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Ziua Naţională, 
marcată sobru în 2020
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SĂNĂTATE

Vă temeți de vaccinul anti-COVID-19? 
„Știți din ce sunt făcuți crenvurștii?”

Conspiraţiile despre vaccinu-
rile împotriva coronavirusului 
au acaparat reţelele de sociali-
zare, iar multe dintre ele i-au 
speriat pe oameni. Multă lume 
se plânge de faptul că nu ştie 
ce substanţe conţine vaccinul 
anti-COVID-19 care urmează să 
fi e distribuit prin Europa.

Totuşi, românii care se afl ă 
în această ipostază de prea pu-
ţine ori ţin cont de alte aspecte 
care ar putea să le dăuneze grav 
sănătăţii. Un astfel de exemplu 
sunt mezelurile sau alimentele 
din comerţ, scrie Răzvan Che-
recheş, şeful Departamentului 
de Sănătate Publică din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai”.

„Stau şi mă minunez de oa-
menii care consumă cu entuzi-
asm crenvurşti şi parizer şi, în 
acelaşi timp, se plâng că ei nu 
ştiu ce substanţe se pun în vac-
cinuri!”, scrie expertul UBB.

Potrivit specialiştilor, margari-
na este cel mai toxic aliment de 
pe rafturile magazinelor. De ase-
menea, supele la plic sunt şi ele 

în top cu un exces glutamat de so-
diu, E621, adică substanţa care 
dezvoltă cel mai uşor cancerul.

Guma de mestecat pentru co-
pii este la fel de toxică. Specia-
liştii spun că sunt folosite nu 
mai puţin de şapte-opt substan-
ţe chimie, cele mai multe pe lis-
ta celor nocive.

Totodată, cele mai multe din-
tre sucuri conţin acid citric (E330) 
sub formă de sare de lămâie. Bă-
uturile cu aromă de citrice sunt 
dintre cele mai periculoase. Co-
loranţii folosiţi – E102 şi E110 – 
sunt extrem de periculoşi.

Într-o altă postare pe Face-
book, Răzvan Cherecheș a mai 
menționat că România va intra 
cel mai probabil într-un 
lockdown după alegerile parla-
mentare, cel târziu până la 
sfârșitul lunii ianuarie. Astfel, 
sărbătorile de iarnă ar putea să 
se desfășoare într-un context 
plin de restricții severe: „Cră-
ciunul și Revelionul vor fi  aca-
să sau cu amendă și dosar pe-
nal!”, avertizează expertul.

Este necesară carantinarea municipiului Cluj-Napoca?
Răzvan Cherecheş a explicat pentru monitorulcj.ro ce măsuri ar putea stopa răspândirea COVID-19. Pagina 2

Le arde să se joace cu focul!
Tragedia de la Piatra Neamț se putea repeta la Cluj
Un incendiu a avut loc la Spitalul CFR din Cluj-Napoca. ISU Cluj confirmă 
că unitatea spitalicească nu a solicitat avizul de securitate la incendiu! Pagina 4

Clujul alb strălucește în timpuri negre!

Prima zăpadă din acest sezon i-a luat prin surprindere pe șoferi, însă imaginile spectaculoase de iarnă 
au îndulcit puțin amarul vremurilor sumbre prin care trecem. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

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) 
0264-452.190

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 Cluj 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 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Răzvan Cherecheș, 

șeful Departamentului 

de Sănătate Publică din 

cadrul Universității 

„Babeș-Bolyai”, a explicat 

pentru monitorulcj.ro 

de ce am avut o creștere 

atât de mare de cazuri 

în Cluj-Napoca.

El a precizat și care ar fi  

soluțiile necesare în acest 

moment. De asemenea, ex-

pertul consideră că organi-

zarea alegerilor nu reprezin-

tă un risc, ci mai degrabă 

campaniile electorale.

Consideri că organizarea 
alegerilor parlemantare 
reprezintă un risc de in-
fectare și mai mare în a-
ceastă perioadă?

Decizia de a organiza ale-

gerile este una politică. Mer-

sul la vot nu reprezintă ris-

curi mai mari de infectare de-

cât să mergi la supermarket-

uri mai mari și să îți faci cum-

părăturile. Dacă se respectă 

măsurile de siguranță în 

secțiile de votare, nu ar tre-

bui să fi e nicio problemă. Ris-

cul mai mare de infectare îl 

văd în campania electorală. 

Totodată, campania poate fi  

făcută online sau doar prin-

tr-un poster lipit pe un gard. 

Aici depinde de reglementă-

rile locale și de restricțiile lor. 

Nu pot să mă pronunț dacă 

este oportună sau nu organi-

zarea alegerilor. Ce pot să 

spun din perspectiva sănătății 

publice este că procesul de 

vot nu reprezintă un risc ma-

jor. Măsurile care au fost la 

alegerile locale au fost bune. 

Am mai auzit că în unele 

secții de votare, membrii nu 

au respectat măsurile de 

siguranță. Poate acum ar tre-

bui făcut un training mai ri-

guros pentru personalul unei 

secții de votare. Dar, în rest, 

măsurile au fost sufi ciente.

Este necesară carantinarea 
municipiului Cluj-Napoca 
în acest moment?

În acest moment, pentru 

Cluj-Napoca nu știu cât de 

necesară este o carantinare, 

dar înăsprirea măsurilor, da. 

Aș fi un suporter la așa ce-

va. Consider că pasul urmă-

tor ar trebui să fie închide-

rea teraselor care au acest 

plastic transparent. Acelea 

sunt de fapt spații închise. 

Chiar s-a publicat un arti-

col în care scria care sunt 

locurile cu riscul de infec-

tare cel mai mare. Cu mo-

nitorizarea GPS-urilor de pe 

telefoane u realizat că resta-

urantele sunt locurile în ca-

re riscul de infectare cu CO-

VID-19 este foarte ridicat. 

Practic, terasele „din spațiul 

public” sunt focare.

Ce măsură sanitară ar mai 
trebui implementată în 
Cluj-Napoca?

Trebuie limitat numărul de 

persoane în transportul în co-

mun. Cum se făcea la super-

marketuri în primăvară. Doar 

că la magazine circulă mult 

mai ușor aerul, pentru că es-

te un spațiu mai mare, în timp 

ce în autobuze spațiul este 

prea mic și transmiterea este 

semnifi cativă. Această măsu-

ră trebuia introdusă de mult 

timp în Cluj.

Care ar fi  soluția ideală 
pentru a stopa răspândirea 
COVID-19?

Decizia de lockdown este 

mai mult politică. Din per-

spectiva sănătății publice, toa-

tă populația lumii ar trebui să 

stea în casă pentru două săp-

tămâni, doar că acest lucru 

nu este posibil. Ar fi  ideal din 

punctul de vedere al sănătății 

publice, dar este imposibil. 

Trebuie să găsim un echilibru 

între măsuri. La nivel local aș 

instaura noi măsuri, iar apoi 

aș analiza să văd dacă s-a pro-

dus o schimbare.

Care este cauza creșterii 
numărului de cazuri în 
județul Cluj?

Creșterea pe care am avut-

o se datorează deciziilor pe 

care le-am luat acum trei săp-

tămâni. Instaurarea purtării 

măștii a fost relativ tardivă. 

Dacă am fi  impus purtarea 

măștii de la incidența de 1,5 

la mia de locuitori, am fi  re-

dus semnifi cativ numărul de 

cazuri. Este ca un camion ca-

re merge la vale, cu cât prinn-

de mai multă viteză, cu atât 

îl poți opri mai greu.

Este necesar un lockdown 
în toată țara?

Dacă am vrea să descon-

gestionăm cât mai repede 

secțiile de Terapie Intensi-

vă, ar trebui instaurat un 

lockdown, iar la începutul 

lunii ianuarie ne-am putea 

relaxa. Din nefericire avem 

alegeri, iar ele influențează 

deciziile. Nu cred că vom 

avea lockdown acum pen-

tru că ar influența compor-

tamentul oamenilor la vot. 

Părerea mea este că vom 

trage până la alegeri, iar 

după vom intra în lockdown 

pentru o perioadă, zic eu. 

Cu cât așteptăm mai mult 

acum să intrăm în caranti-

nă, cu atât vom sta mai mult 

închiși în casă.

Crezi că școlile se vor des-
chide după sărbători?

Școlile nu cred că se vor 

deschide până nu ajungem 

la o rată extrem de scăzută. 

Ce ar fi  trebuit însă, ar fi  fost 

să lăsăm deschise școlile pâ-

nă în clasa a IV-a, pentru că 

se transmite mai greu viru-

sul în rândul copiilor. De a-

semenea, fi ind mai puțini la 

școală ar putea să se păstre-

ze distanțarea fi zică foarte 

ușor. Părinții pot reintra în 

circuitul economic, plus că 

defi citul educațional nu ar fi  

atât de mare. Școala online 

pentru copii din clasele I-IV 

este foarte difi cilă.

Cât crezi ca va mai ține a-
ceastă pandemie?

De virus nu vom scăpa 

niciodată. Dacă vaccinul es-

te eliberat și are efi ciența de 

care se spune, iar populația 

este dispusă să se vaccine-

ze, sunt șanse ca din toam-

na viitoare să revenim puțin 

la normalitate. Nu trebuie să 

ne gândim că în 3-4 ani vom 

avea stadioane pline cu oa-

meni. Pe de altă parte, sunt 

multe lucruri pe care nu le 

știm. Pe lângă vaccinuri se 

studiază și foarte multe tra-

tamente. Dacă noi am avea 

un tratament cu care să scă-

dem mortalitatea la o zeci-

me din cât este acuma, am 

putea să ne reluăm viața. Ar 

fi  echivalent cu descoperirea 

antibioticelor. Nu vom scă-

pa de această situație mai 

devreme de toamna viitoa-

re. Dacă populația refuză 

vaccinarea, toamna viitoare 

vom avea din nou un val ca-

re va fi  urmat de restricții.

De ce anchetele epidemio-
logice nu se fac mai repede 
și mai bine?

Nu poți să faci anchete 

epidemiologice cu voluntari, 

trebuie să ai personal. Tre-

buia alocat personal supli-

mentar de la nivel național. 

Cel puțin 2.000-3.000 de per-

soane trebuiau să fie aloca-

te la nivel național. Să faci 

anchetă epidemiologică nu 

trebuie să fii din Cluj sau 

de la sediu. Anchetele se pot 

face online, ca în alte țări. 

Aici a fost o problemă de or-

ganizare și de alocare de fon-

duri. Ministerul Sănătății nu 

a alocat prioritate Direcției 

de Sănătate Publică. Pentru 

că toți șefi i DSP sunt puși po-

litici, niciunul nu a ieșit să 

spună public că nu a primit 

resurse și nu au cum să facă 

anchetele epidemiologice. 

Acest lucru ar duce la pedep-

sirea lor de către partide. 

Instituțiile nu își fac treaba 

pentru că nu au resurse. Nu 

trebuie să ne bazăm pe vo-

luntari, trebuie personal ca-

re să dea telefoane.

„Nu vom scăpa niciodată 
de coronavirus!”
Răzvan Cherecheş, expert în sănătate publică, a explicat pentru 
monitorulcj.ro ce măsuri consideră că ar putea stopa răspândirea 
COVID-19, dar şi când ar putea intra România în carantină totală

Răzvan Cherecheş este şeful Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

vorbit despre carantina-

rea urbei pe care o condu-

ce, explicând motivul 

pentru care nu este încă 

instituită carantina, deşi 

alte oraşe sunt închise la 

aceeaşi rată de infectare.

„Când specialiştii vor consi-

dera că acest lucru se impune, 

se va implementa măsura re-

spectivă. Ştiţi bine că aceste de-

cizii nu se iau după ureche. Se 

iau pe baza unor analize făcu-

te de departamentele de speci-

alitate din domeniul medical, 

care analizează toţi factorii ca-

re intră în analiză şi orice ana-

liză are un punctaj care propu-

ne sau nu propune carantina-

rea. Deocamdată, o asemenea 

decizie medicală nu a sosit pe 

masa Comitetului Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă”, a expli-

cat Emil Boc, într-o intervenţie 

telefonică la o emisiune radio.

Cu toate acestea, mai mul-

te mari oraşe din ţară au insti-

tuit deja carantina, iar Cluj-Na-

poca se apropie cu paşi repezi 

de o rată de infectare de 10 in-

fectări la mia de locuitori.

„Este foarte important în 

ce direcţie mergem. Dacă mer-

gem spre 10-11, este foarte 

clar că ne îndreptăm spre ca-

rantină. Dacă se stabilizează 

aici şi coboară, nu va fi  ca-

rantină. Aceste analize se fac 

în funcţie de situaţiile speci-

fi ce din fi ecare judeţ. Tot ce 

este peste 3 la mie rămâne la 

decizie locală, în funcţie de 

analizele specifi ce pentru fi -

ecare judeţ. De aceea, într-un 

loc se ia la 11 la mie, cum a 

fost la Sibiu, în altele s-a lu-

at la 9 la mie, în funcţie de 

particularităţile fi ecărui ju-

deţ. Oamenii trebuie să înţe-

leagă că una este să închizi 

şcolile şi restaurantele la in-

terior la 3 la mie, pentru că 

este obligatoriu la nivel de 

ţară. Tot ce este peste 3 la 

mie se decide de către Comi-

tetul Judeţean pentru Situa-

ţii de Urgenţă, în urma pro-

punerii Direcţiei de Sănătate 

Publică. Fiecare analizează 

în funcţie de ce are în judeţ: 

cazuri, infrastructură, spita-

le, decese. Sunt mai mulţi in-

dicatori pe care îi au în evi-

denţă”, a explicat primarul.

Ziua Naţională 
a României, 
fără festivităţi

Nici manifestările de 1 

Decembrie nu vor fi la fel 

ca în alţi ani. Emil Boc a 

spus că Ziua Naţională va 

fi marcată într-un mod so-

lemn, dar într-un cadru re-

strâns şi sobru, pentru a nu 

„pune paie pe foc”. De ase-

menea, clujenii şi-au luat 

adio şi de la Târgul de Cră-

ciun în acest an din cauza 

situaţiei epidemiologice cu 

care se confruntă omenirea.

„Ziua de 1 Decembrie va 

fi într-un cadru mult mai re-

strâns, sobru şi fără festivi-

tăţi anul acesta. Vom avea 

un 1 Decembrie marcat so-

lemn pentru ceea ce înseam-

nă Ziua Naţională, dar fără 

alte evenimente publice ca-

re să genereze prezenţa oa-

menilor în plină pandemie. 

Nu vom avea nici Târgul de 

Crăciun. I-am înmânat fir-

mei care se ocupă de Târ-

gul de Crăciun cererea de 

reziliere pentru anul aces-

ta. Am înţeles că au reflec-

tat şi sunt şi ei de acord, pâ-

nă la urmă, că acest lucru 

nu poate fi organizat în acest 

an, având în vedere situaţie 

epidemiologică pe care o 

avem în ţară şi în Cluj-Na-

poca. Nu facem nimic prin 

care să punem paie pe foc”, 

a anunţat Emil Boc.

CLUJENII NU VOR PUNE „PAIE PE FOC”!

Când ar putea intra Cluj-Napoca în carantină?
Primarul Emil Boc: „Dacă mergem spre 10-11 cazuri la mia de locuitori, e foarte clar că ne îndreptăm spre carantină!”

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca anun-

ţă suplimentarea cu auto-

buze a liniei 8.

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca infor-

mează publicul călător cu pri-

vire la suplimentarea număru-

lui de mijloace de transport în 

comun pe linia 8, care are ruta 

Piaţa Mihai Viteazu – strada Tra-

ian Vuia. Această suplimentare 

va avea loc începând de astăzi, 

23 noiembrie. Programul liniei 

va putea fi  consultate pe site-ul 

companiei (ctpcj.ro).

CTP suplimentează 
autobuzele pe linia 8

Peste 1.000 de arbori au 

fost plantaţi în anul 2020 la 

Cluj-Napoca de Serviciul 

Spaţii verzi, pe aliniamente 

stradale şi în cartiere.

Primarul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, a anunţat, vineri, 

că au început plantările a 59 de 

arbori în cartierul Între Lacuri. 

Copacii sunt de talie mare, 19 ar-

ţari şi 40 de salcâmi, care „vara 

următoare vor fi  sursă de umbră 

şi aer curat pentru locuitori”, a 

explicat edilul-şef, precizând că 

plantările vor dura până la fi na-

lul lunii noiembrie, fi ind infl uen-

ţate de condiţiile de vreme.

„Clujul investeşte în dimen-

siunea verde, nepoluantă, plan-

tările în tot oraşul fi ind doar unul 

dintre paşii cheie pe care îi fa-

cem. Până la 100.000 arbori plan-

taţi (obiectiv 2030) poate pare o 

distanţă imposibilă. Dar, este po-

sibilă. Unul dintre motive este 

că acţiunile de plantare au fost 

şi rămân o constantă la Cluj”, a 

declarat Emil Boc.

Până în acest moment, Primă-

ria Cluj-Napoca, prin Serviciul 

Spaţii verzi a plantat peste 1.000 

de arbori în anul 2020 doar în ali-

niamente şi în cartiere, fără a in-

clude aici şi proiectele cu fonduri 

europene din municipiu, unde 

s-au făcut plantări în ultimele se-

zoane, precum strada Regele Fer-

dinand, strada Molnar Piuariu 

sau alte proiecte majore.

„Avem obiectivul de a conti-

nua să atragem fonduri europene 

pentru tot ceea ce înseamnă com-

ponenta de mediu, atât de impor-

tantă în contextul schimbărilor cli-

matice şi a calităţii vieţii”, a men-

ţionat Emil Boc, amintind anteri-

or şi de proiectele Pădurea Cluje-

nilor, noul cimitir din Someşeni, 

noile parcuri de cartier din Mănăş-

tur sau strada Bună Ziua.

1.000 de arbori plantați 
în Cluj, în 2020

Poliţiştii au amendat fi rma 

care deţine un local din 

Cluj-Napoca fi indcă pe tera-

sa interioară acoperită se 

afl au peste 120 de clienţi.

Autorităţile au considerat că 

acea terasă nu reprezintă un 

spaţiu deschis, iar localul a pri-

mit o amendă de 10.000 lei pen-

tru activitate în spaţiu închis.

„În cadrul acţiunii, a fost 

verifi cat un local de alimenta-

ţie publică din Piaţa Unirii, 

constatându-se faptul că aces-

ta nu respectă măsura suspen-

dării activităţii operatorilor eco-

nomici, desfăşurându-şi acti-

vitatea în spaţiu închis. În in-

cinta localului se afl a un nu-

măr de aproximativ 120 de 

persoane. S-a dispus încetarea 

activităţii operatorului econo-

mic, toate persoanele fi ind eva-

cuate din local. Totodată, so-

cietatea deţinătoare a fost sanc-

ţionată conform Legii 55/2020, 

fi ind aplicată o amendă în va-

loare de 10.000 lei”, potrivit 

Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean Cluj.

120 de clienți se relaxau 
la un local din Centru
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Un incendiu pe cât 

de minor, pe atât de îngri-

jorător a izbucnit, dumi-

nică dimineaţă, 

la Spitalul CFR 

din Cluj-Napoca, fi ind 

evacuaţi trei bolnavi.

Din primele informaţii 

furnizate de Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă 

Cluj, se pare că incendiul 

de la Spitalul CFR din 

Cluj-Napoca a pornit din 

cauza unui scurtcircuit pro-

dus într-o toaletă. Pompie-

rii au reuşit să stingă focul 

după doar câteva minute, 

fiind nevoiţi să evacueze 

însă trei bolnavi. Toaleta se 

afla în zona secţiei de In-

terne şi deservea mai mul-

te saloane.

11 pacienţi erau 
în paturile secţiei 
de Interne

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă (ISU) Cluj a 

revenit ulterior cu un comu-

nicat de presă, după ce a fost 

lichidat incendiul de la Spi-

talul CFR din Cluj-Napoca.

„În data de 22.11.2020, 

la ora 06:43, ISU Cluj a 

fost alertat prin apelul u-

nic 112 pentru a interve-

ni la un incendiu la Spi-

talul CFR din Cluj-Napo-

ca. A intervenit Detaşa-

mentul 1 de Pompieri 

Cluj-Napoca cu două au-

tospeciale cu apă şi spu-

mă, o autospecială de lu-

cru la înălţime şi o ambu-

lanţă de Terapie Intensi-

vă mobilă SMURD”, se ara-

tă în mesajul ISU Cluj.

Potrivit pompierilor, in-

cendiul s-a manifestat în 

toaleta de la etajul 1 al sec-

ţiei de Boli Interne. A ars 

un corp de iluminat cu tu-

buri fluorescente, iar la so-

sirea pompierilor militari 

incendiul era deja stins. Ul-

terior, s-a acţionat pentru 

asigurarea măsurilor supli-

mentare privind prevenirea 

reaprinderii şi evacuarea fu-

mului. A fost inundat cu 

fum etajul 1 al copului In-

terne al spitalului. Totoda-

tă, trei pacienţi au fost eva-

cuaţi, iar alţi pacienţi, 11 la 

număr, au fost relocaţi în 

saloane noi.

În urma incendiului a re-

zultat arderea corpului de ilu-

minat şi degradarea zugrăve-

lii din grupul sanitar. Cadre-

le ISU Cluj s-au retras în uni-

tate la ora 07:50.

Probleme cu avizul de 
securitate la Spitalul CFR

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă Cluj a consta-

tat, încă din noiembrie 2019, 

că la Spitalul CFR din Cluj-Na-

poca nu există autorizaţie de 

securitate pentru incendii, fi -

ind aplicată atunci o amendă 

de 50.000 de lei.

„În urma ultimului con-

trol executat de către ISU Cluj, 

la data de 21.11.2019, la Spi-

talul Clinic C. F. Cluj-Napo-

ca, s-a constatat faptul că, 

deşi au fost emise două avi-

ze de securitate la incendiu 

– în 2009 Aviz pentru moder-

nizarea secţiei ORL şi ofta-

mologie – extindere în regim 

D+P+M, recompartimentări, 

reorganizări, şi în 2015 Aviz 

pentru modernizare bloc ope-

rator şi secţie ATI în secţia 

chirurgie – până în momen-

tul actual nu s-a solicitat şi 

obţinut autorizaţia de secu-

ritate la incendiu aferente ce-

lor două avize. În urma ce-

lor constatate, s-a aplicat sanc-

ţiunea contravenţională de 

50.000 lei. La nivelul Spita-

lului Clinic C.F. Cluj-Napoca, 

în urma controlului, a fost 

întocmit un plan propriu de 

măsuri care cuprindea şi ob-

ţinerea autorizaţiei de secu-

ritate la incendiu. Până în 

momentul de faţă, nu s-a de-

pus solicitare la ISU Cluj în 

acest sens”, potrivit ISU Cluj.

Reamintim că România a 

trecut în această lună prin-

tr-o adevărată tragedie după 

ce secţia de ATI a Spitalului 

Judeţean din Piatra Neamţ a 

luat foc, iar 10 dintre bolna-

vii internaţi au murit în noap-

tea respectivă. Ulterior, alţi 

doi bolnavi s-au stins la spi-

talele unde au fost transfe-

raţi, iar un medic este în sta-

re gravă după ce a încercat 

să salveze pacienţii.

Spitalele se joacă cu focul la propriu!
Un incendiu produs la Spitalul CFR din Cluj-Napoca scoate la iveală noi probleme grave în sistemul medical 
românesc. Unitatea spitalicească nu a solicitat autorizația de securitate la incendiu.

Momente de panică la Spitalul CFR din Cluj-Napoca, un incendiu a izbucnit în secţia de Interne

O parte din imobilul în care funcționează Spitalul CFR 
din Cluj-Napoca a fost construit încă din 1884. În 1918, 
imobilul funcţiona ca policlinică a căilor ferate maghia-
re. În 1919, clădirea a intrat în posesia statului român, 
care a amenajat-o pentru a îndeplini funcţia de policlini-
că. Din 1945, aceasta a funcționat ca Spital al Căilor 
Ferate Române.

Deși clădirea este veche, improprie, Spitalul Universitar 
Căi Ferate Cluj-Napoca acordă servicii de spitalizare con-
tinuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spi-
talizare de zi sau servicii paraclinice în numeroase speci-
alităţi, printre care ATI, boli infecţioase, cardiologie, 
medicină internă, nefrologie, neurologie, oncologie me-
dicală, pneumologie șamd.

Clădirea veche a Spitalului CFR 
datează din 1884



luni, 23 noiembrie 2020 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 5

Fo
to

: 
D

ia
n

a
 C

ÎM
P

EA
N

 /
 m

o
n

it
o

ru
lc

j.
ro

PUBLICITATE

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Nivelul taxelor şi impozite-

lor locale pe anul 2021, sta-

bilite de Consiliul Judeţean 

(CJ) Cluj, rămân aceleaşi 

ca în 2020, potrivit unui 

proiect de Hotărâre, publi-

cat pe site-ul CJ Cluj.

„Anual, Consiliul Judeţean 

Cluj aprobă taxe şi tarife pen-

tru anul fi scal următor, aces-

tea constituie integral venituri 

proprii, inclusiv amenzile şi 

penalităţile aferente acestora 

şi sunt utilizate pentru aco-

perirea cheltuielilor publice a 

căror fi nanţare se asigură de 

la bugetele locale. Pentru anul 

fi scal 2021 la stabilirea nive-

lului taxelor locale au fost lu-

ate în considerare propuneri-

le compartimentelor de resort 

din cadrul aparatului de spe-

cialitate al Consiliului Jude-

ţean Clujse arată în proiectul 

de hotărâre.

Ce schimbări apar?

Direcţia de Urbanism şi Ame-

najarea Teritoriului propune păs-

trarea taxelor şi tarifelor la ni-

velul celor practicate în anul 

2020 şi renunţarea la practica-

rea unor taxe locale pentru eli-

berarea în format scris a unor 

documente întrucât acestea se 

emit în format electronic.

Direcţia Juridică propune 

ca atât pentru documentele e-

liberate din arhivă, cât şi pen-

tru eliberarea licenţelor de tra-

seu judeţean în anul 2021 să 

se practice nivelul taxelor din 

anul 2020.

Direcţia Administraţie şi Re-

laţii Publice actualizează taxele 

practicate în anul 2020 prin a-

plicarea procentului de 0,05% 

la 2.230 lei (salariul minim pe 

economie valabil în anul 2020) 

rezultând o creştere nesemnifi -

cativă a acestora.

Direcţia de Administrare şi 

exploatare a Domeniului Public 

şi Privat al Judeţului Cluj pro-

pune ca nivelul tarifelor supli-

mentare de utilizare a drumu-

rilor judeţene să rămână la ni-

velul anului 2020. Tarifele se 

păstrează în aceeaşi structură 

ca cele din anul 2020, însă au 

fost majorate cu 3,22% faţă de 

anul 2020, se arată în documen-

tul citat.

În fi ne, Direcţia Judeţeană 

de Evidenţa a Persoanelor Cluj, 

dar şi Serviciul Centrul Naţio-

nal de Informare Turistică Cluj 

propun menţinerea taxelor la 

nivelul anului 2020.

Tarife majorate pentru 
parcare, la Cluj Arena

Direcţia de Administrare 

şi Exploatare a Stadionului 

Cluj Arena propune elimina-

rea tarifelor pentru şedinţe 

foto şi video grup maxim 10 

persoane, în anul viitor. De 

asemenea, se doreşte majo-

rarea taxei achitate pentru 

parcare subterană – abona-

ment de la 50,42 lei la 67,23 

lei. Se majorează şi valoarea 

tichetului pierdut de la 58,82 

lei la 67,23 lei. Totodată, se 

adaugă o taxă nouă de 2,52 

lei/metri/zi pentru închirie-

re garduri metalice.

„Prin păstrarea pentru anul 

2021 a cuantumului sau prin 

propunerea unor majorări ne-

semnifi cative a taxelor/tarifelor 

practicate în anul 2020, în con-

textul actualei pandemii, prin 

predictibilitatea şi nivelul aces-

tora se încurajează utilizarea 

serviciilor prestate de către com-

partimentele de specialitate ale 

instituţei de către benefi ciarii 

specifi ci”, se mai arată în pro-

iectul de Hotărâre.

Cresc tarifele de parcare la Cluj Arena. 
Taxele şi impozitele CJ rămân neschimbate în 2021.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Europarlamentarul clu-

jean Daniel Buda a vorbit 

despre necesitatea realiză-

rii unor proiecte mature 

pentru atragerea a 83 de 

miliarde de euro, fonduri 

europene, lansând un apel 

la sectorul economic pri-

vat pentru a colabora 

cu Guvernul României.

Preşedintele Partidului Na-

ţional Liberal (PNL) Cluj, eu-

roparlamentarul Daniel Buda, 

a lansat, în cadrul unei con-

ferinţe de presă, un apel că-

tre agenţii economici de a re-

aliza, în colaborare cu Guver-

nul, „proiecte mature” pentru 

atragerea celor 83 de miliar-

de de euro, bani puşi la dis-

poziţia României de către U-

niunea Europeană în următo-

rul exerciţiu fi nanciar.

„România are astăzi previ-

zionaţi de la Uniunea Euro-

peană circa 83 de miliarde de 

euro. Fac un apel la mediul 

de afaceri, de a deveni parte-

nerii cinstiţi şi oneşti ai Gu-

vernului în ceea ce înseamnă 

procesul de absorbţie a fon-

durilor europene. Aceşti bani 

vor veni în România doar în 

măsura în care vom reuşi să 

întocmim proiecte mature şi 

capabile să dezvolte sectoare 

economice durabile. Dacă Ro-

mânia nu va reuşi să atragă 

aceşti bani, se vor adânci de-

calajele între România şi ce-

lelate state ale UE”, a decla-

rat Daniel Buda, în conferin-

ţa de presă.

Subvenţii UE pentru 
agricultura ecologică

Europarlamentarul a mai 

vorbit despre nevoia imple-

mentării unor practici agri-

cole ecologice în România, 

pentru combaterea schimbă-

rilor climatice, dar şi pentru 

dezvoltarea sectorului agri-

col din ţară.

„Subvenţiile în România 

pentru fermieri vor putea 

creşte dacă fermierii îşi achi-

tă toate obligativităţile pe ce-

ea ce înseamnă practicarea 

unei agriculturi ecologice. U-

niunea Europeană, prin pro-

gramele pentru agricultură, 

pune bani la dispoziţia fer-

mierilor, dar în acelaşi timp, 

prin aceste practici agricole 

ecologice, urmăreşte comba-

terea schimbărilor climatice. 

Suntem în situaţia în care 

avem fenomene de secetă se-

veră în diverse părţi ale anu-

lui şi precipitaţii abundente 

în alte părţi ale anului, iar 

această chestiune nu poate 

fi  oprită de pe o zi pe alta, 

ci presupune nişte activităţi 

pe o durată lungă de timp. 

Avem bani de la UE care vor 

fi  injectaţi în domeniul agri-

col, pentru a putea lupta îm-

potriva acestor fenomene me-

teo. Fac apel la români, să 

îşi îndrepte opţiunile spre 

produse româneşti. Consu-

mând produse, sprijină sec-

torul agricol din România. 

Acestea sunt la standarde în-

alte de calitate şi când con-

sumă produse româneşti, ro-

mânii investesc de aseme-

nea în starea lor de sănăta-

te”, a mai spus europarla-

mentarul PNL/PPE.

30 mil. de doze de vaccin, 
achiziţionate de UE

Un alt aspect menţionat de 

Daniel Buda este achiziţia şi 

distribuirea vaccinului an-

ti-COVID-19, el arătând că Ro-

mânia are capacitatea să du-

că vaccinul la categoriile vul-

nerabile de persoane.

„Din fericire pentru noi, 

pandemia se apropie de un fi -

nal prin ceea înseamnă apa-

riţia vaccinului împotriva CO-

VID-19, deoarece toate date-

le medicale conduc în aceas-

tă direcţie. Aş dori să sublini-

ez că România, Guvernul au 

toate mecanismele şi toate 

pârghiile puse la punct, ast-

fel încât vaccinul să fi e distri-

buit în mod efi cient, în mo-

mentul în care el va apărea 

în România. La nivelul Uniu-

niii Europene s-a luat decizia 

contractării a 300 de milioa-

ne de doze de vaccin, astfel 

încât el, în opinia mea, într-o 

scurtă perioadă de timp, va fi  

distribuit categoriilor de risc, 

aşa cum vor fi  ele defi nite de 

Ministerul Sănătăţii”, a mai 

arătat liderul PNL Cluj.

În cadrul conferinţei de pre-

să, Daniel Buda a prezentat 

şi programul de guvernare al 

PNL, referindu-se la proiecte-

le de infrastructură, agricul-

tură şi transport. El a prezen-

tat totodată situaţia fonduri-

lor europene şi a investiţiilor 

din judeţul Cluj.

83 mld. €, la dispoziţia 
României în următorii ani
Europarlamentarul PNL/(PPE) Daniel Buda: „Aceşti bani vor veni doar 
dacă vom întocmi proiecte mature cu sprijinul sectorului economic privat”

Europarlamentarul PNL/PPE Daniel Buda a vorbit despre necesitatea realizării unor proiecte mature
pentru atragerea a 83 de miliarde de euro, fonduri europene

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a pro-

mulgat legea pentru con-

struirea Autostrăzii 

Nordului, care va trece 

şi prin judeţul Cluj. 

Cât vor dura lucrările?

Proiectul prevede demara-

rea lucrărilor pentru un drum 

de mare viteză pe traseul Va-

ma Petea – Satu Mare – Baia 

Mare – Dej – Bistriţa – Vatra 

Dornei – Suceava. Termenul 

de execuţie al obiectivului es-

te de 4 ani de la data intrării 

în vigoare a legii. Astfel, lu-

crările ar urma să înceapă din 

1 ianuarie 2021.

„Acest obiectiv se finan-

ţează de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului 

Transporturilor, Infrastruc-

turii şi Comunicaţiilor, în li-

mita sumelor aprobate anu-

al cu această destinaţie, din 

credite externe şi din fon-

duri europene. Termenul de 

execuţie al obiectivului es-

te de 4 ani de la data intră-

rii în vigoare a acestei legi. 

Prevederile legii intră în vi-

goare la data de 1 ianuarie 

2021”, se arată în Lege.

Reamintim că în urmă cu 

doi ani, a fost adoptat pro-

iectul Autostrăzii Unirii, ca-

re ar urma să lege Târgu 

Mureş de Iaşi. De la adop-

tarea legii, autorităţile nu 

au depăşit încă etapa studi-

ilor de fezabilitate. De ase-

menea, în Parlamentul Ro-

mâniei se mai află şi proiec-

tul Autostrăzii Sudului, ca-

re leagă capitala Bucureşti 

de Lugoj.

Autostrada Nordului, 
promulgată de președinte

Începând cu anul viitor, vom 

reuşi să creştem rapid vite-

zele de circulaţie 

pe calea ferată, promite 

ministrul Transporturilor, 

Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, Lucian Bode.

Memorandumul pentru 

aprobarea achiziţiei de tre-

nuri de lucru pentru dezvol-

tarea şi modernizarea infras-

tructurii feroviare, care pre-

supune o investiţie de aproa-

pe 200 de milioane de eu-

ro, se află pe traseul de avi-

zare interministerială şi ur-

mează să fie promovat în 

Guvern, a precizat ministrul 

Transporturilor, Infrastruc-

turii şi Comunicaţiilor, Lu-

cian Bode.

El a precizat că proiectul 

are aprobarea de principiu a 

Comisiei Europene pentru 

includerea la fi nanţare euro-

peană, însă trebuie parcur-

se toate etapele procedura-

le. Ministrul susţine că a dat 

semnalul schimbării de abor-

dare a lucrărilor de reabili-

tare şi modernizare pe calea 

ferată din România, iar de 

anul viitor vor creşte rapid 

vitezele de circulaţie şi ni-

velul de siguranţă a trans-

portului feroviar.

Prin introducerea unei noi 

abordări, continuă şeful de la 

Transporturi, există premise-

le să fi e modernizaţi 600 de 

km de cale ferată pe an ver-

sus doar 500 de km moderni-

zaţi în 13 ani. „Va fi  o adevă-

rată revoluţie în materie de 

lucrări de modernizare a lini-

ilor existente pe aliniamentul 

actual şi ne dorim să imple-

mentăm acest concept cât mai 

repede şi în România”, a com-

pletat Bode.

Ministrul Bode grăbește 
investițiile în calea ferată
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Încep modernizări la sistemele de epurare ale
Companiei de Apă Someş S.A.

Vineri, 20 Noiembrie a.c. la sediul Companiei de Apă Someș S.A. a avut loc semnarea 
contractului de lucrări “Facilități pentru nămol. Realizare treaptă terţiară la SEAU Huedin 
și SEAU Cehu Silvaniei și extindere SEAU Sărmășag”, derulat de Operatorul Regional în ca-
drul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 86.030.000 lei fără TVA, cu o durată de execuţie de 30 luni.
Implementarea proiectului va conduce la îmbunătăţirea calităţii apelor uzate și îmbu-

nătăţirea managementului nămolului în aria deservită de Companie în judeţele Cluj și Să-
laj, la conformarea cu legislaţia naţională și Directiva nr. 91/271/CEE privind colectarea și 
epurarea apelor uzate.

Se va lucra la staţiile de epurare din Cluj, Huedin, Dej, Zalău, Gherla, Cehu Silvaniei și 
Sărmășag inclusiv la realizarea unei instalaţii de uscare și valorifi care a nămolului în ca-
drul Staţiei de Epurare Cluj ce va prelucra atât nămolurile provenite de la staţia de Epura-
re Cluj-Napoca cât și nămolurile provenite de la celelalte staţii de epurare gestionate de 
Companie.

Acest contract de lucrări, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Să-
laj va contribui semnifi cativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania 
de Apă Someș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătăţit de sănătate și confort pentru po-
pulaţie în condiţii de siguranţă, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării 
apei uzate neepurate sau insufi cient epurate, la reducerea costurilor prin efi cientizarea 
operării.

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ în ansamblul lui are o valoare totală de 
355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanţarea investiţiei se face 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% 
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Un cre-
dit bancar de 7,82% va fi  asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofi nanţarea 
Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă uza-
tă din judeţele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă 
potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă și protecţie a sănătăţii popula-
ţiei în localităţi care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uza-
te pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinţele directive-
lor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și 
epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020
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O poliţistă de 42 de ani 

a fost prinsă sub o autou-

tilitară în comuna Mociu, 

judeţul Cluj, în cursul 

serii de sâmbătă. Cadrele 

medicale au încercat 

să o salveze, dar eforturi-

le au fost în zadar.

Ramona Ioana Micu, agent 

de poliţie al Postului de Po-

liţie Cergău, judeţul Alba, a 

murit strivită de o autoutili-

tară, sâmbătă seară. La lo-

cul accidentului a intervenit 

un echipaj al Inspectoratu-

lui pentru Situaţii de Urgen-

ţă (ISU) Cluj şi un echipaj 

de intervenţie. A fost solici-

tat în sprijin un echipaj de 

Terapie Intensivă mobilă ca-

re a început manevrele de 

resuscitare imediat după ce 

femeia a fost scoasă de sub 

autoutilitară. Din păcate, a 

fost în zadar...

„Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Alba deplânge stin-

gerea fulgerătoare din viaţă, 

la doar 42 de ani, a colegei 

noastre, agent de poliţie Mi-

cu Ramona Ioana din cadrul 

Postului de Poliţie Cergău ca-

re, în seara zilei de 21 noiem-

brie 2020, a trecut în nefi in-

ţă. Pe această cale aducem 

un ultim omagiu celei care a 

fost o bună colegă, iar trece-

rea sa în nefi inţă reprezintă 

o mare pierdere pentru co-

lectivul din care făcea parte 

şi lasă în inimile noastre sen-

timente de mare tristeţe şi re-

grete”, se arată într-un me-

saj al Inspectoratului de Po-

liţie Judeţean (IPJ) Alba.

Potrivit IPJ Alba, colega lor, 

victimă a tragicului accident, 

era în curtea gospodăriei fa-

miliei din localitatea clujeană 

Mociu. Ea a fost prinsă sub 

roţile unei autoutilitare pe ca-

re, din nefericire, o lăsase ne-

asigurată pe un teren în pan-

tă. Se pare că aceasta ar fi  în-

cercat să oprească autoutili-

tara. Dumnezeu s-o odihneas-

că în pace!

Doliu în Poliție după un accident cumplit

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Un bebeluş care s-a năs-

cut doar cu jumătate de 

inimă are nevoie de mai 

multe operaţii în străină-

tate pentru a se face bine. 

Asociaţia Blondie doreşte 

să-l aducă în România 

„roz” şi sănătos.

Marki este un bebeluş de 

doar două săptămâni care, 

din nefericire, s-a născut doar 

cu jumătate de inimă. Asoci-

aţia Blondie a ajutat familia 

bebeluşului cu un zbor la Cli-

nica San Donato, marţi, un-

de poate benefi cia de inter-

venţiile chirurgicale care îi 

pot salva viaţa. El a avut par-

te de prima operaţie, care a 

durat 12 ore şi a fost înche-

iată cu succes de medicii de 

la Clinica San Donato. Cu 

toate acestea, mai este nevo-

ie de câteva operaţii până 

când Marki va fi  bine.

„După o intervenţie de 12 

ore, medicii de la Clinica San 

Donato au reuşit să încheie 

prima operaţie din viaţa lui 

Marki, zburătorul nostru de 

marţi. Puiul de 15 zile (azi 17 

– n.r.) s-a născut cu doar ju-

mătate de inimă şi va mai 

avea nevoie de câteva opera-

ţii până se va face bine. Ur-

mătoarele 48 de ore sunt cri-

tice, dar noi visăm la zborul 

de întoarcere cu Marki roz. 

Pumnii strânşi şi gânduri bu-

ne!”, se arată într-un mesaj 

pe pagina de Facebook a Aso-

ciaţiei Blondie.

Blondie marşează 
în campania 
„Luăm un avion!”

Cu toate că această campa-

nie se derulează de multă vre-

me, Asociaţia Blondie nu a re-

uşit să strângă banii necesari 

achiziţiei unui avion dotat pen-

tru transportul copiilor bolnavi 

în străinătate, unde pot bene-

fi cia de operaţii complicate 

sau tratamente ce le pot sal-

va viaţa. De la donaţiile par-

lamentarilor, până la donaţi-

ile oamenilor şi meciuri de 

fotbal caritabile, banii strânşi 

continuă să fi e cheltuiţi pen-

tru zboruri în străinătate şi nu 

se pot strânge pentru avion. 

Cu toate acestea, speranţa nu 

a dispărut complet, deoarece 

câţiva copii curajoşi şi deter-

minaţi au bătut la uşa Blondie 

şi au spus clar: vrem să vă aju-

tăm să luaţi avion!

„În ţara în care nu există o 

ambulanţă aeriană, există doar 

avioane pregătite pentru alte mi-

siuni, dar nu o ambulanţă care 

să poată să preia în orice mo-

ment un pacient în stare gravă 

şi să îl ducă în afara ţării, atunci 

când este nevoie de asta. Şi da-

că ne-am ţinut oarecum ocupaţi 

cu zborurile şi poate am pus în 

aşteptare visul nostru de a lua 

un avion, uite că alţii, sunt co-

pii, care poate par prea mici pen-

tru a crede în vise atât de mari, 

dar uite că au venit spre noi şi 

ne-au spus: noi credem în asta, 

noi vrem să fi m alături de voi şi 

să vă ajutăm să luaţi un avion”, 

a povestit Adelina Toncean, fon-

datoarea Blondie, joia trecută, 

într-o videoconferinţă.

Asociația Blondie 
oferă speranța la viață
Un bebeluş născut doar cu jumătate de inimă are nevoie 
de mai multe operaţii pentru a se face bine

Marki, bebelușul născut doar cu jumătate de inimă, primește o nouă 
șansă la viață cu ajutorul Asociației Blondie



Fo
to

: 
D

ia
n

a
 M

â
le

a

Fo
to

: 
Te

o
fi

l A
n

d
ru

ș

luni, 23 noiembrie 2020 | monitorulcj.ro SPECIAL 7

A nins precum în basme 

în judeţul Cluj, vineri 

noapte, acoperind maşi-

nile, drumurile, pădurile 

şi casele cu zăpadă.

În noaptea de vineri spre 

sâmbătă, fulgii de zăpadă 

au început să cadă în ju-

deţul Cluj, în zona Be-

liş-Râşca, iar mai apoi s-a 

extins în Cluj-Napoca, Tur-

da, Floreşti, dar şi în alte 

zone ale judeţului.

Drumul dintre Beliş 
şi Râşca s-a blocat

Cu toate că zăpada nu s-a 

depus peste tot, maşinile au 

fost acoperite de un strat 

destul de gros de nea, ofe-

rind bătăi de cap încă de di-

mineaţă şoferilor care nu 

erau pregătiţi pentru iarnă.

Zona Beliş arată în schimb 

ca un loc din basme, după 

ce un strat gros de zăpadă 

s-a aşternut peste el.

Cu toate acestea, ninso-

rile au blocat drumul dintre 

Beliş şi Râşca. Mai multe 

maşini au derapat şi într-un 

târziu au apărut şi druma-

rii dar... ghinion! Autoutili-

tara de dezăpezire a ajuns 

în şanţ.

Frumos, frumos... 
dar multă grijă la 
drum!

Oamenii s-au bucurat de 

frumuseţea locului şi de pri-

ma ninsoare din această iar-

nă, care le-a făcut clujeni-

lor o surpriză plăcută.

Brazii plini de nea te 

duc cu gândul la iernile 

copilăriei, la Ţinutul În-

gheţat şi la bucuria Cră-

ciunului, care se apropie 

cu paşi repezi!

Atenţie însă, şoferi! Sunt 

zone în Cluj unde stratul 

de zăpadă s-a depus şi se 

circulă în condiţii de iarnă! 

Este şi cazul drumului spre 

Ciurila – Sălicea, unde o 

coadă infernală s-a format 

weekendul trecut din cau-

za şoferilor care au parcat 

pe marginea drumului.

Foto sus: Imagini de poveste 
au năpădit judeţul Cluj în urma 

ninsorii din weekendul trecut. 
În imagine, panorama 
de pe Piatra lui Lucaci.

A venit iarna... captivantă și capricioasă!
Prima ninsoare din acest sezon a transformat Clujul într-un loc de poveste

Un accident rutier a avut loc, sâmbătă dimineaţă, în jurul 
orei 08:00, în localitatea clujeană Feleacu. O femeie de 21 
de ani, din Cluj-Napoca, se deplasa spre Turda, când a pier-
dut controlul volanului și a părăsit partea carosabilă. 
Mașina a lovit un parapet de beton și s-a răsturnat.

În urma impactului, pasagerii mașinii au fost răniţi. În mași-
nă se afl au și doi minori, de 10, respectiv 12 ani, dar și o 
femeie de 32 de ani. Pasagerii au fost transportaţi la o uni-
tate medicală pentru îngrijiri de specialitate, deși erau con-
știenţi și ieșiţi din mașină la sosirea pompierilor.

Femeia care conducea autoturismul a fost testată cu apara-
tul etilotest, dar rezultatul a ieșit negativ. Cel mai probabil, 
femeia nu s-a adaptat condiţiilor de drum impuse de vreme 
sau nu a fost pregătită pentru o primă ninsoare prematură!

Primul accident „de iarnă” 
a avut loc în Feleacu

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca va fi  un oraş 

mai trist în această iarnă 

din cauza pandemiei 

de COVID-19. Târgul 

de Crăciun a fost anulat, 

iar clujenii nu vor mai 

putea să se bucure 

de atmosfera de sărbători 

de iarnă la fel de mult.

Crăciunul de anul trecut 

a fost sărbătorit din plin la 

Cluj-Napoca, iar Târgul or-

ganizat în centrul oraşului 

nu înceta să impresioneze.

Zeci de mii de oameni au 

fost prezenţi în Piaţa Unirii 

pentru a se bucura de aprin-

derea luminiţelor de sărbă-

toare şi pentru a participa la 

deschiderea ofi cială a Târgu-

lui de Crăciun.

Până în 31 decembrie 

2019, căsuţele cu bunătăţi, 

jocurile şi programul de di-

vertisment au făcut zilele şi 

serile de iarnă mai frumoa-

se pentru clujeni.

Piaţa Unirii era mereu pli-

nă de oameni fericiţi că s-au 

revăzut cu prietenii, au făcut 

ieşiri în familie sau plimbări 

printre luminiţe.

Socializarea era la cote 

înalte, clujenii regăsindu-se 

la câte un pahar de vin fiert, 

o cană de ceai sau o tură 

pe patinoarul amplasat ini-

ma oraşului.

Meşteşugarii îşi instalau 

căsuţele şi aşteptau să îi ser-

vească pe cei care mergeau 

în centru pentru vedea in-

stalaţiile şi decoraţiunile spe-

cifice Crăciunului.

Chiar dacă vremea deve-

nea din ce în ce mai rece, în 

centrul municipiului era me-

reu cineva care să împartă spi-

ritul sărbătorilor de iarnă. E 

drept... oraşul avea o imagi-

ne de basm.

La Cluj-Napoca, anul tre-

cut a fost prezent şi Moş Cră-

ciun, care a adus şi un tren 

cu el şi totodată o mulţime de 

zâmbete pe feţele copiilor.

Fotografi ile surprind mo-

mente preţioase de care am 

putut să avem parte acum un 

an. Clujenii nu aveau încă gri-

ja infectării cu coronavirus...

Momente de poveste ce nu vor fi retrăite în 2020...

Transilvania a fost inclusă 

de National Geographic în 

lista celor mai bune desti-

naţii de vacanţă în 2021. 

Clujul a fost trecut de 

publicaţia National 

Geographic ca bază pen-

tru explorarea 

Transilvaniei rurale.

Clujul a fost inclus de Na-

tional Geographic în lista „Best 

of the World 2021”. Aceasta 

oferă 25 de locuri de luat în 

seamă, selectate de echipa 

editorială internaţională.

În secţiunea „familie” sunt 

incluse: England Coastal Path 

(sud-vestul Angliei), Transil-

vania (România), Space Coast 

(Florida, SUA), Hortobágy (Un-

garia) şi regiunea indigenă din 

British Columbia (Canada).

Clujul şi Braşovul repre-

zintă baze pentru explora-

rea Transilvaniei rurale cu 

pajişti înflorite, castele ca 

din cărţile cu poveşti şi sa-

te cu străzi pietruite.

„Clujul cosmopolit este 

o bază pentru explorarea pa-

jiştilor cu flori sălbatice din 

Transilvania, a castelelor şi 

a satelor. Pentru familiile 

din ce în ce mai legate de 

tehnologie, o şedere la o fer-

mă de aici este o şansă pen-

tru a te deconecta, pentru a 

petrece timpul într-o căru-

ţă trasă de cai, pentru a fa-

ce drumeţii în Munţii Car-

paţi şi să ajuta la treburi 

precum mulsul oilor sau co-

lectarea ouălor”, scrie Nati-

onal Geographic.

Clujul, în topul National 
Geographic al destinațiilor
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Cristian Matei, primarul municipiului Turda: 
,,În exerciţiul financiar următor se va deschide o axă 
care ne va permite să accesăm fonduri europene 
pentru construirea unui Aqua Park de mari dimensiuni în Turda!”

,,Atunci când ești primar și îţi iubești ora-
șul, pe lângă toată dinamica pe care aceas-
tă funcţie o presupune, călătoriile la Bucu-
rești pentru a rezolva diverse speţe fac par-
te din agendă. Eu personal, merg cel puţin 
o dată pe lună în capitală, la ministere sau 
la alte instituţii centrale cu care avem rapor-
turi de colaborare.

Astfel, în această săptămână, în cadrul 
vizitelor pe la ministere, m-am reîntâlnit 
cu Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Eu-
ropene. Cu siguranţă mulţi dintre voi îl 
cunoașteţi, deoarece înainte să fie minis-
tru, în calitate de director ADR Nord-Vest, 
venea aproape săptămânal la Turda și 
ne-a oferit un real suport în obţinerea fi-
nanţărilor și pregătirea tuturor proiecte-
lor europene pe care astăzi le implemen-
tăm cu succes.

Ei bine, în cadrul acestei întâlniri am pri-
mit o veste foarte bună: în exerciţiul fi nan-
ciar următor se va deschide o axă care ne va 
permite să accesăm fonduri europene pen-
tru construirea unui Aqua Park de mari di-
mensiuni în Turda!

Rând pe rând, toate ”visele” acestea pe 
care le am, vor deveni realitate. Atunci când 

îţi dorești cu adevărat să obţii ceva și faci 
tot posibilul pentru asta, există toate șan-
sele ca viaţa să-ti ofere acel ceva. Iar eu îmi 
doresc să văd Turda la înălţime, îmi doresc 
să avem un oraș etalon, un centru turistic 
de importanţă majoră, un oraș cu adevă-
rat european. Și fac tot ce pot pentru asta, 
alături de echipa mea.

Mulţumesc domnului ministru Marcel 
Boloș pentru tot ce a făcut pentru Turda, 
pentru profesionalismul de care a dat tot 
timpul dovadă și pentru că mereu ne adu-
ce vești bune!” – a declarat primarul Tur-
zii, Cristian Matei.

Uniunea Democrată 

Maghiară din România 

(UDMR) a elaborat un 

pachet de măsuri de protec-

ţie pentru combaterea efec-

telor pandemiei de corona-

virus şi împotriva unui 

colaps economic previzibil, 

anunţă parlamentarul sibi-

an Benedek Zakariás, lide-

rul grupului UDMR din 

Camera Deputaţilor.

„Reducerea riscurilor este 

obiectivul nostru principal. Din 

acest motiv, propunerile noas-

tre lasă la latitudinea comuni-

tăţilor locale să impună restric-

ţii suplimentare şi totodată la-

să la latitudinea părintelui de-

cizia participării copilului la 

educaţia faţă în faţă. Suspen-

darea funcţionării pieţelor ali-

mentare din spaţiile închise a 

fost o lovitură severă pentru 

producătorii autohtoni. Parla-

mentul a decis să retragă aceas-

tă măsură, sperăm că şi Guver-

nul va vedea că a greşit şi va 

acţiona în vederea redeschide-

rii pieţelor”, a precizat Bene-

dek pentru Mesagerul de Sibiu.

Atribuţii sporite

În opinia deputatului Be-

nedek Zakariás, măsurile epi-

demiologice şi restricţiile lo-

cale nu trebuie să fi e decise 

la nivel central, ci administra-

ţiile locale şi Direcţiile jude-

ţene de Sănătate Publică să 

decidă în cazul suspendării 

activităţilor economice şi edu-

caţionale sau al carantinării 

localităţilor, relatează Mesa-

gerul de Sibiu.

Pentru îmbunătăţirea efi ci-

enţei anchetelor epidemiologi-

ce, ancheta trebuie derulată în 

primele 24 de ore de la confi r-

mare, pentru fi ecare persoană 

infectată. Şi în acest domeniu 

este urgent nevoie de extinde-

rea capacităţii de testare, ceea 

ce presupune o creştere de 3-4 

ori faţă de capacitatea actuală.

Totodată, UDMR se decla-

ră în favoarea reducerii biro-

craţiei aferente înregistrării, 

îngrijirii pacientului la domi-

ciliu şi tratamentului infecţi-

ilor cu coronavirus prin mij-

loace digitale.

Testare masivă

În plus, UDMR cere Guver-

nului să extindă urgent capa-

citatea de testare. „Putem ob-

ţine o imagine reală a numă-

rului de infectări numai dacă 

efectuăm sufi ciente teste, pe 

baza anchetelor epidemiologi-

ce. Testarea trebuie extinsă la 

persoanele potenţial infectate, 

identifi cate pe baza anchete-

lor epidemiologice, deci este 

necesară elaborarea unui nou 

protocol de testare. Astfel es-

te necesară introducerea tes-

tării săptămânale gratuite pen-

tru medicii de familie, perso-

nalul din sistemul de sănăta-

te şi creşe, precum şi pentru 

profesori, după redeschiderea 

şcolilor şi a grădiniţelor”, sus-

ţine Benedek Zakariás.

Garantarea serviciilor 
medicale în spitale

În condiţiile în care majorita-

tea pacienţilor care au nevoie de 

îngrijire sunt pacienţi cronici ne-

infectaţi, Benedek este de păre-

re că trebuie asigurată îngrijirea 

spitalicească pentru orice paci-

ent a cărui stare medicală o im-

pune. „Trebuie restabilită cât mai 

curând îngrijirea completă a pa-

cienţilor cu boli cronice, care nu 

sunt infectaţi cu COVID-19”, a 

subliniat acesta.

Restart în educaţie
În zonele în care situaţia 

epidemiologică o permite, 

UDMR doreşte să fi e reluat 

procesul educaţional până în 

clasa a IX-a.

„Elevii se afl ă într-un me-

diu controlat, iar cadrele di-

dactice fac tot posibilul să res-

pecte normele de sănătate pu-

blică. Supravegherea şi eva-

luarea zilnică a stării de să-

nătate pot fi , de asemenea, 

rezolvate, iar în caz de infec-

ţie, mediul pacientului poate 

fi  monitorizat mai uşor. Dacă 

se constată că cineva prezin-

tă simptome, va fi  notifi cat 

imediat medicul de familie şi 

autorităţile competente. Tot-

odată, părintele ar trebui să 

aibă dreptul de a decide da-

că doreşte ca copilul său să 

participe la educaţia faţă în 

faţă sau să urmeze cursurile 

în sistem online”, opinează 

deputatul UDMR de Sibiu.

Condiţii pentru telemuncă 
şi învăţare la distanţă

Dacă pandemia nu dă sem-

ne de încetinire, Benedek afi r-

mă că este nevoie de un pro-

gram efi cient pentru susţinerea 

parţială a achiziţiilor de echi-

pamente IT pentru angajaţii în 

regim de telemuncă, cu o su-

mă nerambursabilă de 2.500 

lei de persoană. „Trebuie spri-

jiniţi părinţii ai căror copii mi-

nori studiază într-un sistem de 

învăţământ la distanţă. Ar tre-

bui asigurată o subvenţie de 

stat nerambursabilă de 1.500 

lei pentru fi ecare copil de vâr-

stă şcolară pentru achiziţiona-

rea de echipamente IT, cu con-

diţia ca venitul brut lunar al fa-

miliei să nu depăşească 5.000 

lei”, a indicat el.

Lista deputatului UDMR Benedek Zakariás: 
atribuţii sporite la nivel local, restart în educaţie
Deputatul UDMR de Sibiu Benedek Zakariás a precizat care sunt măsurile UDMR de gestionare a epidemiei 
de COVID-19 şi cum doreşte Uniunea să pornească redresarea economică

Benedek Zakariás, deputat de Sibiu, liderul grupului UDMR 
din Camera Deputaților

Întrebat ce măsuri propu-

ne UDMR în domeniul 

protecţiei economice şi în 

vederea revigorării econo-

miei, Benedek a reiterat 

că protejarea locurilor de 

muncă trebuie continuată 

şi consolidată, prin pre-

lungirea pe toată perioada 

stării de alertă a măsuri-

lor adoptate pentru acor-

darea indemnizaţiilor de 

şomaj, măsurilor de pro-

tecţie a locului de muncă, 

precum şi amânarea plăţii 

ratelor la credite.

„Următoarele măsuri tre-

buie aplicate până cel puţin 

în iunie 2021: acordarea u-

nei subvenţii de stat de 

41,5% din salariul brut, pen-

tru angajaţii care revin din 

şomajul tehnic, timp de 6 

luni (în loc de cele 3 luni, 

cum este în prezent); spri-

jin din partea statului pen-

tru salariile angajaţilor ca-

re lucrează cu program de 

muncă redus, cu 75% din 

pierderea salariului brut; a-

jutor de stat de 75% din va-

loarea indemnizaţiilor de şo-

maj tehnic plătite de între-

prinderile mici şi mijlocii în 

care reducerea activităţii se 

datorează epidemiei de CO-

VID-19; sprijin pentru mun-

citorii agricoli sezonieri şi 

pentru lucrătorii sezonieri 

din industria HoReCa – în 

cazul pierderii de venituri 

în urma instituirii măsuri-

lor de sănătate publică – cu 

o indemnizaţie lunară ega-

lă cu 35% din salariul mi-

nim, care poate fi solicitată 

timp de 3-6 luni”, a enume-

rat deputatul sibian.

El pledează pentru ca fi r-

mele mici şi mijlocii să be-

nefi cieze până la sfârşitul 

pandemiei de o subvenţie de 

la stat în valoare de jumăta-

te din salariul brut lunar, dar 

nu mai mult de 2.500 de lei 

pentru a angaja persoane din 

categoria de vârstă sub 29 

sau peste 50 de ani care an-

terior îşi pierduseră locul de 

muncă şi care să fi e menţi-

nute timp de un an.

O altă măsură dezirabilă 

ar fi  acordarea creditelor de 

dezvoltare şi investiţii garan-

tate de stat în vederea asi-

gurării siguranţei asistenţei 

medicale şi a siguranţei ali-

mentare, respectiv împrumu-

turi în valoare de 10-25 mi-

lioane de lei în cele două in-

dustrii, disponibile cu o ga-

ranţie de stat de 90% şi sub-

venţie de dobândă de 100%.

„Sprijinirea IMM-urilor 

este un obiectiv central! 

Programul IMM Invest pen-

tru finanţarea fondului de 

rulment pentru IMM-uri tre-

buie să fie operat eficient 

şi cu o procedură simplifi-

cată. Întreprinderile mijlo-

cii să aibă acces la împru-

muturi de 10 milioane de 

lei, întreprinderile mici la 

2 milioane de lei, iar mi-

croîntreprinderile la 1 mi-

lion de lei, cu o garanţie de 

stat de 90% şi subvenţie la 

dobândă de 100%. De ase-

menea, vedem oportună 

creşterea fondurilor dispo-

nibile în programul IMM In-

vest la 20 de miliarde de 

lei, în primul semestru al 

anului 2021”, a mai punc-

tat Benedek Zakariás.

Ce facem cu locurile de muncă?

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a declarat 

că prin carantinarea localită-

ţilor epidemia de COVID-19 

poate fi  ţinută sub control, 

apreciind că este o măsură 

care şi-a dovedit efi cienţa.

„Carantinarea este o măsură 

complexă de restricţionare a cir-

culaţiei în esenţă care permite 

controlul răspândirii pandemiei 

într-o localitate. Avem deja de câ-

teva săptămâni măsuri de caran-

tinare luate şi primele rezultate 

au început să apară. Acolo unde 

s-au luat măsuri de carantinare 

creşterea aceea necontrolată de 

cazuri de pe o săptămână pe al-

ta în toate cazurile a încetat, ur-

mând să se menţină restricţiile 

până când numărul de infectări 

începe să scadă, dar nu doar într-o 

zi, ci în mai multe zile consecu-

tive în aşa fel încât să se poată 

considera că infecţia nu se mai 

răspândeşte galopant”, a decla-

rat preşedintele României.

„Este o măsură care şi-a dove-

dit efi cienţa, însă problematică es-

te nu măsura în sine, ci efectul 

economic, fi indcă restricţionările 

respective au un efect economic 

negativ măsurabil. De aceea, ex-

perţii recomandă, după analiza 

atentă, foarte amănunţită, unde 

se impune şi unde nu se impune 

carantinarea. Din păcate, sunt des-

tul de multe localităţi care acum 

sunt propuse pentru carantinare, 

dar cred că peste tot, într-un timp 

relativ scurt, de regulă două-trei 

săptămâni, lucrurile reintră într-o 

oarecare normalitate, deci pande-

mia nu dispare, însă se reintră pe 

cifre care corespund mediei naţi-

onale şi în acest fel putem să ţi-

nem epidemia sub control, acţio-

nând local şi regional pentru a-

ceasta”, a completat Iohannis, du-

minică, după ce a vizitat Institu-

tul Clinic Fundeni.

Prin carantină zonală putem ține 
epidemia sub control, spune Iohannis
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Un fost preşedinte trimis 

în faţa unui tribunal 

pentru fapte de corupţie, 

o premieră în istoria post-

belică a Franţei: Nicolas 

Sarkozy va fi  judecat 

începând de astăzi la 

Paris în dosarul „intercep-

tărilor”, alături de avoca-

tul său Thierry Herzog 

şi de fostul înalt magistrat 

Gilbert Azibert, 

potrivit AFP.

Denunţând un „scandal ca-

re va rămâne în istorie”, fos-

tul şef de stat, în vârstă de 65 

de ani, promite că „va fi  com-

bativ” în faţa instanţei în acest 

proces fără precedent.

Înaintea lui, un alt fost pre-

şedinte francez, Jacques Chirac, 

a fost judecat – şi condamnat în 

anul 2011 la doi ani de închisoa-

re cu suspendare – pentru anga-

jări fi ctive la Primăria Paris, fă-

cute pe vremea când fusese edi-

lul capitalei franceze. Însă, acum 

este pentru prima dată când un 

fost preşedinte al Franţei este ju-

decat pentru corupţie.

Sarkozy riscă 10 ani 
de puşcărie

Retras din politică după ce a 

pierdut cursa internă a dreptei 

franceze pentru alegerile prezi-

denţiale din 2017, Sarkozy riscă 

zece ani de închisoare şi o amen-

dă de un milion de euro pentru 

corupţie şi trafi c de infl uenţă, la 

fel şi ceilalţi doi inculpaţi, jude-

caţi în plus şi pentru încălcarea 

secretului profesional.

Dosarul „interceptărilor” îşi 

are originea într-un alt dosar ju-

diciar care-l ameninţă pe Sarkozy, 

acela legat de suspiciunile pri-

vind fi nanţarea campaniei sale 

prezidenţiale din anul 2007 cu 

bani primiţi de la fostul dicta-

tor libian Muammar Gaddafi .

În luna martie 2012, site-ul 

de investigaţii Mediapart a pu-

blicat un document din care 

reiese că, în anul 2007, Fran-

ţa a vândut Libiei echipamen-

te de control pe internet, con-

tract ce ar fi  fost folosit pen-

tru fi nanţarea respectivei cam-

panii electorale printr-un co-

mision de 50 de milioane de 

euro. Un an mai târziu, când 

Sarkozy nu se mai afl a la Pa-

latul Elysee, justiţia franceză 

a decis să înceapă investiga-

rea acestui caz.

În cadrul investigaţiilor pri-

vind ancheta libiană, procuro-

rii au stabilit în septembrie 2013 

să intercepteze convorbirile lui 

Sarkozy, descoperind astfel la 

începutul anului următor că el 

folosea o linie telefonică secre-

tă, cu o cartelă prepay achizi-

ţionată sub numele „Paul Bis-

muth”, pentru a comunica cu 

avocatul său Thierry Herzog.

Conform rechizitoriului Par-

chetului Naţional Financiar 

(PNF), în timpul mandatului 

său prezidenţial, Sarkozy a în-

cercat, ajutat de avocatul Thi-

erry Herzog, să obţină unele 

informaţii secrete de la un î-

nalt magistrat, Gilbert Azibert, 

privind o investigaţie care îl 

viza în „afacerea Bettencourt”, 

în schimbul promisiunii unui 

post de prestigiu la Monaco 

pentru acesta din urmă, post 

pe care în fi nal Azibert nu l-a 

mai obţinut.

După ce la sfârşitul lui 2013 

a fost achitat dosarul „Betten-

court” – în care el fusese sus-

pectat că Liliane Bettencourt, 

moştenitoarea imperiului de 

cosmetice L’Oréal, i-ar fi  fi -

nanţat ilegal campania din 

2012 – Sarkozy a sesizat Cur-

tea de Casaţie pentru a obţi-

ne anularea confi scării agen-

delor sale prezidenţiale, el te-

mându-se că informaţiile con-

ţinute de acestea ar putea fi  

folosite împotriva sa în alte 

anchete. În timpul procedurii 

legate de această sesizare 

Sarkozy ar fi  încercat în 2014 

să obţină respectivele infor-

maţii secrete de la Gilbert Azi-

bert, la acea vreme judecător 

la Curtea de Casaţie.

Validarea interceptărilor, în 

martie 2016, de către cea mai 

înaltă instanţă a Franţei a fost 

o înfrângere majoră pentru 

fostul preşedinte, care a sus-

ţinut că transcrierea discuţii-

lor între un avocat şi clientul 

său este ilegală.

Clasată în 2019, 
ancheta „Bismuth” 
revine în atenţie

O altă anchetă contestată a 

PNF revine acum în atenţie. 

Clasată în anul 2019, aceasta 

urmărea să identifi ce „cârtiţa” 

care i-ar fi  avertizat pe Nico-

las Sarkozy şi pe Thierry Her-

zog că linia lor secretă „Bis-

muth” era interceptată.

În cadrul acestei anchete ma-

gistraţii au analizat facturile te-

lefonice detaliate ale unor avo-

caţi celebri, unii dintre aceştia 

fi ind apărătorii ai inculpaţilor la 

procesul care începe luni. Prin-

tre ei se numără şi actualul mi-

nistru francez al Justiţiei, Eric 

Dupond-Moretti, care la jumă-

tatea lunii septembrie a deschis 

o anchetă administrativă împo-

triva a trei magistraţi ai PNF.

Pe Nicolas Sarkozy îl mai aş-

teaptă un proces în primăvară, 

şi anume dosarul „Bygmalion”, 

legat de fi nanţarea campaniei 

sale prezidenţiale din 2012.

Fostul preşedinte consideră 

că acţiunile judiciare împotriva 

lui sunt motivate politic, punând 

inculparea sa pentru corupţie 

pe seama „instrumentalizării 

politice a unei părţi a justiţiei”.

Premieră rușinoasă 
pentru Franța politică
Astăzi începe procesul fostului președinte francez Nicolas Sarkozy. 
Premieră: un șef al statului este judecat pentru corupție.

Fostul preşedinte al Franţei, Nicolas Sarkozy, va fi  judecat începând de astăzi, la Paris, în dosarul „interceptărilor”

Preşedintele francez 

Emmanuel Macron şi can-

celarul german Angela 

Merkel le-au cerut statelor 

grupului G20 ca în lupta 

împotriva pandemiei 

COVID-19 să fi e solidare 

economic cu statele mai 

sărace, contribuind fi nan-

ciar la eforturile de a face 

accesibilă vaccinarea în 

toate aceste ţări, potrivit 

agenţiilor AFP şi EFE.

Astfel, Emmanuel Macron 

a susţinut că marile puteri – 

G20 reprezintă circa 90% din 

PIB-ul mondial – ar trebui „să 

cumpere doze de vaccin pen-

tru ţările cele mai puţin avan-

sate”. „Trebuie să concepem 

împreună un mecanism de do-

naţii (...) pentru vaccinarea 

categoriilor prioritare în ţări-

le în dezvoltare”, a apreciat 

şeful statului francez.

„Vom fi  pregătiţi să garan-

tăm accesul (la vaccin – n.r.) 

la scară planetară şi să evităm 

cu orice preţ scenariul unei 

lumi cu două viteze, în care 

doar cei mai bogaţi vor putea 

să se protejeze de virus şi să-şi 

reia viaţa normală?”, s-a în-

trebat Macron la summitul ca-

re din cauza pandemiei se des-

făşoară prin teleconferinţă.

La rândul ei, Angela Mer-

kel a estimat că „pentru în-

grădirea pandemiei accesul 

la vaccin trebuie să fi e posi-

bil şi accesibil pentru toate 

ţările, dar fondurile promise 

până acum pentru aceasta 

nu sunt sufi ciente”.

Cancelarul german a amin-

tit că, în cadrul iniţiativei glo-

bale de vaccinare COVAX, 

obiectivul este distribuirea a 

două miliarde de doze de vac-

cin până la fi nele anului vii-

tor. „Prin urmare, vă cer tutu-

ror să sprijiniţi această impor-

tantă iniţiativă”, le-a transmis 

ea participanţilor la summit.

UE oferă 800 mil. $ 
pentru proiectul COVAX

Potivit unei declaraţii a pre-

şedintei Comisiei Europene, Ur-

sula von der Leyen, din contri-

buţia fi nanciară de 1,8 miliarde 

de dolari făcută până în prezent 

pentru proiectul COVAX 800 de 

milioane de dolari reprezintă fi -

nanţarea oferită de UE.

Însă, pentru această iniţia-

tivă este nevoie în total de cir-

ca 5 miliarde de dolari, fără a 

lua în calcul fi nanţarea supli-

mentară necesară pentru tes-

tare şi tratamente, estimată la 

38 de miliarde de dolari, din 

care sunt disponibile în pre-

zent doar 4 miliarde, a adău-

gat Ursula von der Leyen.

Diferenţa de 37,2 miliarde 

de dolari de care mai este ne-

voie pentru a acoperi nevoile 

economiilor cele mai puţin 

dezvoltate probabil că „pare 

mult, dar nu este dacă facem 

comparaţie cu costul acestei 

pandemii”, consideră preşe-

dinta Comisiei Europene.

Merkel și Macron cer 
solidaritate cu statele sărace

Preşedintele ales al Statelor 

Unite ale Americii, Joe Biden 

(foto), va anunţa, marţi, pri-

mele nume ale celor care vor 

face parte din viitoarea admi-

nistraţie de la Washington, a 

anunţat Ron Klain, consilier 

apropiat al lui Biden, potrivit 

Reuters şi AFP.

„Veţi vedea marţi primele nu-

me din cabinet. Dacă doriţi să 

ştiţi care sunt agenţiile guverna-

mentale şi de cine vor fi  condu-

se, atunci va trebui să aşteptaţi 

până marţi pentru ca preşedin-

tele ales să răspundă el însuşi”, 

a declarat Klain, într-un interviu 

pentru postul de televiziune ABC.

Democratul Joe Biden a pro-

mis să formeze un guvern care 

va refl ecta diversitatea SUA. Săp-

tămâna trecută el a ales deja se-

cretarul Trezoreriei.

„Am luat o decizie. Şi veţi 

vedea că este vorba despre 

cineva care cred că va fi  ac-

ceptat de toatele elementele 

Partidului Democrat, de la 

cele progresiste la modera-

te”, a declarat Biden într-o 

conferinţă de presă.

Ron Klain (59 de ani) este 

unul dintre cei mai apropiaţi co-

laboratori ai lui Joe Biden. El 

şi-a început activitatea în Parti-

dul Democrat în 1989.

Klain a fost un critic acerb 

al modului în care preşedintele 

republican Donald Trump a ges-

tionat criza cauzată de pande-

mia de COVID-19 şi este de aş-

teptat ca el să fi e un personaj 

important în răspunsul pe care 

Biden îl va aduce la criza sani-

tară prin care trec Statele Unite 

ale Americii.

Joe Biden anunță primele 
nume din noul guvern
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la te-
lefon la 0749-892645. (6.14)

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în bloc 
cu cărămidă cu mansardă, 4 etaje, 
cu lift, curată, parcare păzită, zonă 
liniștită, str. Beiușului, poate fi  ocu-
pat la vânzare. Informaţii supli-
mentare la telefon 0747-417912. 
(6.7)

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă 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.

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

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

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, str. 
Stejarului (Cetatea Fetei), supra-
faţa de 1200 mp, cadastrat, preţ 
38 euro/mp. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0755-076628. (3.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curenty electric în zonă. merită 

văzut! Pentru informaţii și ate de-
talii sunaţi la tel. 0748-882701. 
(3.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren, 
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare 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.

¤ 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.

¤ 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.

APARTAMENTE

¤ 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-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ 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.

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

¤ 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. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerț sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (1.14)

¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi ni-
sări, lavabil, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Mă puteţi con-
tacta la nr. de tel. 0749-974302. 
(3.7)

¤ Caut de lucru. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (6.14)

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (1.7)

¤ Ehipă formată din două persoa-
ne, caută de lucru ca șofer pentru 
curse tur-retur, weekenduri libere 
sau la două săptămâni, în comuni-
tatea europeană. Pentru alte infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0747-913740 sau 0747-543038. 
(3.7)

KINETOISTRATIE SRL 
– Servicii de recuperare 

medicală de înaltă 
performanță prin 

kinetoterapie la domiciliu. 
Contact: 0733 184 805

(3.5)

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

¤ 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.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

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

¤ 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.

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata în 
rate. Informaţii suplimentare la tel. 
0722-325365. (6.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(6.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471. ¤ 
Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ 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.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 

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

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

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

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
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 asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

¤ Vând 2 dulapuri din lemn masiv, 
cu furnir din nuc. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ 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.

MEDITAŢII

¤ Profesor de limba germană cu 
experienţă vastă în domeniu, ofer 
meditaţii la diverse niveluri, de la 
începători până la avansaţi. Cer și 
ofer seriozitate. Întâlnirile la curs nu 
se calculează în ore, ci în ședinţă. 
Durata unei ședinţe este de aproxi-
mativ 1 oră și 30-40 de minute în 
funcţie de capacitatea de concen-
trare a persoanei respective. Preţul 
este 80 de RON. Tel. 0751-975749. 
(4.7)

DIVERSE

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.11)

¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (2.7) ¤ Vând bor-
cane mari, de 15 l, 10 l, 5l, 2 ba-
loane de vin de 50 l, preţ negoci-
abil. Sunaţi la nr. de telefon 
0744-282885. (3.14)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 

0742-401019. (3.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(3.7)

¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând sanuri pentru cizme băr-
bătești, nr. 41.42. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (3.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (3.7)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând arbuști fructifi eri de goji 
berry, cătină, coacăze roșie, afi n si-
berian, căpșuni remontante, zmeu-
ră de sezon cayuga și remontată 
POLKA, arbuști la ghiveci și cu rădă-
cină nudă și aluni de pământ anul 
3. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0762-258069. 
(6.7)

COLECȚIONARI

¤ Vând pentru colecționari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, stare 
foarte bună și fi er de călcat rusesc, 
model vechi, nefolosit. Informații 
suplimentare la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (2.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 19 
spre 20 octombrie, în zona str. Ta-
che Ionescu –Arieșului-Albinii, are 5 
ani. Vă rugăm să ne sunaţi la tele-
fonul 0745-015279, dacă aţi vă-
zut-o sau știţi ceva de ea. Ne este 
foarte dragă și trebuie să ajungă 
acasă. Oferim recompensă mare!

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc domn din zodia 
fecioară, capricorn, pești, poţi fi  
născut în anii 1972, 1975, 1987. Eu 
sunt o blondă romantică, delicată, 
fără obligaţii. Cei interesaţi sunt ru-
gaţi să trimită scrisoare la adresa 
Florești, str. Răzoare 156, Bl. C4, 
ap. 15, jud. Cluj (cod Kathy). (6.7)

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdut certifi catul constatator eli-
berat de ORC de pe lângă Tribuna-
lul Cluj pentru autorizarea urmă-
toarei unități teritoriale:

Agenția „Drumul Taberei” din  
București Sector 6, str. Drumul Ta-
berei, nr.82, Bloc C16, Etaj Parter; 
Îl declară nul.
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR DIN COMUNA IARA 

Unitatea administrativ-teritorială Iara, județul Cluj, anunță 
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 8, 13, 26, 27, 28 , 29 , 131 – în 
locurile numite popular „Meghieş, Dos, Mazărişti, Toptile, 
Cânepişti, Valea lui Balin, Valea Agrişului, Oşel“, începând 
cu data de 02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 14 
alin. (1) din Legea cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare. Cererile de 
rectifi care a documentelor tehnice vor fi  depuse la sediul 
primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: Claudiu Opre, 0747788585.

ANUNŢ PUBLIC

 ECO SILVANA SRL  cu  sediul in Oradea, str.Splaiul 
Crisanei, nr.6, bl.A2, ap.30, inregistrata la O.N.R.C., avand 
CUI 25950235, informeaza pe cei interesati ca a depus 
solicitare pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru 
activitatea de: Fabricare ambalaje de lemn, recuparare, 
colectare si valorifi care deseuri reciclabile, desfasurate in 
Jucu de Mijloc, nr.24A, jud.Cluj.

Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia 
Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr.99, Cluj-Napoca, intre 
orele 9-12  de luni pana joi si vineri 9-14.

Propuneri si contestatii se pot depune la sediul A.P.M. 
Cluj, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

METROLINK S.R.L., în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru „PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, 
DEZVOLTARE ZONĂ DE AGREMENT TURISTICĂ, CONSTRUIRE 
CLĂDIRI, ÎMREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢILE EXISTENTE ÎN 
ZONĂ“, amplasat în județul Cluj, comuna Tureni, satul Tureni 
nr. F.N..

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
nr.99 și la sediul titularului/proiectantului din judeșul Cluj, 
mun. Cluj-Napoca, str. Răsăritului nr. 73, începând cu data 
de 23.11.2020, între orele 9:00-14:30.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 11.12.2020, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412.914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9.00-13.00.

CONVOCATOR

 Administratorul unic al
S.C. AGROMEC GILĂU S.A.

cu sediul în comuna Gilău, str. Principală, nr. 1309, jud. 
Cluj, înregistrată la O.R.C. cu numărul J12/3101/1991 și 
C.U..I: 229625, având în vedere dispoziţiile art. 113 și 117 
din Legea 31/1990,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 17.12.2020, ora 10, la sediul societăţii, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Propunerea de vânzare a activelor societăţii
2. Diverse

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate 
stabilite de Actul Constitutiv, A.G.E.A. va fi  reprogramată 
pentru data de 18.12.2020 la aceeași oră, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
Muntean Silvia
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Larisa Iordache a 
revenit în activitate
Gimnasta a revenit în prima 
competiţie după mai bine de 3 
ani, la Campionatele Naţionale, 
iar în decembrie va merge la 
europenele din Turcia.
După trei ani și o lună de la ac-
cidentarea gravă suferită la pi-
ciorul stâng, la Campionatele 
Mondiale de gimnastică de la 
Montreal, Larisa Iordache a 
concurat din nou! S-a întâmplat 
în acest weekend, la 
Campionatele Naţionale.
„Mă simt bine, mult mai liniști-
tă. Am avut foarte multe emoţii 
la primul aparat, însă am spart 
gheaţa. Mă bucur că am putut 
să concurez aici, sper din sufl et 
ca de acum să am mult mai 
multă forţă de a face antrena-
mente consecutive și să fi u să-
nătoasă”- Larisa Iordache, me-
daliată cu aur la 5 ediţii ale 
Campionatelor Europene.
În perioada în care s-a recupe-
rat după accidentare, Larisa era 
hotărâtă să se lase de sportul 
care i-a adus atâtea satisfacţii, 
dar pandemia și amânarea 
Jocurilor Olimpice au făcut-o să 
renunţe la idee și va merge la 
Campionatele Europene.
„A fost destul de dificil când 
m-am întors, pentru că am 
întâlnit tot felul de senti-
mente, gânduri, oameni noi 
și oarecum mi se dădeau lu-
crurile peste cap de fiecare 
dată când luam o hotărâre”- 
Larisa Iordache, medaliată 
cu aur la 5 ediţii ale 
Campionatelor Europene.

Doar o medalie la 
Europenele de Judo
România a încheiat 
Campionatele Europene de ju-
do pentru seniori de la Praga 
cu o singură medalie, argintul 
obţinut de Andreea Chiţu la 
cat. 52 kg.
Ultimii trei sportivi români ca-
re au intrat în competiţie sâm-
bătă au pierdut încă din fazele 
preliminare.
La cat. 90 kg, Alex Creţ, medali-
at cu argint la Europenele de 
juniori, la începutul lunii, a fost 
învins în primul tur de polone-
zul Tomasz Szczepaniak.
Eduard Șerban, care a cucerit 
bronzul european la juniori și ti-
neret luna aceasta, a pierdut în 
turul al doilea la cat. 100 kg, în 
faţa germanului Karl-Richard Frey.
Luca Kunszabo a pierdut la rân-
dul său meciul de debut, în op-
timile cat. +100 kg, în faţa 
georgianului Guram Tușișvili, 
fost campion mondial.
România a participat cu 13 ju-
doka la Europenele de la 
Praga, opt la masculin și cinci 
la feminin.
Sportiva recunoaște că a avut 
emoţii mari când a urcat pe 
primul aparat într-un concurs 
oficial după o perioadă atât 
de lungă de pauză, dar acum 
este pregătită pentru orice. 
Ea are în buzunar biletul pen-
tru Campionatele Europene 
din decembrie, iar pentru 
2021 are un obiectiv bine 
stabilit: să se califice la 
Olimpiada de la Tokyo.
„Nu știu dacă pot să zic că este 
foarte greu, însă trebuie să îmi 
pun eu oarecum totul în linie, 
să concurez exact cum îmi fac și 
la antrenamente integralele și 
în rest cred că vine de la sine" 
– Larisa Iordache, medaliată cu 
aur la 5 ediţii ale 
Campionatelor Europene.

Pe scurt

CFR Cluj are din nou pro-

bleme cu infecţia COVID-

19, fi ind depistate trei 

cazuri noi în Gruia.

CFR Cluj se confruntă din 

nou cu probleme din cauza 

pandemiei cu COVID-19, iar 

meciul cu AS Roma este în pe-

ricol. Ciprian Deac, Ovidiu Ho-

ban şi Ben Youssef au fost con-

fi rmaţi cu noul coronavirus. 

Cei trei fotbalişti au şanse mi-

nime să joace în duelul cu AS 

Roma din Europa League.

CFR va efectua marți o no-

uă serie de testări înainte de 

returul cu formația din Serie 

A. Dacă ar ieși negativi, cei 3 

ar putea fi  pe teren joi, însă 

șansele sunt minime. Dan Pe-

trescu speră ca numărul de ca-

zuri din cadrul lotului să nu 

crească, deoarece ar putea să 

piardă cu 3-0 la masa verde 

dacă echipa nu are cel puţin 

12 jucători disponibili.

Dan Petrescu a prevestit 

dezastrul încă de la conferin-

ţa de presă premergătoare jo-

cului cu UTA Arad.

„Eu mă rog să am jucători 

la meciul cu Roma, în tur nu 

am avut. Mă rog să avem, am 

doar 14 jucători de câmp pe 

lista UEFA, în tur au fost 15. 

Nici nu vreau să mă gândesc 

la vreo accidentare sau vreun 

test Covid de marți, atunci nu 

cred că ne vom prezenta, nu 

vom avea jucători destui ca să 

ne prezentăm”, a declarat Pe-

trescu, cel mai probabil cunos-

când simptomele fotbaliştilor 

depistaţi pozitiv duminică.

Ciprian Deac, Ovidiu Hoban şi Ben Youssef, 
pozitivi la testele COVID-19

HC Dunărea Brăila a reu-

şit o califi care spectacu-

loasă în grupele competi-

ţiei de handbal feminin 

EHF European League, 

după ce a câştigat ambele 

meciuri cu echipa daneză 

Viborg HK, la Brăila, în 

turul al treilea preliminar.

După 26-24 sâmbătă, Du-

nărea s-a impus şi mai clar în 

meciul de duminică, în care 

Viborg era considerată echi-

pa gazdă, cu 32-28 (15-13).

Viborg a început foarte bi-

ne meciul al doilea şi a con-

dus cu 4-0, dar echipa pre-

gătită de croatul Neven Hru-

pec a recuperat pas cu pas 

şi a egalat în min. 13, 6-6. 

Dunărea a avut o perioadă 

remarcabilă, marcând cinci 

goluri consecutive, de la 5-6 

la 10-6 (20). Echipa brăilea-

nă a condus la o diferenţă 

de cinci goluri, 13-8, dar la 

pauză ecartul a fost de doar 

trei, 17-14.

Viborg nu a izbutit să se 

apropie la mai puţin de trei go-

luri pe tabelă, dar pe fi nal Du-

nărea şi-a mărit avansul la şa-

se lungimi, 31-25 şi 32-26, câş-

tigând în cele din urmă cu 32-28.

Pentru brăilence au mar-

cat Nicoleta Safta 7 goluri, 

Bianca Tiron 6, Aneta Udriş-

tioiu 8, Mădălina Zamfi res-

cu 3, Elena Dache 3, Tami-

res Morena Lima de Araujo 

2, Jovana Sazdovska 2, Ma-

ria Kanaval 1.

Golurile echipei antrenate 

de Jakob Vestergaard au fost 

înscrise de Carin Stroemberg 

8, Kristina Joergensen 6, Ma-

ria Fisker Stokholm 3, Line H-

augsted 2, Moa Hoegdahl 2, 

Majbritt Toft Hansen 2, Lau-

ra Damgaard Lund 2, Thilde 

Harregaard Frandsen 2, San-

ne Beck Hansen 1.

Dunărea Brăila s-a calificat 
în grupele European League

Meciul dintre Ripensia 

Timişoara şi Universitatea 

Cluj, programat luni 23 

noiembrie, de la ora 

16:30, pe Cluj Arena, 

în etapa a 13-a a Ligii 

a II-a de fotbal, a fost 

amânat din cauza mai 

multor cazuri pozitive 

la COVID-19 

în echipa bănăţeană.

„Duelul dintre FC Univer-

sitatea Cluj şi Ripensia Ti-

mişoara, programat iniţial 

pentru data de 23 noiembrie, 

de la ora 16:30, a fost amâ-

nat. În contextul situaţiei epi-

demiologice din cadrul echi-

pei oaspete, Federaţia Româ-

nă de Fotbal a decis repro-

gramarea meciului de luni 

pentru o dată ce va fi  anun-

ţată ulterior”, au transmis 

ofi cialii lui „U” Cluj.

Ripensia înregistra pe 14 

noiembrie nu mai puţin de 

19 cazuri pozitive doar în 

rândul jucătorilor. Meciul 

dintre Ripensia UVT şi CS 

Mioveni, din cadrul etapei 

a 12-a din Liga II-a de fot-

bal, a fost amânat şi el.

Următorul joc al Univer-

sităţii va fi în deplasare, joi, 

de la ora 16:30, pe terenul 

celor de la AFK Csikszere-

da Miercurea Ciuc.

COVID-19 a paralizat 
fotbalul românesc

De la 12 iunie, când au 

fost reluate meciurile de 

fotbal, au fost confirmate 

mai multe cazuri de infec-

tare cu COVID-19 la jucă-

tori şi angajaţi ai unor clu-

buri din Liga I (FC Dina-

mo, FC Botoşani, CFR Cluj, 

Universitatea Craiova, Po-

litehnica Iaşi, Astra Giur-

giu, FCSB, FC Argeş, UTA, 

Chindia Târgovişte, FC Vi-

itorul Constanţa, FCSB, FC 

Hermannstadt, FC Volun-

tari, Academica Clinceni, 

Sepsi OSK Sfântu Gheor-

ghe) şi Liga a II-a (Concor-

dia Chiajna, Petrolul Plo-

ieşti, ASU Poli Timişoara, 

Turris Oltul Turnu Măgure-

le, FC U Craiova 1948, Pan-

durii Târgu Jiu, FC Farul 

Constanţa, CSM Reşiţa, FK 

Csikszereda, FC Rapid, Ri-

pensia Timişoara, Gloria 

Buzău, „U” Cluj, ACS Vii-

torul Pandurii Târgu Jiu, 

Unirea Slobozia).

Universitatea Cluj şi-a 

amânat meciul cu Rapid 

după ce în lotul echipei 

au fost depistate nu mai 

puţin de 23 de cazuri de 

COVID-19. Fotbaliştii au 

fost izolaţi în toată aceas-

tă perioadă şi au fost ne-

voiţi să joace restanţa cu 

Rapid la mijlocul săptă-

mânii trecute.

Trupa bucureşteană s-a 

impus cu 1-0, unicul gol 

fiind marcat de tânărul 

Rareş Ilie. „U” Cluj are do-

uă înfrângeri consecutive 

după ce echipa a stat în 

izolare şi nu s-a putut an-

trena în formulă comple-

tă 10 zile.

Universitatea Cluj este 

pe locul 12 în clasament 

cu 17 puncte acumulate în 

11 meciuri. Echipa pregă-

tită de Costel Enache este 

la trei puncte distanţă de 

ACS Viitorul Tg. Jiu, ulti-

ma formaţie calificată în 

acest moment în play-off-ul 

de promovare.

„U” Cluj – Ripensia, amânat de COVID-19! 
„Studenții”, o săptămână de pauză.
Universitatea Cluj are pauză o săptămână după ce meciul cu Ripensia Timișoara 
a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus

Pandemia de COVID-19 blochează din nou meciurile Universității Cluj
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