un scan-

dal în familie pe strada Ady 

Endre din cartierul Andrei Mu-

reşanu. Poliţiştii au fost che-

maţi să intervină în forţă, scrie 

foaiadetransilvania.ro.

Din cauza unor certuri, 

bărbatul a pus mâna pe un 

cuţit şi şi-a atacat părinţii. 

Prima care i-a căzut victi-

mă a fost chiar mama sa pe 

care a înjunghiat-o de mai 

multe ori.

Tatăl său a încercat să îl 

oprească şi a fost la un pas să 

fi e şi el omorât, însă a fost 

salvat în ultimul moment de 

poliţiştii de la Serviciul de Ac-

ţiuni Speciale.

Bărbatul a făcut o criză 
de schizofrenie

Martorii susţin că un băr-

bat diagnosticat cu schizofre-

nie şi-ar fi  ucis mama cu mai 

multe lovituri de cuţit:

„Striga într-una că mama 

lui era diavolul şi a trebuit să 

facă moarte de om. Era tare 

agitat. În casă a mai fost şi 

tatăl criminalului, care are 84 

de ani, şi care a fost salvat 

de mascaţii de la SIAS Cluj. 

Au venit şi au făcut repede 

linişte”, a declarat un martor 

pentru sursa citată.

Bărbatul care şi-ar fi  ucis 

mama are ambele picioare am-

putate şi se afl ă în evidenţa 

Clinicii de Psihiatrie Cluj-Na-

poca, fi ind diagnosticat cu 

schizofrenie.

Agresorul a fost reţinut 

timp de 24 de ore şi a fost 

internat de urgenţă la Clini-

ca de Psihiatrie.

Un bărbat din Cluj 
cu schizofrenie și-a ucis 
mama de 84 de ani

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Zeci de români au rămas pe 

Aeroportul din Cluj, după ce 

agenţia de turism care s-a 

ocupat de vacanţele lor spre 

Grecia, şi-a suspendat activi-

tatea, iar zborurile au fost 

amânate, informează obser-

vatornews.ro.

Clujenii au plătit 
vacanţele, dar nu s-au 
putut bucura de ele!

Oamenii trebuiau să plece 

de pe Aeroportul din Cluj spre 

Grecia, vineri, însă cursa a 

fost amânată, la fel şi urmă-

toarele curse care erau pro-

gramate pentru următoarea 

săptămână.

Românii trebuiau să fi e de-

ja pe plajele frumoase din Gre-

cia şi să se bucure de soare, în-

să agenţia de turism care s-a 

ocupat de vacanţele lor şi-a sus-

pendat activitatea, iar zboruri-

le s-au amânat pentru urmă-

toarea săptămână, chiar dacă 

oamenii au platit vacanţele.

„Ar fi  trebuit să plecăm 

şi cu o zi înainte am fost in-

formaţi că vacanţa noastră 

a fost suspendată, s-a veri-

fi cat la hotel, în data de 18 

rezervarea era încă activă, 

neachitată, nu, în data de 17 

era activă, neachitată şi în 

data de 18 s-a şi anulat pen-

tru că nu a fost achitată cu 

24 de ore înainte de începe-

rea călătoriei”, a spus o tu-

ristă păgubită, pentru susr-

sa citată.

Turiştii au plătit integral 

vacanţele, care nu au fost foar-

te ieftine. Un sejur de 7 zile 

pentru două persoane, la un 

hotel de 2 stele, porneşte de 

la 500 de euro.

Agenţia de turism 
şi-a suspendat activitatea

Compania de turism, Mou-

zenidis Travel Greece a anun-

ţat că a fost nevoită să îşi sus-

pende activitatea din cauza 

unor intârzieri de acordare a 

licenţelor pentru piaţa est-eu-

ropeană. Compania de turism 

a anunţat clienţii că îşi pot 

reprograma vacanţele în sep-

tembrie anul acesta, sau chiar 

în anul 2022.

Mouzenidis Travel Greece 

se prezintă drept lider pe pia-

ţa turistică din Grecia, cu bi-

rouri deschise în 15 ţări. Îna-

inte de pandemie, cifra de vân-

zări depăşea anual 260 de mi-

lioane de dolari.

Românii trebuie să se re-

programeze pentru vacanţele 

deja plătite, însă pentru unii 

acest lucru va fi  difi cil, deoa-

rece mulţi au avut concediile 

programate în aşa fel încât să 

nu lipsească foarte mult de la 

locul de muncă.

Clujeni „lăsați cu ochii 
în soare”, după ce o agenție 
și-a suspendat activitatea

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Piaţa imobiliară din Cluj 

ar putea suferi schimbări, 

odată ce se va construi 

metroul, atrag atenţia 

experţii imobiliari.

Metroul este unul dintre 

cele mai importante şi costi-

sitoare proiecte din Cluj, iar 

odată ce se va construi, pia-

ţa imobiliară ar putea suferi 

schimbări majore.

Potrivit Blitz Imobiliare, un 

efect al proiectului asupra pie-

ţei imobiliare din Cluj ar pu-

tea fi  creşterea preţurilor în 

zonele adiacente staţiilor de 

metrou, precum şi creşterea 

interesului cumpărătorilor 

pentru aceste zone.

Experţii imobiliari au făcut 

o comparaţie cu metroul din 

Drumul Taberei din Bucureşti, 

care s-a deschis în data de 15 

septembrie 2020, iar în zone-

le adiacente noilor staţii au 

existat creşteri de preţuri de 

până la 15%, iar această creş-

tere a fost chiar dinintea în-

ceperii lucrărilor.

„Specialiştii Blitz estimează 

că vor avea loc evoluţii asemă-

nătoare şi la Cluj, mai ales că 

traseul trece pe lângă zone ce 

necesită dezvoltare. Metroul u-

şor din Cluj ar putea însemna 

un catalizator al dezvoltării 

imobiliare locale. Astfel, preţu-

rile la proprietăţi existente ar 

putea să crească, iar la chirii 

de asemenea, datorită accesu-

lui mai facil, şi al aportului adus 

de metrou la fl uidizarea trafi -

cului din zonele adiacente”, se 

mai arată în analiza agenţiei 

imobiliare Blitz.

Mai multe case vor 
fi  demolate în Cluj

De asemenea, un alt efect 

vor fi  expropierile şi demolă-

rile pentru anumite staţii de 

metrou. Asocierea SWS Egine-

ering s.p.a. – Systra – Metrans 

Engineering S.R.L., care a câş-

tigat studiul de prefezabilitate 

pentru metroul Clujului, a sta-

bilit deja obiectivele care ur-

mează să fi e expropriate pen-

tru realizarea metroului.

Pe strada Moţilor vor fi  de-

molate nouă clădiri, din care 

şapte ar face loc staţiei Sportu-

lui, iar alte două clădiri vor fi  

demolate pentru o inter-staţie.

De asemenea, sunt propu-

se spre expropriere şi desfi in-

ţare două imobile de pe Bule-

vardul 21 Decembrie 1989: o 

clădire de pe strada Muncii şi 

alte două de pe strada Teodor 

Mihali. În plus, şi o casă din 

Floreşti va fi  demolată pentru 

construirea staţiilor de metrou

Metroul va avea următoa-

rele staţii: Tren Metropolitan 

Gilău – Floreşti – Cluj-Napo-

ca – Baciu – Apahida – Jucu 

– Bonţida, potrivit Planului 

Urbanistic Zonal şi a Studiu-

lui de Fezabilitate.

Emil Boc, supărat 
pe clujenii care nu sunt 
de acord cu metroul

Primarul Emil Boc a decla-

rat în urmă cu ceva timp că 

realizarea metroului de la Cluj 

reprezintă „un lucru extraor-

dinar”, manifestându-şi dez-

amăgirea faţă de clujenii ca-

re dezaprobă proiectul.

„În privinţa trafi cului (...) De 

asta sunt puţin supărat când 

văd ce este în Cluj de mulţi ani, 

şi îi vezi pe unii cum spun să 

nu se facă metroul, nu cumva 

să se facă metroul, fi ind oameni 

de aici, din Cluj, asta doare mai 

mult. Parcă oamenii ăştia nu ar 

trăi în acest oraş şi nu văd ce 

se întâmplă (...) Noi am lucrat 

din timp ca să vină o ocazie ca 

aceasta, cum e PNRR, să bene-

fi ciem de aceşti bani europeni. 

E un lucru extraordinar că în-

cepe să se facă metroul la Cluj”, 

a spus Emil Boc.

Declaraţia edilului vine în 

contextul în care, o parte din-

tre clujeni critică vehement re-

alizarea unui metrou la Cluj, 

având în vederea problemele 

existente deja şi nerezolvate 

în municipiu, cum ar fi  cele 

legate de trafi c, lipsa centurii 

ori construcţiile haotice din 

oraş. Astfel, investiţia pentru 

un proiect precum e metroul 

la Cluj este considerată cel pu-

ţin neprioritară, dacă nu iraţi-

onală, pentru acest moment.

Ce impact va avea metroul 
asupra pieței imobiliare?
Mai multe case vor fi demolate, iar prețurile apartamentelor 
din zonele adiacente stațiilor de metrou vor crește

Piața imobiliară din Cluj ar putea suferi schimbări, odată ce se va construi metrou

Iniţial se preconiza că metroul din Cluj va fi  
gata în anul 2026, dar acesta suferă întârzi-
eri, în special pentru că nu primește fi nanţa-
re totală din Planul Naţional de Redresare și 
Rezilienţă. Se așteaptă ca până în anul 
2029, la fi nalizarea integrală a magistralei 

de metrou, să existe 12,7 kilometri de reţea 
nouă de metrou, 15 staţii noi și 30 de rame 
electrice. Pentru legătura dintre Mănăștur 
și Sopor, nouă staţii de metrou, Clujul va 
primi 310 milioane de euro prin PNRR, le-
gătură care va fi finalizată în anul 2026. 

Metroul din Cluj va fi gata în 2029!
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Câştigătorul Concursului 

Internaţional de Soluţii 

„Spitalul de Copii 

Cluj-Napoca” este o fi rmă 

din Sevilla, Spania – Planho 

Consulotres, care va proiecta 

Spitalul Pediatric Monobloc.

Valoarea contractului este 

de 31,7 milioane de lei, iar 

spitalul va benefi cia de 150 

de milioane de euro din PNRR 

(Planul Naţional de Redresa-

re şi Rezilienţă).

„«Spitalul de Copii 

Cluj-Napoca»!

PREMIUL I – Proiect nr. 

119 – EB2026 – PLANHO CON-

SULTORES. S.L.P. , PROFES-

SIONAL LIMITED COMPANY 

în asociere cu 4B CONSUL-

TANŢĂ ARHITECTURĂ S.R.L.

Autori principali: PLAN-

HO (architects) Enrique Val-

lencillos Segovia, Manuel Pe-

rez Hernandez

Coautori: Mara Victoria 

Vergu-Bogoescu, Matei Bo-

goescu, Radu Costăchescu, 

Tudor Costăchescu

Colaboratori arhitectură: 
Alfonso Fernandez Sanchez, 

Alejandro Vallencillos Portillo, 

Ildefonsa Rodrigues Martinez

Colaboratori specialităţi: 
Andrei Aioanei”, a anunţat OAR.

Premiile concursului au o va-

loare totală de 38.431.286 de lei. 

Evaluarea propunerilor de solu-

ţii a fost realizată de un juriu 

internaţional, compus din arhi-

tecţi cunoscuţi şi experţi din Ro-

mânia, dar şi din străinătate.

Propunerea care s-a clasat 

pe primul loc primeşte un pre-

miu în valoare de 37.749.094,32 

lei (6.570.000 euro). Câştigă-

torului i-a fost atribuit con-

tractul de proiectare.

Spitalul Monobloc  
de Copii va fi  construit 
în zona Becaş

Consilierii judeţeni au 

aprobat în martie 2020 pre-

luarea unui teren din admi-

nistrarea Universităţii de Şti-

inţe Agricole şi Medicină Ve-

terinară, pe care urmează să 

fi e construit Spitalul Mono-

bloc de Copii şi predarea, la 

schimb, a clădirilor de pe Ca-

lea Moţilor în care îşi desfă-

şoară în prezent activitatea 

mai multe secţii de pediatrie. 

Terenul are o suprafaţă de 16 

hectare şi se afl ă în zona Be-

caş din Gheorgheni.

Preşedintele consiliului 

judeţean promite finalizarea 

lucrărilor la noul spital pes-

te trei ani, însemnând că ju-

deţul Cluj ar putea avea un 

Spital Monobloc de Copii în 

anul 2023.

„Dorinţa noastră este să 

realizăm spitalul în trei ani. 

Ştiu că oamenii zâmbesc, u-

nii se gândesc că nu se va 

realiza. S-a vorbit că nu se 

poate realiza un stadion şi 

l-am făcut, s-a vorbit că nu 

se va închide rampa şi iată 

că s-a închis. S-a vorbit că 

nu vom face Centrul de De-

şeuri şi se va fi naliza în lu-

na care vine. Aveţi încrede-

re că îndată ce aceste proce-

duri administratvie vor fi  re-

alizate, ne vom grăbi să gă-

sim şi fi nanţarea şi în termen 

de trei ani se va fi naliza acest 

spital de copii”, a declarat în 

luna martie Alin Tişe.

Actualul spital 
funcţionează în clădiri 
vechi de două secole

Unele secţii ale instituţiei 

funcţionează în clădiri con-

struite în secolul XIX, care nu 

se mai pretează pentru găz-

duirea activităţilor medicale 

pediatrice, a arătat Directorul 

Spitalului de Copii, doctorul 

Cornel Aldea.

În momentul de faţă, Spi-

talul Clinic de Urgenţă pen-

tru Copii Cluj – Napoca îşi 

desfăşoară activitatea în 9 lo-

caţii diferite, având în struc-

tura actuală 11 secţii, 2 com-

partimente, staţie de dializa, 

UPU, distribuite în 14 clădiri, 

afl ate pe raza oraşului Cluj – 

Napoca, cu o distanţă medie 

de aproximativ 4 km între e-

le, din care 10 clădiri sunt re-

vendicate şi nu pot fi  reabi-

litate sau reamenajate.

Unitatea medicală ce se 

doreşte a fi  construită va avea 

un profi l regional şi va dis-

pune de o capacitate de 700 

de paturi, cu 200 mai mult 

comparativ cu cele existen-

te în prezent.

O firmă de arhitectură din Spania va proiecta Spitalul Pediatric Monobloc

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc a anunţat în data 

de 16 iunie că municipiul 

Cluj-Napoca a depăşit pro-

centajul de 50% persoane 

vaccinate anti-COVID-19. 

Edilul a promis că odată 

ce acest prag va fi  depăşit, 

transportul public în comun 

în municipiu va deveni gra-

tuit în fi ecare vineri.

Astfel, campania Vinerea 

Verde a început vineri, 18 iu-

nie, iar clujenii au putut cir-

cula cu transportul în comun 

în această zi fără bilet.

„A venit şi Vinerea Verde. 

Am spus că atunci când rata 

de vaccinare depăşeşte 50% 

prin votul dumneavoastă, de 

la şedinţa anterioară de Con-

siliul Local, am validat deci-

zia Companiei de Transport 

Public ca împreună să imple-

mentăm, în premieră, în Ro-

mânia, programul Vinerea Ver-

de, adică «Stop! Vinerea ma-

şina stă pe loc». Invitaţia e 

adresată tuturor clujenilor de 

a utiliza transportul în comun 

ca principală modalitate de 

mobilitate în oraşul nostru.

Viaţa la oraş are din feri-

cire multe avantaje, dar şi mul-

te privaţiuni. O privaţiune es-

te legată de mobilitatea sau 

transportul cu maşina perso-

nală. În toate oraşele din lu-

me, mai ales cele europene, 

transportul cu maşina perso-

nală este descurajat, din cel 

puţin două motive: poluează 

şi ne afectează sănătatea (pu-

tem să ne lăsăm de fumat, dar 

nu putem ieşi afară să spu-

nem că mirosim aer curat da-

că e poluat – putem face toţi 

ceva ca aerul să fi e mai puţin 

poluat) şi mobilitatea alterna-

tivă la maşină ne oferă şansa 

să facem mai multă mişcare 

– lipsa de mişcare e o cauză 

importantă de îmbolnăvire. 

De aceea susţin mişcarea.

Le mulţumesc colegilor pen-

tru că au găsit soluţia legală 

pentru un proiect pilot care nu 

mai există nicăieri în ţară. Dragi 

clujeni, de vineri puteţi circu-

la cu Transportul în Comun 

din Cluj-Napoca fără bilet, gra-

tuit”, a declarat Emil Boc în 

cadrul şedinţei Consiliului Lo-

cal de miercuri, 16 iunie.

Trafi c blocat în tot Clujul 
şi de Vinerea Verde

Chiar dacă în data de 18 

iunie a fost Vinerea Verde şi 

transportul public în comun 

a fost gratuit, clujenii nu s-au 

înghesuit să meargă cu auto-

buzul. Întreg oraşul a fost în 

continuare blocat de trafi cul 

infernat creat de maşini şi lu-

crările la drumuri.

Au apărut discuţii contro-

versate după prima zi a cam-

paniei Vinerea Verde. Un clu-

jean a spus că pentru a se pu-

tea implementa această cam-

panie, ca să fi e una de suc-

ces, ar trebui realizat un stu-

diu mai detaliat:

„Ceea ce trebuia demonstrat. 

Cei care aleg să nu folosească 

busul nu o fac din cauză că nu 

au 3 lei de bilet. Ar trebui să 

îşi pună mai mult mintea la 

contribuţie şi să facă un studiu 

serios de comportament dacă 

vor să schimbe ceva în sensul 

ăsta. Benzile dedicate busului 

sunt un exemplu de idee bu-

nă. Trebuie umplut oraşul cu 

asemenea benzi apoi să urme-

ze centura metropolitană şi mai 

apoi taxă auto pentru centrul 

oraşului şi trafi cul o să fi e la 

jumătate”, a spus un clujean.

O altă persoană a susţinut 

că mereu va fi  aglomerat în tra-

fi c din cauza maşinilor. Oame-

nii care deţin o maşină perso-

nală o vor folosi întotdeauna 

ca prima opţiune de transport, 

fi ind mai confortabil. Totoda-

tă, condiţiile din autobuzele

„Şi aşa va fi  mereu. Cine 

are maşină nu alege transpor-

tul în comun să-i fi e clar lui 

Boc. E multă mizerie, aglome-

raţie şi e neplăcut. Iar trasee-

le speciale pentru autobuze 

sunt nesemnifi cative. Deci tot 

în blocaj şi în autobuz...”, a 

spus o clujeancă.

Boc: „Maşina e legată 
de obezitate”

În Vinerea Verde, primarul 

a spus că în zona în care lo-

cuieşte el trafi cul era mai li-

ber decât de obicei:

„Chiar dacă ploua, mi s-a 

părut că era liber, neaştep-

tat pe aria unde sunt eu – 

Pasteur, piaţa Lucian Blaga. 

Tot verde e şi dacă vii pe jos, 

cu bicicleta, trotineta, trans-

portul în comun, tramvaiul”, 

a spus Boc.

Edilul îi încurajează pe oa-

meni să folosească mai mult 

transportul alternativ şi să fa-

că mişcare, pentru sănătatea 

lor şi a oraşului, spunând că 

maşina este „legată prin ex-

celenţă de obezitate”:

„Dacă mergi cu maşina 

e poluare. Bineînţeles că noi 

ceea ce facem ca autoritate 

e să îi încurajăm pe oameni 

să folosească transportul al-

ternativ la maşină, cu be-

neficii pentru toată lumea. 

Benefciile sunt pentru oraş, 

pentru fiecare dintre noi, 

pentru sănătatea oraşului, 

încurajăm mişcarea ca să 

nu devenim obezi şi să avem 

o stare bună de viaţă şi să-

nătate până la o vârstă în-

aintată pentru că maşina e 

legată de obezitate, prin ex-

celenţă e legată de lipsa de 

mişcare. Din acest motiv în-

cercăm să schimbăm şi com-

portamentul oamenilor. Noi 

facem ce au făcut şi alţii şi 

de aceea oraşele acestea din 

Vestul Europei toţi oamenii 

vor să le viziteze, toţi le 

consideră cele mai impor-

tante de pe planetă”, a mai 

spus primarul.

Clujenii au circulat vineri cu autobuzul 
fără bilet, de Vinerea Verde
Vineri, 18 iunie, s-a dat startul campaniei Vinerea Verde, dar mulți clujeni au ales tot mașina

Chiar dacă în data de 18 iunie a fost vinerea Verde şi transportul public în comun a fost gratuit, clujenii nu s-au înghesuit să meargă cu autobuzul
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj anunţă 

debutul zborurilor spre 

Constanţa şi Burgas 

(Bulgaria), operate de com-

pania aeriană Blue Air.

Destinaţia Burgas reprezintă 

o premieră pentru reţeaua de ru-

te a Aeroportului Internaţional 

Cluj, fi ind primul zbor direct spre 

o destinaţie turistică din Bulga-

ria. Zborurile sunt operate de du-

minică, 20 iunie, cu două frec-

venţe pe săptămână, în zilele de 

miercuri şi duminică.

În data de 21 iunie 2021, 

de pe Aeroportul Internaţi-

onal Avram Iancu Cluj au 

demarat zborurile regulate 

sezoniere spre Constanţa, 

operate de către compania 

aeriană Blue Air. Noua des-

tinaţie disponibilă de pe ae-

roport va fi operată cu 2 

frecvenţe pe săptămână, în 

zilele de luni şi vineri.

La doar o oră de zbor, rutele 

care conectează Clujul de Con-

stanţa şi Burgas facilitează călăto-

riile spre litoralul Mării Negre, a-

tât pentru clujeni, cât şi pentru pa-

sagerii din întreaga Transilvanie.

Viorel Federiga, Preşedin-

tele Consiliului de Adminis-

traţie al Aeroportului Interna-

ţional Avram Iancu Cluj, a 

transmis următoarele:

„Suntem entuziasmaţi să 

anunţăm operarea celor două 

noi destinaţii de vacanţă, Con-

stanţa şi Burgas, de pe Aeropor-

tul Internaţional Cluj. Salutăm 

decizia companiei aeriene Blue 

Air de creştere a operaţiunilor 

de zbor precum şi noutăţile pe 

care acest operator le aduce re-

ţelei de rute disponibile de pe 

Aeroportul Internaţional Cluj.

Aceste noi rute răspund ne-

cesităţilor de conectivitate ale 

pasagerilor pe segmentul de 

trafi c turistic şi oferă opţiuni 

atractive de călătorie, către 

cele mai dorite destinaţii de 

pe riviera Mării Negre.”

Zboruri către Burgas și Constanța 
de pe Aeroportul „Avram Iancu” Cluj

Burgas (BOJ)

20 iunie 2021

Miercuri și Duminică

CLJ 05:00

BOJ 06:55

BOJ 06:10

CLJ 08:00

Constanţa (CND)

21 iunie 2021

Luni și Vineri

CLJ 13:45

CND 15:10

CND 14:50

CLJ 16:15

Programul zborurilor 

Astfel, cele şase puncte de 

control pentru pasageri vor fi  

actualizate şi se vor introdu-

ce benzi avansate cu întoar-

cere automată inteligentă a 

tăvii. Obiectivul este de a ri-

dica securitatea aeroportului 

la cel mai înalt nivel posibil 

şi, totodată, de a oferi princi-

palele benefi cii operaţionale 

necesare pentru gestionarea 

efi cientă a unei baze de pa-

sageri în creştere.

Smith Detection şi UTI Fa-

cility Management au fost a-

leşi pentru a furniza echipa-

mentul de screening şi de a 

implementa modifi cările, în 

urma testelor tehnice şi a li-

citaţiei. Caracteristicile tehni-

ce impresionante şi experien-

ţele anterioare de succes cu 

furnizorii au infl uenţat, de a-

semenea, decizia.

Soluţii de ultimă oră 
pentru Aeroportul Cluj

Smith Detection a infor-

mat că Aeroportul Cluj a 

ales soluţii de ultimă oră 

pentru bagajul de cală şi ve-

rificarea punctelor de con-

trol. Aceste soluţii îndepli-

nesc cerinţele de reglemen-

tare şi controbuie la îmbu-

nătăţirea securităţii.

„Scanerele HI-SCAN 6040 

CTiX de ultimă generaţie au 

fost integrate în liniile de con-

trol iLane.evo. Acestea folo-

sesc tomografi a computeriza-

tă (CT) pentru a examina con-

ţinutul bagajelor din orice 

unghi şi pentru a genera ima-

gini 3D precise şi detaliate 

pentru a arăta conţinutul sa-

cului/bagajului. Dispozitive-

le electronice şi lichidele pot 

rămâne în bagajele de mână 

pentru screening, rezultând 

un proces mai simplu şi mai 

rapid şi o experienţă mult îm-

bunătăţită a pasagerilor. Sis-

temul automat de returnare a 

tăvii de pe iLane.evo joacă, 

de asemenea, un rol esenţial 

în creşterea randamentului.

Trei dintre cele mai recen-

te scanere portative rotative 

CT aprobate au fost selectate 

pentru a înlocui sistemele an-

terioare, acum neconforme 

pentru screeningul bagajelor 

de cală. Aceste sisteme de de-

tectare de mare viteză a ex-

plozivilor au scanere de linie 

cu raze X cu vizualizare du-

ală, cu energie duală, cu ima-

gistică şi reconstrucţie volu-

metrică 3D (CT)”, au explicat 

cei de la Smith Detection

Timp mai redus 
de procesare

Directorul Aeroportului 

„Avram Iancu” Cluj este în-

crezător în ceea ce priveşte a-

ceastă tehnologie:

„Cu o experienţă anterioa-

ră extinsă a echipamentelor 

Smiths Detection suntem în-

crezători că aceste noi soluţii 

vor îndeplini pe deplin stan-

dardele de reglementare ceru-

te, aşteptările foarte mari ale 

pasagerilor şi angajamentul 

aeroportului de a îmbunătăţi 

securitatea şi serviciile pen-

tru clienţi” a comentat dl David 

Ciceo, director executiv Ofi -

ţer al Aeroportului Internaţi-

onal Avram Iancu Cluj.

Noua tehnologie va redu-

ce timpul de procesare la Ae-

roportul Cluj:

„Noua tehnologie a punc-

telor de control oferă un ni-

vel foarte ridicat de detecta-

re, capacitate avansată de pro-

cesare şi gestionare automa-

tă integrată a tăvilor. Timpii 

de aşteptare reduşi vor sim-

plifi ca fl uxul de bagaje şi pa-

sageri prin punctele de con-

trol. (...) Pe lângă respectarea 

celor mai recente reglemen-

tări, scanerele CT pentru ba-

gaje de cală aprobate ridică 

nivelurile de detectare şi se-

curitate, reduc timpul de pro-

cesare şi sporesc efi cienţa ge-

nerală a sistemului de scree-

ning şi transport al bagaje-

lor”, a adăugat Nicolae Feche-

te, şef de securitate al Aero-

portului Internaţional Avram 

Iancu Cluj.

Check-in mai rapid 
la Aeroportul din Cluj
Aeroportul îşi face două actualizări în ceea ce priveşte 
siguranţa şi eficienţa operaţională

Românii nu vor mai avea 

nevoie de dovada vaccină-

rii sau de un test 

COVID -19 negativ 

pentru a intra în Spania

Românii care vor să mear-

gă în Spania nu mai trebuie 

să prezinte un test PCR sau 

antigen negative şi nici un 

certifi cate care să ateste că es-

te vaccinat anti-COVID. Aces-

te reguli s-au scos de când Ro-

mânia a ieşit de pe lista ţări-

lor cu risc epidemiologic a 

Spaniei. Noile măsuri au fost 

puse în aplicare de ieri, 21 iu-

nie 2021, potrivit Ministeru-

lui Afacerilor Externe.

Cetăţenii care sosesc din 

România în Spania pe cale ae-

riană nu mai trebuie să pre-

zinte la intrarea în Spania ur-

mătoarele documente: certifi -

cat care atestă vaccinarea com-

pletă împotriva COVID-19, test 

negativ PCR sau antigen sau 

certificat de recuperare 

post-COVID-19.

Toţi românii care sosec în 

Spania sunt obligaţi să com-

pleteze un formular privind 

starea de sănătate, prin inter-

mediul aplicaţiei Spain Travel 

Health (SpTH) sau a paginii 

de internet www.spth.gob.es.

În cazul în care pasagerul 

este minor, formularul poate 

fi  completat de tutorele legal 

al copilului.

Românii pot călători în Spania 
fără test PCR sau certificat de vaccinare
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Florin Moroşanu, voluntar 

la centrul de vaccinare 

drive-thru, i-a fotografi at 

duminică, în prima zi 

a sărbătorii de Rusalii, 

pe clujenii care locuiesc 

în cartierul Bună Ziua 

din Cluj-Napoca.

Clujenii din Bună Ziua 

s-au îmbrăcat în port popu-

lar pentru a merge la biseri-

că, respectând această tradi-

ţie de ani de zile:

„Stau în Bună Ziua de 10 

ani. De câţiva ani buni, de Ru-

salii, oamenii de aici vin îm-

brăcaţi la biserică în port tra-

diţional”, spune Florin Moro-

şanu. Prin asemenea acte, tra-

diţia rămâne vie, la fel şi obi-

ceiurile neamului românesc.

Ce se sărbătoreşte 
de Rusalii?

Pogorârea Sfântului Duh, 

Cincizecimea sau Rusaliile – 

cum mai este numit acest 

praznic împărătesc, se săr-

bătoreşte după Învierea Dom-

nului (Sfi ntele Paşti) şi Înăl-

ţarea Sa la ceruri. În Ierusa-

lim, în cea de-a cinzecea zi 

de la Învierea Lui Hristos, 

când Duhul Sfânt a venit în 

lume şi S-a pogorât peste 

Sfi nţii Apostoli, s-a înteme-

iat Biserica lui Hristos.

Venirea pe pământ a celei 

de a treia persoane a Preasfi n-

tei Treimi a făcut-o cunoscută 

însuşi Mântuitorul Iisus Hris-

tos în seara Cinei de Taină: 

„Eu vă spun adevărul. Vă es-

te de folos ca să Mă duc Eu. 

Căci dacă nu Mă voi duce, 

Mângâietorul nu va veni la voi, 

iar dacă Mă voi duce, îl voi tri-

mite la voi”. (Ioan 16, 7).

Duminica de Rusalii este 

o sărbătoare mare care este 

marcată cu roşu în calendar. 

Tradiţia spune că nu este bi-

ne să mergi la camp în zi-

ua de Rusalii, deoarece Iele-

le te pot prinde şi pedepsi. 

Tot de Rusalii nu se intră în 

vie şi nu se merge în locuri 

pustii, mai ales pe lângă pă-

duri sau fântâni pentru că 

poţi da peste spirite rele şi 

te poţi îmbolnăvi de boala 

„luat de Rusalii”. Copiii ar 

trebui să evite urcatul în pomi 

sau să viziteze locuri înalte 

alături de părinţi.

Obiceiuri duminica 
de Rusalii

Tradiţia mai spune des-

pre credincioşii că trebuie 

să ducă crenguţe de tei şi 

nuc pentru a împodobi ca-

sa şi icoanele. În anumite 

zone, pe lângă tei şi nuc se 

mai foloseşte leuştean, us-

turoi şi pelin. Aceste ier-

buri te feresc de boala „lu-

at de Rusalii”.

Ce trebuie să facă 
credincioşii de Rusalii

Pentru a scăpa de spiri-

tele rele, este bine să ungi 

uşile cu usturoi pentru a 

scăpa de ghinion tot anul. 

Tot de Rusalii este bine să 

pui frunze de pelin în toa-

te băuturile pe care le bei, 

mai puţin în apă. Nouă săp-

tămâni de la Duminica Ma-

re nu ai voie să culegi plan-

te de leac.

Ce sunt de fapt Rusaliile?

Tradiţia populară spune 

că „Rusaliil” sunt spirite 

rele, numite şi iele. 

Stau pe pământ o lună, 

timp în care nu pot fi vă-

zute de oameni. Rusaliile 

lasă în urmă boli, pagube 

şi necazuri. Ele umblă îm-

brăcate în alb, dansează şi 

caută locuri pe unde nu 

merg oamenii.

Clujenii s-au îmbrăcat în port popular de Rusalii
Clujenii care locuiesc în cartierul Bună Ziua s-au îmbrăcat în port popular de Rusalii, 
pentru a menţine vie tradiţia şi obiceiurile ardeleneşti

Dana Conkan, profesoară 

la Facultatea de Litere 

din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, a decedat 

într-un accident rutier.

Femeia de doar 36 de ani 

a fost internată în spital mai 

multe zile şi s-a stins din via-

ţă sâmbătă după ce a stat în 

coma o săptămână.

Instituţia a făcut a anunţat 

tragedia pe reţelele de socia-

lizare.„Dragi colegi şi studenţi,

Departamentul nostru es-

te greu încercat la acest fi-

nal de semestru.

Cu adâncă întristare 

anunţăm plecarea înainte de 

vreme dintre noi a soţiei co-

legului nostru Marius – Da-

na Conkan (născută Bizu-

leanu). Suntem alături de 

familia îndurerată, de Ma-

rius şi le transmitem condo-

leanţele noastre.

Dana Conkan a absolvit 

secţia de Germană-Engleză 

a facultăţii noastre, urmând 

mai apoi un masterat în co-

municare şi relaţii publice 

în limba germană la Facul-

tatea de Ştiinţe Politice, Ad-

ministrative şi ale Comuni-

cării, precum şi masteratul 

de germanistică în context 

cultural european de la Fa-

cultatea de Litere. În anul 

2013 a devenit Doctor în Fi-

lologie, cu o teză despre Her-

ta Müller şi Cătălin Dorian 

Florescu. A predat la depar-

tamentele de limbi străine 

specializate şi limbi moder-

ne aplicate. Ne exprimăm 

profunda noastră solidarita-

te cu Marius.

Sperăm ca el să găseas-

că în noi o familie lărgită, 

pe care să se poată sprijini 

în aceste momente tragi-

ce”, a transmis conducerea 

Facultăţii de Litere din 

Cluj-Napoca.

Tânăra profesoară ocupa 

postul de asistent universitar 

doctor din 2014 la Facultatea 

de Litere, Departamentul de 

Limbi Străine Specializate, Ho-

rea 7, Cluj Napoca, Predare 

cursuri de limba germană, 

limbaj specializat (niv. A2-C1).

Profesoara Conkan a fost 

şi un excelent colaborator 

la Centrul Cultural German 

Cluj Napoca, centru acredi-

tat Goethe-Institut.

 Dumnezeu să o 
odihnească în pace!

Tragedie la Facultatea de Literă! 
Profesoara Cokan a murit la 36 de ani
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• Distribuţie Energie Electrică Romania derulează proiecte de investiţii de aproxima-
tiv 340 milioane lei prin cofi nanţare din fonduri europene

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, continuă să in-
vestească în infrastructura de reţea pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului de dis-
tribuţie, fi ind în ultimii ani cel mai mare investitor în modernizarea și retehnologizarea re-
ţelelor de distribuţie a energiei electrice.

Cele mai importante investiţii au vizat îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie și 
creșterea efi cienţei operaţionale prin modernizarea, automatizarea instalaţiilor, implemen-
tarea tehnologiilor moderne precum și creșterea efi cienţei energetice prin reducerea pier-
derilor în reţele.

Proiectele de investiţii ale companiei urmează liniile strategice directoare pentru dez-
voltarea unor reţele inteligente care să permită devoltarea, conectarea si operarea unor 
surse multiple și distribuite pe scara largă, asigurând cadrul tranziţiei către energia verde.

Oportunităţile de fi nanţare externă constituie o pârghie importantă pentru susţinerea in-
vestiţiilor în infrastructură și digitalizare, precum și a obiectivelor de efi cienţă energetică.

DEER a iniţiat mai multe proiecte importante de investiţii prin cofi nanţare din fonduri 
europene. Acestea ar urma să fi e fi nanţate in cea mai mare parte din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) prin POIM 2014-2020, Axa Prioritara 6: Promovarea energi-
ei curate și efi cienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de 
carbon, Obiectivele Specifi ce 6.3 si 6.1.- Cod apel: POIM/290/6/3/ “Reducerea consumu-
lui mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor” și Cod apel: POIM/289/6/1/ “Crește-
rea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogas, 
geothermal), producţie”. Contribuţia companiei la aceste proiecte va fi  de aproximativ 22% 
din valoarea lucrărilor.

Proiectele depuse au fost acceptate si declarate eligibile și vizează următoarele obiecti-
ve: îmbunătăţirea performanţei operaţionale și energetice, facilitarea optimizării consu-
mului de energie la consumatori, gestionarea infrastructurii pentru garantarea functionă-
rii la parametrii de calitate stabiliţi prin Standardul de Performanţă, dezvoltarea și moder-
nizarea instalaţiilor de distribuţie , digitalizarea de staţii de transformare existente și adap-
tarea capacităţilor de preluare a producţiei din resurse regenerabile din zonele adiacente 
acestora.

Trei dintre proiectele complexe depuse au primit deja aprobarea pentru fi nanţare, din 
cadrul axei POIM 6.3 – Cod apel: POIM/290/6/3/ „Reducerea consumului mediu de ener-
gie electrică la nivelul locuinţelor”, cu o valoarea eligibilă totală care depăseste 160 mili-
oane de lei, acestea urmând a fi  fi nalizate în anul 2023 și se referă la:

1. Implementarea unui Sistem de Distribuţie Inteligentă a energiei electrice într-o zonă 
omogenă din cartierul Rogerius, localitatea Oradea.

2. Implementarea unui sistem de distribuţie inteligentă a energiei electrice într-o zonă 
omogenă din municipiul Târgu Mureș, judeţul Mureș.

3. Realizarea unui sistem de distribuţie inteligentă într-o zonă omogenă de consuma-
tori de energie electrică din cartierele Ţiglina 1, 2, MICRO 16 (Ţiglina 3), MICRO 17 (Ţigli-
na 4), din municipiul Galaţi, judeţul Galaţi.

Cel de-al patrulea proiect „ Soluţii Măsurare Inteligentă Regiunea Centru – Orașele Co-
dlea și Ghimbav”, din cadrul aceleiași axe, se afl a în fază fi nală de evaluare tehnico-eco-
nomică și are o valoare eligibila de 50 de milioane de lei.

Aceste proiecte vizează, pe lângă lucrări de modernizare infrastructură de reţea (linii, 
staţii, posturi de transformare), implementarea sistemelor avansate de management al 
activelor (AMS) și de management al datelor de măsurare (MDM) și instalarea contoare-
lor de măsurare inteligentă în zone omogene din orașele Oradea, Galaţi, Codlea și Târgu 
Mureș, înglobând un număr de peste 40.000 consumatori casnici.

Pe Axa POIM 6.1 – Cod apel: POIM/289/6/1/ 2014-2020 – Creșterea producţiei de 
energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) – dis-
tribuţie, au fost depuse încă trei proiecte, care urmează a fi  evaluate din perspectiva teh-
nico-economică pentru aprobarea fi nanţării.

Proiectele vizează realizarea unei staţii electrice 110/20Kv Leordina, pentru mărirea ca-
pacităţii de distribuţie a energiei electrice din zona Valea Vișeului si Valea Izei, judeţul Ma-
ramureș, respectiv modernizarea staţiei 110/20/ 6Kv de la Băiţa și a staţiei 110/20Kv de 
la Lechinţa.

Pentru orizontul mediu, compania are în plan pe lângă continuarea modernizării infras-
tructurii de reţea, accelerarea digitalizării, dezvoltarea de canale alternative pentru interacţi-
unile cu utilizatorii, precum și crearea unui mediu de lucru modern pentru angajaţi, prin im-
plementarea conceptului de Distribuţie Digitală. Pe termen lung proiectele companiei au in 
vedere orientarea către conceptul de smart grid în linie cu trendurile din industrie.

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai im-
portant operator naţional de reţele de distribuţie a energiei electrice, cu o acoperire de 18 
judeţe, din trei zone geografi ce, reprezentând 40,7% din teritoriul României. DEER distribu-
ie energie electrică la peste 3,8 milioane de utilizatori, acoperă o suprafaţă de 97.196 km2 
și gestionează 198.988 km de linii electrice.
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Partidul lui Emmanuel 

Macron a suferit o înfran-

gere zdrobitoare în alege-

rile regionale care au avut 

loc duminică în Franța, în 

contextul unui absente-

ism fără precedent. 

Sondajele de opinie s-au 

înșelat și în ceea ce priveste 

partidul de extremă dreaptă 

condus de Marine Le Pen, ca-

re face un scor mai slab de-

cât se aștepta.

Partidul actualului președinte 

a fost creat de și pentru Emma-

nuel Macron, în urmă cu pa-

tru ani și nu a reușit să se im-

planteze în teritoriu. Daca la 

nivel central, Macron a reusit 

să „șifoneze” personalități atât 

de la socialiști, cât și de la re-

publicani pentru alegerile par-

lamentare, aleșii locali nu au 

putut fi  dislocați. La Republique 

en Marche nu a creat lideri lo-

cali și nici sufi ciente structuri 

în teritoriu pentru a face o ofer-

tă electorală credibilă. Este fe-

nomenul pe care l-am vazut în 

România cu USR.

Ce șanse are extrema 
dreaptă în turul doi?

În sistemul electoral din 

Franța se califi că în turul doi 

toți cei care au peste 10% în 

primul tur, și este o regiune 

care are chiar cinci candidați 

în turul doi.

Reuniunea Națională, par-

tidul Marinei Le Pen, este pre-

zentă aproape în fi ecare regi-

une – spre deosebire de parti-

dul lui Emmanuel Macron ca-

re în multe regiuni nici nu in-

tră în turul doi. Totul depinde 

de jocul alianțelor si, desigur, 

de prezența la vot care poate 

răsturna complet confi gurația 

electorală. Se pare, însă ca sin-

gura regiune care are șanse să 

fi e câștigată este Provence, Al-

pes, Cotre d’Azur, deci sudul 

cu Nisa și Marsilia.

Înfrângere zdrobitoare pentru partidul 
lui Macron la alegerile regionale

Germania a anunţat luni 

arestarea pe teritoriul său a 

unui om de ştiinţă rus care 

lucra într-o universitate şi 

care este suspectat de spio-

naj pentru Moscova, un caz 

care ar putea complica rela-

ţiile bilaterale deja tensio-

nate dintre cele două ţări.

Bărbatul, prezentat de jus-

tiţia germană doar sub nume-

le de Ilnur N., este „puternic 

suspectat, cel puţin de la în-

ceputul lui octombrie 2020, de 

a fi  fost angajat de un servi-

ciu de informaţii rus”, în timp 

ce lucra ca asistent ştiinţifi c la 

o universitate germană, potri-

vit Parchetului federal din Kar-

lsruhe, care se ocupă de cazu-

rile de spionaj.

Între octombrie şi iunie anul 

trecut, el s-a întâlnit în „cel pu-

ţin trei ocazii” cu un agent al 

serviciului de informaţii exter-

ne rus, a precizat aceeaşi sursă. 

În timpul a cel puţin două din-

tre aceste întâlniri, „a furnizat 

informaţii” despre universitate 

şi „a primit bani în schimb”.

Nu au fost oferite mai mul-

te detalii despre bărbat sau 

despre universitatea germană 

unde lucra, procuratura pre-

cizând doar că acesta era asis-

tent ştiinţifi c „pentru o cate-

dră tehnico-ştiinţifi că”.

Au fost efectuate perchezi-

ţii la domiciliul şi la locul de 

muncă al acestuia, iar sâmbă-

tă a fost adus în faţa unui ju-

decător care a decis să îl ares-

teze preventiv. Purtătoarea de 

cuvânt a Ministerului de Ex-

terne de la Berlin nu a făcut 

niciun comentariu în cadrul u-

nei conferinţe de presă, la so-

licitarea ziariştilor. Nici Mos-

cova nu a reacţionat imediat.

Relaţiile dintre cele două pu-

teri sunt deja tensionate din ca-

uza problemei ucrainene şi a 

acuzaţiilor de spionaj cibernetic 

formulate la adresa Moscovei.

Dar mai presus de toate, în-

cercarea de otrăvire a opozantu-

lui Alexei Navalnîi din august 

anul trecut, pentru care Mosco-

va este acuzată de Occident, es-

te cea care a contribuit cel mai 

mult la deteriorarea relaţiilor ger-

mano-ruse. Afl at în comă, Na-

valnîi a fost transportat de ur-

genţă la un spital din Berlin, iar 

medicii germani au diagnosticat 

otrăvirea cu un produs neuroto-

xic dezvoltat în scopuri militare 

în epoca sovietică. La începutul 

acestei primăveri, Italia a anun-

ţat expulzarea a doi ofi ciali ruşi 

după ce un ofi ţer de marină ita-

lian a fost prins în fl agrant în 

timp ce îi înmâna documente 

clasifi cate unui militar rus.

Mai mulţi diplomaţi ruşi 

acuzaţi de spionaj au fost ex-

pulzaţi în ultimele luni din 

Bulgaria, Olanda, Austria, 

Franţa şi Republica Cehă. De 

fi ecare dată, Moscova a reac-

ţionat în mod simetric, denun-

ţând în acelaşi timp acuzaţii 

nefondate şi „rusofobe”.

Din februarie, justiţia ger-

mană acuză un german că a 

transmis Rusiei date despre 

camera deputaţilor (Bundes-

tag). Suspectul a lucrat pen-

tru o companie însărcinată de 

mai multe ori de Bundestag 

să efectueze verifi cări ale lap-

topurilor sale.

Rusia, acuzată 
de piraterie informatică

De asemenea, Rusia este 

acuzată de piraterie informa-

tică pe scară largă care a vi-

zat calculatoarele Bundesta-

gului şi biroul Angelei Merkel 

în 2015, precum şi NATO şi 

canalul de televiziune în lim-

ba franceză TV5 Monde.

Şeful diplomaţiei germane, 

Heiko Maas, a avertizat împo-

triva unor posibile tentative de 

dezinformare din partea Rusi-

ei înainte de alegerile parla-

mentare de la sfârşitul lunii 

septembrie din Germania, pe 

care le-a califi cat drept „com-

plet inacceptabile”.

În pofi da acestor relaţii ten-

sionate, Moscova şi Berlinul 

continuă să îşi apere contro-

versatul proiect de gazoduct 

Nord Stream 2, care va lega 

cele două ţări, împotriva opo-

ziţiei Statelor Unite.

Noi tensiuni între 
Rusia și Germania
Relaţiile dintre cele două puteri sunt deja tensionate, 
în special din cauza problemei ucrainene şi a acuzaţiilor 
de spionaj cibernetic formulate la adresa Moscovei

Germania a arestat un om de ştiinţă rus, suspectat de spionaj pentru Moscova 
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Următoarea pandemie 

este aproape şi nu există 

niciun vaccin care să o 

vindece, atrag atenţia 

reprezentanţii ONU care 

spun că seceta este o 

criză globală ascunsă, 

care riscă să devină 

„următoarea pandemie” 

dacă ţările nu iau 

măsuri urgente în ceea 

ce priveşte gestionarea 

apei şi a terenurilor.

Mami Mizutori, repre-

zentantul special al secre-

tarului general al ONU pen-

tru reducerea riscului de 

dezastre, a declarat: „Sece-

ta este pe punctul de a de-

veni următoarea pandemie 

şi nu există niciun vaccin 

care să o vindece. Cea mai 

mare parte a lumii va trăi 

cu stres hidric în următorii 

câţiva ani. Cererea va de-

păşi oferta în anumite pe-

rioade. Seceta este un fac-

tor major în degradarea te-

renurilor şi în scăderea ran-

damentelor pentru culturi-

le majore”.

„Oamenii trăiesc cu se-

cetă de 5.000 de ani, dar ce-

ea ce vedem acum este foar-

te diferit. Activităţile uma-

ne exacerbează seceta şi spo-

resc impactul, ameninţând 

cu deraierea progresului în 

ceea ce priveşte ridicarea 

oamenilor din sărăcie”, a 

continuat aceasta.

Nici ţările dezvoltate nu 

au scăpat. SUA, Australia şi 

sudul Europei s-au confrun-

tat cu secetă în ultimii ani. 

Seceta costă peste 6 miliar-

de de dolari pe an ca impact 

direct în SUA şi aproxima-

tiv 9 miliarde de euro în UE, 

dar şi aceste sume pot fi 

subestimate.

Roger Pulwarty, om de şti-

inţă la Administraţia Naţio-

nală Oceanică şi Atmosferi-

că a SUA şi coautor al rapor-

tului, a precizat că pe Dună-

re, în Europa, seceta recuren-

tă din ultimii ani a afectat 

transporturile, turismul, in-

dustria şi generarea de ener-

gie. „Trebuie să avem o per-

spectivă modernizată asupra 

secetei”, a spus el. „Trebuie 

să ne uităm la modul de ges-

tionare a resurselor precum 

râurile şi bazinele hidrogra-

fi ce mari”, a adăugat acesta.

Creşterea populaţiei ex-

pune, de asemenea, mai mul-

te persoane în multe regi-

uni la impactul secetei, se 

arată în raport.

Schimbarea modelelor de 

precipitaţii ca urmare a de-

falcării climei este un factor 

cheie al secetei, dar rapor-

tul identifi că, de asemenea, 

utilizarea inefi cientă a resur-

selor de apă şi degradarea 

terenurilor în cadrul agricul-

turii intensive şi a practici-

lor agricole slabe ca jucând 

un rol important. Defrişări-

le, utilizarea excesivă a în-

grăşămintelor şi pesticidelor, 

supra-păşunatul şi supraex-

tracţia apei pentru agricul-

tură sunt, de asemenea, pro-

bleme majore, spune acesta.

Mizutori a cerut guverne-

lor să ia măsuri pentru a aju-

ta la prevenirea secetei prin 

reformarea şi reglementarea 

modului în care apa este ex-

trasă, stocată şi utilizată şi 

modul în care este gestionat 

terenul. Ea a spus că sisteme-

le de avertizare timpurie ar 

putea ajuta mult persoanele 

afl ate în pericol şi că acum 

sunt disponibile tehnici avan-

sate de prognozare a vremii.

Seceta, una dintre marile 
probleme în viitor

Etna, care are 3.300 

de metri înălţime şi se 

află în Sicilia, a erupt 

din craterul sud-estic, 

a indicat Institutul 

Naţional de Geofizică 

şi Vulcanologie (INGV).

Lava curgea de pe versan-

tul muntelui şi o coloană de 

fum se ridica spre cer.

Institutul a înregistrat, de 

asemenea, erupţii la Strom-

boli, situat pe insula vulcani-

că cu acelaşi nume, la aproxi-

mativ 70 de kilometri nord-est 

de Sicilia. Pâraie de lavă co-

boară adesea de la vulcanul î-

nalt de 900 de metri spre zo-

na de coastă a insulei mici.

Nu au fost semnalate per-

soane rănite sau pagube ma-

jore. Ambii vulcani au erupt 

în mod repetat în ultimele 

săptămâni

Vulcanii Etna şi Stromboli 
au erupt din nou

Imaginile difuzate 

de media belgiene prezin-

tă clădiri cu acoperişuri 

smulse, geamuri sparte 

şi maşini avariate după 

furtuna de sâmbătă.

Au fost raportate pagube 

la 92 de clădiri, iar aproxima-

tiv 10 structuri au fost grav 

avariate şi nu mai sunt locui-

bile, conform relatării care ci-

tează autorităţi locale.

Majoritatea persoanelor ră-

nite se afl au pe terasa unei 

cafenele la momentul produ-

cerii furtunii, conform relată-

rii. Localitatea Beauraing es-

te situată la sud de oraşul bel-

gian Namur, în apropiere de 

frontiera cu Franţa.

O furtună a făcut 
dezastru în Olanda

O furtună puternică pro-

dusă în Olanda a cauzat dis-

trugerea a şase locuinţe la 

vest de oraşul Utrecht, a dus 

la rănirea a nouă persoane 

şi a doborât numeroşi co-

paci. Mii de copaci au fost 

culcaţi la pământ în parcul 

Naţional Utrechtse Heuvel-

rug – unii cu o vechime de 

peste 150 de ani după ce fur-

tuna s-a dezlănţuit vineri.

„Întregi suprafeţe forestie-

re au fost culcate la pământ”, 

a precizat un purtător de cu-

vânt al autorităţii forestiere.

Întrucât există încă perico-

lul prăbuşirii unor copaci şi a 

ruperii crengilor, zona a fost 

închisă vizitatorilor, a spus el.

Furtuna s-a dezlănţuit cel 

mai sever într-o regiune cu o 

lăţime de circa 3 kilometri şi 

o lungime de 5 kilometri la 

nord de satul Leersum, au pre-

cizat autorităţile.

Este posibil să fi  fost o tor-

nadă, însă serviciul de mete-

orologie urmează să stabileas-

că natura fenomenului.

Inundaţii în Crimeea

Autorităţile din Crimeea, 

anexată de Rusia, au dispus 

vineri evacuarea unor regiuni 

din oraşul Ialta după ce ploi-

le abundente au provocat in-

undaţii grave pe teritoriul pe-

ninsulei de la Marea Neagră.

Regiunea, pe care Rusia a 

anexat-o de la Ucraina în 2014, 

a declarat stare de urgenţă şi 

a solicitat ajutorul armatei 

pentru a limita pagubele pro-

vocate de inundaţii.

La Ialta, o destinaţie tu-

ristică populară situată pe 

coasta sudică a peninsulei, 

autorităţile au luat măsuri 

de evacuare după creşterea 

nivelului apelor.

„Evacuăm mai întâi oa-

menii din zonele inundate 

din centrul oraşului şi din 

cele situate în apropierea râ-

urilor”, a declarat Yanina 

Pavlenko, cea care conduce 

administraţia oraşului, cita-

tă într-un comunicat.

Cu o linie de coastă cu 

un relief neuniform şi o cli-

mă blândă, Crimeea a fost 

una dintre destinaţiile pre-

ferate de nobilimea rusă în 

secolul al XIX-lea şi a va-

canţelor finanţate de stat ale 

lucrătorilor sovietici în pe-

rioada sărbătorilor.

De la anexarea peninsu-

lei de către Moscova, Crime-

ea a continuat să fi e o des-

tinaţie populară pentru tu-

riştii ruşi, autorităţile inves-

tind intens pentru a conec-

ta peninsula de sudul Rusi-

ei printr-un uriaş pod rutier 

şi feroviar. Ucraina doreşte 

însă peninsula înapoi.

Imaginile surprinse în ora-

şul cu o populaţie de circa 

80.000 de locuitori prezintă 

maşini aproape complet scu-

fundate în apele tulburi.

Pavlenko a solicitat, de 

asemenea, populaţiei să se 

aprovizioneze cu apă pota-

bilă după ce oraşul a între-

rupt alimentarea cu apă şi 

a blocat căile de acces. Nu 

au fost raportate victime pâ-

nă în prezent. 

Vremea extremă 
face ravagii în Europa!
Şaptesprezece persoane au suferit răni uşoare după ce o tornadă 
a lovit în acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei

Au fost raportate pagube la 92 de clădiri, iar aproximativ 10 structuri au fost grav avariate şi nu mai sunt locuibile
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CONVOCATOR
CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare si Or-
dinare a Actionarilor

RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Administratorul Unic al RAIKO TRANSILVANIA S.A. („Societatea”), 
o societate pe actiuni cu sediul in Capusu Mare, str. Principala nr. 310, 
jud. Cluj, Romania, avand codul de inregistrare fi scala RO 33125302 si 
numar de ordine in registrul comertului: J12/1527/06.02.2014,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile 
si ale Actului Constitutiv, convoaca

1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) 
pentru data de 26.07.2021 ora 11.00, care va avea loc la adre-
sa din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indrepta-
titi sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zi-
lei de 01.07.2021, considerata Data de Referinta si

2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pen-
tru data de 26.07.2021 ora 12.30, care va avea loc la adresa 
din Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, la care sunt indreptatiti 
sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 
01.07.2021, considerata Data de Referinta.

In cazul in care la prima convocare nu se realizeaza cvorumul 
legal si statutar de prezenta,

AGEA se va desfasura in data de 27.07.2021 ora 11.00, la 
aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceea-
si ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Ac-
tionarilor la aceeasi Data de Referinta 01.07.2021 si

AGOA se va desfasura in data de 27.07.2021 ora 12.30, la 
aceeasi adresa, in Str. Clujului nr. 81, Turda, jud. Cluj, cu aceea-
si ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Ac-
tionarilor la aceeasi Data de Referinta 01.07.2021.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actiona-
rilor este urmatoarea:

1. Aprobarea schimbarii Sediului social al Societatii la noua 
adresa din Str. Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj.

2. Aprobarea achizitionarii utilajelor marca GASPARINI type 
I.T.A 500X0, 6 model PRO 65, pentru suma de 260.354 euro 
de la RRS Sp. z o.o, Reymonta 2 77-400 Zlotów VAT nr. 7671698540 
si linie completa de jgheaburi 125, model 80-300 pentru 81.000 
euro de la RRS Sp. z oo Sk a, Radarowa 165 80-298 Gdańsk VAT 
nr 7671698617.

3. Aprobarea modifi carii art. 6.2 din Actul Constitutiv, ce va 
avea urmatorul cuprins: „Capitalul social este impartit in 4.122.520 
de actiuni nominative, cu o valoare de 1 RON fi ecare”.

4. Aprobarea modifi carii art. 6.3 din Actul Constitutiv, ce va 
avea urmatorul cuprins: „Lista actionarilor Societatii este tinu-
ta de catre Depozitarul Central S.A., in conformitate cu legisla-
tia aplicabila pietei de capital si Codul Depozitarului Central”.

5. Aprobarea modifi carii art. 6.5 din Actul Constitutiv, ce va 
avea urmatorul cuprins: „Participarea la benefi cii si pierderi a 
actionarilor Societatii este proportionala cu cota detinuta de 
acestia in capitalul social”.

6. Aprobarea modifi carii art. 7.2 din Actul Constitutiv, ce va 
avea urmatorul cuprins: „Actiunile Societatii sunt emise in for-
ma dematerializata si sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bu-
curesti”.

7. Aprobarea modifi carii Actului Consitituiv, prin adaugarea 
urmatoarelor Coduri CAEN: „4719 – Comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse 
nealimentare si 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzi-
re si de aer conditionat”.

8. Aprobarea deschiderii unei fi liale Raiko Transilvania in Polo-
nia, care treptat sa preia activitatea societatii afi liate, Raiko Polska.

9. Aprobarea Datei de Inregistrare, defi nita ca fi ind data ca-
re serveste la identifi carea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile AGEA. Identifi carea actionarilor se va face prin con-
sultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Pro-
punerea pentru Data de Inregistrare este: 10.08.2021, iar pen-
tru ex-date 09.08.2021.

10. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a 
administratorului societatii, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna 
hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatu-
ra cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalita-
tile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actio-
narilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesto-
ra la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
este urmatoarea:

1. Aprobarea situatiilor fi nanciare anuale pentru exercitiul fi -
nanciar 2020, insotite de Raportul Administratorului si de Ra-
portul Auditorului fi nanciar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului pen-
tru exercitiul fi nanciar 2020.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 
2021.

4. Aprobarea repartizarii profi tlului din anul 2020, in valoa-
re de 373.737 lei, astfel:

a) rezerve legale: 22.257 lei
b) profi t ramas nedistribuit: 351.480 lei
5. Aprobarea Datei de Inregistrare, defi nita ca fi ind data ca-

re serveste la identifi carea actionarilor asupra carora se rasfrang 
hotararile AGOA. Identifi carea actionarilor se va face prin con-
sultarea Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Pro-
punerea pentru Data de Inregistrare este: 10.08.2021, iar pen-
tru Ex-date 09.08.2021.

6. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituire, a ad-
ministratorului societatii, d-l Tomasz KURCIN pentru a semna ho-
tararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura 
cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile 
prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionari-
lor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la 
Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

Conform prevederilor legale in vigoare, au dreptul de a par-
ticipa si de a vota in cadrul Adunarilor Generale Extraordinare 
si Ordinare numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari 
la sfarsitul zilei de 01.07.2021 (Data de Referinta).

Actionarii pot participa la Adunarile Generale Ordinare si Ex-
traordinare direct sau pot fi  reprezentati de catre alte persoane, 
in conditiile legii si conform Actului Constitutiv sau pot vota prin 
corespondenta. In toate aceste situatii, sunt necesare documen-
tele prezentate mai jos, cu mentiunea ca, in cazul votului prin 
corespondenta (e-mail sau corespondenta tiparita), actele de 

identitate vor fi  transmise in copie conform cu originalul, sub 
semnatura olografa a actionarului.

Toate documentele depuse in numele actionarilor, precum 
si copii ale actelor de identitate prezentate in original, vor fi  pas-
trate de catre Raiko Transilvania S.A.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA 
pentru persoanele fi zice sunt:

- Daca participa direct: simpla proba a identitatii, facuta cu 
actul de identitate, in original;

- Daca este reprezentat de o alta persoana fi zica:
a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
b) actul de identitate al imputernicitului, in original,
c) imputernicire notariala semnata de persoana fi zica repre-

zentata precum si
d) procura speciala pusa la dispozitie de Raiko Transilvania 

S.A., in original;

- Daca este reprezentat de o persoana juridica:
a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate,
b) un document ofi cial care atesta calitatea reprezentantului 

legal (certifi cat constatator eliberat de Registrul Comertului in 
termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate 
competenta, in original) al imputernicitului,

c) actul de identitate al reprezentantului imputernicitului, in 
original, precum si d) procura speciala pusa la dispozitie de Raiko 
Transilvania S.A., in original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA 
pentru persoanele juridice sunt:

- Daca este reprezentata de reprezentantul legal:
a) un document ofi cial care ii atesta aceasta calitate (certifi -

cat constatator eliberat de Registrul Comertului in termenul de 
valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, 
in original) si

b) actul de identitate al reprezentantului legal, in original;
- Daca este reprezentat de o alta persoana decat reprezen-

tantul legal:
a) un document ofi cial care atesta calitatea reprezentantului 

legal (certifi cat constatator eliberat de Registrul Comertului in 
termenul de valabilitate sau alta dovada emisa de o autoritate 
competenta, in original),

b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal,
c) actul de identitate al reprezentantului, in original
d) procura speciala pusa la dispozitie de Raiko Transilvania S.A.

Pentru desfasurarea votului prin reprezentanti, Raiko Tran-
silvania S.A. pune la dispozitia actionarilor procuri speciale in-
cepand cu data de 25.06.2021.

Pentru a fi  considerate valide, procurile speciale completate 
de actionari vor cuprinde obligatoriu informatiile prevazute in 
formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu 
precizarea votului pentru fi ecare punct de pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea procurii speciale (in 3 exem-
plare originale – un exemplar al procurii va fi  transmis catre 
Raiko Transilvania S.A., unul va fi  inmanat reprezentantului, iar 
cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar), sub sanctiu-
nea pierderii dreptului de vot, vor fi  transmise catre Raiko Tran-
silvania S.A. documentele necesare verifi carii indeplinirii condi-
tiilor legale de reprezentare, inainte de data AGOA si AGEA.

Data limita pentru primirea documentelor la Raiko Transil-
vania S.A. este 26.07.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), respec-
tandu-se procedura descrisa in cele ce urmeaza:

a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, un 
exemplar al procurii, insotit de documentele mentionate a fi  
necesare pentru participarea la AGOA si AGEA si specifi cate in 
procura, se vor depune/expedia la sediul societatii din str. Stra-
da Clujului 81, Turda, judetul Cluj.

b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura 
va fi  transmisa prin document cu semnatura electronica extin-
sa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, 
la adresa: investors@raiko.com. In cazul transmiterii in format 
electronic a procurii, vor fi  transmise contra-semnate electro-
nic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certifi cata) 
si documentele mentionate a fi  necesare pentru participarea 
la AGOA si AGEA.

De asemenea, reprezentarea actionarilor in adunarea gene-
rala se poate face si in baza unei imputerniciri generale. Prin 
intermediul acestei imputerniciri generale, actionarul reprezen-
tat acorda reprezentantului sau posibilitatea de a vota in toate 
aspectele afl ate in dezbaterea unei sau mai multor adunari ge-
nerale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv in ceea ce prives-
te actele de dispozitie, fara instructiuni specifi ce de vot din par-
tea actionarului.

Pentru a fi  considerate valabile, imputernicirile generale tre-
buie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele in-
formatii:

1. numele/denumirea actionarului;
1. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acor-

da imputernicirea);
2. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a 

acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile pur-
tand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor da-
tate anterior;

3. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezen-
tantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernici-
rea generala in adunarea generala ordinara si/sau extraordina-
ra a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data 
de referinta, cu specifi carea expresa a societatii/societatilor pen-
tru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod 
individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anu-
mita categorie de emitenti.

Totodata, imputernicirea generala va fi  valabila numai daca 
se acorda de catre actionar, in calitate de client, unui interme-
diar (societati de servicii de investitii fi nanciare autorizate de 
A.S.F., institutii de credit autorizate de BVB, in conformitate cu 
legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura aces-
tora autorizate in statele membre sau nemembre sa presteze 
servicii si activitati de investitii) sau unui avocat, in limita unei 
perioade de maximum 3 (trei) ani, in conformitate cu prevede-
rile legale in vigoare.

Actionarii nu vor putea fi  reprezentati in Adunarea Generala 
Ordinara si Extraordinara a actionarilor pe baza unei imputer-
niciri generale de catre o persoana care se afl a intr-o situatie de 
confl ict de interese, in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a) este un actionar majoritar al Raiko Transilvania S.A. sau 
o alta persoana, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conduce-
re sau de supraveghere al Raiko Transilvania S.A., al unui acti-
onar majoritar sau al unei persoane controlate, conform preve-
derilor lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Raiko Transilvania S.A. 
ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, con-
form prevederilor lit. a);

d) este sotul, ruda sau afi nul pana la gradul al patrulea in-
clusiv al uneia dintre persoanele fi zice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicitul nu poate fi  substituit de o alta persoana de-
cat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de 
catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana im-
puternicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exerci-
te mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face 
parte din organul sau de administrare sau conducere sau din-
tre angajatii sai.

Data limita pentru primirea imputernicirii generale la Raiko 
Transilvania S.A., sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, es-
te 26.07.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), respectandu-se pro-
cedura descrisa in cele ce urmeaza:

a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, o 
copie a imputernicirii, cuprinzand mentiunea conformitatii cu 
originalul sub semnatura reprezentantului, insotita de docu-
mentele mentionate a fi  necesare pentru participarea la AGOA 
si AGEA si specifi cate in procura, daca este cazul, se vor depu-
ne/expedia la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, ju-
detul Cluj.

b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, procura 
va fi  transmisa prin document cu semnatura electronica extin-
sa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, 
la adresa: investors@raiko.com. In cazul transmiterii in format 
electronic a procurii, vor fi  transmise contra-semnate electro-
nic (scanate si apoi semnate cu semnatura digitala certifi cata) 
si documentele mentionate a fi  necesare pentru participarea 
la AGOA si AGEA.

Imputernicirea generala va inceta prin:
a) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, 

transmisa catre Raiko Transilvania S.A, in forma tiparita sau prin 
e-mail, conform procedurii mai sus mentionata, cel mai tarziu 
pana la data de 26.07.2021, ora 11:00 – ora Romaniei (data-li-
mita de depunere a imputernicirilor) redactata in limba roma-
na ori in limba engleza; sau

b) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de 
referinta aplicabila adunarii generale (01.07.2021) sau

c) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de 
a vota prin corespondenta, inainte de AGOA si AGEA, pana la 
data limita 26.07.2021, ora 11:00 (ora Romaninei) – data re-
ceptionarii de catre Raiko Transilvania S.A. a votului lor, prin 
utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispo-
zitia actionarilor incepand cu data de 25.06.2021. Pentru votul 
prin corespondenta, se va folosi urmatorul sistem:

a) Daca se opteaza pentru transmiterea in forma tiparita, for-
mularele de vot vor fi  depunse/transmise la sediul societatii din 
Strada Clujului nr. 81, Turda, judetul Cluj pana la data limita 
mentionata. Formularul de vot prin corespondenta va fi  consi-
derat valid doar daca este insotit de documentele mentionate 
a fi  necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.

b) Daca se opteaza pentru transmiterea prin e-mail, formu-
larele de vot prin corespondenta pot fi  trimise, prin documen-
te semnate cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 
455/2001 privind semnatura electronica, la adresa de e-mail: 
investors@raiko.com, pana la data limita mentionata. In cazul 
transmiterii in format electronic a formularului de vot, pentru 
a fi  considerat valid votul, vor fi  transmise contra-semnate elec-
tronic (scanate si apoi semnate cu semnatura electronica) si 
documentele mentionate a fi  necesare pentru participarea la 
AGOA si AGEA.

Incepand cu data de 25.06.2021, formularele de procuri spe-
ciale pentru AGOA si AGEA, respectiv cele pentru exercitarea 
dreptului de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul 
Raiko Transilvania S.A. din Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj 
sau pot fi  descarcate de pe website-ul societatii (www.raiko.
com), de la sectiunea pentru investitori.

In conformitate cu prevederile legale si Actul Constitutiv, unul 
sau mai multi actionari, care detin individual sau impreuna cel 
putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de 
la data publicarii convocarii:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca 
fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau de un proiect de 
hotarare propus spre aprobare adunarii generale, care sa fi e 
transmise la sediul societatii din Strada Clujului 81, Turda, jude-
tul Cluj.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele inclu-
se sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi, propuneri ca-
re vor fi  formulate in scris si transmise la sediul societatii din 
Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplini-
rea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi  trans-
mise pana la datele precizate, utilizand una din formele de trans-
mitere urmatoare:

a) prin document olograf, in original, prin posta sau servicii 
de curierat, in plic inchis marcat „Propunere de noi puncte pe 
ordinea de zi pentru AGOA si/sau pentru AGEA ”, la Raiko Tran-
silvania S.A. in Strada Clujului 81, Turda, judetul Cluj;

b) prin document cu semnatura electronica extinsa, conform 
Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail 
avand ca subiect „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pen-
tru AGOA si/sau pentru AGEA ” la adresa: investors@raiko.com.

Daca va fi  cazul, ordinea de zi revizuita va fi  publicata in con-
formitate cu prevederile legale in vigoare.

Materialele informative asupra punctelor afl ate pe ordinea 
de zi a Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionari-
lor precum si alte informatii suplimentare se pot obtine prin 
email sau telefon, persoana de contact d-l Tomasz Kurcin, tel: 
+48601278888 sau +40743044668, email: tomasz.kurcin@
raiko.com sau investors@raiko.com, pana cel tarziu la data de 
21.07.2021, ora 11:00.

Administrator unic
Tomasz Kurcin
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ PUBLIC

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță 
publicul interesat că ”Amenajamentul fondului forestier 
proprietate privată aparținând Composesoratului Pădurilor 
și Pășunilor Someșu Cald, UP I Pășune Someș, județul 
Cluj“, amplasat pe teritoriul UAT Gilău, titular: 
Composesoratul  Pădurilor și Pășunilor Someșu Cald, nu 
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observațiile 
și comentariile publicului interesat privind decizia etapei 
de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax:0264-410716, email: 
office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni până joi între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului.

BULETIN INFORMATIV

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

MARŢI, 22 IUNIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str. Observatorului nr. 123, 125, 127; str. Frunzișului nr. 110, 112; str. Armoniei; 

str. Melodiei;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str. Bicaz; Colonia Budunuș; str. Gheorgheni; str. Soporului; Aleea Buziaș; Aleea 

Topliţa; Aleea Târnăveni, Aleea Luduș;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

MIERCURI, 23 IUNIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str.Traian Dorz; str. Nicolae Moldoveanu; str. Costache Ioanid; str. Richard 

Wurmbrand; str. Valea Chintăului;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str. Frunzișului între numărul 40 și str. Observatorului; str. Câmpului între nr. 296 

și str. D.D. Roșca; str. Agrișelor; str. Salviei – lipsă apă
2. Str. Parâng; Aleea Clăbucet; Aleea Putna; Aleea Meziad; Aleea Iezer; Aleea 

Gurghiu; str. Negoiu; str. Mehedinţi; Aleea Bâlea – furnizare apă cu presiune scăzută
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

JOI, 24 IUNIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str. Edgar Quinet între str. Alexandre Dumas și str. Edgar Quinet nr. 57; str. 

Alexandre Dumas; str. Leonardo da Vinci; str. Radu Gyr;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

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

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

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

SERVICIUL CLIENȚI

BULETIN INFORMATIV

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

MARŢI, 22 IUNIE 2021
Localitatea: Dej
1. Str. Înfrăţirii între numerele 14 și 31;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 12:00 – 16:00

Localitatea: Suceagu
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

MIERCURI, 23 IUNIE 2021
Localitatea: Valea Ierii, Caps
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

JOI, 24 IUNIE 2021
Localitatăţile: Chinteni, Deuşu, Măcicaşu, Sânmărtin, Vechea
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Localitatea: Feleacu – partea dreapta a drumului E81 pe direcţia Cluj-Napoca – Turda
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

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

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

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

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. NAPOCA STEEL S.R.L. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul Construire hală de producţie şi depozitare 
cu anexe administrative şi tehnice, racorduri şi branşamente 
la utilităţi, împrejmuire, organizarea execuţiei lucrărilor, 
propus a fi  realizat în comună Bonţida, sat Răscruci, F.N., 
CF 55355 Bonţida, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din Municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul 
titularului în zilele de luni-joi între orele 0900 – 1200.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr. 
99, jud. Cluj.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MARGARIT DOINA DORINA, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru: „Elaborare plan urbanistic zonal în condiţiile 
legii nr. 350/2001 actualizată“, situat în Municipiul Cluj-
Napoca, str. Alexandru Odobescu, F.N., jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului/proiectantului, strada Frunzișului nr.34, Cluj-
Napoca, din data de 18.06.2021, între orele 8- 14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 08.07.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, fax 0264- 412914, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – joi, între orele 9-
14 și vineri între orele 9-13.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. SAPIENT S.R.L. titular al proiectului Elaborare 
PUD: construire centru comercial parter, construcţii anexe 
(post trafo, gospodărie de apă) amenajări exterioare în 
incintă (platformă parcare spaţii verzi, drumuri, trotuare) 
accese auto şi pietonale, împrejmuirea terenului, semnale 
publicitare (totem publicitar, casete luminoase, panouri 
publicitare pe faţadele clădirii şi în parcare), reţele instalaţii 
în incintă şi branşare la utilităţi, organizare de şantier, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M.Cluj, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
Elaborare PUD: construire centru comercial parter, 
construcţii anexe (post trafo, gospodărie de apă) amenajări 
exterioare în incintă (platformă parcare spaţii verzi, 
drumuri, trotuare) accese auto şi pietonale, împrejmuirea 
terenului, semnale publicitare (totem publicitar, casete 
luminoase, panouri publicitare pe faţadele clădirii şi în 
parcare), reţele instalaţii în incintă şi branşare la utilităţi, 
organizare de şantier, propus a fi  amplasat în municipiul 
Turda, Str. Univers, F.N., jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M.CLuj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, în zilele de Luni-Vineri, între orele 
09.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunțului pe pagina A.P.M. Cluj: 
http://apmcj.anpm.ro.
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Laurel Hubbard, 
primul sportiv 
transgender de la 
Jocurile Olimpice
Halterofi la Laurel Hubbard va 
deveni primul sportiv transgen-
der care va concura la Jocurile 
Olimpice, după ce a fost selecţi-
onată în lotul Noii Zeelande 
pentru olimpiada de la Tokyo, 
o decizie care va declanșa o no-
uă dezbatere arzătoare despre 
incluziune și echitate în sport.
Hubbard, care obţinuse dreptul 
de a participa la un concurs 
preolimpic în luna mai, va fi  în-
scrisă la categoria 87 kg, selec-
ţia ei fi ind posibilă de un 
amendament la sistemul de ca-
lifi care olimpică, perturbat de 
pandemia de coronavirus.
La 43 de ani, Laurel va fi  cea 
mai în vârstă halterofi lă de la 
Jocuri, iar până în 2013 a con-
curat la competiţiile masculine.
Sportiva neozeelandeză era eli-
gibilă să concureze la Jocurile 
Olimpice începând cu 2015, 
când CIO a emis noi linii direc-
toare care permit oricărui spor-
tiv transgender să concureze ca 
femeie cu condiţia ca nivelul de 
testosteron să fi e sub limita de 
10 nanomoli pe litru cu cel pu-
ţin 12 luni înainte de prima lor 
competiţie.

Viitorul şi Farul 
au fuzionat
Gruparea de fotbal din Liga I FC 
Viitorul și divizionara secundă 
Farul au fuzionat, echipa din 
primul eșalon urmând să se nu-
mească Farul Constanţa și să 
fi e condusă de antrenorul 
Gheorghe Hagi, a anunţat, 
luni, într-o conferinţă de presă, 
președintele noii entităţi, 
Gheorghe Popescu.
Fuziunea celor două cluburi 
s-a realizat sub sloganul „O 
singură echipă, Un singur 
brand, O singură iubire, 
Farul Constanţa”.
În noua organigramă, postul 
de președintele al clubului 
Farul Constanţa este ocupat de 
Gheorghe Popescu, iar cel de 
vicepreședinte de Tiberiu Curt. 
Clubul Farul are trei acţionari: 
Gheorghe Hagi, Ciprian Marica 
și Zoltan Iasko.
La evenimentul de luni au par-
ticipat printre alţii, președinte-
le Consiliului Judeţean 
Constanţa, Mihai Lupu, prima-
rul Municipiului Constanţa, 
Vergil Chiţac, primarul orașului 
Ovidiu, George Scupra, foști 
jucători ai clubului Farul și re-
prezentanţi ai suporterilor gru-
pării constănţene.

Voleibalistele 
de la „U”, salvate 
de Federaţie
Conform deciziei Federaţiei 
Române de Volei, echipa femi-
nină ”U” NTT Data Cluj va evo-
lua și în sezonul viitor pe prima 
scenă a voleiului românesc.
În urma retragerii formaţiilor 
CSU Belor Galaţi și CSU 
Medicina CNUE Tg. Mureș, echi-
pa clujeană, alături de CS Dacia 
Mioveni 2012, CSM Focșani 
2007 și FC Argeș, au primit o 
invitaţie din partea forului con-
ducător, pe care a acceptat-o.
Cealaltă echipă care va juca în 
prima ligă este CS Mioveni, în 
condiţiile în care FC Arges și 
CSM Focșani au refuzat invitaţia 
Federaţiei Române de Volei.

Pe scurt

Tehnicianul Costel Enache 

a fost numit, duminică, în 

funcţia de antrenor prin-

cipal al echipei CSM Poli 

Iaşi, grupare recent retro-

gradată în Liga a II-a.

„CSM Politehnica Iaşi a-

re un nou antrenor. Costel 

Enache a acceptat propu-

nerea conducerii clubului 

din Copou şi va fi tehnici-

anul echipei în sezonul vi-

itor. În vârstă de 48 de ani, 

antrenorul Politehnicii a mai 

lucrat în Copou în urmă cu 

8 ani. De atunci a condus 

formaţii din primele două 

ligi, dar şi reprezentativa 

sub 19 ani a României”, 

anunţă clubul moldovean 

pe site-ul său oficial.

Enache preia postul lăsat 

liber de italianul Nicolo Na-

poli după retrogradarea din 

Liga I de la fi nalul sezonului 

2020-2021. În vârstă de 48 de 

ani, Costel Enache a condus 

în cariera sa formaţiile Cea-

hlăul Piatra Neamţ, CSM Poli 

Iaşi, Dunărea Galaţi, Româ-

nia U18, România U19, FC 

Botoşani, Astra Giurgiu, FC 

Hermannstadt, Petrolul Plo-

ieşti şi ultima oară Universi-

tatea Cluj.

Clubul CSM Poli Iaşi are 

de câteva zile şi o nouă con-

ducere administrativă, în func-

ţia de preşedinte al Consiliu-

lui Director fi ind numit Vasi-

le Simionaş, în timp ce Florin 

Briaur va fi  manager general.

Costel Enache va fi 
adversarul lui „U”

FC Universitatea Cluj a 

ajuns la o înţelegere cu 

Andrei Blejdea (24 de 

ani), un jucător cu profi l 

ofensiv ce poate evolua pe 

poziţia de extremă stânga, 

dar şi pe postul de mijlo-

caş de creaţie.

Crescut de Dinamo Bucu-

reşti, Andrei Blejdea nu a de-

butat la nivel de seniori pen-

tru echipa din „Ştefan cel Ma-

re”, transferându-se la 18 ani 

în Elveţia la echipa de ligă se-

cundă FC Wil 1900. A debu-

tat pentru elveţieni la începu-

tul sezonului 2014/2015. A bi-

fat în total şase prezenţe pen-

tru echipa de seniori şi pen-

tru formaţia secundă a celor 

de la FC Wil. La începutul 

anului 2015 a trecut în tabă-

ra slovenilor de la NK Domza-

le, evoluând pentru juniorii 

echipei. A fost cedat sub for-

mă de împrumut la NK Kranj 

în liga secundă din Slovenia. 

A jucat în 17 partide pentru 

Kranj, marcând două goluri.

La începutul sezonului 

2016/2017 a schimbat ţara, 

ajungând în Germania la Ein-

tracht Braunschweig. A bifat 

15 prezenţe şi a reuşit trei pa-

se de gol pentru formaţia se-

cundă la clubului.

A revenit în România un 

an mai târziu, fi ind transferat 

de Academica Clinceni în Li-

ga a II-a. În 23 de meciuri a 

înscris trei goluri pentru ilfo-

veni şi a reuşit şase assist-uri. 

În următorul sezon a îmbră-

cat tricoul celor de la Pandu-

rii Târgu Jiu. A jucat în 32 

dintre cele 38 de etape ale ace-

lei ediţii de campionat şi a 

marcat de opt ori. După un 

sezon bun din punct de ve-

dere individual la Târgu Jiu, 

Andrei a ajuns la FC Argeş pe 

1 iulie 2019. Alături de piteş-

teni a avut cel mai bun sezon, 

promovând alături de „trupa 

din Trivale” în Liga 1. În acea 

stagiune, Blejdea a fost utili-

zat în 24 de meciuri, bifând 

12 goluri şi 5 pase de gol.

În prima parte a sezonului 

recent încheiat, Andrei Blej-

dea a evoluat în 11 jocuri pen-

tru FC Argeş, după care în re-

tur a revenit la Dinamo Bu-

cureşti, echipă ce l-a format, 

purtând tricoul „alb-roşiilor” 

de 11 ori.

La nivel de echipă naţi-

onală, noul jucător al Uni-

versităţii Cluj are 11 selec-

ţii pentru naţionala U17 a 

României.

Universitatea Cluj l-a transferat 
pe Andrei Blejdea

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a câştigat al 

treilea său titlu de campi-

oană naţională, duminică, 

după ce a învins-o pe 

CSM CSU Oradea cu 86-67 

(21-16, 17-19, 28-11, 

20-21), în Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca, 

în meciul decisiv al fi na-

lei Ligii Naţionale.

Baschetbaliştii de la U-Ban-

ca Transilvania au zburdat pe 

teren şi au copleşit imediat 

defensiva orădeană. În nici 

trei minute, alb-negrii s-au 

desprins la 12-0 pe tabela de 

marcaj. Oradea a revenit, în-

să am încheiat în avantaj sfer-

tul inaugural, 21-16.

Garlon Green a sunat trezi-

rea în tabăra leilor, america-

nul egalând situaţia la 21. An-

drija Stipanovic a dat replica, 

iar combatantele au mers cap 

la cap până la pauză, atunci 

când scorul era 38-35.

Donatas Tarolis a făcut unul 

dintre cele mai bune meciuri 

la „U” şi a acoperit în între-

gime terenul, pe când Stipa-

novic a dominat situaţia sub 

panou. Coşuri au venit şi de 

la Patrick Richard sau Justin 

Edwars, astfel că U-Banca 

Transilvania a benefi ciat de 

28 de puncte avantaj. Oradea 

nu a mai putut emite preten-

ţii şi am dat drumul la sărbă-

toare, tabela indicând, la fi -

nal, 86-67.

„U” a câştigat cu 3-2 fi na-

la, după 73-62 şi 103-80 în pri-

mele meciuri, pe teren pro-

priu, 71-75 şi 60-64 în parti-

dele de la Oradea şi 86-67, în 

meciul decisiv.

Pentru clujeni acesta es-

te al treilea titlu de cam-

pioni, după cele din 2011 

şi 2017.

Lituanianul Donatas Ta-

rolis, cu 24 puncte, 5 recu-

perări şi 7 pase decisive, a 

fost cel mai bun om al echi-

pei clujene. Andrija Stipa-

novic a contribuit cu 13 p, 

9 rec, Justin Stefan Edwards 

cu 11 p, 5 pd, iar Patrick 

Neal Richard, cu 12 p, 4 

rec, 4 pd.

Campionii au făcut baie 
în Someş

Jucătorii de la U-BT 

Cluj-Napoca au fost încura-

jaţi de peste 4.000 de fani la 

meciul decisiv cu Oradea şi 

după meci au sărbătorit îm-

preună cu suporterii pe te-

ren, dar şi în Someş. Chiar 

dacă eram aproape de mie-

zul nopţii şi soarele a dispă-

rut de mult, baschetbaliştii 

lui „U” nu s-au dat în lături 

de la celebra baie în Someş.

Mihai Silvăşan a fost ne-

voit să îşi conducă echipa 

în cârje la meciurile cu CSM 

Oradea, dar cu toate astea 

a fost trup şi suflet dedicat 

performanţei.

„Nu prea am cuvinte. Es-

te un moment de relaxare şi 

de bucurie. A fost extrem de 

greu să câştigăm anul acesta. 

Ne-am luptat tot sezonul cu 

diferite probleme cum ar fi  

COVID sau accidentări. În ul-

timele meciuri am evoluat fă-

ră doi jucători din rotaţia de 

bază. Pentru acest lucru me-

rită multe felicitări jucătorii. 

Au fost adevăraţi eroi, şi-au 

dorit să câştige acest trofeu. 

Venim după doi ani în care 

ne-am pregătit. Anul trecut 

nu s-a decernat trofeul. Acum 

am întâlnit o echipă foarte bu-

nă în fi nală, îi felicit pentru 

felul cum au luptat şi cum au 

întors fi nala de la 2-0. Aici, 

acasă, cu suportul acestor fani 

minunaţi, nu prea aveam cum 

să pierdem. Le mulţumim şi 

sunt extrem de bucuros că am 

reuşit să fi m împreună. Sunt 

al şaselea jucător al nostru!”, 

a spus antrenorul clujenilor.

U-BT Cluj-Napoca, noua campioană 
a României la baschet masculin
U-BT Cluj-Napoca este noua campioană a României 
ce s-a impus în meciul cinci al finalei Ligii Naţionale de baschet.

U-BT Cluj-Napoca a obţinut titlul de campioană după un meci disputat în faţa a 4000 de fani
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