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SĂNĂTATE

Încă o pandemie?
Cu noua tulpină!
Epidemiologii avertizează asupra riscului: 
60% din cazurile de COVID-19 ar putea fi  cu 
noua tulpină, din Marea Britanie.  Pagina 5

TIMP LIBER

Astronaut pentru o zi
O expoziţie interactivă NASA – cu simula-
toare de zbor, giroscoape şi experienţe VR 
– va fi  deschisă la Cluj-Napoca.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Piste de biciclete
în cartierul Între Lacuri
Doi clujeni propun municipalităţii şase ki-
lometri de piste de biciclete, care să lege 
şcoli, parcuri şi magazine.  Pagina 2

EXTERNE

Macron: Europa trebuie
să fie „mai suverană”
Preşedintele Franţei consideră că sănătatea, 
sau tehnologia sunt domenii în care UE tre-
buie să aibă o autonomie sporită.  Pagina 8
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18 localități rămân 
în scenariul roșu
În 18 localități, rata incidenței cumulate rămâ-
ne de peste 3 cazuri la mia de locuitori, aces-
tea fi ind plasate în „scenariul roșu”.  Pagina 5
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1.000 de proprietari de garaje, 
somați să elibereze spațiile

Primăria Cluj-Napoca a trimis 
somații către 1.000 de proprie-
tari de garaje din zona Între La-
curi și  Mănăștur pentru elibera-
rea spațiului. Proprietarii au timp 
până în luna martie să elibereze 
voluntar garajul, iar în caz con-
trar va fi  trimisă o fi rmă abilita-
tă, iar costurile vor fi  suportate 
de proprietar. De asemenea, pro-
prietarii care nu își ridică singuri 
garajele de tablă își vor pierde 
dreptul la un loc de parcare.

Municipalitatea speră că prin 
astfel de acțiuni să obțină un 
număr mai mare de locuri de 
parcare și să resolve o proble-
mă extrem de apăsătoare.

De altfel, constructorii vor 
avea reguli stricte în următorii 
ani și pentru fi ecare apartament 
de sub 100 de metri pătrați va fi  
construit obligatoriu un loc de 
parcare, iar pentru apartamente-
le cu peste 100 metri pătrați, vor 
fi  realizate 2 locuri de parcare.

Până în acest moment au fost 
demolate 1.500 de garaje din 

Cluj-Napoca, în cartierele Ghe-
orgheni, Mănăștur și Între La-
curi. În tot municipiul există 
aproximativ 10.000 de garaje 
de tablă, iar în locul lor vor fi  
amenajate locuri de parcare 
pentru mașini și biciclete.

„Sunt peste 1.000, poate 
chiar peste 1.500 de garaje de-
molate. Va continua demolarea, 
dar trebuie să punem și ceva în 
locul lor, nu doar demolăm ga-
rajul și lăsăm terenul neame-
najat. Mergeți să vedeți cum 
arăta înainte și cum arată acum, 
după demolarea garajelor. Sunt 
câteva persoane supărate care 
nu mai au unde să își țină mu-
răturile, dar pentru asta există 
cămară, există beciuri la blo-
curi, ar trebui să le igienizeze 
și să-și rezolve problema. Pot 
să socialieze și în alte locuri, 
nu trebuie la garaj, la mașină. 
O mașină modernă n-o mai poți 
repara în garaj”, a declarat vi-
ceprimarul Dan Tarcea în toam-
na anului trecut. 

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
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DECESE 6

 231 
diagnos  c
grupe de risc

125 
teste la cerere

Internați 661

234 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

4
(situația din ul  mele 24 de ore)

478 de teste 

77  de cazuri la ATI

182 
teste rapide

Traficul aerian a fost „la pământ” în 2020
Cum se pregătește Aeroportul Cluj pentru o relansare a activității, după ce a pierdut 2 milioane de pasageri.   Pagina 

„Mă simt fără șanse!”
Cât de greu prinzi un loc la vaccinare, povestește o fostă asistentă medicală 
„Am sunat de peste 40 de ori la un singur call-center”, spune Adriana Lung, o pensionară 
de 67 de ani. După 23 de muncă în spitale, fosta asistentă medicală se teme că va rămâne 
nevaccinată, pentru că sistemul e greoi și greu accesibil populației de rând.            Pagina 4

O ZI LA ATI. În secțiile de terapie intensivă se lucrează „ca pe bandă rulantă”. Pandemia COVID-19 
a adus în atenția publicului importanța vitală a secțiilor de terapie în cadrul spitalelor. Pagina 5
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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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Accident grav în Gilău. 
A intervenit 
elicopterul SMURD

Un șofer în vârstă de 66 de ani, din co-
muna Florești, care se deplasa pe stra-
da Gilău, a pătruns pe DN1 E60, in-
trând în coliziune cu un camion condus 
de un bărbat de 32 de ani, din judeţul 
Alba, care circula înspre Huedin. În ur-
ma impactului, autoturismul a fost pro-
iectat pe sensul opus de mers, lovind o 
autoutilitară. Bărbatul de 66 de ani a 

fost rănit, fiind transportat cu elicopte-
rul SMURD la spital, a informat IPJ 
Cluj. Bărbatul a suferit mai multe lezi-
uni grave și a fost scos cu greu din ma-
șina avariată.
„S-a intervenit pentru deblocarea ușii și 
extragerea persoanei, folosind echipa-
mentele din dotare, astfel încât să nu fie 
agravate leziunile suferite de către per-
soana rămasă încarcerată. Bărbatul, în 
vârstă de circa 60 de ani, a primit asis-
tenţă medicală de urgenţă de la salvato-
rii SMURD”, a transmis ISU Cluj.

Pieton beat, lovit 
în timp ce traversa 
neregulamentar
Accidentul s-a petrecut duminică seară, 
pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. 
Un șofer de 21 de ani, din Apahida, se 
deplasa regulamentar moment în care 
un pieton care consumase alcool a tra-
versat neregulamentar. Pietonul, un băr-
bat de 35 de ani din Gherla, a fost rănit, 
fiind inconștient timp de zece minute. 
Ulterior, bărbatul a fost transportat la 
spital pentru acordarea îngrijirilor de 
specialitate, a transmis IPJ Cluj.

O maşină a luat foc 
pe un drum din Cluj
O autoutilitară a luat foc luni dimineaţă, în-
tre localităţile Mihăești și Topa Mică, pe 
E81. Pompierii au intervenit pentru a stinge 
făcările care au cuprins în totalitate o auto-
utilitară. „Ocupantul s-a autoevacuat din 
autovehicul până la sosirea pompierilor și a 
reușit să scoată câteva bunuri din acesta. 
Flăcările au fost stinse imediat ce pompierii 
au ajuns la faţa locului, însă, din cauza fap-
tului că arderea era deja generalizată, auto-
turismul a fost distrus în totalitate”, a trans-
mis ISU Cluj. Cercetările preliminare au sta-
bilit că fl ăcările au pornit de la o defecţiune 
a instalaţiei electrice a autoutilitarei.

Pe scurt

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Doi clujeni propun 

Primăriei Cluj-Napoca să 

amenajeze o reţea de piste 

de biciclete în cartierul Între 

Lacuri, care va contribui la 

descongestionarea trafi cului 

din zonă şi la crearea unor 

noi locuri de parcare.

Clujenii Claudiu Petru Nis-

tor şi Dan Chiuzbăian pro-

pun municipalităţii să ame-

najeze o reţea de piste de bi-

ciclete cu o lungime de 6.000 

de metri în cartierul Între La-

curi, care să lege parcuri, 

şcoli, grădiniţe, creşe şi zo-

nele comerciale din cartier. 

De asemenea, ei propun im-

plementarea unor sensuri u-

nice care să fl uidizeze circu-

laţia în cartier şi spre zona 

Gheorgheni. Printre altele, 

benefi ciile acestor propuneri 

ar fi  crearea a peste 200 de 

locuri de parcare.

„Cartierul Între Lacuri dis-

pune în acest moment de o 

reţea de piste pentru bicicle-

te în lungime de aproxima-

tiv 1500 metri, pe străzile 

Oltului şi Mureşului. Ele nu 

sunt conectate nici între e-

le, nici cu restul pistelor de 

biciclete din Cluj-Napoca. 

Propunem extinderea aces-

tei reţele de piste pentru bi-

ciclete cu unele noi şi inter-

conectarea segmentelor, re-

alizând astfel o reţea de pis-

te pentru biciclete cu o lun-

gime totală de peste 6000 

metri”, se arată în documen-

tul propus de cei doi clujeni.

Mai multe străzi 
cu sens unic

De asemenea, cei doi clu-

jeni propun şi măsuri pen-

tru îmbunătăţirea trafi cului 

din cartierul Între Lacuri prin 

transformarea străzii Între 

Lacuri într-o stradă cu sens 

unic, pe toată lungimea cu 

direcţie de deplasare nord-sud 

(strada Teodor Mihali – Iu-

lius Mall). Crearea unei pis-

te de biciclete pe partea stân-

gă a străzii, care va permite 

conectarea cu pistele de pe 

strada Mureşului, Oltului şi 

Galaţi, iar pe partea cealal-

tă a străzii să amenajeze lo-

curi de parcare.

Totodată, ei propun in-

troducerea unor sensuri u-

nice pe mai multe străzi, 

cum ar fi strada Sarmisege-

tuza, strada Galaţi, strada 

Jiului, strada Dunării (tron-

sonul cuprins între străzile 

Harghita şi Meşterul Mano-

le) şi altele. Pe lângă intro-

ducerea de sensuri unice, 

cei doi clujeni propun, să 

se realizeze şi piste de bici-

clete şi parcări laterale pe 

aceste străzi.

Piste de biciclete Între Lacuri?
Doi clujeni propun amenajarea unor piste de biciclete 
Între Lacuri, care să conecteze școli, parcuri și magazine

Doi clujeni propun Primăriei Cluj-Napoca amenajarea unei rețele de piste de biciclete în cartierul Între Lacuri

1 Conectarea printr-un sistem de piste pentru biciclete a 
celor trei locuri de relaxare existente în cartier: Parcul 

Iulius Mall, Parcul Între Lacuri I, Parcul Între Lacuri II, pre-
cum și viitorul Parc Est. De asemenea, reţeaua de piste pen-
tru biciclete va permite conectarea în siguranţă cu Baza 
sportivă din Gheorgheni, cu acces din parcul Între Lacuri I și 
prin „cartierul militar” pe strada Mareșal Constantin Prezan.

2 Conectarea reţelei de piste pentru biciclete cu Școala 
Generală Alexandru Vaida Voevod ca și punct central. În 

acest mod, elevii din cartier au o alternativă sigură de de-
plasare la și de la școală.

3 Conectarea printr-un sistem de piste pentru biciclete a 
zonelor comerciale din cartier: Iulius Mall (str. Alexandru 

Vaida Voevod, nr 53B), zona comercială de pe strada 
Dunării nr. 22-24, platforma pe care se afl ă magazinele 
Kaufl and, Lidl, Leroy Merlin (str. Aurel Vlaicu nr. 182) și ma-
gazinul Selgros (Calea Someșeni nr. 8), prin pista deja exis-
tentă de pe Calea Someșeni.

4 Pistele noi propuse oferă alternative sigure de deplasare 
pentru bicicliști, evitând străzile colectoare cu trafi c auto 

intens precum străzile Dunării, Siretului, Sarmisegetuza, 
Harghitei sau Meșterul Manole.

5 Reţeaua de piste pentru biciclete propusă în cartierul 
Între Lacuri se poate conecta ușor cu pista deja existentă 

de pe strada Dorobanţilor, fapt ce va permite deplasarea în 
siguranţă și ecologic din cartier până în centrul orașului, de 
unde se poate continua pe pistele deja amenajate până în 
Parcul Central sau Parcul Rozelor.

Principalele avantaje ale pistelor de biciclete
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Pandemia de COVID-19 

a lovit din plin sectorul 

transportului aerian, 

iar recuperarea nu va 

fi  uşoară, ţinând cont 

că procesul de vaccinare 

a populaţiei merge destul 

de lent şi că apar noi pro-

vocări care alimentează 

incertitudinea, cum sunt 

noile tulpini 

de SARS-CoV-2.

Trafi cul aerian de pe Aero-

portul Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj a scăzut în 2020 

cu 69% faţă de anul prece-

dent, de la 2.920.000 de pa-

sageri la doar 900.000.

„Avem o scădere a trafi -

cului de 69% în 2020, faţă 

de 2019. Avem aproape 

900.000 de pasageri, faţă de 

2.920.000, deci cu aproxima-

tiv două milioane de pasa-

geri mai puţin, din cauza cri-

zei COVID-19. Scăderea nu 

e aşa mare ca în alte aero-

porturi din ţară, nici ca în 

alte aeroporturi din Europa, 

având în vedere că suntem 

totuşi un aeroport regional 

semnifi cativ şi în continua-

re lucrăm împreună cu com-

paniile aeriene pentru relan-

sarea trafi cului”, a declarat 

directorul general al Aero-

portului Cluj, David Ciceo, 

pentru monitorulcj.ro.

Noile tulpini de COVID-19 
încurcă socotelile. 
Speranţa stă în vaccin

Directorul Aeroportului a 

arătat că răspândirea noilor 

tulpini ale coronavirusului a 

accentuat incertitudinile 

companiilor de transport, 

afectând direct trafi cul de pe 

aerogara din Cluj.

Spre exemplu, cursa Cluj 

– Tel Aviv a fost suspendă, 

după ce Israelul a decis du-

minică să interzică toate zbo-

rurile de pasageri până la 

sfârşitul lunii ianuarie, pen-

tru a opri răspândirea coro-

navirusului şi a noilor sale 

tulpini. Potrivit propunerii, 

avioanelor companiilor stră-

ine li se interzice să aterize-

ze în Israel, cu excepţia avi-

oanelor de marfă, avioane-

lor pentru stingerea incendi-

ilor şi a zborurilor de urgen-

ţă medicală.

„Există foarte multă incerti-

tudine în privinţa zborurilor pe 

plan internaţional. Israelul, de 

exemplu, a închis Aeroportul 

Tel Aviv şi trafi cul aerian. Noi 

aveam zbor regulat la Tel Aviv 

care mergea foarte bine. Aero-

portul Amsterdam a impus re-

stricţii suplimentare, solicitând 

teste COVID efectuate chiar cu 

4 ore înainte de îmbarcare, aşa-

dar există foarte multă incerti-

tudine, cel puţin pentru prime-

le şase luni din an, dar avem 

mari speranţe în vaccin”, a afi r-

mat David Ciceo.

Restabilirea încrederii 
pasagerilor, primul pas 
spre relansare

Primul şi cel mai important 

pas în relansarea trafi cului es-

te restabilirea încrederii pasa-

gerilor în transportul aerian. 

În acest sens, directorul Aero-

portului Cluj a arătat că, în de-

cursul anului trecut, doar 44 

de pasageri dintr-un miliard 

s-au infectat cu coronavirus în 

timpul călătoriei cu avionul.

„Este vorba de restabilirea 

încrederii pasagerilor în trafi c 

aerian. Doar 44 de persoane 

s-au infectat anul trecut călă-

torind cu avionul, la un mili-

ard de pasageri. Acest număr 

arată că transportul aerian es-

te sigur. Măsurile în aeroport 

şi în timpul zborului care s-au 

luat şi sunt monitorizate atent 

şi de către aeroporturi, şi de 

către companiile aeriene au 

dat rezultate. Din acest motiv, 

solicităm tuturor să ia măsu-

rile necesare, pentru că dau 

rezultate”, a mai arătat Ciceo.

„Există o dorinţă 
a oamenilor 
să se vadă faţă în faţă”

Vara lui 2021 ar putea adu-

ce mai mulţi pasageri pe Aero-

portul Internaţional Cluj, arată 

directorul regiei, întrucât în rân-

dul populaţiei există o dorinţă 

a oamenilor de a se revedea fa-

ţă în faţă, inclusiv pentru a fa-

ce afaceri sau a ţine conferinţe.

„Discutăm cu companiile ae-

riene despre destinaţii, despre 

frecvenţe. Deja se vând multe 

destinaţii pentru charterele turis-

tice de la vară. Începând cu lu-

na iulie, se vor relua foarte mul-

te conferinţe şi întâlniri. O să ră-

mână o parte din întâlniri şi con-

ferinţe pe Zoom, dar există o do-

rinţă a oamenilor să se vadă fa-

ţă în faţă, şi la conferinţe, şi să 

facă afaceri şi chiar dacă vor ră-

mâne aceste întâlniri online, ni-

mic nu poate înlocui întâlnirile 

faţă în faţă”, a spus Ciceo.

Traficul aerian, „la pământ” în 2020
Numărul pasagerilor a scăzut cu 69% față de 2019. Cum se pregătește Aeroportul Cluj de relansare?

Pandemia de COVID-19 a lovit sectorul transportului aerian, anul 2020 aducând pe Aeroportul Cluj doar 900.000 de pasageri, față de aproape 3 mil. în 2019

Aeroportul „Avram Iancu” 
din Cluj-Napoca va avea 
cursă internă de autobuz 
în momentul în care fl uxul 
de pasageri va reveni la 
normal.

În parcarea Aeroportului din 
Cluj va funcționa o linie de 
autobuz care va ajuta pasa-
gerii să tranziteze mult mai 
ușor zonele de ieșire și in-
trare în aerogară. Linia pusă 
la dispoziție de Compania 
de Transport Public ar fi  tre-
buit să funcționeze din 
2020, dar actualul context a 
împiedicat deschiderea unei 
astfel de linii. Pandemia de 
COVID-19 care a redus dras-
tic fl uxul de pasageri de pe 
Aeroportul din Cluj este mo-
tivul pentru care inaugura-
rea liniei a fost amânată.

Linia va fi  însă lansată anul 
acesta, a spus David Ciceo: 
„Introducerea liniei de au-
tobuz ține, în primul rând, 
de Primărie, Consiliul 
Județean și Compania de 
Transport Public. Această li-
nie ne ajută foarte mult și 
pe noi, pe Aeroport, și pe 
pasageri. Cred că data va fi  
stabilită în funcție de relan-
sarea trafi cului. Astăzi, de 
exemplu, avem doar două 
zborurui, Cluj-București, 
unul dimineața și unul sea-
ra. Este o perioadă foarte 
difi cilă, sunt foarte puțini 
pasageri. În funcție de relu-
area trafi cului pe 
Aeroportul Cluj, conside-
răm că și Primăria, cu 
Compania de Transport 
Public, își vor adapta data 
de începere a cursei. 
Domnul primar Emil Boc a 
promis și va fi  introdusă a-
ceastă linie care va avea o 
stație în fața terminalului 
de plecări, dar s-ar putea 
să fi e amânată din motive 
obiective, și anume din ca-
uza trafi cului de pe 
Aeroportul Cluj”.

Linie de autobuz 
internă, 
de anul acesta

Echipamente de securitate ultramoderne 
și o nouă cale de rulare, din 2021
În septembrie 2020 au 

demarat lucrările pentru 

o nouă cale de rulare pe 

Aeroportul Internațional 

„Avram Iancu” Cluj. 

Principalul avantaj pe ca-

re călătorii îl vor resimți du-

pă fi nalizarea lucrărilor es-

te eliminarea întârzierilor 

provocate de restricțiile im-

puse pe actuala cale de ru-

lare, dată în folosință în ur-

mă cu mai bine de jumăta-

te de secol în urmă.

Este vorba despre o 

investiție de 73 de milioane 

de lei, cu fi nanțare din fon-

duri europene de 50%.

„Lucrările la noua cale de 

rulare se desfășoară conform 

grafi cului, în momentul aces-

ta sunt suspendate din cau-

za temperaturilor negative, 

însă sunt în grafi c. Acest pro-

iect are fi nanțare din fonduri 

europene de 50% din valoa-

rea lucrărilor. Termenul pen-

tru prima etapă a lucrărilor 

este în vară, iar a doua eta-

pă a lucrărilor sperăm să fi e 

fi nalizată în toamna acestui 

an”, a declarat David Ciceo.

De asemenea, începând cu 

anul acesta, pasagerii de pe 

Aeroportul Internațional 

„Avram Iancu” din Cluj-Na-

poca vor putea călători cu li-

chide în bagajele de mână și 

nu vor mai fi  nevoiți să scoa-

tă laptopurile la controlul de 

securitate. Aceste lucruri vor 

fi  posibile după instalarea unor 

echipamente de securitate de 

ultimă generație, achiziționate 

de Aeroport printr-un proiect 

pe fonduri europene.

„Suntem în curs de fi nali-

zare a instalării echipamen-

telor de securitate. Este vor-

ba de bagajele de cală și ba-

gajele de mână. Aici, avem o 

fi nanțare de 98% din fonduri 

europene. Considerăm că la 

mijlocul lunii februarie, aces-

tea vor fi  funcționale. Conti-

nuăm investițiile, o parte din-

tre ele s-au amânat, cum ar 

fi  extinderea pistei sau noul 

terminal de pasageri, dar și 

în anul 2021, Aeroportul 

Internațional Cluj dorește să 

obțină cât mai multe fonduri 

europene”, a conchis direc-

torul Aeroportului Cluj.
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A doua etapă de vaccinare 

anti-COVID a început la 

jumătatea lunii ianuarie, 

fi ind vizate persoanele 

de peste 65 de ani, cele 

cu boli cronice şi angajaţii 

din domenii cheie. Cu toate 

acestea, o femeie de 67 

de ani din Cluj reclamă 

că nu reuşeşte să se pro-

grameze la vaccinare, deşi 

se încadrează atât în grupa 

de vârstă, cât şi în catego-

ria bolnavilor cronici.

Reporterii monitorulcj.ro au 

vorbit cu femeia ignorată de 

toată lumea, începând de la 

medicul de familie, până la ope-

ratorii call center-ului care ofe-

ră consultanţă pentru progra-

marea la vaccinare.

„Am sunat 
de peste 40 de ori 
la un singur call-center”

Adriana Lung, în vârstă de 

67 de ani spune că a avut mai 

multe probleme la programarea 

pentru vaccinarea anti-COVID. 

Iniţial, a încercat să se înscrie 

singură, dar nu a reuşit. Apoi a 

apelat la doctorul de familie, ca-

re i-a răspuns că nu este de da-

toria sa să facă acest lucru.

Speriată că va rămâne ne-

vaccinată, clujeanca a sunat 

chiar şi la Poliţie pentru a găsi 

îndrumare, însă nu a rezolvat 

nimic. Timp de două zile a fost 

trimisă de la o centrală telefo-

nică la alta, iar în fi nal nu a ob-

ţinut niciun ajutor.

„Am încercat să mă înscriu 

singură, dar nu am reuşit. Am 

sunat la call center, dar mereu 

îmi dădea ocupat. Am sunat 

de peste 40 de ori. În cele din 

urmă, am sunat la Poliţie ca 

să mă îndrume, pentru că nu 

ştiam la cine să apelez pentru 

a mă programa. Cei de la Po-

liţie mi-au dat un număr de 

Telverde, iar de acolo m-au tri-

mis la un alt număr de tele-

fon, la un call center din Bu-

cureşti. După zeci de telefoa-

ne date, într-un fi nal am reu-

şit să vorbesc cu cineva şi să 

mă înregistreze şi mi-au zis să 

revin pentru a-mi oferi detalii 

cu privire la centrul la care 

sunt arondată. Am sunat a do-

ua zi, dar nu mi-a mai răspuns 

nimeni”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro Adriana Lung.

În timp ce clujenii care do-

resc să se vaccineze fi e nu gă-

sesc locuri în centrele din oraş, 

fi e nu se descurcă să se progra-

meze pe platforma naţională, 

în judeţul Cluj s-au înregistrat 

săptămâna trecută cele mai 

multe pierderi de doze de vac-

cin anti-COVID, respectiv 294 

de doze, dintr-un total de 22.247 

de doze de vaccin consumate 

în acest interval în judeţ.

„Îmi este frică să nu 
rămân nevaccinată”

Femeia spune că se teme 

să nu se infecteze cu corona-

virus şi vrea să se vaccineze, 

dar nu reuşeşte. Ea consideră 

că acest lucru se datorează or-

ganizării defi citare a campani-

ei de vaccinare.

„Îmi este frică să nu treacă 

tura şi eu să rămân nevaccina-

tă. Vor intra alte categorii, iar eta-

pa noastră va trece în curând şi 

simt că am rămas pe dinafară. 

Campania de vaccinare nu s-a 

organizat foarte bine. Din punc-

tul meu de vedere, ar fi  trebuit 

ca fi ecare să meargă în centrele 

de vaccinare unde este arondat 

pentru vot şi să ne înregistreze 

pe listele de votare, pentru că 

acolo sunt cuprinse doar persoa-

nele peste 18 ani. Dacă ar fi  pro-

cedat în acest fel, nu ar fi  ieşit 

toată nebunia asta şi nu şi-ar fi  

bătut joc de poporul român”, a 

explicat Adriana Lung.

„Mă simt fără şanse”

Adriana Lung este de păre-

re că platforma de programare 

pentru vaccinare este foarte 

greu de utilizat, mai ales pen-

tru oamenii care nu au cunoş-

tiinţe în domeniul tehnologiei.

„Mă simt fără şanse. Actu-

ala conducere a ţării este cri-

minală! Pentru că nu doar de 

mine îşi bate joc, ci de sute de 

mii de oameni. Eu mai ştiu să 

folosesc calculatorul, chiar da-

că am o vârstă, dar sunt foar-

te mulţi care chiar nu se des-

curcă. Ce păţesc oamenii re-

spectivi? Cum ajung să se vac-

cineze? Platforma este foarte 

greu de accesat, iar completa-

rea ei este difi cilă, mai ales pen-

tru cei care nu ştiu să lucreze 

cu tehnologia”, a spus femeia.

A FOST ASISTENTĂ MEDICALĂ ȘI VREA SĂ SE VACCINEZE, DAR NU O AJUTĂ NIMENI

„Mă simt fără șanse!”
O clujeancă reclamă că nu reușește să se programeze la vaccinare, deși are 67 de ani și este eligibilă

În cea de a doua etapă de vaccinare anti-COVID se pot vaccina persoanele de peste 65 de ani, cele cu boli cronice și angajații din domenii cheie

CITEȘTE AICI CONTINUAREA MATERIALULUI
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În pandemie, secţiile 

de anestezie şi terapie 

intensivă (ATI) au dobân-

dit o importanţă mai mare 

decât înainte, cel puţin în 

ochii oamenilor. În lupta 

contra COVID-19, semnifi -

caţia acestora este chiar 

una vitală. Dar cum 

se simt medicii care 

lucrează în aceste secţii?

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj-Napoca a postat 

pe pagina de Facebook un me-

saj, prin care încearcă să se 

apropie mai mult de pacienţi. 

Astfel, instituţia a lansat o se-

rie de materiale informative 

despre activitatea cadrelor me-

dicale de la SCJU, începând 

cu secţiile ATI.

„Începem astăzi cu sec-

ţiile de anestezie şi terapie 

intensivă. Pandemia CO-

VID-19 a adus în atenţia opi-

niei publice importanţa vi-

tală pe care secţiile de tera-

pie intensivă o au în interi-

orul spitalelor. Cu toate aces-

tea, indiferent de condiţiile 

epidemiologice, activitatea 

acestor secţii rămâne mereu 

complexă, iar miza este, de 

cele mai multe ori, viaţa pa-

cienţilor internaţi”, au scris 

reprezentanții  instituţiei.

Specialitatea ATI, mai 
mult decât un simplu job

Doctorul Cristina Petrişor, 

medic şef la Secţia Clinică ATI 

I şi doctorul Dan Dîrzu, me-

dic şef la Secţia ATI de pe stra-

da Clinicilor nr. 4-6, au fost 

întrebaţi de ce şi-au ales spe-

cialitatea anestezie şi terapie 

intensivă, având în vedere vo-

lumul enorm de muncă şi res-

ponsabilitate, dar şi riscurile.

Cei doi medici clujeni au răs-

puns asemănător: „Pentru mi-

ne, e mai mult decât o slujbă. 

Este o vocaţie pe care o exercit 

ca pe o necesitate vitală”.

În Cluj-Napoca există în to-

tal nouă secţii şi compartimen-

te de terapie intensivă, în care 

se realizează o multitudine de 

tipuri de monitorizare şi proce-

duri, „la standarde europene”.

Printre acestea se numără 

„monitorizarea hemodinami-

că avansată, epurarea renală 

continuă, fi ltrarea citokinelor 

şi endotoxinelor sunt proce-

duri care se realizează de ru-

tină. Indiferent că este vorba 

de dializă, plasmafereză, su-

port hepatic extracorporeal 

sau oxigenarea extracorporea-

lă putem oferi pacienţilor noş-

tri toate îngrijirile de care au 

nevoie”, se arată în postare.

De când a început pande-

mia de COVID-19, secţiile de 

ATI au trecut constant prin-

tr-o schimbare, un proces de 

acomodare. Acest lucru a în-

semnat modifi carea circuite-

lor, implementarea noilor pro-

tocoale şi creşterea capacită-

ţii de spitalizare. La Secţia Cli-

nică ATI I şi Secţia ATI de pe 

Clinicilor, medicii tratează în 

fi ecare an aproximativ 2.000 

de pacienţi.

Unde e mai greu, 
pe Ambulanţă sau la ATI?

Cătălin Sorcoi, fost asistent 

medical la Terapie Intensivă, 

în prezent asistent la Serviciul 

de Ambulanţă al Judeţului 

(SAJ) Cluj, a mărturisit într-un 

interviu pentru monitorulcj.ro, 

ce l-a făcut să renunţe la ATI 

ca să lucreze pe ambulanţă.

Aparent, job-ul de asistent 

pe ambulanţă a devenit o pa-

siune pentru el, după ce a fă-

cut voluntariat în cadrul servi-

ciului, dar când s-a angajat, nu 

existau posturi libere. Astfel, a 

ales ATI, o ramură foarte inte-

resantă, dar şi foarte grea:

„Meseria de asistent pe am-

bulanţă am ajuns să o îndră-

gesc foarte mult, chiar dacă 

nu m-am gândit niciodată că 

voi fi  asistent. Şi aici prin vo-

luntariat am ajuns. Când am 

afl at că pot să fac voluntariat, 

am vrut să încerc. Spuneam 

că nu am nimic de pierdut şi 

vreau să văd, vorba românu-

lui, «cu ce se mănâncă». Du-

pă primele gărzi pe maşinile 

de urgenţă mi-am dat seama 

că mi-ar cam plăcea meseria 

asta. În primă fază voiam să 

fi u stomatolog, acela era oare-

cum visul meu, dar între timp 

s-a schimbat. Pe Terapie Inten-

sivă am ajuns pentru că nu 

erau posturi libere pe ambu-

lanţă când am terminat eu fa-

cultatea şi nu am vrut nici să 

pierd timpul. Am vrut să în-

cerc ceva şi Terapia mi-a fost 

o ramură care mi s-a părut in-

teresantă dintotdeauna. E foar-

te grea, dar interesantă.”

Întrebat unde e mai greu, 

pe ambulanţă sau în secţia 

de anestezie şi terapie inten-

sivă, Cătălin a răspuns că e 

la fel de difi cil.

„E foarte greu şi pe ambu-

lanţă, multe persoane fug de 

ambulanţă din cauza presiu-

nii mari. E la fel de greu ca şi 

la ATI. Nu putem să spunem 

că e mai uşor la SAJ. Am o 

grămadă de prieteni care mă 

întreabă cum mai rezist sau 

cum pot să lucrez aici, că ei 

nu ar putea nici să vadă poze 

de la locul accidentului. Cred 

că trebuie să te naşti aşa sau 

să ai o atracţie foarte mare ca 

să poţi să lucrezi la urgenţe.”

Mărturia unui pacient 
ATI din Cluj

Pe lângă faptul că munca 

medicilor pe secţiile ATI este 

foarte solicitantă şi grea, une-

le momente pot să fi e mar-

cante. Un pacient din Cluj in-

fectat cu COVID-19 a fost in-

ternat la ATI, iar într-un in-

terviu cu un doctor clujean, 

postat pe YouTube, a povestit 

despre experienţa pe care a 

avut-o în spital.

El a spus că aceasta nu se 

poate compara cu nimic alt-

ceva din ce a trăit până acum, 

după care a descris câteva mo-

mente cutremurătoare la ca-

re a luat parte:

„Zilele alea la ATI nu se 

pot compara cu nimic. Un 

domn nu a suportat masca, 

l-a intubat, a doua zi a şi 

decedat. Lângă mine s-au 

întâmplat toate acestea. Nu 

poţi descrie în cuvinte cum 

e la ATI. Nu există film de 

groază pe care să îl compari 

sau care să te ajute să de-

scrii cum te chinui acolo cu 

masca aia de oxigen. Nici 

eu nu aş fi crezut că aş fi 

ajuns la aşa ceva. Să ajung 

să mă lupt pe muchie de cu-

ţit pentru viaţă.”

Chiar dacă este atât de 

dificilă munca pe secţia de 

terapie intensivă, din punct 

de vedere emoţional, medi-

cii specializaţi pe această 

ramură aleg în fiecare zi să 

îi ajute pe pacienţii bolnavi, 

în stare gravă, aceasta fiind 

singura lor opţiune. Astfel, 

trec peste scenele de groa-

ză pentru a-şi duce la bun 

sfârşit treaba.

Cum se lucrează în secțiile ATI din Cluj? 
Medic: „Pentru mine, e mai mult decât o slujbă. Este o vocație pe care o exercit ca pe o necesitate vitală”

Pandemia COVID-19 a adus în atenția opiniei publice importanța vitală pe care secțiile de terapie intensivă o au în interiorul spitalelor

18 localități din județul 

Cluj rămân în scenariul 

roșu, conform datelor 

transmise de Prefectură 

luni, 25 ianuarie. 

 Rata de incidență la nivelul 

județului Cluj este de 3,07, loca-

litatea cu cea mai mare rată fi -

ind Sic, cu 6,54 cazuri de CO-

VID-19 la mia de locuitori, în ul-

timele 14 zile. În Cluj-Napoca, 

incidența a ajuns luni la 4,10 ca-

zuri la 1.000 de locuitori.

Localitatea cu cele mai ma-

ri probleme în ultimele săp-

tămâni a fost comuna Borșa, 

unde în urmă cu o doar săp-

tămână, incidența era de 11,84 

infectări la mie. Rata a scă-

zut dramatic și este în pre-

zent de 5,18.

În 18 localități, rata incidenței 

cumulate rămâne de peste 3 

cazuri la mia de locuitori, aces-

tea fi ind plasate în „scenariul 

roșu”. În ultimele 14 zile, 11 

localități din Cluj nu au rapor-

tat niciun caz de COVID-19 și 

au rata de infectare 0,00.

18 localități din județul Cluj 
rămân în scenariul roșu

Încă o pandemie? „60% din cazurile 
COVID-19 vor fi cu noua tulpină”.

¤ Apahida  5,78

¤ Baciu  4,27

¤ Băișoara  4,03

¤ Borșa  5,18

¤ Cămărșau  4,44

¤ Chinteni  3,41

¤ Feleacu  4,81 

¤ Florești  4,87

¤ Gârbău  3,89

¤ Gilău  3,27

¤ Iclod  3,91

¤ Mărișel  3,94

¤ Negreni  3,03

¤ Petreștii de Jos  4,72

¤ Ploscoș  3,11

¤ Poieni  5,19

¤ Săvădisla  3,15

¤ Sic  6,54

Localitățile care rămân în zona roșie

Octavian Jurma, medic 

epidemiolog, a avertizat 

că în trei luni, un procen-

taj de 60% din cazurile 

existente de COVID-19 vor 

fi  cazuri cu noua tulpină 

de coronavirus.

Medicul susține că în 

trei luni, în martie 2021, 

60% din cazurile existen-

te de COVID-19 ar putea 

deveni cazuri cu noua tul-

pină, mai ales în București. 

Astfel, am putea ajunge la 

o nouă pandemie.

Totodată, epidemiologul 

consideră că este important 

să se efectueze secvențierea 

în marile orașe din Româ-

nia, printre care se numără 

și Cluj-Napoca.

„E important să se efec-

tueze secvențierea și în ma-

rile orașe: Timisoara, Iasi, 

Cluj-Napoca, pentru că sen-

timentul meu este că peri-

oada de sarbatori a omoge-

nizat distribuția acestui vi-

rus în țară. E ca și cum ar fi  

debutul unei noi pandemii. 

O putem considera o nouă 

pandemie peste vechea pan-

demie”, a declarat Octavian 

Jurma, la Digi24.

Octavian Jurma a expli-

cat că trebuie să reducem 

numărul de infectări „cu o-

rice preț” ca situația să poa-

tă fi îmbunătățită și preve-

nită. Doctorul Jurma a dat 

ca exemplu Israelul, care a 

decis să suspende toate zbo-

rurile internaţionale de pa-

sageri pentru a evita impor-

tul noilor tulpini de COVID. 

Octavian Jurma a mai 

spus că cel puţin o săptă-

mână după vaccinare e in-

dicat să stăm în casă, pen-

tru a permite organismului 

să producă anticorpi. Esti-

marea medicului vine du-

pă ce două noi cazuri de 

infectare cu nouă tulpină 

de COVID din Marea Brita-

nie au fost confirmate vi-

neri la „Matei Balş”, iar no-

uă contacte ale unuia din-

tre cei doi pacienți au fost 

confirmate, la testare, cu 

infecție cu SARS-COV-2.

De altfel, Octavian Jurma 

susținea în urmă cu o lună că 

noua tulpină de coronavirus 

depistată în Marea Britanie a 

ajuns deja în România.

Octavian Jurma, medic epidemiolog
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Zece salvamontişti 

au parcurs şase ore pe 

un drum greu de accesat, 

pentru a salva un turist 

rănit în timpul unei dru-

meţii în Munţii Apuseni.

Salvamontiştii au avut par-

te de o intervenţie difi cilă de 

recuperare, după ce un tu-

rist a suferit o entorsă în 

Munţii Apuseni. Bărbatul ră-

nit se afl a într-o zonă greu 

accesibilă, iar oamenii care 

l-au însoţit în excursia din-

tre munţi au sunat la 112 

pentru a cere ajutor.

„S-a intevenit în zona co-

munei Rîmeţ, cătunul Cheia, 

în urma unui apel venit prin 

112, pentru acordarea primu-

lui ajutor şi evacuarea unei per-

soane de sex masculin, care a 

suferit o entorsă”, a transmis 

Claudiu Costea, şef serviciu în 

cadrul Serviciului Public Salva-

mont Salvaspeo Alba.

Nu mai puţin de zece sal-

vamontişti au pornit la locul 

accidentului, pentru a-l pu-

tea ajuta pe turist. Cei zece 

salvatori au parcurs un drum 

greu până la echipajul 

SMURD şi au mers prin por-

ţiuni de gheaţă, zăpadă şi a-

pă, timp de şase ore. În a-

ceastă perioadă, mai ales din 

cauza vremii, în acea zonă 

nu se poate circula cu maşi-

na, iar salvamontiştii au fost 

nevoiţi să meargă pe jos.

Şase ore pentru a salva un turist rătăcit

Expoziţia interactivă „Space 

In The City” va avea loc 

în premieră la Cluj-Napoca, 

în Parcul Industrial 

Tetarom I din Hoia.

Expoziţia va fi  deschisă 
timp de cinci luni

Urmând a fi  deschisă pu-

blicului pentru o perioadă de 

aproximativ cinci luni, expo-

ziţia reprezintă o experienţă 

unică, creată în colaborare cu 

NASA (Administraţia Naţio-

nală Aeronautică şi Spaţială 

– n.r.) şi United States Space 

& Rocket Center.

În cadrul acesteia, vizitato-

rii pot petrece momente unice 

admirând vederea incompara-

bilă asupra spaţiului din cele-

bra cupolă a Staţiei Spaţiale In-

ternaţionale. De asemenea, cei 

interesaţi pot să îşi testeze abi-

lităţile de astronaut, inclusiv 

prin probarea unor rutine din 

cadrul programului ofi cial de 

antrenament al astronauţilor 

Space Camp NASA.

„Suntem conș tienț i de fi -

ecare aspect al actualului con-

text generat de pandemia de 

COVID-19. De aceea, am lu-

at toate mă surile de siguranț ă  

pentru a vă  asigura că  î n tot 

timpul petrecut î n cadrul 

«Space In The City», î ntregul 

personal are î n vedere toate 

mă surile necesare pentru 

protecț ia tuturor vizitatori-

lor”, au dat asigurări organi-

zatorii evenimentului.

Simulator de zbor, 
experienţe VR, giroscop

În cadrul „Space In The 

City” vizitatorii de toate vâr-

stele pot să îşi testeze abilită-

ţile în simulatoare concepute 

pentru antrenamente reale î-

naintea zborurilor în spaţiu: 

simulatorul de zbor pentru 

cel mai sofi sticat şi capabil 

avion de vânătoare – mode-

lul F-18, experienţe Virtual 

Reality concepute pentru a 

trăi senzaţia zborului cu ra-

cheta sau a călătoriilor pe Mar-

te sau pe Lună.

De asemenea, curioşii pot 

încerca celebrul giroscop – un 

simulator care testează capa-

citatea astronauţilor de a-şi 

păstra atenţia şi contactul cu 

realitatea în condiţii de pier-

dere a controlului asupra na-

vei sau simulatorul de ateri-

zare a Space Shuttle. Expoziția 

este organizată de Consiliul 

Judeţean Cluj şi Tetarom SA, 

în parteneriat cu Asociaţia 

Proexpo şi Showtime Produc-

tions. Începând cu data de 6 

februarie, în incinta Parcului 

Industrial Tetarom 1 hala H2, 

poți vedea expoziţia interac-

tivă „Space In The City”, o 

călătorie unică prin istoria ex-

plorării spaţiului.

Astronaut pentru o zi!
Expoziţie interactivă NASA, la Cluj-Napoca. 
Simulatoare de zbor, giroscop şi experienţe 
Virtual Reality începând cu 6 februarie

De la poveste la realitate
Primul model de rachetă  a fost descris î n anul 1865. 
Vizitatorii pot descoperi macheta la scară  1:1 ș i pot afl a de-
talii despre primii paș i ai că lă toriei î n spaț iu.

La „Space In The City“ poţi atinge luna
Curioșii vor avea ocazia să atingă „Luna”. Expoziţia va găz-
dui unul dintre puț inele exponate de acest fel din lume.

Călătoreşte în spaţiu
Cea mai realistă  experienț ă  de Virtual Reality îi aș teaptă  pe 
vizitatori î n cadrul „Space In The City”. Mai mult decâ t atâ t, 
ei vor alege dacă doresc să  viziteze Luna, Marte sau doar să  
trăiască experienț a că lă toriei î ntr-o rachetă .

Fii primul care ajunge pe Marte
Pentru cel mai nou program spaț ial – că lă toria pe Marte – 
astronauț ii s-au antrenat continuu î ntr-un simulator care imită  
mersul pe Marte. Vizitatorii î l pot testa î ntr-un mediu controlat.

F-18
Cel mai sofi sticat ș i capabil avion de vâ nă toare, modelul 
F-18, este pilotat doar de că tre profesioniș tti antrenaț i spe-
cial pentru aceste misiuni.

Nivelul avansat
Orice că lă torie î n spaț iu presupune o analiză  extrem de 
detaliată  pentru a asigura toate mă surile de siguranț ă . Î nsă , 
chiar ș i î n aceste condiț ii, accidentele se pot î ntâ mpla ș i 
astronauț ii pot pierde controlul navei. Cei interesaţi vor putea 
testa abilită ț ile î n cele mai difi cile condiț ii pentru astronauț i.

Ce experiențe poți trăi în cadrul 
„Space In The City”?

Clujenii pot trăi cea mai mare aventură spațială a vieții la „Space In The City”

AFLĂ MAI MULTE DESPRE 
EXPOZIȚIA „SPACE IN THE CITY”!
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Ministerul Culturii 

anunţă adoptarea unui 

pachet de măsuri menit 

să sprijine reluarea acti-

vităţii operatorilor din 

domeniu, printre care 

redeschiderea spaţiilor 

culturale, pregătirea 

pentru aprobare a sche-

melor de ajutor financi-

ar şi extinderea planului 

de măsuri pentru susţi-

nerea întregului sector 

cultural şi în 2021.

Ministerul Culturii preci-

zează că a iniţiat discuţii cu 

Ministerul Sănătăţii şi cu al-

te ministere de resort asu-

pra condiţiilor şi elaborării 

unui calendar concret care 

să ofere predictibilitate ope-

ratorilor culturali.

„Mai mult decât oricând, 

sectorul cultural are nevoie 

de perspectivă şi de predicti-

bilitate. Un dialog construc-

tiv, bazat pe realitatea epide-

miologică şi realizat împreu-

nă cu specialiştii din sănăta-

te, ne va ajuta să depăşim a-

ceastă perioadă difi cilă şi să 

înaintăm spre normalitate”, a 

transmis ministrul Culturii, 

Bogdan Gheorghiu.

Circa 5.700 de benefi ciari 
vor fi  sprijiniţi

Ministerul Culturii a centra-

lizat şi analizat propunerile în-

aintate anul trecut şi a elabo-

rat un pachet de sprijin fi nan-

ciar care urmăreşte relansarea 

activităţii culturale a aproxima-

tiv 5.700 de benefi ciari:

¤ o schemă de ajutor de mi-

nimis, dedicată exclusiv sec-

torului cultural independent 

din România, va oferi posi-

bilitatea profesioniştilor (ar-

tişti, muzicieni şi alţi opera-

tori culturali înregistraţi ca 

ONG sau SRL) de a accesa 

un microgrant nerambursa-

bil în valoare fi xă de 8.000 

de euro care să le asigure 

continuitate în domeniul cul-

tural în care activează;

¤ o altă schemă de ajutor de 

stat cuprinde patru tipuri de 

granturi şi vine să sprijine fi -

nanciar evenimentele cultu-

rale, festivalurile, librăriile şi 

editurile grav afectate de efec-

tele pandemiei COVID-19.

„Banii vor fi alocaţi pen-

tru proiecte viitoare, iar va-

loarea granturilor va fi de-

terminată de numărul de 

bilete sau cărţi vândute de 

fiecare operator cultural în 

2019. Mai mult decât atât, 

Ministerul Culturii se va a-

sigura ca sprijinul financi-

ar acordat la nivel de pro-

iect să ajungă la beneficia-

rii finali prin delimitarea 

categoriilor de cheltuieli eli-

gibile, respectiv ca avansul 

acordat să fie imediat trans-

ferat prestatorilor (artişti, 

tehnicieni şi alţi lucrători 

din sectorul cultural)”, pre-

cizează ministerul.

Cum va fi  ajutat
sectorul cultural?

Sectorul cultural indepen-

dent va beneficia de apro-

ximativ 60% din suma to-

tală alocată, evenimentele 

culturale şi festivalurile de 

aproximativ 20%, iar libră-

riile şi editurile de restul de 

20%. Elaborarea celor două 

scheme de ajutor a fost fi-

nalizată, iar documentaţia 

a fost avizată la nivelul Mi-

nisterului Culturii, urmând 

ca imediat după asigurarea 

finanţării să se lanseze în 

consultare publică actul nor-

mativ de aprobare a urmă-

toarelor propuneri:

¤  indemnizaţii/şomaj teh-

nic în valoare de 4.072 lei 

pentru toţi artiştii şi lucră-

torii culturali, în categoria 

de beneficiari eligibili fiind 

incluse şi persoanele fizice 

care obţin venituri exclusiv 

din drepturi de autor şi drep-

turi conexe. Această măsu-

ră este valabilă până la da-

ta de 30 iunie 2021;

¤ microgranturi, capital de lu-

cru sau capital pentru inves-

tiţii, Ministerul Culturii reu-

şind să includă şi operatorii 

culturali în categoria benefi -

ciarilor eligibili ai sprijinului 

fi nanciar acordat;

¤ amânarea plăţii ratelor la bănci.

Ministerul reaminteşte că 

sectorul cultural a mai bene-

fi ciat şi de amânarea rambur-

sării preţului biletelor pentru 

evenimentele care nu au mai 

avut loc în 2020, iar 167 de 

lucrări semnate de 100 de ar-

tişti români contemporani au 

fost cumpărate de Muzeul Na-

ţional de Artă Contemporană.

Ministerul lansează un pachet de măsuri pentru a salva sectorul cultural

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Faimosul actor clujean 

Florin Piersic nu îşi 

va mai sărbători ziua 

de naştere pe scenă, aşa 

cum o făcea până acum, 

deoarece consideră că 

este nepotrivit. Un prie-

ten i-a murit răpus de 

COVID-19, iar partenera 

se luptă şi ea din greu 

cu această infecţie.

Actorul va împlini mâine, 

27 ianuarie, 85 de ani un lu-

cru foarte important pentru el.

„Mai e putin şi intrăm 

într-o săptămână mare pen-

tru mine, Florin. În câteva 

zile împlinesc marele 85. Voi 

stiţi că n-am avut niciodată 

reţineri în a-mi spune vâr-

sta. Sunt actori si mai ales 

actriţe care parcă sunt năs-

cuţi pe 29 februarie, aşa că 

înainteaza în vârstă o dată 

la patru ani. De fapt, dacă 

mă gândesc bine, acum fie-

care an împlinit e o victo-

rie, mai ales dacă este trăit 

frumos, cu speranţă, cu bu-

curie. O să vedeţi şi voi când 

veţi ajunge aici, ceea ce vă 

doresc din toată inima!”, a 

spus Florin Piersic.

„Nu înseamnă 
că vă iubesc mai puţin”

Totuşi, Florin Piersic a pos-

tat un mesaj pe Facebook în 

care a anunţat că în acest an 

nu îşi va mai sărbători ziua 

de naştere pe scenă, alături 

de fanii lui: „Anul ăsta aveam 

în plan o altfel de întâlnire, 

pentru că ştiţi că a devenit 

aproape o tradiţie să îmi pe-

trec ziua de naştere pe scenă, 

cu voi alături. M-am gândit 

mult la asta.”

Actorul clujean susţine că 

există prea multă tristeţe de 

când e pandemia de CO-

VID-19, iar nişte evenimen-

te neplăcute îl fac să nu îşi 

dorească aniversarea zilei de 

naştere în acest an, fi indcă 

ar fi  „nepotrivit”.

„Copii, e prea multă tris-

teţe în lume. De curând mi-am 

pierdut un prieten de o viaţă, 

Rocco- Grigore Rusu, care a 

fost răpus de boala asta bles-

temată, iar o minunată parte-

neră a mea se zbate acum în-

tre viaţă şi moarte, din ace-

laşi motiv. Vă spun drept: mi 

se pare cam nepotrivit, să ne 

ţinem de sărbatoriri.”

Chiar şi aşa, Florin Pier-

sic le spune fanilor că fie pe 

scenă, fie pe micul ecran, 

cu toate că nu se vor vedea 

faţă în faţă, acest lucru nu 

înseamnă că îi iubeşte mai 

puţin. Totodată, îi anunţă 

că anul viitor va sărbători 

de două ori: atât pentru vâr-

sta de 85 de ani, cât şi pen-

tru 86, la un loc!

Publicul şi televiziunea 
l-au sărbătorit an de an

Aniversarea pe scenă a de-

venit un fel de tradiţie pentru 

Florin Piersic şi fanii săi, ca-

re îl sărbătoreau şi răsfăţau 

cu fl ori şi vorbe plăcute.

„An de an, televiziunile, 

presa şi mai ales voi, publi-

cul m-aţi sărbătorit, m-ati răs-

făţat, m-aţi aplaudat, iar eu 

am primit o mare de fl ori, vor-

be minunate şi toată iubirea 

voastră, cu recunostinţă. În 

teatru, indiferent ce se întâm-

plă în viaţa actorilor de pe 

scenă, se spune: Spectacolul 

trebuie să continue. Ei trebu-

ie să fi e acolo, să intre în pie-

lea personajelor lor, să vă adu-

că un zâmbet în sufl et, sau o 

lacrimă în colţul ochiului”, a 

adăugat Piersic.

În 2009, cam pe când a în-

ceput tradiţia, actorul clujean a 

fost celebrat ca un rege. O sală 

întreagă l-a sărbătorit la Teatrul 

Naţional din Cluj, când acesta 

juca piesa „Străini în Noapte”. 

Sala de teatru a fost arhiplină. 

Printre cei din sală se afl a Mo-

nica Columbeanu, iar publicul 

l-a răsfăţat pe actor inclusiv cu 

cadouri surpriză.

Florin Piersic, fără aniversare pe scenă
„Mi-am pierdut prietenul, răpus de COVID-19, o altă partenera se zbate între viaţă şi moarte”

Actorul Florin Piersic împlineşte 85 de ani, însă spune că, din cauza coronavirusului, nu este momentul pentru a sărbători

Marele actor Florin Piersic s-a născut în data de 27 ianuarie 
1936, la Cluj, din părinţi bucovineni (mama – originară din 
Valea Seacă, tatăl – medic veterinar, originar din Corlata). Și-a 
petrecut copilăria în Corlata, Pojorâta și Cajvana, apoi în 
Cernăuţi și, ulterior, la Cluj, unde a urmat Liceul de băieţi nr. 3 
(în prezent, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”).

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și 
Cinematografi că din București, promoţia 1957, iar spectacolul de 
absolvire a fost „Peer Gynt” de Henrik Ibsen. Celebritatea și popu-
laritatea actorului au venit nu doar din rolurile de pe scenă, ci și 
din cele de pe marele sau micul ecran, el având o bogată activita-
te în cinematografi e, unde a jucat în peste 55 de fi lme.

Rolurile sale celebre din fi lme rămân cele de haiduci, Anghel 
Șaptecai sau Grigore Pintea, dar rolul cel mai cunoscut și îndră-
git, cu care aproape s-a confundat în conștiinţa publicului, este 
Mărgelatu din seria fi lmelor regizate de Doru Năstase și 
Gheorghe Vitanidis, în care făcea un cuplu greu de egalat cu 
personajul Buză, interpretat de bunul său prieten Szabi Cseh.

Marele artist are o relaţie specială cu băieţii lui, Florin Jr. (din 
prima căsătorie, cu actriţa Tatiana Iekel) și Daniel (din a doua 
căsătorie, cu actriţa Anna Széles). Este bunicul Soniei (fi ica lui 
Florin Jr.) și al lui Mark Cristian (fi ul lui Daniel). Din 1993, Florin 
Piersic este căsătorit cu Anna, originară din Cluj.

Știe că unii spun despre el că vorbește mult, dar nu se supără. 
Recunoaște că îi place să povestească, să spună bancuri, să îm-
părtășească oamenilor crâmpeie din viaţa sa ori de câte ori are 
ocazia, convins fi ind că din orice spune se poate învăţa ceva.

Cine este marele actor Florin Piersic?FLORIN PIERSIC | actor

„Anul ăsta este anul Vărsătorului, 
aşa că sunt convins că ne aşteaptă lucruri 
minunate, numai să trecem odată de 
perioada asta nefericită. Vă rog să aveţi 

grijă de voi şi de cei din jurul vostru. 
Fiţi buni unii cu alţii şi la anul, facem o 
sărbătorire şi pentru 85 şi pentru 86 la un 
loc! E o promisiune! Vă pup cu dragoste!“
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Pentru prima dată în isto-

rie, energiile regenerabile 

au fost anul trecut princi-

pala sursă de producţie de 

electricitate în Europa, 

transmite Bloomberg.

2020 a fost anul în care re-

stricţiile impuse în contextul 

pandemiei au afectat cererea 

de energie pe continent, însă 

cea mai importantă scădere s-

a înregistrat în cazul energiei 

produse din combustibili fosili, 

care este mai scumpă. Acest 

lucru a ajutat sursele regenera-

bile să ocupă cea mai mare 

pondere în producţia de elec-

tricitate a Uniunii Europene, o 

parte care va continua să creas-

că pe măsură ce blocul comu-

nitar se îndreaptă spre atinge-

rea obiectivelor de mediu.

Însă cel mai probabil creş-

terea va fi  una abruptă. Euro-

pa trebuie să dubleze ponde-

rea electricităţii produse din 

surse regenerabile până la fi -

nele deceniului pentru a-şi pu-

tea atinge ţinta vizând redu-

cerea emisiilor cu cel puţin 

55% până în 2030, compara-

tiv cu nivelul din 1990.

Potrivit datelor publicate 

săptămâna trecută de organi-

zaţiile Ember şi Agora Ener-

giewende, regenerabilele au 

produs 38% din electricitatea 

din UE în 2020, în creştere fa-

ţă de 34% în 2019. Această 

creştere a fost sufi cientă pen-

tru a devansa, pentru prima 

dată, electricitatea produsă 

din combustibili fosili, care 

anul trecut a căzut la 37%.

„La începutul unui deceniu 

de acţiune globală pentru cli-

mă, este interesant că Europa 

a ajuns la acest punct de coti-

tură cu privire la energia ver-

de. Creşterea rapidă a energi-

ei eoliene şi fotovoltaice a for-

ţat cărbunele să intre pe o pan-

tă descendentă şi acesta este 

doar începutul”, susţine ana-

listul Ember şi principalul au-

tor al raportului, Dave Jones.

Datele arată că producţia 

de electricitate realizată de 

centralele eoliene şi fotovol-

taice a crescut cu aproape 10% 

comparativ cu 2019. În schimb, 

producţia de electricitate pe 

bază de cărbune a scăzut cu 

20%, fi ind la aproape jumă-

tate faţă de nivelul la care e-

ra în urmă cu cinci ani. Pro-

ducţia de electricitate pe ba-

ză de gaze naturale a scăzut 

şi ea, cu 4%, dar este în con-

tinuare cu aproximativ 12% 

peste media din ultimii 10 ani.

Tranziţia de la cărbune a re-

dus „intensitatea carbonului”, 

cantitatea de gaze cu efect de 

seră în sectorul energetic din 

Europa, cu 29% în ultimii cinci 

ani. Acest proces ar putea să 

se accelereze pe măsură ce UE 

îşi va extinde eforturile de de-

carbonizare şi înlocuieşte ga-

zele cu energia regenerabilă.

Intensitatea carbonului ar 

fi  putut fi  chiar mai mică da-

că nu ar fi  avut loc un declin 

al sectorului energiei nuclea-

re din blocul comunitar. Pro-

ducţia de electricitate a cen-

tralelor nucleare a scăzut cu 

10% în 2020, cel mai mare 

declin din ultimii 30 de ani. 

Mai multe centrale nucleare 

din Franţa şi Belgia au sufe-

rit întreruperi în 2020 şi o se-

rie de centrale nucleare au 

fost închise în Germania şi 

Suedia. Producţia de electri-

citate realizată în centralele 

nucleare va continua să sca-

dă pe măsură ce unele ţări vor 

închide centralele mai vechi.

Electricitatea din surse 
regenerabile a devansat-o 
pe cea din combustibili fosili

Europa a reacţionat rapid 

la criza coronavirusului, 

ceea ce a arătat că ea tre-

buie să fi e mai suverană 

şi mai autonomă în dome-

nii precum sănătatea, ener-

gia sau tehnologia, a decla-

rat luni preşedintele fran-

cez Emmanuel Macron în 

cadrul unui summit inter-

naţional de afaceri virtual 

„Choose France”, menţio-

nând că schimbarea admi-

nistraţiei americane repre-

zintă o oportunitate pentru 

Europa, potrivit Reuters.

Pe ansamblu, Europa se în-

dreaptă spre punerea în apli-

care a unor măsuri mai efi ci-

ente pentru stăvilirea epide-

miei de COVID-19, a apreciat 

şeful statului francez.

„Peste tot în Europa, acţio-

năm pentru adaptarea strate-

giei de a ţine mai bine sub con-

trol pandemia”, a declarat Ma-

cron în cadrul summitului de 

investiţii „Choose France”.

Guvernul francez exami-

nează în prezent oportunita-

tea de a institui sau nu o a 

treia carantină la nivel naţio-

nal pentru a limita răspândi-

rea coronavirusului, această 

problemă urmând să fi e dis-

cutată în şedinţa executivului 

programată pentru miercuri.

Emmanuel Macron s-a re-

unit luni într-un summit vir-

tual cu 100 de şefi  de com-

panii multinaţionale într-o 

tentativă de a-i convinge să 

investească în continuare în 

Franţa, în pofi da epidemiei 

de COVID-19. Cu această oca-

zie, compania Merck urmea-

ză să anunţe o investiţie de 

42 de milioane de euro în 

fondul său de sprijin pentru 

cercetare. Guvernul francez 

lucrează pentru a organiza 

în vară un summit sub ace-

laşi slogan 'Choose France' 

la Palatul Versailles, faţă în 

faţă de această dată, potri-

vit France 24.

Emmanuel Macron: Europa 
trebuie să fie „mai suverană”

Premierul britanic Boris 

Johnson a indicat luni 

că are în vedere o înăspri-

re a restricţiilor de intrare 

în Marea Britanie din 

cauza riscului ca vaccinu-

rile existente pe piaţă să 

fi e inefi ciente în faţa noi-

lor variante ale coronavi-

rusului, relatează Reuters.

Noile variante ale corona-

virusului de tip nou care pro-

voacă boala COVID-19 creea-

ză perspectiva unei lupte mult 

mai îndelungate decât se cre-

dea înainte împotriva acestui 

agent patogen. Oamenii de 

ştiinţă se tem că noile varian-

te ar putea fi  mai mortale şi 

că vaccinurile ar putea fi  mai 

puţin efi cace împotriva lor, 

scrie Reuters.

„Trebuie să înţelegem că 

există cel puţin teoretic riscul 

să apară o nouă variantă care 

să fi e una capabilă să bată vac-

cinul. Trebuie să reuşim să ţi-

nem sub control acest lucru”, 

a declarat Johnson reporteri-

lor la un centru de vaccinare.

„Vrem să ne asigurăm că 

ne apărăm populaţia, apărăm 

această ţară împotriva rein-

fectării din străinătate”, a spus 

Johnson. „Avem nevoie de o 

soluţie”, a adăugat el.

Noua variantă identifi cată 

în Africa de Sud poate eluda 

anticorpii care o atacă, în tra-

tamentele în care se foloseşte 

plasmă de la pacienţi recupe-

raţi, şi ar putea reduce efi caci-

tatea actualei game de vacci-

nuri, afi rmă oameni de ştiinţă.

Pe lângă varianta sud-afri-

cană, au mai fost identifi-

cate unele în Marea Brita-

nie şi Brazilia.

Oameni de ştiinţă şi poli-

ticieni britanici şi-au exprimat 

preocuparea că vaccinurile fo-

losite sau în curs de dezvol-

tare ar putea fi  mai puţin efi -

ciente împotriva mutaţiilor, 

mai menţionează Reuters.

Boris Johnson a explicat 

luni că guvernul britanic ana-

lizează opţiunea organizării 

de hoteluri-carantină, în ca-

re călătorii veniţi în ţară să 

se poată izola la sosire, con-

tra cost. În Australia, cei ca-

re vin în ţară trebuie să stea 

cel puţin 14 zile în caranti-

nă la un hotel.

Premierul britanic a mai 

spus că Marea Britanie este 

„în grafi c” în ce priveşte în-

deplinirea targeturilor de vac-

cinare a categoriilor vulnera-

bile până pe 15 februarie.

„Suntem în grafi c să ne în-

deplinim această ambiţie”, a 

declarat Johnson.

Marea Britanie cere înăsprirea 
restricţiilor la intrarea în țară
Oameni de ştiinţă şi-au exprimat preocuparea că vaccinurile folosite 
sau în curs de dezvoltare ar putea fi mai puţin eficiente împotriva mutaţiilor

Înăsprirea restricţiilor de intrare vine pe fondul preocupărilor legate de efi cienţa vaccinurilor faţă de mutaţii

Preşedintele american Joe 

Biden urmează să semne-

ze luni un decret prin care 

le cere agenţiilor federale 

să achiziţioneze mai multe 

produse americane cu sco-

pul de a relansa producţia 

naţională şi de a apăra 

locurile de muncă, relu-

ând astfel una din teme-

le-cheie ale predecesorului 

său Donald Trump.

Decretul vizează „spori-

rea investiţiilor în industrii-

le manufacturiere şi în lu-

crători, pentru o mai bună 

reconstrucţie”, a declarat pre-

sei un responsabil al admi-

nistraţiei Biden.

El a mai precizat că un alt 

obiectiv este de a le cere agen-

ţiilor federale să acopere golu-

rile juridice exploatate de com-

panii care deseori nu fabrică 

în SUA decât o mică parte din 

produsele propuse guvernului.

Dezvoltarea industriei ma-

nufacturiere americane, o po-

litică centrală a campaniei pre-

zidenţiale a lui Biden, s-a do-

vedit o provocare pentru admi-

nistraţiile anterioare, inclusiv 

pentru fostul preşedinte Donald 

Trump, comentează Reuters.

Salariile mai mici şi stan-

dardele mai scăzute privind 

mediul au determinat un exod 

al industriilor manufacturiere 

cheie spre China şi alte ţări în 

ultimele decenii, inclusiv pro-

ducţia de echipamente medi-

cale, ceea ce a dus la apariţia 

unor goluri critice în timpul 

pandemiei de COVID-19.

China a depăşit SUA ca prin-

cipală ţară manufacturieră în 

2010 şi a acoperit 28% din pro-

ducţia globală în acest dome-

niu, conform datelor ONU.

Reconstruirea lanţurilor 

esenţiale de furnizare şi dez-

voltarea unora noi sunt cru-

ciale pentru creşterea eco-

nomică a SUA, afi rmă ex-

perţi în comerţ.

Președintele american Joe Biden vrea ca statul federal 
să achiziţioneze mai multe produse americane
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Gheaţa de pe Terra se topeş-

te într-un ritm mai rapid 

în prezent decât la mijlocul 

anilor 1990, sugerează 

un nou studiu, în contextul 

în care încălzirea globală 

contribuie la înregistrarea 

unor temperaturi globale 

din ce în ce mai ridicate.

În total, o cantitate estima-

tă de 28 de trilioane de tone 

metrice de gheaţă s-a topit din 

banchiza globală, calota gla-

ciară şi gheţari începând cu 

mijlocul anilor 1990. Ritmul 

de topire anual este în pre-

zent cu circa 57% mai rapid 

decât în urmă cu trei decenii, 

precizează oamenii de ştiinţă 

într-un studiu publicat luni în 

revista The Cryosphere.

Topirea gheţii de pe uscat 

– în Antarctica, Groenlanda 

şi gheţarii montani – a adă-

ugat sufi cientă apă în oceane 

într-un interval de trei dece-

nii încât să ridice nivelul me-

diu global al mării cu 3,5 cen-

timetri. Topirea gheţarilor 

montani reprezintă 22% din 

totalul anual de pierderi de 

gheaţă, un procent notabil a-

vând în vedere că reprezintă 

doar circa 1% din gheaţa de 

pe uscat, a spus Slater.

În regiunea arctică, ban-

chiza se micşorează de ase-

menea către noi valori mini-

me pe perioada verii. Anul 

trecut, a fost observată a do-

ua cea mai redusă suprafaţă 

a banchizei în peste 40 de ani 

de monitorizare satelitară. Pe 

măsură ce banchiza dispare, 

expune apele întunecate care 

absorb radiaţia solară în loc 

să o refl ecte în afara atmosfe-

rei. Fenomenul, cunoscut sub 

denumirea de amplifi care arc-

tică, contribuie la creşterea 

temperaturilor regionale.

Temperatura atmosferică 

globală a crescut cu circa 1,1 

grade Celsius faţă de perioa-

da preindustrială. În regiu-

nea arctică însă, rata încălzi-

rii a fost mai mult decât du-

blă faţă de media globală în 

ultimii 30 de ani.

Utilizând date satelitare 

din perioada 1994-2017, mă-

surători la faţa locului şi si-

mulări pe computer, echipa 

de cercetători britanici a cal-

culat că planeta a pierdut în 

medie 0,8 trilioane de tone 

metrice de gheaţă în fi ecare 

an în decada 1990, dar circa 

1,2 trilioane de tone metrice 

anual în ultimii ani.

Calcularea chiar şi a unui 

total de pierderi estimate de 

gheaţă din gheţarii Terrei, ban-

chiză şi mările polare este „o 

abordare cu adevărat intere-

santă şi una care este destul 

de necesară”, a spus geologul 

Gabriel Wolken din cadrul De-

partamentului de Cercetări Ge-

ologice şi Geofi zice din Alas-

ka. Wolken a fost unui dintre 

autorii studiului „2020 Arctic 

Report Card”, publicat în de-

cembrie, dar nu a participat la 

această nouă cercetare.

În Alaska, oamenii sunt 

„extrem de conştienţi” de fe-

nomenul topirii gheţarilor, a 

spus Wolken. „Schimbările 

se pot vedea cu ochiul libe”'.

Cercetătoarea Julienne Stro-

eve din cadrul Centrului de da-

te naţional pentru zăpadă şi 

gheaţă, din Boulder, Colorado, 

a precizat că studiul nu a in-

clus stratul de zăpadă de pe us-

cat, „care determină de aseme-

nea o reacţie puternică de al-

bedo”, referindu-se la o mări-

me care indică coefi cientul de 

refl ectare al unei suprafeţe.

Cercetarea nu a inclus nici 

gheaţa de pe râuri sau perma-

frostul, cu excepţia faptului că 

„aceste elemente ale criosfe-

rei au adus schimbări consi-

derabile în ultimele decenii”.

Gheaţa de pe Terra se topeşte mai rapid 
decât la mijlocul anilor 1990

ÎNCĂLZIRE GLOBALĂ

22%
din totalul anual 
de pierderi de gheață 
o reprezintă topirea 
ghețarilor

De la lansarea sa, în 2016, 

robotul umanoid Sophia 

a devenit un fenomen 

viral iar acum compania 

care stă în spatele său are 

o nouă viziune: să înceapă 

producţia de masă a robo-

ţilor până la fi nele acestui 

an, potrivit Agerpres.

Compania Hanson Robotics 

din Hong Kong a informat că 

patru modele de roboţi, inclu-

siv Sophia, vor începe să iasă 

de pe porţile fabricilor în pri-

ma jumătate a lui 2021, toc-

mai într-un moment în care 

cercetătorii prezic că pande-

mia va crea noi oportunităţi 

pentru industria roboticii.

„Lumea COVID-19 va avea 

nevoie de din ce în ce mai mul-

tă automatizare pentru a-i ţine 

pe oameni în siguranţă", a de-

clarat fondatorul şi directorul 

general al companiei, David 

Hanson. Acesta s-a declarat în-

crezător că soluţiile roboticii la 

pandemie nu sunt limitate doar 

la domeniul medical ci ar pu-

tea asista şi clienţii din indus-

trii precum comerţul cu amă-

nuntul şi transportul aerian.

„Roboţii Sophia şi Hanson 

sunt unici pentru că sunt atât 

de asemănători cu fi inţele u-

mane. Ei pot fi  utili în această 

perioadă în care oamenii sunt 

foarte singuri şi izolaţi social”, 

a apreciat David Hanson. Aces-

ta a mai spus că şi-a propus să 

vândă "mii" de roboţi în 2021, 

atât mari cât şi mici, fără a ofe-

ri însă o cifră precisă.

Profesorul de robotică Jo-

han Hoorn, care a lucrat şi 

la modelul Sophia, spune că 

deşi tehnologia este încă 

într-o fază incipientă, pan-

demia ar putea accelera o re-

laţie între fi inţe umane şi ro-

boţi. „Pot să deduc că pan-

demia ne va ajuta să adu-

cem, mai devreme, roboţi pe 

piaţă pentru că oamenii îşi 

dau seama că nu există altă 

cale”, a spus Hoorn, care es-

te profesor la Universitatea 

Politehnică din Hong Kong.

În acest an, fi rma Hanson 

Robotics are de gând să lan-

seze un robot botezat Grace, 

care a fost conceput special 

pentru sectorul sănătăţii.

Produsele oferite de alţi 

mari jucători din industria ro-

boticii contribuie şi ei la lup-

ta cu pandemia. Robotul Pep-

per dezvoltat de SoftBank Ro-

botics a fost folosit pentru a-i 

detecta pe oamenii care nu 

poartă mască. În China, com-

pania CloudMinds a pus la 

punct un spital gestionat de 

roboţi în perioada pandemiei 

de coronavirus de la Wuhan.

Utilizarea roboţilor era pe 

un trend ascendent încă îna-

inte de pandemie. Potrivit 

unor date furnizate de Fede-

raţia Internaţională de Robo-

tică, între 2018 şi 2019, vân-

zările mondiale de roboţi pen-

tru servicii profesionale au 

crescut cu 32% până la 11,2 

miliarde dolari.

Producătorii robotului Sophia vor să crească 
producţia în contextul pandemiei
Vânzările mondiale de roboţi pentru servicii profesionale au crescut cu 32% până la 11,2 miliarde de dolari

Roboţii Sophia şi Hanson sunt unici pentru că sunt atât de asemănători cu fi inţele umane
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

ANUNŢ

ABSOLVENŢII LICEULUI SANITAR, 
promoţia 1981, optică medicală, 

sunt rugaţi să mă contacteze la 00353861609900, sau 

what's app, sau email vasydor@hotmail.com,în vede-

rea organizării reuniunii de 40 de ani. 

Anunţul este pentru cei care nu sunt în grup. 

Doru Covasa

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65000 euro. pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ 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.

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

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

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

CASE/CABANE

¤ 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.

¤ 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 su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

TERENURI

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (11.14)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare 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 telefoa-
ne 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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, centrală proprie, uti-
lat, izolat termic, zugrăvit recent, 
zona cinema Mărăști, preţ 300 eu-
ro. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la nr. de tel. 0758-051260. 
(4.7)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Crinu-
lui, deomandat, suprafaţa 50 mp, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi le tel. 
0748-783545. (5.7)

¤ Închiriez 2 camere decoman-
date, utilate, mobilate, C.T., la 
curte, preţ 250 euro, str. Între La-
curi, nr. 23, bucătarie, baie, tera-
să și 1 cameră la aceeași adresă, 
bucătărie, baie, balcon, terasă, 
preţ 200 euro. Tel. 0773–
902783. (3.7)

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

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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TUIT

¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, centra-
lă termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
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 Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii 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 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0740-694047.

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

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, par-
care, zona gării, preţ 350 euro. 
Informaţii la telefon 
0744-282885. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (1.7)

¤ 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 
telefon 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 seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, pla-
ta în rate. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (1.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(1.7)

¤ 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.

¤ 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.

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost 
încă restituite. Tel – 0736 – 138 
193

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sani-
tare, convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0740-252139.

¤ 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, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, 
în cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bu-
cium-Piaţa Flora sau aduc co-
pii de la școală, activităţi 
sportive. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricaţie 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare. 
Preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (1.14)

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0740-823056. (3.7)

¤ 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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (1.7)

¤ Vând TV color. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0749-892645. (1.14)

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (7.7)

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinenţă, toate mărimile, la 
preţ bun. Pentru informaţii și de-

talii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-282885. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preţ 60 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcţionează pe butelie și pe re-
ţea de gaz, stare foarte bună, 
preţ 200 RON. Informaţii și de-
talii la tel. 0748-220979. (1.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preţ 200 RON. Pentru alte infor-
maţii sunaţi la tel. 
0748-220979. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (9.14)

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

MOBILIER

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

¤ 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.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re wenge și stejar auriu, stare per-
fectă, preţ 250 RON/buc. și raft 
de bibliotecă cu dulap pentru ac-
te, 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 acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preț 15 lei/bucata. 

Pentru informa]ii suplimentare 
sunați la telefon: 0264-535847 
sau 0745-265436.

¤ Vând pălincă de prune, 30 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (2.60)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar o 
singură dată, foarte frumoasă. 
Preț avantajos. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la 0745-265436.

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7) 

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

¤ Vând nucă în coajă. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0727-182339. (6.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informaţii și detalii la tele-
fon 0744-282885. (7.14)

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

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (9.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (7.7)

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

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

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

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (7.7)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00  Teleshopping 
12:30  Doar să gustaţi 
13:00  Ediţie specială 
13:15  Zi de zi 
13:20  Vorbește corect! 
13:30  Guști! Și apoi mănanci 
14:00  Telejurnal 
15:10  Maghiara de pe unu 
16:55  Vorbește corect! 
17:10  Furtună la palat 
18:30  Bibliotecarii 
19:24  Discover Romania 
19:35  Sport 
19:51  Meteo 
19:56  Zi de zi 
20:00  Telejurnal 
21:00  România 9 
22:10  Moulin Rouge 

ANTENA 1

12:00  Observator 
14:00  Mireasa 
16:00  Observator 
17:00  Acces direct 
19:00  Observator 
20:30  Poftiți pe la noi: 
Poftiți la circ 
23:00  Grand Hotel

PRO TV

13:00  Știrile Pro Tv 
14:00  Lecţii de viaţă 
15:00  La Maruţă 
17:00  Știrile Pro Tv 
18:00  Ce spun românii 
19:00  Știrile Pro Tv 
20:30  Assassin’s Creed: Codul 
Asasinului 
22:30  Largo Winch 

PRIMA TV

11:00  Teleshopping 
12:00  Trăsniți 
12:30  Teleshopping 
13:00  Teleshopping 
14:00  Flash monden 
14:30  Camera de râs 
14:30  Flash monden 
15:00  Focus 
16:00  Sacrifi cii în numele iubirii 
16:00  Ringo 
17:00  Ringo 
17:00  Sacrifi cii în numele iubirii 
18:00  Focus 18 
19:30  Trăsniți 
20:00  Recuperatorul 
22:00  Starea naţiei 
23:00  Focus 
23:30  Trăsniți 

KANAL D

11:00  Puterea dragostei 
12:00  Știrile Kanal D 
13:00  În căutarea adevărului 
15:00  Teo Show 
17:00  Puterea dragostei 
19:00  Știrile Kanal D 
20:00  Prizoniera destinului 
22:30  40 de intrebari 
cu Denise Rifai

DIGI 24

12:00  Știrile amiezii 
15:00  Studio politic 
15:30  Jurnal economic 
16:00  Știrile zilei 
19:00  Business Club 
19:50  Știri sport 
20:00  Jurnalul de seară 
23:00  Știrile serii 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

pentru începerea procedurii de autorizare.

Subsemnatul Papp Ştefan, administrator al fi rmei S.C. 
GABITIM IMPEX S.R.L., cu sediul profesional în Cluj-
Napoca, strada Între-Lacuri nr. 71, anunţă publicul interesat 
asupra începerii procedurii de obţinere a autorizaţiei de 
mediu pentru funcţionarea obiectivului „atelier/vopsitorie 
auto”, amplasat pe strada Între-Lacuri nr. 71, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj.

Informaţiile privind infl uenta activităţii asupra mediului 
pot fi  consultate de luni-joi, între 8.00-16.30 și vineri între 
8.00-14.00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor nr. 99.

Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de 
identifi care ale semnatarului, zilnic, la sediul A.P.M., pe 
toată durata procedurii de autorizare.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

KAUFLAND ROMÂNIA SCS în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru construire 
complex comercial, amenajare acces auto şi pietonal, 
amenajări exterioare şi sistematizare verticală, amplasare 
cort şi container fastfood, adăpost cărucioare, post de 
transformare şi post de conexiuni, pilon, totem şi panouri 
publicitare, împrejmuire, amenajare spaţii verzi, 
branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi urbane, 
deviere reţele“, propus a fi  amplasat în comuna Florești, 
sat Florești, str. Cetăţii, nr. 101-103, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului din Cluj-Napoca, str. Deva, nr. 1-7, ap. 2 în 
zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, din data 
20.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 06.02.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264–410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „Elaborare PUZ-schimbare de destinaţie din 
clădiri industriale şi edilitare în clădire de birouri, 
apartamente şi servicii cu extindere la parter, amenajare 
loc de joacă şi parcare", Turda, P-ţa Ștefan cel Mare, f.n., 
titular S.C. BASARABIA IMPORT EXPORT S.R.L., nu 
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl.9B, cod 
400609, tel. 0264-410.722, fax: 0264-410.716, email: offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, marţi-joi 
între orele 9.00-13.00 și vineri între orele 9.00-13.00, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. C&C 
PRODCOMIMPEX S.R.L., anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Punct de colectare şi valorifi care deşeuri reciclabile 
sortate“, din Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi: 
9.00-14.00, vineri 9.00-13.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Parcurs perfect pentru 
handbaliştii clujeni
Handbaliștii Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj 
s-au impus în toate cele pa-
tru partide disputate la 
Turda în cadrul turneului 2 
al Diviziei A. „Studenţii” an-
trenaţi de Cristi Coroian au 
trecut pe rând de formaţiile 
CSU Politehnica Timișoara, 
CSM Oradea, Academia 
Minaur Baia Mare și AHC 
Potaissa Turda.
Rezultatele înregistrate în me-
ciurile desfășurate de joi și 
până duminică, 21-24 ianua-
rie, în sala „Gheorghe Bariţiu” 
din Turda:
¤ „U” Cluj – CSU Politehnica 
Timișoara, 29-19 (12-10)
¤ CSM Oradea – „U” Cluj, 
31-37 (15-16)
¤ „U” Cluj – Academia Minaur 
Baia Mare, 38-25 (18-13)
¤ AHC Potaissa Turda – „U” 
Cluj, 25-34 (11-17).
Primul turneu din retur este 
programat în perioada 19-21 
februarie. „U” Cluj face parte 
din Seria C alături de CSU 
Politehnica Timișoara, CNOPJ 
Timișoara, CSM Oradea, AHC 
Potaissa Turda, ACS Academia 
de handbal Minaur Baia Mare, 
CSM Sighișoara și ACS Szejke 
Odorheiu Secuiesc.

Weekend negru 
pentru voleibaliştii 
clujeni
„U” NTT Data Cluj a pierdut 
ambele partide disputate vi-
neri și respectiv sâmbătă, la 
Târgoviște, în cadrul primei 
etape a returului Diviziei A1 la 
volei feminin.
Primul meci, în care elevele 
Luminiţei Trombiţaș au întâlnit 
pe CSM Târgoviște a fost unul 
fără istoric, liderul clasamentu-
lui impunându-se fără drept de 
apel cu 3-0. După un prim set 
cedat la 8, jocul s-a mai echili-
brat în cel de-al doilea, pierdut 
totuși de fetele noastre la 20, 
pentru ca apoi conturile să se 
încheie în setul 3, adjudecat 
de gazde cu 25-12.
Cea de a doua întâlnire în care 
„studentele” au întâlnit pe CSO 
Voluntari, a fost mai echilibrată 
în prima parte, cu un set pe care 
clujencele l-au pierdut în prelun-
giri, 26-24, și cu cel de al doilea 
câștigat cu 25-20, după o evolu-
ţie care ne dădea speranţe pen-
tru următoarele runde. Din păca-
te setul 3, cedat la 12 a fost din 
nou dezamăgitor iar jocul ceva 
mai consistent din ultimul act nu 
a schimbat soarta partidei, ilfo-
vencele impunându-se cu 25-20 
și adjudecându-și meciul cu 3-1.
În acest ultim joc, cea mai bună 
marcatoare a fost Simina 
Străchinescu, autoare a 14 puncte.

Marius Copil, învins 
în calificările 
de la Quimper
Marius Copil a fost învins de fran-
cezul Tristan Lamasine cu 6-3, 
6-4, luni, în ultima rundă a califi -
cărilor pentru tabloul principal de 
simplu al turneului challenger de 
la Quimper (Franţa), dotat cu pre-
mii totale de 88.520 euro.
Copil (30 ani, 216 ATP), al doi-
lea favorit al tabloului prelimi-
nar, s-a înclinat în faţa lui 
Lamasine (27 ani, 249 ATP) du-
pă o oră și 8 minute.

Pe scurt

SCM Râmnicu Vâlcea 

a fost învinsă de echipa 

rusă ŢSKA Moscova, 

cu scorul de 34-24 (17-9), 

duminică seara, pe teren 

propriu, în Grupa B 

a Ligii Campionilor 

la handbal feminin.

Echipa vâlceană, care ve-

nea după două victorii con-

secutive, a pierdut la ace-

eaşi diferenţă ca în meciul 

tur (20-30).

Valoroasa echipă rusă a 

condus practic de la un ca-

păt la altul în acest meci. Sin-

gura dată când SCM s-a afl at 

în avantaj pe tabelă a fost în 

min. 9, cu 4-3. ŢSKA a mar-

cat apoi de patru ori la rând 

şi nu a mai cedat conduce-

rea până la fi nal. Oaspetele 

au avut un avans de opt go-

luri la pauză, 17-9.

În repriza secundă, dife-

renţa de pe tabelă a crescut 

până la 14 goluri, 19-33 (min. 

52), după ce vâlcencele se 

apropiaseră la şapte lungimi 

(16-23), dar au luat cinci go-

luri la rând. Scorul fi nal a fost 

de 34-24 pentru ŢSKA în faţa 

unei echipe care a jucat trei 

meciuri în opt zile.

Pentru SCM au marcat As-

ma Elghaoui 7 goluri, Evge-

nija Minevskaja 3, Mireya Gon-

zalez Alvarez 3, Kristina Lis-

cevic 4, Marta Lopez Herrero 

2, Maren Nyland Aardahl 2, 

Cristina Florica 1, Corina Lu-

pei 1, Daria Bucur 1.

Golurile formaţiei ruse au 

fost reuşite de Marina Su-

dakova 7 goluri, Antonina 

Skorobogatcenko 5, Polina 

Vedehina 5, Daria Dmitrieva 

4, Polina Gorşkova 4, Kathri-

ne Brothmann Heindahl 3, 

Ekaterina Ilina 2, Natalia Ci-

ghirinova 1, Iulia Markova 1, 

Anastasia Ilarionova 1, Sara 

Ristovska 1.

Meciul a fost arbitrat de 

bulgarii Gheorghi Doicinov 

şi Iulian Goreţov, iar delegat 

EHF a fost românul Alin-Ser-

giu Cîrligeanu.

Campioana României, 
„demolată” în Liga Campionilor

CFR Cluj a transmis 

un mesaj pe reţelele 

de socializare după pleca-

rea lui Damjan Djokovici 

în Turcia.

CFR Cluj a anunţat ofi cial 

plecarea lui Damjan Djoko-

vici în Turcia şi a transmis un 

mesaj de mulţumire pe reţe-

lele de socializare în urma ac-

tivităţii depuse în Gruia.

Mulţumim, 
Damjan Djokovic!

„Clubul CFR 1907 Cluj 

şi formaţia Çaykur Rizes-

por din prima ligă turcă au 

ajuns la o înţelegere pri-

vind transferul definitiv al 

lui Damjan Djokovic!

Mijlocaşul croat a îmbră-

cat pentru prima oară trico-

ul vişiniu în sezonul 2013-14. 

Cu o vastă experienţă la for-

maţii din Italia, Franţa, Ger-

mania sau ţara natală, 

Damjan a revenit în Gruia în 

septembrie 2017, fi ind unul 

dintre protagoniştii parcur-

sului memorabil din ultimii 

ani al clubului nostru.

Damjan Djokovic pleacă 

în Turcia după ce a cucerit 

trei titluri de campion 

(2017-18, 2018-19, 2019-20), 

respectiv o Supercupă a Ro-

mâniei (2018), având toto-

dată evoluţii remarcabile în 

cupele europene pentru echi-

pa noastră.

Mul ţumim, Damjan 

Djokovic, pentru munca de-

pusă în tricoul vişiniu şi 

mult succes mai departe în 

carieră!”, a transmis cam-

pioana României.

Croatul şi-a dorit în ulti-

mele luni să plece cu orice 

preţ din Gruia, fiind atras 

de mai multe oferte finan-

ciare venite din zona arabă. 

Djokovici a ales în cele din 

urmă să plece în Turcia, aco-

lo unde va fi antrenat de 

Marius Şumudică.

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea 
de Djokovici! Mesaj superb transmis din Gruia

A trecut o săptămână 

de la începutul stagiului 

de pregătire centralizată 

de la Mogoşoaia, perioadă 

în care „studenţii” 

s-au antrenat intens şi au 

avut parte de două teste 

utile, cu CS Tunari (5-0) 

şi FC Voluntari II (4-1). 

Costel Enache a tras câte-

va concluzii după prima 

jumătate a cantonamentu-

lui. Tehnicianul a vorbit 

despre atmosfera 

din cadrul echipei, despre 

integrarea în colectiv 

a jucătorilor veniţi în 

pauza competiţională, dar 

şi despre posibilitatea rea-

lizării unor transferuri.

„Atmosfera este destul de 

bună. E o perioadă destul de 

grea. Antrenamentele se suc-

ced rapid, aproape în toate 

zilele am avut câte două şe-

dinţe de pregătire, iar în ce-

lelalte zile jocuri. E mult de 

muncă, iar volumul efortu-

lui e foarte ridicat. E abso-

lut normal şi ştim cu toţii lu-

crum acesta. Băieţii sunt con-

ştienţi că perioada asta e una 

difi cilă, dar au acceptat foar-

te bine efortul şi situaţia pâ-

nă acum. Există oboseală, e 

absolut normală în perioa-

dele acestea de acumulare, 

însă lucrurile se desfăşoară 

destul de bine”, a declarat 

Costel Enache.

Universitatea Cluj a făcut 

câteva schimbări de lot în a-

ceastă iarnă şi procesul de in-

tegrare a noilor veniţi este 

unul destul de greoi.

„E o integrare destul de grea 

şi anevoioasă. Ei vin cu alte 

idei, cu o altă fi losofi e. E nor-

mal. Noi am forţat puţin lu-

crurile pentru că timpul nu ne 

ajută foarte, foarte mult. Avem 

doar patru săptămâni de pre-

gătire şi trebuie să grăbim pu-

ţin desfăşurarea lucrurilor pen-

tru a fi  pregătiţi în vederea me-

ciului din Cupa României şi 

imediat apoi pentru startul din 

campionat. Nu am avut foar-

te multe antrenamente de or-

din tactic. Va trebui să fa-

cem un mix între partea de 

acumulare fizică şi tot ce 

avem de reglat din punct de 

vedere tactic, dar mai avem 

timp să ajungă şi ei cu vi-

ziunea de joc aproape de ce 

ne dorim şi noi să facem. E 

clar că sunt jucători cu cali-

tate, fotbalişti buni şi mun-

citori şi s-au integrat foarte 

bine în grup. Mai rămâne să 

mai conturăm automatismele 

de joc, să-i integrăm din acest 

punct de vedere”, a afi rmat 

Costel Enache.

Prima partidă ofi cială a 

anului pentru echipa clujea-

nă va fi  duelul din optimile 

Cupei României cu UTA Arad, 

care se va disputa în perioa-

da 9-11 februarie. Între 19 şi 

22 februarie, „U” va juca în 

campionat pe terenul celor de 

la Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

Enache, noi detalii de la Mogoșoaia: 
„Încercăm să integrăm nou-veniții!”
Antrenorul Universității Cluj, despre cantonamentul pe care îl desfășoară echipa la Mogoșoaia

Costel Enache a vorbit despre cantonamentul pe care îl desfăşoară Universitatea Cluj în această perioadă la Mogoşoaia

Programul de pregătire 
al Universităţii este următorul:
• Unirea Ungheni (Liga 3, seria 9, locul 4): 5-0;
• CS Tunari (Liga 3, seria 4, locul 5): 5-0;
• FC Voluntari II (Liga 3, seria 4, locul 7): 4-1;
• FC Rapid București (Liga 2, locul 3): 27 ianuarie;
• CSA Steaua București (Liga 3, seria 4, locul 1): 28 ianuarie;
• SCM Zalău (Liga 3, seria 10, locul 1): 3 februarie;
• Unirea Dej (Liga 3, seria 9, locul 1): 13 februarie.
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