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SĂNĂTATE

Centru de vaccinare 
anti-COVID-19 , 
la Aeroportul Cluj
Călătorii şi aparţinătorii acestora se vor putea 
imuniza cu serul Johnson&Johnson, care se 
administrează într-o singură doză.  Pagina 5

SOCIAL

TIFF se deschide 
simultan în 20 de locaţii
La aniversarea a 20 de ediţii de TIFF, emoţii-
le Galei de deschidere vor fi  resimţite, în 
acest an, în 20 de localităţi din ţară. Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Paşi spre modernizarea 
Căii Mănăştur
Consilierii locali au votat în unanimitate 
adoptarea PUZ-ului care prevede proiectul de 
modernizare a Căii Mănăştur.  Pagina 3

EDUCAŢIE

BOR, în dezacord 
cu educaţia sexuală
Biserica Ortodoxă Română (BOR) nu este de 
acord cu introducerea materiei de educaţie 
sexuală în şcoli.  Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

3 922 113 17 14 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 22 iunie 2021

ECONOMIE

Clujul, locul 7 în topul pensionarilor
SĂNĂTATE

Aproape 100.000 de minori 
vaccinați împotriva COVID-19Casa Naţională de Pensii Pu-

blice a publicat o statistică cu 

cele mai mici şi cele mai mari 

pensii din ţară. Judeţul Cluj se 

situează pe locul șapte.

Judeţul Cluj se află pe lo-

cul șapte în ceea ce priveşte 

valoarea pensiilor. Cu un to-

tal de aproape 175.000 de pen-

sionari, Clujul are o pensie 

medie de doar 1.646 de lei, 

potrivit unei statistici realiza-

te de Casa Naţională de Pen-

sii Publice.

Pensia medie lunară a crescut 

cu 1 leu în luna mai, faţă de lu-

na precedentă, depăşind pentru 

prima oară suma de 1.600 de lei, 

potrivit datelor statisticie.

Potrivit statisticii, cele mai 

mari pensii se înregistrează în 

judeţul Hunedoara, unde pensia 

medie este de 2.122 de lei. A-

ceste pensii s-ar putea datora sa-

lariilor pe care le-au încasat an-

gajaţii care lucrau în mine. Cla-

samentul este urmat de Capita-

lă cu o medie de 2.024 de lei, 

iar pe locul trei urmează jude-

ţul Braşov cu 1.889 de lei.

Pe locul patru se situează ju-

deţul Galaţi, cu 1.732 lei, clasa-

mentul continuând cu Prahova 

(1.697 lei), Constanţa (1.693 lei) 

şi Cluj (1.646 lei).

Cele mai mici pensii le re-

găsim în judeţele următoare: 

Botoşani (1.272 lei), Giurgiu 

(1.280 lei), Vrancea (1.298 

lei), Bistriţa (1.336 lei), Bu-

zău (1.389 lei), Ialomiţa (1.392 

de lei).

Valeriu Gheorghiţă, medicul 

coordonator al campaniei de 

vaccinare, a prezentat datele 

despre vaccinarea COVID-19 în 

rândul adoleşcenţilor.

„Sunt peste 140.000 de copii, 

adolescenţi şi tineri cu vârsta cu-

prinsă între 12 şi 19 ani inclusiv 

care au fost vaccinaţi cu cel pu-

ţin o doză până la acest moment. 

Practic, sunt sub 10% din ceea 

ce înseamnă populaţie ţintă. Pri-

ma întrebare este dacă vaccina-

rea minorilor salvează sau nu 

vieţi şi răspunsul este cât se poa-

te de clar: da, salvează vieţi. 

Chiar dacă riscul minorilor de a 

face o formă gravă de boală es-

te semnifi cativ mai mic decât la 

adult, totuşi avem o rată de de-

ces înregistrată la nivel global de 

circa două pierderi de vieţi ome-

neşti la un milion de copii, ceea 

ce nu ştiu dacă înseamnă mult 

sau puţin, dar pentru persoana 

respectivă a fost o mortalitate de 

100%”, a afi rmat medicul Vale-

riu Gheorghiţă.

„Din datele pe care le avem 

până acum, sunt 98.134 de mi-

nori cu vârste între 12 şi 17 ani 

care s-au vaccinat, iar dintr-un 

raport privind dorinţa de vacci-

nare a elevilor, 45,5 % dintre elevi 

consideră că este foarte important 

şi important să se vaccineze”, a 

declarat premierul Florin Cîţu, în 

cadrul şedinţei menţionate.

Distracția pe Tarnița cu barca cu motor va fi sancționată
Pentru a putea fi aplicat, regulamentul de navigație pe Tarnița „așteaptă” emiterea unui ordin de ministru. 
Vor fi montate camere de supraveghere, anunță Alin Tișe președintele Consiliului Județeean Cluj. Pagina 3

Cei mai tari DJ vin 
și în acest an la UNTOLD

TOP 3 cei mai buni DJ din lume urcă pe scena principală a festivalului
A şasea ediţie a festivalului UNTOLD va aduce pe scena principală cele mai mari nume 
din industria EDM, primii trei DJ ai lumii, conform clasamentului DJ Mag 2020. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Biserica Ortodoxă Română 

(BOR)nu este de acord 

cu introducerea materiei 

de educație sexuală în școli. 

BOR susține că există deja 

materii în programa școlară 

care cuprind noținui 

de educație sanitară și sexu-

ală, potrivit edupedu.ro. 

Ghidul Biroului Regional 

pentru Europa al Organizației 

Mondiale a Sănătății (OMS) 

prevede predarea noțiunii des-

pre masturbare încă de la gru-

pa de vîrstă de 0-4 ani, însă Bi-

serica Ortodoxă Română susține 

că este o vârstă prea fragedă 

pentru predarea acestor noțiuni, 

având în vedere că în sistemul 

educațional din România, co-

piii din această grupă de vâr-

stă sunt ori în creșă, ori la 

grădiniță în grupa mică. 

„În tabelul prezentat în do-

cumentul OMS, pe grupa de 

vârstă 0-4 ani, trebuie predat 

despre masturbarea timpurie, 

despre bucuria și plăcerea 

atingerii propriului corp, iar 

la abilitățile de dezvoltat in-

tră și exprimarea propriilor 

necesități ale copiilor, dorințe 

și limite, în contextul jocului 

de-a medicul…

Între 4-6 ani, copilul trebu-

ie informat iar despre mastur-

barea timpurie și despre bucu-

ria și plăcerea atingerii propriu-

lui corp, dar și despre senti-

mentele sexuale apropiere, plă-

cere și excitare. Trebuie infor-

mat și despre relațiile de fami-

lie și relațiile dintre persoane 

de același sex, pentru accepta-

rea diversității și respectul față 

de diferitele stiluri de viață”, 

se arată în comunitatul Biseri-

cii Ortodoxe Române.

BOR nu este de acord 
cu introducerea materiei 
de educație sexuală în școli

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu a spus că în 

şcoală nu este mai multă 

corupţie decât în societate, 

el precizând că prin con-

cursul pentru directori 

care va începe în septem-

brie se va diminua această 

corupţie care există în mai 

multe şcoli din România.

Întrebat ce părere are des-

pre corupţia din şcolile ro-

mâneşti, având în vedere că 

un eurobarometru european 

realizat de Transparency In-

ternational susţine că siste-

mul educaţional din Româ-

nia este pe locul doi la co-

rupţie, ministrul Educaţiei a 

spus că „Principala proble-

mă a sistemului de învăţă-

mânt din România este ac-

cesul inechitabil la o educa-

ţie de calitate”.

Corupţia din şcoli, 
combătută prin 
concursurile de directori

Sorin Cîmpeanu a spus 

că există soluţii pentru com-

baterea corupţiei din sistem, 

iar primul pas este organi-

zarea concursului pentru 

postul de director, care va 

scoate în evidenţă compe-

tenţa de care are nevoie un 

director care conduce o ast-

fel de instituţie.

„Există soluţii. Tocmai de 

aceea vom începe din data de 

14 septembrie cu organizarea 

unui concurs pentru ocupa-

rea posturilor de director în 

toate şcolile din România, un 

concurs care să privilegieze 

exclusiv competenţa”, a spus 

ministrul Educaţiei.

România are unul dintre 
cele mai corupte sisteme 
educaționale din Europa

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Unii elevi clujeni nu s-au 

prezentat la prima probă 

scrisă a Evaluării 

Naţionale 2021, mai exact 

194 de absolvenţi ai clase-

lor a VIII-a nu au susţinut 

proba scrisă.

Ieri s-a desfăşurat prima 

probă scrisă la Limba şi lite-

ratura română, din cadrul exa-

menului de Evaluare Naţio-

nală 2021.

În tot judeţul Cluj nu au exis-

tat situaţii de fraudă sau tenta-

tivă de fraudă la Evaluarea Na-

ţională, informează Inspectora-

tul Şcolar Judeţean Cluj.

Peste 500 de elevi 
clujeni vor da examenul 
de limba maternă

Examenul de Evaluare Na-

ţională continuă mâine, 24 iu-

nie, cu proba scrisă la Mate-

matică şi vineri, 25 iunie, când 

elevii vor susţine proba scri-

să la Limba şi literatura ma-

ternă. În Cluj, 441 de elevi vor 

susţine proba la limba mater-

nă maghiară, iar pentru lim-

ba maternă germane sunt în-

scrişi 72 de elevi.

Examenele încep la ora 

09:00, iar elevii vor intra la 

examen în intervalul 08:00 

-08:30 şi vor respecta toate re-

gulile impuse de autorităţi în 

contextul pandemiei: purta-

rea măştii de protecţie, dis-

tanţarea fi zică de doi metri şi 

dezinfectarea mâinilor la in-

trare şi ieşire.

Elevii vor avea la dispoziţie 

120 de minute pentru fi ecare 

probă scrisă. Candidaţii trebu-

ie să prezinte un act de identi-

tate la intrarea în examen. Ele-

vii vor avea voie să folosească 

pixuri cu cerneală albastră sau 

creioane pentru desen. Absol-

venţii clasei a VIII-a vor fi  mo-

nitorizaţi audio-video pe toată 

durata examenului.

Subiectul şi baremul de co-

rectare pentru proba de Limba 

şi literatura română au fost pu-

blicate publicate pe site-ul www.

subiecte2021.edu.ro, marţi, 22 

iunie 2021, la ora 15:00.

Evaluare Naţională 
2021. Când se vor afi şa 
rezultatele?

Rezultatele examenlor de 

la Evaluarea Naţionhală 2021 

vor fi  publicate de 29 iunie. 

După contestaţii, rezultatele 

fi nale se vor publica pe data 

de 4 iulie. Comunicarea rezul-

tatelor obţinute se face ano-

nimizat, atât în centrele de 

examen, cât şi pe site-ul eva-

luare.edu.ro.

Mai exact, vor fi  utilizate 

coduri individuale care înlo-

cuiesc numele şi prenumele 

candidaţilor şi care au fost 

distribuite candidaţilor, pe 

bază de semnătură de primi-

re, la prima probă susţinută.

De asemenea, elevii care 

nu se vor putea prezenta la 

examene, din motive persona-

le, se organizează o etapă spe-

cială, la începutul lunii iulie.

Astfel, înscrierile ar urma 

să se facă între 28 iunie şi 2 

iulie. Probele scrise se vor sus-

ţine pe 5, 6, respectiv 7 iulie.

Rezultatele etapei speciale 

se vor afi şa pe data de 9 iu-

lie, iar după contestaţii, rezul-

tatele defi nitive sunt progra-

mate în 12 iulie.

În cazul în care elevul a 

apucat să susţină o probă în 

prima sesiune, atunci i se va 

recunoaşte rezultatul şi va tre-

bui să suţină doar proba de 

la care a lipsit.

Înscrieriile pentru liceu vor 

avea loc în perioada 16-22 iu-

lie, iar repartizarea elevilor se 

va face pe data de 24 iulie.

Media obţinută la Evalu-

area Naţională este un cri-

teriu esenţial pentru admi-

terea în învăţământul lice-

al. Site-ul dedicat publică-

rii rezultatelor este http://

evaluare.edu.ro.

Admiterea elevilor pentru 

liceu se va calucla în felul ur-

mător: 80% rezultatele eva-

luării naţionale şi 20% media 

generală a celor patru clase 

de gimnaziu.

Peste 3.800 de elevi clujeni 
au susținut prima probă 
scrisă la Evaluarea Națională 
La proba scrisă la Limba și literatura română s-au prezentat doar 3.824 
de elevi, din numărul total de 4.028 de elevi înscriși

Marţi s-a desfăşurat prima probă scrisă la Limba şi literatura română, 
din cadrul examenului de Evaluare Naţională
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Viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dan 

Tarcea, a vorbit despre 

„digitalizarea” primăriei, 

subliniind importanţa 

acestei transformări.

În acest moment, 55% din 

documentele externe şi 85% 

din cele interne ale Primăriei 

pot fi  semnate electronic.

„Sunt câteva instituţii cu 

care nu se poate colabora 

în format electronic, cum ar 

fi cele de la nivel central, 

însă acest proces este în con-

tinuă dezvoltare”, a decla-

rat Dan Tarcea.

Pentru a putea efectua di-

ferite proceduri ori plăţi on-

line, clujenii trebuie să îşi 

creeze un cont pe site-ul pri-

măriei.

Emil Boc vrea eliminarea 
semnăturii olografe

Despre „digitalizarea” Pri-

măriei Cluj-Napoca a vorbit 

recent şi primarul Emil Boc, 

care a anunţat că toţi cei 770 

de funcţionari ai primăriei ca-

re, într-o formă sau alta, sem-

nează un document, au sem-

nătură electronică, iar în in-

teriorul primăriei, 85% din 

documente sunt emise în for-

mat digital.

Administraţia locală doreşte 

astfel să devină prima „Primă-

rie digitală” din România, în ul-

timii ani renunţând la copiile 

xerox, dar şi la ştampile pentru 

anumite acte emise, iar în 2020, 

în plină pandemie, primăria a 

lansat serviciul „Tichetul albas-

tru” pentru audienţe online cu 

funcţionarii primăriei

Drumul spre digitalizare, 
de neoprit

„Drumul spre digitaliza-

re e clar că nu mai poate fi 

oprit, nici în România, nici 

în Europa şi cu atât mai 

mult, într-un oraş ca Cluj-Na-

poca, unde dorim să acce-

lerăm şi să aducem cetăţe-

nii să folosească cât mai 

mult cu putinţă semnătura 

electronică şi comunicarea 

electronică, digitală. Primă-

ria emite în jur de 522 de 

documente, de la adeverin-

ţe, până la autorizaţii, de la 

dispoziţii până la informări. 

În privinţa documentelor in-

terne, un procent de 85% 

sunt emise în format digi-

tal, astăzi, iar externe, sunt 

un procent de 55%.

În total, primăria are un 

procent de 65% din docu-

mente care circulă în format 

electronic, în interior 85%, 

în afară doar 55%. Aici es-

te mesajul nostru adresat 

celor din afară, pentru a ne 

ajuta să simplificăm, astfel 

încât să fim prima «Primă-

ria digitală» din România. 

Pentru asta avem nevoie şi 

de o modificare a cadrului 

legislativ, dar şi de partici-

parea tuturor actorilor care 

contribuie la viaţa digitală”, 

a declarat Emil Boc.

Digitalizarea, „inima” administraţiei 
locale Cluj-Napoca

DAN TARCEA | 
viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Digitalizarea este 
inima oricărei 
administrații locale. 
Suntem prima primărie 
digitală din România, 
iar primul avantaj este 
pentru cetățean: el va 
economisi timp, nu se 
va mai deplasa la 
primărie și nu va mai 
interacționa cu un 
funcționar care poate 
a avut o zi proastă“

Consilierii locali clujeni 

au votat în unanimitate 

adoptarea Planului 

Urbanistic Zonal (PUZ) 

care prevede proiectul 

de modernizare a Căii 

Mănăștur din Cluj-Napoca.

Proiectul de hotărâre care 

prevede adoptarea PUZ-ului 

în vederea lărgirii Căii 

Mănăștur a fost votat de 23 

de consilieri locali, marți, în 

cadrul ședinței extraordinare 

a Consiliului Local al munici-

piului Cluj-Napoca.

În vederea realizării proiec-

tului „Modernizare Calea 

Moților – Calea Mănăștur – 

Strada Uzinei Electrice – stra-

da Oțetului – strada Mărginașă”, 

P r imăr ia  inves teș t e 

14.466.601,95 lei pentru ex-

proprierea unei suprafețe de 

peste 40.500 de metri liniari, 

necesară lărgirii Căii Mănăștur. 

Valoarea totală a investiției 

care prevede modernizarea zo-

nei este de 54.328.940,68 lei 

(cu TVA), iar durata de reali-

zare a lucrărilor este de doi ani. 

Conform studiului de fe-

zabilitate, scenariul asigură 

de asemenea creșterea co-

tei transportului public cu 

minim 40,8% și a vitezei de 

deplasare pentru mijloace-

le de transport public local 

cu minim 30%. Acest sce-

nariu stabilește un coridor 

de expropriere în suprafață 

de 40.551 ml. Totodată, ar 

urma ca pe Calea Mănăștur 

să fie amenajate benzi de-

dicate transportului în co-

mun pe sensul Centru - 

Mănăștur și invers. 

Exproprieri în vederea 
realizării proiectului 

Consilierii locali au apro-

bat la fi nalul anului trecut 

proiectul de hotărâre ce pre-

vede declanșarea exproprie-

rilor pentru cauză de utilita-

te publică de interes local, a 

imobilelor proprietate priva-

tă situate pe amplasamentul 

obiectivului de investiții „Mo-

dernizare Calea Moților – Ca-

lea Mănăștur – Strada Uzi-

nei Electrice – strada Oțetului 

– strada Mărginașă”. 

Municipiului Cluj-Napoca 

alocă astfel din bugetul local 

suma de 9.266.131 lei, repre-

zentând valoarea aferentă des-

păgubirilor individuale. Con-

form planului topografi c, lu-

crarea se întinde pe o suprafață 

de 40.551 mp și se suprapu-

ne peste un număr total de 

48 de imobile, din care în do-

meniul privat sunt 25 imobi-

le, iar în domeniul public al 

municipiului Cluj-Napoca sunt 

23 de imobile.

Paşi spre modernizarea Căii Mănăştur

¤ Patru benzi de circulație pe Calea Mănăștur, cu o lățime 
de trei metri liniari, iar la intersecția cu strada Mărginașă se 
vor realiza cinci benzi de circulație; 

¤ Trei benzi de circulație pe strada Mărginașă cu o lățime 
de 2,90 ml; 

¤ Patru benzi de circulație pe strada Oțetului cu o lățime de 
3 ml, iar la intersecția cu Calea Moților se vor realiza cinci 
benzi de circulație; 

¤ Patru benzi de circulație pe tronsonul Calea Moților – între 
strada Mărginașă și strada Moldovei, cu o lățime de 3 ml; 

¤ Trotuare pe ambele părți ale carosabilului cu lățimi între 
2 și 5 ml; 

¤ Piste de biciclete în ambele sensuri pe Calea Mănăștur, 
Calea Moților și strada Oțetului cu o lățime de 2 ml. 

Ce prevede proiectul? 

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a declarat în cadrul unei 

conferinţe de presă că în 

câteva zile va fi  emis un 

ordin de ministru, în vede-

rea aplicării regulamentu-

lui de navigaţie pe Tarniţa.

Noile regulamente privind 

navigaţia pe lacurile Tarniţa 

şi Fântânele, inclusiv meca-

nismul de control şi sancţiu-

nile pentru nerespectarea re-

gulilor au fost aprobate la fi -

nalul lunii martie, în cadrul 

şedinţei Consiliului Judeţean 

Cluj, însă regulamentul nu 

este respectat nici după mai 

bine de două luni de la adop-

tarea acestuia.

„Legea nu e pentru toţi”

Noul regulament propus 

de Consiliul Judeţean Cluj pre-

vede sancţiuni dure pentru cei 

care folosesc bărci cu motor 

pe lacurile Tarniţa şi Fântâne-

le. Cu toate acestea, în urmă 

cu o săptămână, un cititor Mo-

nitorul de Cluj a semnalat fap-

tul că mai mulţi tineri se plim-

bau în weekend pe lacul Tar-

niţa cu bărci cu motor, chiar 

dacă acest lucru este interzis.

„La aproape un an de la 

interzicerea bărcilor cu motor 

pe lacul Tarniţa se pare că le-

gea nu e pentru toţi”, spunea 

cititorul clujean.

Potrivit noului regula-

ment, cei care se abat de la 

acesta ar urma să fi e sancţi-

onaţi cu amenzi între 2.000 

şi 6.000 de lei.

Ce prevede regulamentul?

Regulamentul pentru Tarni-

ţa prevede trei zone de lac, în 

două dintre ele fi ind interzisă 

navigaţia, iar în cea de-a treia 

este permisă doar cu ambarca-

ţiuni care folosesc motoare elec-

trice, cu excepţia celor care sunt 

deţinute de autorităţile publice 

şi se afl ă în misiune.

Prin urmare, cei care nu 

respectă aceste reguli vor fi  

sancţionaţi cu amenzi ustură-

toare care pot ajunge până la 

6.000 de lei.

Ce amenzi sunt aplicate?

Cele mai mari amenzi sunt 

cele pentru accesul cu mijloa-

ce care utilizează combusti-

bili fosili, acestea fi ind între 

3.000 şi 6.000 de lei pentru 

persoane fi zice, respectiv în-

tre 25.000 şi 50.000 de lei pen-

tru persoanele juridice.

Persoanele care navighea-

ză în zonele I şi II sau cei ca-

re realizează activităţi de în-

treţinere a bărcilor direct pe 

lacuri vor plăti amenzi între 

3.000 şi 5.000 de lei.

Amenzi între 1.000 şi 3.000 

lei sunt fi xate şi pentru cei ca-

re nu reduc viteza în zona II, 

navighează la o distanţă mai 

mică de 20 de metri de maluri 

sau nu respectă regulile gene-

rale privind navigaţia pe lac 

(distanţa între ambarcaţiuni, 

partea pe care se merge etc).

Aceleaşi reguli sunt aplica-

te şi pentru lacul Fântânele. 

Accesul cu ambarcaţiuni ca-

re utilizează carburanţi fosili 

este interzis, cu excepţia ce-

lor deţinute de autorităţile pu-

blice şi care se afl ă în misiu-

ne. La fel ca în cazul lacului 

Tarniţa, este permisă naviga-

ţia ambarcaţiunilor de agre-

ment şi sportive propulsate 

exclusiv cu vâsle, vele, peda-

le şi motoare electrice. Amen-

zile pentru nerespectarea pre-

vederilor regulamentului sunt 

identice cu cele aplicate pe la-

cul Tarnița.

Sancționarea celor care navighează pe Tarnița 
cu bărci cu motor, „o chestiune de zile”
Pentru a putea fi aplicat, regulamentul de navigație pe Tarnița „așteaptă” emiterea unui ordin 
de ministru. Vor fi montate camere de supraveghere, anunță Alin Tișe.

Regulamentul propus de CJ Cluj prevede sancţiuni dure pentru cei care folosesc bărci cu motor pe lacurile Tarniţa şi Fântânele

ALIN TIȘE | președintele 
Consiliului Județean Cluj

„Regulamentul este 
trimis către Ministerul 
Transporturilor și nu 
poate fi  aplicat până nu 
se emite un ordin de 
ministru. Am discutat 
săptămâna trecută cu 
ministrul Cătălin Drulă și 
mi-a explicat că a 
existat un vid de putere 
în Ministerul 
Transporturilor, în 
cadrul direcției de 
navigație. Fără un ordin 
de ministru nu am putut 
face nimic. A fost 
numită o doamnă 
director și în câteva zile 
vom avea ordinul de 
ministru. Noi am stabilit 
sancțiunile, vom instala 
camere de 
supraveghere. Scopul 
nostru este reducerea 
poluării. Este o 
chestiune de zile“

Cele trei zone 
prevăzute 
în regulament 
ZONA I este situată în 
imediata apropiere a bara-
jului la mai puțin de 200 m 
pe toată lățimea lacului,

ZONA II cuprinde zona 
plajelor I,II,III,IV și V la o 
distanță de 50 m de la mal 
spre interiorul lacului 

ZONA III cuprinde toate 
celelalte enclave si 
aducțiuni, inclusiv coada 
lacului. 
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Președintele juriului care a 

desemnat căștigătorul titlu-

lui de Capitala Culturală 

Europeană în 2016 se întrea-

bă dacă nu a luat decizia 

greșită neacordând premiul 

orașului Cluj-Napoca.

Steve Green, președintele 

juriului care a decis în 2016 

că Timișoara este orașul care 

merită să câștige titlul de Ca-

pitală Culturală Europeană, și 

nu Cluj-Napoca, a lansat un 

mesaj în care își exprimă re-

gretul față de decizia luată în 

urmă cu 5 ani.

Tensiuni la nivelul 
administrației timișorene

Declarația lui vine în con-

textul în care, la nivel de 

conducere a Timișoarei exis-

tă unele neînțelegeri între 

directorul executiv al 

Asociației Timișoara 2021, 

Simona Neumann, și prima-

rul Dominic Fritz.

Simona Neumann a publi-

cat recent o scrisoare deschi-

să în care se plânge de comu-

nicarea deficitară cu 

administrația timișoreană. 

Conform acesteia, ea ar fi  fă-

cut o înțelegere cu Dominic 

Fritz pentru o demisie amia-

bilă din funcția pe care o ocu-

pă în cadrul Asociației 

Timișoara 2021, însă prima-

rul nu și-ar fi respectat 

înțelegerea, alegând să lanse-

ze public critici la adresa ei.

Scrisoarea deschisă 
a Simonei Neumann

„ (...) Îi scriam domnului 

primar Fritz că deși am avut 

o discuție de principiu cu dom-

nia sa, în care solicitam retra-

gerea mea (cu acordul părților, 

pe cale amiabilă, sic!) pentru 

motivul că aș bloca bunul mers 

al proiectului, am convenit să 

nu ne atacăm public, să nu fi e 

blamat proiectul, să nu-i peri-

clităm imaginea reală, 

conținutul și, mai ales, imagi-

nea Timișoarei și a României. 

Toate acestea pentru că Pro-

iectul Timișoara 2023-Capita-

lă Europeană a Culturii este 

unul de interes național și eu-

ropean. Această înțelegere ver-

bală nu a fost respectată. Am 

fost mereu atacată, iar în ulti-

ma vreme, despre Timișoara 

Capitală Culturală s-au spus 

multe neadevăruri, cum că nu 

s-ar fi  făcut nimic în toți anii 

de după câștigarea titlului, s-

au folosit expresii incalifi cabi-

le precum că proiectul ar fi  fost 

găsit «în comă» sau în «moar-

te clinică» și trebuia «restar-

tat»”, spune Simona Neumann, 

în cadrul scrisorii deschise.

Cum e privită situația 
de la Timișoara, la Cluj?

Față de tensiunile de la 

Timișoara și-a exprimat opi-

nia și Florin Moroșanu din ca-

drul Serviciului Public pentru 

Administrarea Obiectivelor 

Culturale Cluj Napoca și di-

rector al Asociației „Cluj-Na-

poca 2021 – Capitală Cultura-

lă Europeană”.

„Când o criză mică, când 

o criză mare, când o criză acu-

tă. Un șir lung de crize de prin 

2017 începând. Acum e faza 

pe demisii. Și, pentru prima 

dată, un mesaj care conține o 

undă de regret (cel puțin) din 

partea președintelui juriului 

care a decis atunci că Timișoara 

merita să câștige”, a precizat 

Florin Moroșanu.

El a declarat pentru Moni-

torul de Cluj că și în aceste 

condiții, administrația 

timișoreană ar trebui încura-

jată și totodată, le-a transmis 

celor de la Timișoara că le 

dorește „forța necesară să re-

intre în grafi c până în 2023”.

Timișoara, o oglindire 
a societăţii româneşti?

Și Andi Daiszler, antrepre-

nor clujean și organizator al 

festivalului Lights On și-a ex-

primat opinia cu privire la 

situația tensionată de la 

Timișoara, precizând că aceas-

ta ar putea fi  privită ca o 

proiecție a societății noastre.

„La cinci ani de la decizia 

juriului de la capătul primu-

lui concurs real de dosare în-

tre orașele din România (pen-

tru că Sibiul n-a trecut prin 

acest proces pentru 2007), 

obținerea titlului de Capitală 

Culturală Europeană de către 

Timișoara n-a făcut decât să 

adâncească niște falii, să cre-

eze rupturi și disocieri, acu-

ze și frustrări între părți (chiar 

și de această dată).

Ce se întâmplă la Timișoara 

e de multă vreme un soi de 

oglindă a societății noastre, 

din ce în ce mai fracturată, 

incapabilă să se asculte, să 

admită, să meargă mai de-

parte. N-am nici un fel de 

așteptare de la #Timi2023, 

deși timpul nu e pierdut și n-

a fost niciodată. Am însă în 

continuare mari așteptări de 

la Cluj-Napoca, poate mai 

mari chiar decât aveam în 

2016”, a spus Andi Daiszler, 

în contextul comentariului 

făcut de Steve Green.

Pierderea titlului, 
un imbold pentru 
Cluj-Napoca

Totodată, el a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj că pier-

derea titlului de către Cluj-

Napoca ar putea reprezenta 

un imbold pentru ca orașul 

să exceleze.

„Din exterior, cultura și oa-

menii de cultură par că au fă-

cut un pas în spate și au lăsat 

în prim plan aceleași lupte și 

orgolii cu care ne-am obișnuit 

dintotdeauna, un soi de oglin-

dă a societății românești (nu 

vreau să cred că asta e cultu-

ra românească).

La polul celălalt, Cluj-Na-

poca reprezintă unul dintre 

centrele culturale de excelență 

ale României, chiar și în lip-

sa titlului de Capitală Cultu-

rală Europeană și a benefi ci-

ilor asociate. Centrul Cultural 

Clujean face o treabă bună în-

cercând să implementeze pro-

iecte din bidbook-ul moștenit, 

deși e incredibil de greu și nu 

reușește mereu, dar aici nu 

există presiunea de a livra pâ-

nă în 2023, presiune care exis-

tă la Timișoara.

În acest context, pare că ar 

trebui să fi m fericiți că n-am 

câștigat noi, că au câștigat ei, 

ne-a dat un soi de imbold de 

a continua pe cont propriu și 

de a excela.

În încheiere, la cinci ani de 

la decizie nu sunt trist că n-

am câștigat noi, sunt trist că 

n-au performat ei, deși au 

câștigat. Am așteptări mici în 

privința programului care va 

fi  totuși pus în aplicare (ar fi  

culmea să nu fi e) la Timișoara, 

în timp ce am așteptări tot 

mai mari de la proiectele Clu-

jului”, a spus Andi Daiszler.

În 2016, Cluj-Napoca 
pierdea în fața Timișoarei

Cluj-Napoca, alături de 

Timișoara, Baia Mare și 

București au fost orașele ca-

re în 2015 erau desemnate 

pentru a rămâne în cursa fi -

nală pentru obținerea titlului 

de Capitală Europeană a Cul-

turii 2021. În septembrie 2016, 

Timișoara era desemnată de 

un juriu internaţional delegat 

de Uniunea Europeană ca fi -

ind câștigătoarea titlului de 

„Capitală Culturală Europea-

nă în 2021”.

Anunțul, așteptat cu nerăb-

dare de către clujeni, i-a adu-

nat pe aceștia în Piaţa Unirii 

în data de 16 septembrie 2016, 

pentru a asculta în direct ver-

dictul, care s-a dovedit însă a 

fi  unul dezamăgitor pentru 

Cluj-Napoca, care pierdea în 

cele din urmă marele titlu.

„S-a făcut anunţul. Capita-

lă Culturală Europeană în 2021 

va fi  Timişoara. Ne bucurăm 

pentru ei. Vom sărbători ori-

cum, am muncit foarte mult, 

în special în ultimele şase luni, 

proiectele noastre vor merge 

mai departe, Clujul are în con-

tinuare foarte multe de oferit, 

chiar şi fără acest titlu”, anunța 

Cristi Hordilă, directorul de 

dezvoltare al TIFF.

Pandemia a schimbat 
planurile

Pandemia de coronavirus 

a încurcat însă planurile și 

programul Capitalelor Euro-

pene ale Culturii, iar respon-

sabilii din cadrul Comisiei Eu-

ropene au propus ca exercita-

rea titlului de Capitală Cultu-

rală Europeană pentru 

Timișoara și Elefsina (Grecia) 

să fi e amânată pentru 2023.

Nicolae Robu, primarul 

Timișoarei de la acea vreme, 

anunța anul trecut că Timișoara 

va fi  Capitală Europeană a 

Culturii doar în 2023, deși 

acest lucru ar fi  trebuit să se 

petreacă în 2021.

Programul „Capitală cultu-

rală europeană” a fost iniţiat 

de Consiliul de Miniştri ai Cul-

turii din Uniunea Europeană în 

1985, cu scopul de a apropia 

popoarele Europei şi de a cele-

bra contribuţia oraşelor la dez-

voltarea culturii. Până în pre-

zent, peste 40 de oraşe au de-

ţinut acest titlu. În 2007, ora-

şul Sibiu a fost cel care deţinea 

titlul, alături de Luxemburg.

Regrete privind acordarea titlului 
de Capitala Culturală Europeană
Tensiunile de la Timișoara readuc Clujul în prim-plan, în contextul căștigării titlului de Capitala Culturală 
Europeană din 2016. Orașul de pe malul Someșului a ratat titlul „la mustață” în urmă cu 5 ani.

Cluj-Napoca, alături de Timișoara, Baia Mare și București au fost orașele care în 2015 erau desemnate pentru 
a rămâne în cursa fi nală pentru obținerea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021

STEVE GREEN | 
președintele juriului

„Am fost președintele 
juriului care a 
desemnat Timișoara 
ca și Capitala 
Culturală Europeană. 
Votul meu a fost 
decisiv în acordarea 
titlului. Am fost 
îngrozit de slaba 
guvernare și de 
nivelul orașului 
câștigător. Asta mă 
face să mă întreb 
dacă nu cumva am 
luat decizia greșită și 
dacă nu ar fi  trebuit 
să acord titlul celuilalt 
oraș, Cluj-Napoca“
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Un centru de vaccinare 

anti-Covid-19 s-a deschis 

la Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj-Napoca. 

Pasagerii se pot imuniza cu 

vaccinul Johnson&Johnson 

într-o singură doză.

Centrul de vaccinare anti-Co-

vid-19 de la Aeroportul Cluj va 

funcţiona zilnic, 7 zile din 7, 

între orele 08:00 şi 20:00.

Timp de 12 ore, călătorii şi 

aparţinătorii acestora se vor 

putea imuniza cu o singură 

doză la acest centru de vac-

cinare anti-Covid-19.

„Am stabilit detaliile cu dom-

nul director. Este vorba de un cen-

tru de vaccinare cu tipul de vac-

cin anti-COVID-19 Johsons& John-

son. Vaccinarea se va face de la 

08:00 până la 20:00 şi cu această 

ocazie trebuie să le mulţumesc 

domnilor directori, David Ciceo şi 

Mihai Moisescu, şi în special echi-

pei medicale, care ne-au creat acest 

cadru, în care putem funcţiona in-

clusiv la Aeroport. Să sperăm că 

va fi  un centru de succes şi aş vrea 

să continuăm acest trend frumos, 

de a deschide tot mai multe cen-

tre, pentru a livra oriunde vac-

cinul în judeţ şi de a oferi posi-

bilitatea de vaccinare oamenilor. 

(...) Am considerat că, fi ind vor-

ba de un punct de tranziţie, un-

de oamenii vin şi pleacă, ar trebui 

să oferim acest tip de vaccin, într-o 

singură doză. În aceste conside-

rente se administrează Johnson 

&Johnson”, a declarat prefectul 

Clujului Tasnadi Szilard, la confe-

rinţa de presă organizată cu oca-

zia deschiderii centrului de vacci-

nare la Aeroport.

Scădere semnifi cativă 
a călătoriilor, 
faţă de anul 2019

În pandemia de Covid-19 

trafi cul aerian a scăzut sem-

nifi cativ, dar într-un fi nal a 

ajuns să fi e din nou în creş-

tere. Ar putea ca în acest an 

pe Aeroportul Cluj să treacă 

800-900 mii de călători.

„Deşi trafi cul este mult mai 

scăzut faţă de anul 2019, în pre-

zent este în creştere. În momen-

tul de faţă suntem cam la 35% 

comparativ cu 2019. Ne aşteptăm 

la aproximativ 800-900 mii de pa-

sageri. Varianta optimistă ar fi  1 

milion de pasageri. Acesta este 

trendul şi în România. Noi la în-

ceputul anului am fost mai opti-

mişti, am estimat pentru Româ-

nia 10 milioane de pasageri, dar 

am revizuit estimările”, a decla-

rat David Ciceo, directorul Aero-

portului Cluj, la conferinţă.

În acest an s-ar putea ca 8 

milioane de români să călă-

torească cu avionul. În anul 

2019, în ţara noastră au călă-

torit 24,7 milioane de oameni:

„În toată România vom avea 

aproximativ 8 milioane de pa-

sageri. În anul 2019, în ţară au 

fost 24,7 milioane de pasageri. 

Cam în 4-5 ani vom reveni la 

trafi cul din anul 2019, dar în ce-

ea ce priveşte vaccinarea sun-

tem optimişti pentru că înce-

pând din luna iunie vom avea 

peste 100.000 de pasageri, dus-în-

tors, pe Aeroportul Cluj. Cum 

spunea şi domnul director Mi-

hai Moisescu, mai sunt aparţi-

nătorii, cei care conduc, care se 

pot vaccina. O să mediatizăm 

foarte bine acest lucru, avem 

rugămintea să ne ajutaţi şi dum-

neavoastră. O să rugăm compa-

niile aeriene, pe toate, ca la so-

sirea în Cluj să îi anunţe pe pa-

sageri din zbor că au această 

posibilitate de a se vaccina şi, 

bineînţeles, şi cei care pleacă 

poate au timp, probabil este mai 

potrivit, din punct de vedere al 

timpului”, a mai spus directo-

rul Aeroportului Cluj.

Trafi cul la aeroport, 
fl uidizat prin paşaportul 
de vaccinare

Aeroporturile din Europa îşi 

pun speranţele în vaccinul an-

ti-Covid-19 care poate ajuta la re-

luarea trafi cului aerian. Totoda-

tă, Aeroportul Cluj şi-a îmbună-

tăţit serviciile în pandemie, după 

ce a lansat o licitaţie, în urma că-

reia o fi rmă medicală asigură tes-

te PCR şi rapide pasagerilor.

„Tot mai multe ţări din Eu-

ropa acceptă vaccinul. Aşa că 

este un avantaj. Noi conside-

răm că vaccinul este foarte im-

portant pentru a ieşi din aceas-

tă criză. Este foarte important 

pentru călătorie. Noi, aeropor-

turile din Europa, ne punem 

mari speranţe în vaccinare ca 

să putem relua trafi cul aerian. 

Aşteptăm paşaportul de vacci-

nare. De asemenea, majorita-

tea ţărilor din Europa acceptă 

test rapid. Noi, aeroportul, am 

creat facilităţi şi în această pri-

vinţă. Am organizat o licitaţie, 

o fi rmă deja asigură teste PCR 

şi teste rapide. Prin acest cen-

tru de testare venim în întâm-

pinarea pasagerilor şi îmbună-

tăţim experienţa călătoriei lor”, 

a mai spus David Ciceo.

Paşaportul de vaccinare ca-

re va fi  emis în luna iulie va 

fl uidiza enorm de mult trafi -

cul aerian.

„Este foarte important că 

va fi  zilnic acest centru, avem 

până şi sâmbătă, duminică 

peste 3.000, 4.000 de pasageri. 

Ne aşteptăm la o creştere con-

stantă. Din păcate, anul trecut 

în toamnă, din cauza unui nou 

val de Covid-19, trafi cul a scă-

zut. Ar fi  foarte important să 

nu mai scadă din acest motiv. 

Ne punem mari speranţe în 

campania de vaccinare. Bine-

înţeles, paşaportul de vaccina-

re va fl uidiza foarte mult că-

lătoriile. Domnul ministru Lu-

cian Bode deja lucrează la o 

procedură pentru scanarea 

acordului QR”, a adăugat di-

rectorul Aeroportului Cluj.

Centru de vaccinare anti-COVID-19, 
deschis la Aeroportul Cluj-Napoca
Călătorii se pot vaccina într-o singură doză, cu serul Johnson&Johnson, la Aeroportul Cluj

Călătorii şi aparţinătorii acestora se vor putea imuniza cu o singură doză la acest centru de vaccinare

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În cadrul unei conferinţe 

de presă, susţinută ieri, 

22 iunie 2021, preşedinte-

le CJ Alin Tişe a prezen-

tat stadiul proiectului 

Centrului Integrat 

de Transplant Cluj.

Dintre cele mai recente eta-

pe fi nalizate pot fi  amintite 

desemnarea câştigătorului 

concursului internaţional de 

soluţii pentru proiectarea aces-

tuia, avizarea favorabilă a 

PUZ-ului de către comisia de 

urbanism şi obţinerea tuturor 

avizelor necesare, inclusiv al 

celui eliberat de Autoritatea 

Aeronautică Civilă Română, 

documente ce au fost deja de-

puse la Primăria Cluj-Napoca 

în vederea emiterii Hotărârii 

de Consiliu Local pentru apro-

barea P.U.Z.-ului.

În paralel, Consiliul Jude-

ţean colaborează cu fi rmele 

de arhitectură câştigătoare 

ale contractului de proiecta-

re în vederea fi nalizării Stu-

diului de Fezabilitate şi a 

Proiectului Tehnic. Este vi-

zată, aşadar, demararea lu-

crărilor de execuţie în cur-

sul anului viitor.

Centru de Transplant 
Multiorgan

Centrul Integral de Trans-

plant Cluj, promis de mult 

timp, este o investiţie unică 

în România. Transplantul va 

fi  multiorgan: cord, plămân, 

hepatic sau renal, singurul de 

acest fel din România şi 

Sud-Estul Europei.

Numărul de paturi pe spi-

talizare continuă va fi 277 

pe departamentele: Trans-

plant Renal şi Urologie (88 

paturi), Pneumoftiziologie 

şi Chirurgie Toracică (72 pa-

turi), Transplant de Cord şi 

Chirurgie Toracică (36 pa-

turi), Gastroenterologie şi 

Transplant Hepatic (36 pa-

turi), Anestezie şi Terapie 

Intensivă (45 paturi).

Numărul de paturi pe spi-

talizare de zi va fi  14: la com-

partimentul Spitalizare de Zi 

8 paturi, iar la compartimen-

tul Dializă 6 paturi.

Din punct de vedere func-

ţional, subsolul edifi ciului 

medical va fi  alocat celor 12 

săli de operaţie şi chirurgie, 

la care se vor adăuga zone-

le de Imagistică şi U.P.U., re-

spectiv laboratoare.

Parterul va găzdui, alături 

de unitatea de transfuzii şi re-

coltare sânge, cabinete medi-

cale şi săli de cercetare. Eta-

jul 1 va fi  destinat zonei ATI, 

la etajele 2-5 vor fi  amenaja-

te saloanele destinate spitali-

zării pacienţilor, departajat pe 

cele patru categorii de orga-

ne. Etajul tehnic va găzdui he-

liportul şi terasa tehnică.

În ce stadiu se află Centrul de Transplant Cluj?
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Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă face 

o serie de recomandări 

pe timpul perioadelor de 

caniculă. Clujenii sunt 

rugaţi să le aplice pentru 

a se proteja, dar şi pentru 

a preveni incendii nedorite.

În această săptămână, în 

Cluj, prognoza meteo arată 

temperaturi de peste 30 de 

grade Celsius.

Recomandări privind pro-

tecţia populaţiei pe timpul 

caniculei:

¤ Deplasările sunt recoman-

date în primele ore ale dimi-

neţii sau seara, pe cât posibil 

prin zone umbrite, alterând 

deplasarea cu repausul, în spa-

ţii dotate cu aer condiţionat 

(magazine, spaţii publice);

¤ Evitaţi aglomeraţiile, expu-

nerea la soare, efortul intens 

între orele 11:00 – 18:00;

¤ Purtaţi haine lejere, subţiri, 

deschise la culoare, pălării şi 

ochelari de soare;

¤ Beţi 1,5 – 2 litri de lichide 

pe zi, nu prea reci, apă, sucuri 

naturale din fructe şi ceaiuri 

călduţe (soc, muşeţel, urzici);

¤ Mâncaţi fructe şi legume 

(pepene, prune, roşii) sau ia-

urt (echivalentul unui pahar 

cu apă); mâncaţi echilibrat şi 

variat insistând pe produsele 

cu valoare calorică mică;

¤ Evitaţi băuturile ce conţin 

cofeină (cafea, ceai, cola) sau 

zahăr (sucurile carbogazoa-

se) în cantitate mare;

¤ Evitaţi alimentele cu un con-

ţinut sporit de grăsimi, în spe-

cial de origine animală;

¤ Nu consumaţi alcool – vă 

deshidratează şi vă transfor-

mă într-o potenţială victimă 

a caniculei;

¤ Menţineţi legătura cu persoa-

nele în vârstă (rude, vecini, per-

soane cu dizabilităţi), intere-

sându-vă de starea de sănăta-

te a acestora şi oferiţi-le asis-

tenţă ori de câte ori au nevoie;

¤ Nu lăsaţi copiii/animalele 

de companie singuri/singure 

în maşini;

¤ Cereţi sfatul medicului de 

familie la cel mai mic semn 

de suferinţă, manifestat de 

dumneavoastră sau copilul 

dumneavoastră;

¤ Persoanele care suferă de di-

ferite afecţiuni îşi vor continua 

tratamentul, conform indica-

ţiilor medicului. Este foarte util 

ca în perioada caniculară să 

se consulte medicul curant, în 

vederea adaptării schemei te-

rapeutice la condiţii existente;

¤ Pentru ameliorarea condi-

ţiilor la locul de muncă se va 

reduce intensitatea şi ritmul 

activităţilor fi zice, se va alte-

ra efortul dinamic cu cel sta-

tic şi alternarea perioadelor 

de lucru cu perioadele de re-

paus, în locuri umbrite ori 

ventilate corespunzător.

Măsuri pentru 
prevenirea incendiilor, 
în perioade de caniculă

În perioadele de caniculă 

sau secetoase, consiliile jude-

ţene sau locale din zonele cu 

risc crescut de incendiu şi, 

după caz, administratorii ope-

ratorilor economici/conducă-

torii instituţiilor din zonele de 

risc trebuie să elaboreze pro-

grame speciale de măsuri pen-

tru prevenirea incendiilor spe-

cifi ce care să cuprindă:

¤ Identifi carea şi nominaliza-

rea sectoarelor de activitatea 

în care creşte riscul de incen-

diu în condiţiile caracteristi-

ce temperaturilor atmosferice 

ridicate şi a lipsei de precipi-

taţii, urmând a se stabili mă-

suri de protecţie specifi ce;

¤ Asigurarea şi verifi carea zil-

nică a instalaţiilor de stinge-

re şi a rezervelor de substan-

ţe stingătoare;

¤ Asigurarea protejării faţă de 

efectul direct al razelor solare 

a recipientelor, rezervoarelor 

şi a altor tipuri de ambalaje 

care conţin vapori infl amabili 

sau gaze lichefi ate sub presi-

une, prin depozitare la umbră;

¤ Verifi carea utilajelor agrico-

le folosite la recoltarea cerea-

lelor păioase astfel încât să nu 

constituie surse de aprindere 

şi dotarea acestora cu mijloa-

ce de primă intervenţie;

¤ Restricţionarea efectuării, în 

anumite intervale din timpul 

zilei, a unor lucrări care cre-

ează condiţii favorizante pen-

tru producerea de incendii prin 

degajări de substanţe volatile 

sau supraîncălziri excesivi;

¤ Intensificarea activităţilor 

cu scop preventiv în zone-

le cu culturi agricole şi în 

locuri cu vegetaţie forestie-

ră, mai ales cele fracventa-

te pentru agrement;

¤ Este interzisă utilizarea fo-

cului deschis în locuri cu peri-

col de incendiu, în zonele afec-

tate de uscăciune avansată, pre-

cum şi pe timp de vânt; locu-

rile cu pericol de incendiu, în 

care se aplică această interdic-

ţie, se stabilesc şi se marchea-

ză de persoanele în drept;

¤ Prepararea hranei prin uti-

lizarea focului deschis în in-

cintele unităţilor, în zonele de 

agrement şi în gospodăriile 

populaţiei se face numai în 

locuri special amenajate, în 

condiţii şi la distanţe care să 

nu permită propagarea focu-

lui la construcţii, depozite, 

culturi agricole, păduri, plan-

taţii sau alte vecinătăţi;

¤ Utilizarea focului deschis nu 

se admite la distanţe mai mi-

ci de 40 m faţă de locurile cu 

pericol de explozie: gaze şi li-

chide combustibile, vapori in-

fl amabili, explozivi, etc., re-

spectiv 10 m faţă de materia-

le sau substanţe combustibi-

le: lemn, hârtie, textile, carton 

asfaltat, bitum, ulei etc., fără 

a fi  supravegheat şi asigurat 

prin măsuri corespunzătoare;

¤ Prevenirea jocului copii-

lor cu focul în condiţii şi în 

locuri în care se pot produ-

ce incendii, aceasta consti-

tuind o obligaţie a persoane-

lor care răspund, potrivit le-

gii, de creşterea, educarea şi 

îngrijirea copiilor.

Valuri de caniculă 
la Cluj! Cum te poți 
feri de căldură?
Prognoza meteo arată valuri de caniculă în Cluj, 
în următoarea perioadă
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Cel mai aşteptat moment de 

fanii festivalului UNTOLD e 

aici. Top 3 cei mai buni DJ-i 

din lume urcă în acest an 

pe scena principală a festi-

valului UNTOLD.

David Guetta, Martin Gar-

rix, Dimitri Vegas&Like Mike 

sunt unii dintre cei mai aştep-

tati artişti şi la această ediţie. 

Galeria starurilor este com-

pletată cu alte nume din top 

10 cei mai buni DJ-i ai lumii:

Steve Aoki, Alok, Afrojack, 

dar şi de artişti de renume in-

ternaţional ca şi DJ Snake, Lost 

Frequencies, Above&Beyond, 

Benny Benassi şi Martin Sol-

veig. Iubitorii de muzică live îi 

vor putea asculta în acest an 

pe The Script, Parov Stelar şi 

pe rapper-ul american TYGA, 

care vine pentru prima dată pe 

scena principală UNTOLD.

A şasea ediţie a festivalu-

lui UNTOLD va aduce pe sce-

na principală cele mai mari 

nume din industria EDM, pri-

mii trei DJ-i ai lumii, conform 

clasamentului DJ Mag 2020: 

Dimitri Vegas & Like Mike, 

Martin Garrix şi numărul 1 

mondial David Guetta. De la 

„Crowd Control”, „The Hum” 

la „High On Life” sau „Tre-

mor” până la „Never Be Alo-

ne” sau „Titanium”, cele mai 

cunoscute piese de festival 

vor energiza festivalierii de pe 

Cluj Arena.

Francezul David Guetta 
a câştigat aproape tot

DJ Mag la discuri de platină 

pentru vânzări record ale sin-

gle-urilor lansate, recunoaşterea 

şi respectul comunităţii indus-

triei electronice, o bază de date 

uriaşă de fani în orice colţ din 

lume, până la două trofee ofe-

rite de Guinness World Records.

ABOVE & BEYOND sunt cei 

mai dedicaţi DJ-i/Producători din 

industria trance şi au încercat în 

permanenţă să depăşească limi-

tele standardelor impuse de un 

anume stil din muzica electroni-

că. Jono Grant, Tony McGuiness 

şi Paavo Siljamäki sunt cei trei 

britanici din spatele celui mai 

respectat proiect trance.

ALOK e cel mai bine plasat 

DJ brazilian în clasamentul Top 

100 DJ Mag. În 2020 a ajuns în 

primii 5 ai lumii, marcând o ur-

care de clasament de 6 poziţii.

Nu putem vorbi despre in-

dustria muzicii electronice fără 

să ne referim la un artist care a 

depăşit bariere convenţionale în 

materie de muzică şi look: mul-

ti premiatul cu platină, DJ SNA-

KE. Francezul care a debutat în 

2013 cu „Bird Machine” şi „Turn 

Down for What”, a semnat o co-

laborare cu Diplo şi solista MØ 

pentru una dintre cele mai bine 

vândute piese dance, „Lean On”.

Trupa rock THE SCRIPT se 

va afl a pentru a doua oară în li-

neup-ul unui festival din Româ-

nia. După un concert live în 2018 

la cea de-a doua ediţie Neversea, 

solistul Daniel O'Donoghue a de-

clarat „Românii ne-au dat fi ori 

pe şira spinării”.

Tyga este unul dintre cei 

mai urmăriţi artişti în mediul 

online, unde marchează re-

corduri: clip-ul ofi cial pentru 

single-ul „Taste” a fost vizu-

alizat de peste 1,2 miliarde de 

oameni din întreaga lume.

Cele mai cerute nume 
din Underground

Amelie Lens, Nina Kraviz, 

Paul Kalkbrenner Live, Pan-Pot, 

Tale of Us, Chase & Status, 

Dirtyphonics, Dub FX, Netsky, 

Rudimental şi mulţi alţii vor ur-

ca pe scenele Galaxy şi Alchemy

La scenele secundare, un-

de răsună genurile muzicii un-

derground, vor fi  prezenţi u-

nii dintre cei mai ceruţi artişti 

din lume. Scena Galaxy, casa 

techno a festivalului UNTOLD, 

îl aşteaptă pe maestrul Paul 

Kalkbrenner LIVE, care în pan-

demie a lansat EP-urişisin-

gle-uri noi, cu care cu sigu-

ranţă va face senzaţie live în 

rândul publicului, în acest an.

Jamie Jones B2B Loco Dice, 

Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, R-

hadoo şi Tale of Us sunt, de a-

semenea, printre fi gurile iconi-

ce techno care vor urca pe sce-

na Galaxy. Fanii drum&bass şi 

trap se vor încărca cu energie 

bună la scena Alchemy de la 

DJ-ii Camo & Krooked, Chase &

Abonamente şi bilete de 
1 zi disponibile de marţi

Fanii festivalului pot să achi-

ziţioneze începând de ieri, 22 

martie, abonamente pentru ce-

le 4 zile de magie la preţul de 

159 de euro plus taxe. Tot în-

cepând de marţi sunt disponi-

bile si abonamentele VIP la pre-

ţul de 399 de euro plus taxe. 

Se pun în vânzare şi biletele de 

1 zi la preţul de 69 de euro plus 

taxe. Există şi varianta de bilet 

de 1 zi pentru zona VIP la pre-

ţul de 169 de euro plus taxe. 

Mai multe informaţii se pot gă-

si pe untold.com.

Festivalul UNTOLD va avea 

loc în perioada 9-12 septem-

brie 2021.

Organizatorii au anunţat primii artişti 
care vin la UNTOLD în 2021
TOP 3 cei mai buni DJ-i din lume urcă pe scena principală a festivalului UNTOLD în 2021

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 9-12 septembrie 2021

La aniversarea a 20 

de ediţii de TIFF, emoţiile 

Galei de deschidere 

vor fi  resimţite, în acest 

an, în 20 de localităţi 

din ţară, simultan.

Vineri, pe 23 iulie, de la 

ora 21:00, comedia spani-

olă Dineu cu vecinii de sus 

(r. Cesc Gay) va avea par-

te de o proiecţie specială 

în Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca şi se va vedea, în pa-

ralel, pe marile ecrane din: 

Alba Iulia, Arad, Bistriţa, 

Borşa, Braşov, Criţ (jud. 

Braşov), Floreşti (jud. 

Cluj), Iaşi, Lugoj, Miercu-

rea Ciuc, Morău (com. Cor-

neşti), Oradea, Salonta, Sa-

tu Mare, Sfântu Gheorghe, 

Sibiu, Sighet, Târgu Mureş 

şi Topliţa.

O comedie savuroasă 
la TIFF 2021, 
în 20 de localităţi

O comedie savuroasă în 

care două cupluri vecine 

explorează complexitatea 

relaţiilor moderne, „Dineu 

cu vecinii de sus” se numă-

ră printre titlurile prezen-

tate la TIFF în cadrul par-

teneriatului cu Festivalul 

Internaţional de Film de la 

San Sebastián.

Pentru prima dată în is-

toria TIFF, filmul de des-

chidere va putea fi urmă-

rit, în paralel, în 19 locali-

tăţi din zona Ardealului, 

dar şi la Iaşi. Cinefilii din 

Alba Iulia îl vor vedea la 

Cinema Inspire, în timp ce 

arădenii îl vor putea urmări 

la Cinema Arta by Cityplex. 

În paralel, filmul va fi pro-

iectat la Cinema Dacia din 

Bistriţa, Cinema Borşa, pe 

Terasa Mall-ului AFI din 

Braşov, în Biserica Fortifi-

cată din Criţ, judeţul Bra-

şov, în Parcul Poligon din 

Floreşti, la Amfiteatrul Pa-

las din Iaşi, Cinema Bela 

Lugosi din Lugoj, Cinema 

Csíki Mozi din Miercurea 

Ciuc, şi la Green Cinema 

Drive-In din Morău, com. 

Corneşti, jud. Cluj.

Spectatorii din Oradea vor 

putea urmări comedia spani-

olă în Amfi teatrul din Cetate, 

cei din Salonta sunt invitaţi 

în Parcul Turnul Ciunt, iar cei 

din Satu Mare vor vedea fi l-

mul la Cinema One Laserplex. 

Pe harta evenimentului ani-

versar se regăsesc şi oraşele 

Sfântu Gheorghe, cu cinema-

tograful Cityplex, Sibiu, cu Ci-

ne Gold, dar şi Sighet, cu Ci-

nema Mara. Filmul va mai ru-

la pe marele ecran la Cinema 

Topliţa şi la Teatrul de vară 

din Târgu Mureş.

Biletele şi abonamentele 

pentru ediţia a 20-a au fost 

puse în vânzare pe tiff.

eventbook.ro.

Deschiderea TIFF 2021 se face simultan 
în 20 de localități, cu o comedie savuroasă
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Preşedintele fi lipinez 

Rodrigo Duterte a ame-

ninţat că îi va încarcera 

pe fi lipinezii care refuză 

să se vaccineze împotriva 

COVID-19, în momentul 

în care guvernul de la 

Manila încearcă să inten-

sifi ce campania de vacci-

nare pentru a preveni răs-

pândirea variantei Delta, 

mai contagioasă, 

a coronavirusului.

Într-un discurs difuzat 

luni seara la televiziune, Du-

terte a declarat că „proştii” 

care nu vor să se vaccineze 

ar trebui pur şi simplu să 

plece din ţară astfel încât să 

nu ajungă să infecteze mai 

mulţi filipinezi.

„Există o criză cu care se 

confruntă ţara”, a spus el. 

„Este o urgenţă naţională. 

Dacă nu doriţi să vă vacci-

naţi, vă voi aresta”, a decla-

rat liderul fi lipinez.

Duterte a spus că va cere 

autorităţilor să ţină o listă 

cu persoanele care refuză să 

se fi e vaccineze.

„Trebuie să alegeţi, fi e vă 

vaccinaţi, fi e vă voi trimite la 

închisoare”, a adăugat el.

Ministrul justiţiei, Me-

nardo Guevarra, a precizat 

marţi că nu există nicio le-

ge care să incrimineze re-

fuzul vaccinării.

„Cred că preşedintele a fo-

losit doar cuvinte puternice 

pentru a atrage atenţia asu-

pra necesităţii ca noi să ne 

vaccinăm şi să ajungem la 

imunitate colectivă cât mai 

curând posibil”, le-a spus 

Guevarra jurnaliştilor.

„Ca avocat, ştie că este 

legal să alegi să te vaccinezi”, 

a adăugat el.

Peste 2,1 milioane de fi li-

pinezi au fost complet vacci-

naţi după lansarea campani-

ei de imunizare în martie.

Numărul total de cazuri 

de coronavirus din Filipine a 

crescut la 1.364.239, cu 5.249 

de cazuri raportate luni, a 

anunţat Ministerul Sănătăţii, 

adăugând că numărul total 

al deceselor asociate CO-

VID-19 a ajuns la 23.749.

Filipinezii, ameninţati 
cu închisoarea 
dacă nu se vaccinează

Italia, una dintre ţările 

europene cele mai afecta-

te de pandemia de 

COVID-19, va ridica obli-

gativitatea purtării măştii 

în aer liber începând de 

luni, 28 iunie, a anunţat 

Ministrul italian al sănă-

tăţii, Roberto Speranza.

„Începând cu 28 iunie, am 

pus capăt obligativităţii de a 

purta o mască în exterior”, a 

anunţat ministrul Roberto 

Speranza pe contul său de 

Facebook, precizând că aceas-

tă decizie se va aplica regiu-

nilor clasifi cate drept „zonă 

alba”, unde răspândirea vi-

rusului este cea mai redusă, 

în prezent toată Italia, cu ex-

cepţia micii regiuni Vallée 

d'Aoste, din nordul ţării.

Acest anunţ survine după 

un aviz favorabil dat în cur-

sul serii de luni de „Comite-

tul tehnico-ştiinţifi c” (Cts), 

care consiliază guvernul cu 

privire la pandemie.

Comitetul a decis că mas-

ca nu mai este necesară în zo-

na albă, ci că ar trebui să fi e 

întotdeauna la îndemână în 

caz de risc legat de o aduna-

re de persoane.

Luni, 28 iunie, toate regi-

unile italiene ar urma să fi e 

clasifi cate drept zone albe, 

conform previziunilor exper-

ţilor. Luni, 21 iunie, Italia a 

înregistrat doar 21 de decese 

şi 495 de cazuri noi de coro-

navirus în decurs de 24 de 

ore. Unele regiuni nu au în-

registrat decese.

Italia, prima ţară din Euro-

pa în care a apărut un focar 

de coronavirus la începutul 

anului 2020, a înregistrat 

127.291 de decese de la înce-

putul epidemiei şi 4,25 mili-

oane de cazuri de COVID-19.

În total, 30% din populaţia 

cu vârsta peste 12 ani este în 

prezent vaccinată, sau aproa-

pe 16 milioane de persoane.

Peste 46 de milioane de do-

ze de vaccin individuale au 

fost deja administrate în rân-

dul unei populaţii de 60 de 

milioane de persoane.

Italienii scapă 
de masca de protecţie

Este mai contagioasă şi 

poate ajunge mai uşor 

la cei vulnerabili, care 

nu sunt vaccinaţi, averti-

zează Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii.

Totodată, organizaţia atra-

ge atenţia că tot mai multe 

ţări sărace care ar trebui să 

benefi cieze de vaccin prin 

programul Covax nu au sufi -

ciente doze pentru a conti-

nua programele de imuniza-

re. Unii experţi în sănătate 

cred că ar putea trece luni – 

dacă nu chiar ani – până când 

vor fi  vaccinate la nivel mon-

dial sufi ciente persoane pen-

tru a se putea declara înce-

tarea pandemiei.

„OMS a transmis în urmă 

cu câteva zile că varianta Del-

ta devine dominantă la nivel 

mondial. Studiile sugerează 

că este cu aproximativ 60% 

mai transmisibilă decât Alfa, 

varianta apărută în Marea Bri-

tanie, care este la rândul ei 

mult mai contagioasă decât 

tulpina iniţială. Delta s-a răs-

pândit până acum în cel pu-

ţin 92 de ţări.

Au apărut foarte multe va-

riante, cu atribute asemănă-

toare. E ca şi cum ai încer-

ca să deschizi un lacăt cu ci-

fru. Unele variante ale viru-

sului au nimerit nişte cifre, 

alte variante au nimerit alte 

cifre, dar până acum niciu-

nul dintre virusuri nu a gă-

sit combinaţia de transmisi-

bilitate şi letalitate. Varian-

ta Delta (descoperită în In-

dia, n.red.) este cea mai pu-

ternică, mai rapidă şi mai 

adaptată dintre toate.

Va ajunge la persoanele 

vulnerabile mai efi cient decât 

variantele anterioare. Dacă 

mai sunt persoane vulnerabi-

le nevaccinate, riscul pentru 

ele este şi mai mare.

Acest virus poate fi  mai le-

tal, pentru că are un mod de 

transmitere mai efi cient de la 

om la om şi în cele din urmă 

îi va găsi pe cei vulnerabili, 

care se vor îmbolnăvi grav, 

vor trebui spitalizaţi şi pot, în 

cele din urmă, muri", a de-

clarat Michael Ryan, director 

executiv al OMS.

Totodată, potrivit OMS, tot 

mai multe ţări mai sărace ca-

re primesc vaccinuri Covid-19 

prin Covax nu au sufi ciente 

doze pentru a continua pro-

gramele, a transmis Organi-

zaţia Mondială a Sănătăţii. 

Dr Bruce Aylward, din cadrul 

OMS, a declarat că progra-

mul Covax a livrat 90 de mi-

lioane de doze în 131 de ţă-

ri, ceea ce este insufi cient 

pentru a proteja populaţiile 

de un virus care se răspân-

deşte în întreaga lume.

Lipsurile vin în contextul 

în care unele ţări din Africa 

se confruntă cu al treilea val 

de infecţii. Doar 40 de mili-

oane de doze de vaccin an-

ti-Covid au fost administrate 

până în prezent în Africa, adi-

că mai puţin de 2% din po-

pulaţie, a spus preşedintele 

sud-african Cyril Ramaphosa.

Covax a fost creat anul trecut 

pentru a se asigura că vacci-

nul Covid-19 va ajunge în toa-

tă lumea, ţările mai bogate 

subvenţionând costurile pen-

tru ţările mai sărace. Ţinta ini-

ţială a Covax a fost livrarea a 

două miliarde de doze în în-

treaga lume până la sfârşitul 

anului 2021.

Cele mai multe dintre aces-

tea sunt destinate ţărilor mai 

sărace, unde Covax speră să 

distribuie sufi ciente vaccinuri 

pentru a proteja cel puţin 20% 

din populaţie. Cu toate aces-

tea, distribuţia acestor vacci-

nuri a fost împiedicată de în-

târzierile de fabricaţie şi de li-

vrare, ceea ce a dus la lipsuri 

în ţările care depind în tota-

litate de Covax. Uganda, Zim-

babwe, Bangladesh şi Trini-

dad şi Tobago sunt doar câte-

va dintre ţările care au comu-

nicat că au rămas fără vacci-

nuri în ultimele zile.

În cadrul unui briefi ng al 

OMS organizat luni la Gene-

va, Elveţia, dr. Aylward a re-

cunoscut amploarea acestor 

defi cienţe în termeni severi.

Dintre cele 80 de ţări cu ve-

nituri mici implicate în Co-

vax, „cel puţin jumătate din-

tre ele nu au sufi ciente vacci-

nuri pentru a-şi putea susţi-

ne programele chiar acum”, 

a spus dr. Aylward.

„Dacă ne uităm la ceea 

ce auzim de la fiecare din 

aceste ţări în fiecare zi, mai 

mult de jumătate dintre sta-

te au epuizat stocul şi soli-

cită vaccin suplimentar. Dar 

în realitate, numărul este 

probabil mult mai mare”, a 

spus dr. Aylward .

Luni, Joe Biden, a anunţat 

modul în care planifi ca să do-

neze 55 de milioane de doze 

de vaccin ţărilor care au ne-

voie, 41 de milioane urmând 

să fi e distribuite prin Covax.

Ţările care fac parte din G7 

– grupul celor mai dezvolta-

te economii ale lumii – au de-

cis donarea unui miliard de 

doze de vaccin anti-COVID 

pentru ţările mai sărace sau 

cele afl ate în curs de dezvol-

tare. Decizia a fost luată cu 

ocazia summit-ului G7 care 

s-a desfăşurat în urmă cu ze-

ce zile în Marea Britanie. Do-

zele vor fi  acordate până la 

fi nalul anului viitor.

Varianta Delta, cea mai 
puternică variantă de COVID
Varianta Delta a coronavirusului, cea descoperită în India, 
este cea mai rapidă şi mai puternică de până acum
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Premierul suedez Stefan 

Lofven (foto) a pierdut 

încrederea parlamentului 

în guvernul său, o premieră 

în istoria politică a Suediei.

Moţiunea a fost introdusă 

după ce Partidul Stângii şi-a re-

tras recent sprijinul pentru fra-

gilul guvern minoritar al lui 

Lofven din cauza unui confl ict 

cu privire la reformele propuse 

pentru piaţa suedeză a chiriilor.

În contextul în care coali-

ţia lui Lofven este în plină cri-

ză, săptămâna trecută, Demo-

craţii Suedezi, de dreapta, au 

folosit ocazia pentru a cere 

un vot de neîncredere în Riks-

dag, parlamentul suedez ca-

re are 349 de locuri.

Alte partide de opoziţie s-

au aliniat rapid împotriva lui 

Lofven, care a condus ţara 

scandinavă timp de şapte ani. 

Negocierile sale de ultimă oră 

desfăşurate în weekend pen-

tru a găsi un compromis cu 

stânga au eşuat.

Moţiunea de cenzură îm-

potriva şefului guvernului a 

fost susţinută de o majorita-

te absolută de 181 de depu-

taţi din 349 de locuri, faţă de 

109 voturi împotriva moţiunii 

şi 51 de abţineri, potrivit re-

zultatului votului.

După unsprezece voturi de 

neîncredere nereuşite în isto-

ria politică suedeză, Stefan 

Lofven, care se distinsese pâ-

nă acum prin capacitatea de 

a supravieţui crizelor politice 

de la venirea la putere în 2014, 

devine primul şef de guvern 

al ţării care este răsturnat în 

acest fel, potrivit Agerpres.

Lofven are acum două op-

ţiuni: fi e îşi dă demisia îm-

preună cu guvernul, fi e con-

voacă noi alegeri în termen 

de o săptămână. El a convo-

cat o conferinţă de presă la 

ora 9:30 GMT.

Următoarele alegeri genera-

le sunt programate în septem-

brie 2022. O subtilitate a Con-

stituţiei suedeze este că, dacă 

vor avea loc alegeri anticipate, 

acestea se vor adăuga la alege-

rile programate pentru septem-

brie 2022, ceea ce ar duce la 

două alegeri generale în puţin 

peste un an, scrie AFP.

Premieră istorică! 
Stefan Lofven, primul premier demis 
prin moţiune de cenzură în Suedia

Consiliul UE a decis, luni, 

să reînnoiască sancțiunile 

introduse ca răspuns la 

anexarea ilegală a Crimeei 

și a Sevastopolului de către 

Federația Rusă cu încă un 

an, până la 23 iunie 2022.

Măsurile restrictive în vi-

goare vizează importurile de 

produse originare din Crime-

ea sau Sevastopol în UE, pre-

cum și investițiile în infra-

structură sau fi nanciare și ser-

viciile de turism în Crimeea 

sau Sevastopol. Exporturile 

de anumite bunuri și tehno-

logii către societăți din Crime-

ea sau destinate utilizării în 

Crimeea în sectoarele trans-

porturilor, telecomunicațiilor 

și energiei sau pentru prospec-

tarea, explorarea și producția 

de petrol, gaze și resurse mi-

nerale sunt, de asemenea, su-

puse restricțiilor UE.

UE nu recunoaște anexa-

rea ilegală a Crimeei și a Sevas-

topolului de către Federația 

Rusă și continuă să condam-

ne această încălcare a drep-

tului internațional, în confor-

mitate cu declarația Înaltului 

Reprezentant pentru afaceri 

externe și politica de securi-

tate, în numele UE, din 16 

martie 2020.

Sancțiunile au fost introdu-

se pentru prima dată în iunie 

2014, ca răspuns la încercări-

le de a submina în mod deli-

berat integritatea teritorială a 

Ucrainei și de a destabiliza 

țara. Alte măsuri ale UE insti-

tuite ca răspuns la criza din 

Ucraina includ sancțiuni eco-

nomice care vizează sectoare 

specifi ce ale economiei ruse și 

măsuri restrictive individuale.

Numărul copiilor răpiţi 

şi violaţi în regiunile în 

care sunt crize a cunoscut 

un salt masiv în 2020, 

potrivit unui raport al 

ONU, transmite marţi dpa.

„Încălcările cu cea mai mare 

creştere exponenţială în 2020 au 

fost răpirile, cu un procent ame-

ţitor de 90%, violurile şi alte for-

me de violenţă sexuală, care au 

crescut cu 70%”, a anunţat luni 

biroul Virginiei Gamba, repre-

zentanta specială a ONU pentru 

copii şi confl ictele armate.

Biroul a documentat violen-

ţe comise la adresa a peste 

19.300 de fete şi băieţi din zo-

nele de confl ict în cursul anu-

lui 2020. În 8.400 cazuri, co-

piii au fost ucişi sau mutilaţi, 

în principal în Afganistan, Si-

ria, Yemen şi Somalia.

Aproape 7.000 de minori 

au fost recrutaţi ca soldaţi co-

pii sau folosiţi în război, în 

principal în Somalia, Siria, 

Myanmar şi Republica Demo-

cratică Congo. Human Rights 

Watch a criticat biroul ONU 

pentru faptul că nu a inclus 

Israelul şi Arabia Saudită pe 

aşa-numita listă neagră din 

anexa raportului pentru acţiu-

nile acestor ţări împotriva co-

piilor, deşi violenţele au fost 

documentate în raport.

Organizaţia a apreciat că a-

ceasta marchează un eşec re-

petat al Secretarului General al 

ONU, Antonio Guterres, de a-şi 

baza lista pe propriile dovezi 

ale ONU, despre care aceasta 

a afi rmat că trădează copiii şi 

promovează impunitatea.

Rusia, sancționată în continuare de UE

Numărul copiilor răpiţi a crescut 
drastic în 2020 în zonele de conflict

Planurile de retragere au 

devenit mult mai agresi-

ve, ca de altfel întreg pro-

gramul de reducere 

a amprentei de carbon 

în Uniunea Europeană.

Oficialii Comisiei Euro-

pene discută stabilirea unei 

noi ţinte de interzicere a 

vânzărilor de maşini cu mo-

toare pe benzină şi motori-

nă. Noua ţintă ar putea fi 

2035. „Bruxelles-ul pregă-

teşte condamnarea la moar-

te a motoarelor termice”, ti-

trează publicaţia Politico, 

care citează trei oficiali eu-

ropeni. Aceasta ar fi o schim-

bare majoră faţă de planu-

rile actuale.

Noile reguli pentru redu-

cerea emisiilor de dioxid de 

carbon ar fi  parte a revizuirii 

standardelor prezente în Gre-

en Deal, care prevedeau atin-

gerea emisiilor zero în 2050. 

Însă acum, ofi cialii Comisiei 

analizează posibilitatea de a 

impune o reducere a emisii-

lor cu 60% până în 2030, mult 

peste obiectivul de 37,5% 

menţionat iniţial. Până în 2035, 

obiectivul ar putea fi  de redu-

cere cu 100% a emisiilor, ara-

tă sursele citate.

Dacă propunerea va fi  in-

clusă în textul fi nal al pro-

iectului, care va fi  prezentat 

la 14 iulie, ar urma să intre 

ulterior în discuţia statelor 

membre şi a Parlamentului 

European. Însă, cel mai pro-

babil, lobby-urile din indus-

trie şi ţările cu economii ca-

re depind în mare măsură de 

fabricarea automobilelor se 

vor opune propunerii.

Şi asta deoarece, deşi mul-

ţi producători de automobi-

le au început să producă ma-

şini electrice, doar Volvo şi 

Volkswagen au strategii pen-

tru trecerea la electricitate 

până în 2030. Spre exemplu, 

Audi, parte a grupului 

Volkswagen, va opri vânza-

rea de autoturisme cu mo-

toare termice din 2026, în 

vreme ce rivalii Daimler şi 

BMW sunt printre cei mai 

puţin pregătiţi să renunţe la 

combustia internă.

Lobby-iştii intră în acţiune

Reacţiile din partea puter-

nicei industrii auto germane 

au sosit imediat. Şeful unui 

important grup de lobby al 

producătorilor auto a decla-

rat că noile ţinte ar duce nu 

doar la sfârşitul motorului cu 

ardere internă, ci şi al maşi-

nilor hibride plug-in. Repre-

zentanţii constructorilor au-

to spun că planurile Comisi-

ei Europene ar impune o tre-

cere rapidă la vehiculele pe 

baterii, fără a lua în conside-

rare alternativele.

„Dacă veţi vrea să cumpă-

raţi o maşină nouă în 2036, 

nu va fi  o alegere. Maşina va 

avea motor electric, chiar da-

că se potriveşte sau nu nevo-

ii clientului, dacă este acce-

sibilă sau nu, sau dacă exis-

tă energie verde şi infrastruc-

tura necesară pentru a o în-

cărca”, spune secretarul ge-

neral al Asociaţiei Europene 

a Furnizorilor Auto.

Constructorii auto cer 

Uniunii Europene şi state-

lor membre ca, înainte de 

a anunţa interzicerea vân-

zărilor de maşini cu mo-

toare termice, să crească 

dramatic cheltuielile pen-

tru instalarea de puncte de 

încărcare şi să facă auto-

vehiculele electrice mai 

atractive. Dar, din cauza 

temerilor tot mai mari cu 

privire la schimbările cli-

matice, Comisia este nevo-

ită să ia măsuri radicale.

Potrivit Green Deal, emi-

siile generate de sectorul 

transporturilor ar trebui să 

scadă cu 90 la sută până în 

2050. Şi având în vedere că 

maşinile au un ciclu de via-

ţă de 15 ani, 2035 este ter-

menul limită pentru a opri 

vânzările de automobile cu 

motoare pe benzină şi mo-

torină pentru a atinge aceas-

tă ţintă în 2050.

Planuri de retragere tot mai agresive 
pentru mașinile diesel și pe benzină 
Mașinile cu motoare diesel și pe benzină sunt condamnate la dispariție. 
Ar mai putea fi vândute în Uniunea Europeană doar 14 ani de acum înainte.

Potrivit Green Deal, emisiile generate de sectorul transporturilor ar trebui să scadă cu 90 la sută până în 2050
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Vă anunţăm cu regret în sufl et că s-a stins din viaţă

Preotul IOSIF CHERTES
în vârstă de 80 de ani.

Slujba înmormântării va avea loc miercuri, 23 iunie 
2021, ora 12.00, la biserica „Schimbarea La Faţă”, b-dul 

Eroilor, nr. 22-24.

Dumnezeu să-l odihnească!

Familia.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânaţelor, preţ 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

APARTAMENTE

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0722-550847. (1.5)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (14.23)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

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

SERVICII

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO/MOTO

¤ Vând Dacia 1304, 4 x carosat, 
an de fabricaţie 2005, 91.000 
km, ITP până în 2022, preţ 4.500 
RON, negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0788-287268. (1.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
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funcţionare. Preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliţă usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheaţă, etc., 
preţ 25 RON/buc. Informaţii la tel. 
0744 653097. (6.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATECH 
1600 W, fi ltrare prin apă, preţ 200 
RON. Pentru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0748-220979. (6.7)

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

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

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

MOBILIER

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
marou, 1000 RON/buc. Informaţii 

suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând pătuț pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preț 200 RON. Informații la tele-
fon 0264-424005, 0745-
300323. (1.7)

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 20 
RON/buc. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-550103.

¤ Vând răsad de căpșuni. Informaţii 
la telefon 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând scaun scoică pentru autotu-
rism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, in-
signe, decoraţii medalii comunis-
te sau mai vechi. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul auto 
și fotbal în limba română sau ma-
ghiară. Tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (7.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Na-
poca prin Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publi-
că, în data de 05.07.2021, ora 
12.00, bunuri mobile constând 
din: Autoutilitară N3 DAF 
FT95.430 XF95 nefuncţională, 
an fabricaţie 1998, sursa de 
energie motorină, nr. identifi-
care XLRTE47XS0E473152, cu-
loare roșu, nr. înmatriculare 
CJ-08-EHV, la preţul 21.375 lei 
plus TVA; Semiremorcă Ren-
ders 12.27, an fabricaţie 1998, 
nr. identificare 
YA5B302U839B55001, culoare 
roșu, nr. înmatriculare 
CJ-80-HWX, la preţul 11.270 
lei plus TVA. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 112, te-
lefon 0264.705603 sau acce-
sând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Firma S.C. BOBCARTER S.R.L., 
C.U.I. RO 25934566. 
J12/19/1667/2009, pierdut regis-
tru unic de control. Se declară nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: tel 0752-449012

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 DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord 1798/2007 SC CLINICA 
MARIA SRL anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul CLINICĂ 
OFTALMOLOGIE PEDIATRICĂ ŞI GENERALĂ din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Calea Mănăștur nr 13

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99, în zilele de luni – joi: 
9.00 – 16.30: vineri 9.00 – 14.00.

23.06.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Capital de lucru Showtechnic”

Societatea Showtechnic SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. 
Samuel Brassai nr. 12, județul Cluj, anunță fi nalizarea implementării 
proiectului cu titlul „Capital de lucru Showtechnic”, proiect cu nr. RUE 
M2-1456, înscris în cadrul Măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, 
instituită prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării 
contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 
Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 11.12.2020, până la data de 18.06.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situației 
economice a societății Showtechnic SRL, a cărei activitate a fost afectată 
de criza provocată de pandemia COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, 

pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului este de 575.755,32 lei, din care 500.656,80 

lei grant și 75.098,52 lei cofi nanțare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea 
IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – 
Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale 
și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.

www.mfe.gov.ro

Date suplimentare puteți obține de la: Showtechnic SRL, la sediul 
menționat mai sus, e-mail: csaba@aftereight.ro, tel. 0745362250, persoană 
de contact Laszlo Csaba Gyori.

ANUNŢ

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea 65 /2006 cu modifi cările și completările 
ulterioare și ORD 1798/2007, Lukoil România SRL cu sediul 
în Municipiul Bucuresti sector 1, strada Siriului nr.20 corp A 
anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul Depozit carburanţi LUKOIl Cluj din 
localitatea Cluj-Napoca, str Beiușului nr.74 .

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi: 
9:00 -14:00 .
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Denis Shapovalov 
renunţă la 
Jocurile Olimpice
Tenismanul canadian Denis 
Shapovalov, numărul 12 mondi-
al, a anunţat că nu va participa 
la turneul olimpic de tenis de la 
Tokyo, invocând, fără să le citeze 
în mod expres, preocupările le-
gate de Covid-19.
„După o îndelungă refl ecţie, 
vreau să vă fac cunoscut că nu 
voi participa la Jocurile Olimpice 
în acest an. Să reprezint Canada 
înseamnă totul pentru mine. 
Însă, din cauza situaţiei actuale, 
echipa mea și cu mine am decis 
să este cea mai bună decizie pe 
care o puteam lua, pentru sigu-
ranţa tuturor, a scris Shapovalov 
pe contul său de Twitter.

Chile şi Argentina 
în sferturile 
Copa America
Selecţionata Argentinei s-a cali-
fi cat în sferturile de fi nală ale 
turneului Copa America la fot-
bal, în urma victoriei la limită, 
cu scorul de 1-0, obţinută în fa-
ţa selecţionatei Paraguayului, 
luni seara, pe stadionul Mane 
Garrinchia din Brasilia.
Argentinienii au marcat unicul gol 
al acestei întâlniri, contând pentru 
Grupa A a competiţiei, prin 
Alejandro Gomez, în minutul 10.
Starul și căpitanul echipei „albi-
celeste”, Lionel Messi, a dispu-
tat cu această ocazie al 147-lea 
meci în tricoul naţionalei ţării 
sale, egalând recordul de selec-
ţii deţinut de Javier 
Mascherano, fostul său coleg 
de la FC Barcelona.
Argentina este liderul grupei, 
cu un avans de două puncte fa-
ţă de Chile, care și-a asigurat la 
rândul său biletul pentru sfertu-
rile de fi nală, în urma rezultatu-
lui de egalitate, 1-1, înregistrat 
în compania Uruguayului, 
într-o partidă disputată pe 
Arena Pantanal din Cuiaba.
Chilienii au deschis scorul în 
minutul 26, prin Eduardo 
Varga, însă „celeștii” au resta-
bilit egalitatea în repriza se-
cundă, în urma unui autogol 
al lui Arturo Vidal.
Uruguayenii au obţinut cu aceas-
tă ocazie primul lor punct la Copa 
America 2021, după ce s-au încli-
nat la limită în faţa Argentinei 
(0-1), în meciul de debut.

Florin Bercean 
a fost iertat de COSR
Cu doar o lună înainte de 
startul JO de la Tokyo, 
Comitetul Olimpic a clasat do-
sarul în care mai multe foste 
sportive îl acuzau pe antreno-
rul Florin Bercean de institui-
rea unui regim de teroare la 
lotul naţional de judo de la 
Cluj. Comisia de Etică a dat 
verdictul după doi ani și jumă-
tate de la startul audierilor!
În ianuarie 2019, COSR se au-
tosesiza în cazul sălbăticiilor din 
lotul de judo, iar cazul ajungea 
pe masa Comisiei de Etică.
Și abia după circa doi ani și ju-
mătate, forul olimpic vine cu 
un verdict: clasare! Au fost șase 
voturi „pentru” și o abţinere, 
chiar din partea Alinei Dumitru, 
care cucerea titlul olimpic la 
Beijing 2008, sub bagheta lui 
Bercean.
Soluţia mai trebuie doar să fi e 
validată de Comitetul Executiv, 
adică o formalitate.

Pe scurt

Tânăra Mădălina 

Amăistroaie s-a califi cat 

la Jocurile Olimpice de la 

Tokyo, după ce a câştigat 

turneul fi nal de califi care 

la tir cu arcul de la Paris.

În ultimul act, eleva antre-

norilor Ioana Covaliu şi Andrei 

Dănilă s-a impus cu 6-4 în fa-

ţa polonezei Sylwia Zyzanska

În vârstă de 18 ani, Mădă-

lina Amăistroaie, legitimată 

la CSŞ Rădăuţi şi CSM Sucea-

va, a devenit cea de-a 94-a 

componentă a echipei Româ-

niei pentru JO de la Tokyo. 

Medaliată cu aur la Cupa Eu-

ropeană de Tineret din 2019, 

Mădălina Amăistroaie ocupă 

în prezent locul 27 în clasa-

mentul mondial.

România a fost reprezen-

tată până acum doar de do-

uă ori la tir cu arcul la JO, 

la Moscova, în 1980, şi la 

Beijing în 2008. La Mosco-

va 1980, Aurora Chin s-a 

clasat pe locul 13, iar An-

drei Berki, pe 15, iar, la Bei-

jing 2008, Alexandru Bodnar 

a ocupat locul 31, din 64 

de concurenţi.

Cei 94 de sportivi califi-

caţi la JO 2020 (nominal sau 

locuri cotă) vor evolua la 16 

discipline sportive: înot, atle-

tism, canotaj, fotbal, gim-

nastică artistică, baschet 

3x3, ciclism, lupte, tir spor-

tiv, canoe, tenis de masă, 

box, scrimă, triatlon, judo 

şi tir cu arcul.

România trimite 
o sportivă de 18 ani 
la Jocurile Olimpice

Dan Petrescu, fostul 

antrenor de la CFR Cluj, 

este de părere că echipa 

din Gruia are şanse mici 

să ajungă în grupele 

Ligii Campionilor.

Multiplu campion în Gru-

ia, Petrescu nu crede în şan-

sa echipei din Gruia, deşi CFR 

Cluj a avut noroc la tragerea 

la sorţi din primele două tu-

ruri preliminare.

„Sunt şansele care au fost 

şi până acum, adică mici, dar 

reale. Norocul anul acesta e 

că CFR are cap de serie, cât 

am fost eu acolo, în niciun 

tur nu a fost cap de serie CFR”, 

a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu pregătit-o pe 

CFR Cluj în două perioade, 

iunie 2017 – iunie 2018, şi 

martie 2019 – noiembrie 2020. 

„Bursucul” a fost la un pas să 

o ducă pe echipa din Gruia în 

grupele Europa League şi a 

ajuns până în play-off-ul 

Champions League.

CFR Cluj joacă în primul 

tur din Champions League 

cu Borac Banja Luka. Da-

că trece de gruparea bos-

niacă, campioana Români-

ei va da piept cu învingă-

toarea dintre Fola Esch (Lu-

xemburg) şi Lincoln Red 

Imps (Gibraltar).

• 6/7 iulie – turul 1 prelimi-

nar, manşa tur

• 13/14 iulie – turul 1 preli-

minar, manşa retur

• 20/21 iulie – turul 2 preli-

minar, manşa tur

• 27/28 iulie – turul 2 preli-

minar, manşa retur

• 3/4 august – turul 3 preli-

minar, manşa tur

• 10 august – turul 3 prelimi-

nar, manşa retur

• 17/18 august – play-off, 

manşa tur

• 24/25 august – play-off, 

manşa retur

Dan Petrescu nu crede 
în CFR Cluj: „Sunt șanse mici 
să ajungă în grupe”

Elevii pregătiţi de Erik 

Linkar se vor pregăti la 

Cluj-Napoca pentru noul 

sezon şi vor juca mai 

multe meciuri amicale cu 

echipe din Transilvania.

Unirea Dej, Viitorul Şelim-

băr, Ripensia şi SCM Zalău 

sunt echipele pe care le vor 

înfrunta fotbaliştii de la „U” 

înainte de noul sezon.

„Vom avea un joc cu 

echipa U19, dar şi cu Uni-

rea Dej, Viitorul Şelimbăr, 

Ripensia, SCM Zalău. Am 

preferat să rămânem aici, 

avem condiţii excelente. A 

fost un pic de stres că nu 

prea erau echipe de Liga a 

2-a în jurul Clujului, însă 

a promovat Unirea Dej, Şe-

limbăr şi preferăm să nu 

facem deplasări prea lun-

gi. Jocurile se vor disputa 

aici, acasă” a declarat an-

trenorul Universităţii Cluj 

la reunirea lotului.

Universitatea Cluj, 
o echipă schimbată 
complet

Erik Lincar a renunţat la 

14 jucători în această vară şi 

a adus o serie de fotbalişti pe 

care îi cunoaşte de la Turris 

Turnu Măgurele.

Până acum, „U” Cluj i-a 

transferat pe Andrei Blejdea 

(24 ani / atacant / ex-Dina-

mo), Valentin Alexandru (29 

ani / atacant / ex-Dunărea 

Călaraşi), Denis Ispas (27 

ani / fundaş central / ex-FCU 

Craiova), Costinel Gugu (28 

ani / fundaş central / ex-FCU 

Craiova), Florinel Mitrea (27 

ani / fundaş stânga / 

ex-Chindia Targoviste), Cris-

tian Balgiu (26 ani / mijlo-

caş central / ex-Gloria Bu-

zau), Albert Voinea (28 ani 

/ atacant / ex-UTA Arad), 

Florin Tescan (21 ani / ata-

cant / ex-UTA Arad) şi Ma-

rius Ciobanu – Vanghele (18 

ani / mijlocas / ex-Acade-

mica Clinceni).

La Universitatea Cluj au 

revenit Mihai Forna (20 ani 

/ extremă dreapta / SCM Za-

lau), Alin Văsalie (19 ani / 

mijlocaş central / Comuna 

Recea), Denis Mâneran (19 

ani / extremă dreapta / U-

nirea Ungheni), Tudor Vo-

mir (20 ani / fundaş central 

/ Unirea Dej) şi Serban Tir-

la (19 ani / mijlocas / Mi-

naur Baia Mare).

De la echipă au plecat Vlad 

Muţiu (FC Hermannstadt), Dan 

Berci, Donaldo Acka, Cătalin 

Stefanescu, Srdjan Luchin, Cris-

tian Gavra, Lucas Chacana, Idan 

Golan, Derick Ogbu şi Iulian 

Anca-Trip, în timp ce Robert Ne-

ciu, Alexandru Pop, Alexandru 

Negrean (toti FC Viitorul 

Constanța) şi Rares Sburlea (Kids 

Tampa Brasov) s-au întors la 

echipele lor după împrumut.

„U” Cluj se pregăteşte 
de Liga a 2-a cu Dej şi Şelimbăr
„U” Cluj s-a reunit la finele săptămânii trecute şi a început pregătirea pentru noul sezon din Liga a 2-a

Universitatea Cluj s-a reunit şi va juca mai multe meciuri amicale în următoarea perioadă
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