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Parcul Feroviarilor, 
licitația continuă
Licitaţia pentru lucrările de execuţie la 
obiectivul „Revitalizare şi activare Parcul 
Feroviarilor” a fost suspendată.  Pagina 6
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Festivităţile de absolvire, 
interzise şi în 2021?
Răzvan Cherecheş, expert UBB: „Cel mai 
probabil nu se vor organiza festivităţi nici 
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Parcări pline, 
clujeni nemulţumiţi
Atribuirea locurilor de parcare trimite zeci 
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Când încep lucrările 
la Podul Răsăritului?
Construirea podului și amenajarea 
intersecțiilor aferente vor contribui la fl u-
idizarea trafi cului auto.  Pagina 3
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Pericolele de pe TikTok, 
la un alt nivel?
O fetiţă în vârstă de 10 ani din Palermo a 
murit după ce a participat la o provocare 
extrem de periculoasă.  Pagina 8
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Peste 29.000 de clujeni s-au vaccinat 
până în acest moment

În județul Cluj s-au vaccinat 

în total 29.037 de persoane, până 

în 25 ianuarie, a transmis prefec-

tul județului, Mircea Abrudean.

Dintre aceștia, 19.385 este 

numărul persoanelor vaccinate 

în etapa I, iar 9.652 de persoa-

ne au fost vaccinate în cadrul 

etapei a doua. 

Luni, 992 de medici și cadre 

medicale din etapa I a vaccină-

rii s-au imunizat în județul Cluj 

și alte 1.206 persoane s-au vac-

cinat în cadrul etapei a doua.

Potrivit comunicatului 

transmis de Prefectura Cluj, 

luni nu au fost înregistrate 

reacții adverse la persoanele 

vaccinate anti-COVID la Cluj. 

În total, de la startul campa-

niei de vaccinare anti-COVID, 

în județ au fost semnalate 126 

de reacții adverse ușoare.

Marți, la Centrul Regional de 

Distribuție Cluj a ajuns a șaptea 

tranșă de vaccinuri anti-COVID. 

12.870 de doze vor fi  distribu-

ite Direcțiilor de Sănătate Pu-

blică din regiune.

Pe 15 ianuarie a debutat 

etapa a doua a campaniei de 

vaccinare, destinată persoa-

nelor cu vârsta peste 65 de 

ani, persoanelor cu boli cro-

nice, indiferent de vârstă, pre-

cum şi personalului cheie ca-

re desfăşoară activităţi în do-

menii esenţiale.

În ceea ce priveşte calenda-

rul de livrare a dozelor, compa-

nia Pfi zer a anunţat revenirea 

la programul iniţial de livrări 

către Uniunea Europeană înce-

pând cu 25 ianuarie şi va creş-

te numărul de doze în jurul da-

tei de 15 februarie. 
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DECESE 0

 663 
diagnos  c
grupe de risc

318 
teste la cerere

Internați 660

76 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

3
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.275 de teste 

79  de cazuri la ATI

294 
teste rapide

Restaurantele rămân închise la Cluj-Napoca
Restaurantele vor rămâne închise încă 14 zile. Incidența COVID-19 e prea ridicată.   Pagina 5

Parking-uri noi în 2021?
Se caută loc și pentru o parcare în cartierul Grigorescu
În mai multe zone a început demolarea garajelor de tablă, dar au rămas „enclave” 
care nu au putut fi dărâmate din cauza situaţiei juridice. Pagina 2

Primăria Cluj-Napoca va începe în luna martie lucrările de modernizare și reabilitare 
a Bulevardului 21 Decembrie, una dintre cele mai importante artere din oraș.  Pagina 7

Începe calvarul în cartierul Mărăști! 
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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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Patru parkinguri sunt 

deja în pregătire pentru 

a fi  demarate lucrările 

în 2021. Primăria caută 

soluţii pentru construirea 

unui parking în cartierul 

Grigorescu.

Este vorba despre parkin-

gurile de pe strada Trotuşului 

(cartierul Mărăşti), strada Ghe-

orghe Dima (cartierul Zori-

lor), străzile Albac – Azuga 

(cartierul Gheorgheni) şi Pia-

ţa Timotei Cipariu (zona cen-

trală). Acestea se afl ă în di-

verse stadii de proiectare şi, 

în funcţie de fondurile care 

vor fi  alocate pentru parkin-

guri din bugetul pe 2021, vor 

putea demara lucrările, a anun-

ţat viceprimarul Dan Tarcea.

„Aş vrea să vă spun că 

deja avem în fază foarte 

avansată studiile pentru 

parkingul de pe strada Tro-

tuşului, parkingul de pe stra-

da Gheorghe Dima, parkin-

gul de pe strada Albac – 

Azuga. Trebuie să vedem şi 

bugetul dacă ne va permite 

ca anul acesta să demarăm 

şi aceste construcţii, deoa-

rece suntem limitaţi, avem 

multe proiecte şi va trebui 

să prioritizăm o parte din-

tre ele”, a declarat Dan Tra-

cea, într-o dezbatere publi-

că privind parcările din 

Cluj-Napoca.

Parking în Grigorescu? 
Primăria caută teren

Viceprimarul a afirmat că 

o prioritate pentru adminis-

traţia locală este găsirea unui 

teren potrivit pentru con-

struirea unui parking în car-

tierul Grigorescu, în zona 

străzii Donath.

„Prioritatea noastră pe anul 

acesta este să identifi căm un 

loc pentru parking în cartie-

rul Grigorescu, pentru că es-

te o zonă extrem de aglome-

rată, mai ales în zona cuprin-

să între strada Donath – stra-

da Paul Ioan şi Casa Radio. 

Acolo este o concentrare foar-

te mare de maşini şi în acest 

cartier nu avem niciun parking. 

Dacă în Mărăşti avem, în Mă-

năştur avem destul de multe 

parkinguri, în cartierele Gri-

gorescu şi Zorilor nu avem ni-

ciun fel de parking şi avem în 

vedere să facem şi în aceste 

zone parkinguri”, a mai spus 

viceprimarul Clujului.

Se lucrează la o procedură 
de expropriere 
a garajelor de tablă

În mai multe zone în ca-

re a început demolarea ga-

rajelor de tablă au rămas 

„enclave” de garaje care nu 

au putut fi  dărâmate din ca-

uza situaţiei juridice ale aces-

tora sau din cauză că tere-

nurile pe care se afl ă sunt în 

proprietate privată. De ace-

ea, primăria lucrează la cre-

area unei proceduri de ex-

propriere a acestora.

„Aş vrea să spun că sunt câ-

teva enclave de garaje în fi eca-

re zonă unde am demolat ga-

raje, pentru că situţia terenuri-

lor de sub garaje nu este clari-

fi cată, iar dacă situaţia terenu-

rilor nu este clară, nu putem 

să facem demolarea garajelor 

pentru că nu vom putea face 

nimic în schimb. Dacă terenul 

se afl ă în proprietate privată sau 

în alte forme de instanţe, nu 

vom putea face ivestiţii pe tere-

nul respectiv. Avem pe bulevar-

dul Nicolae Titulescu speţă de 

felul acesta, şi în cartierul Între 

Lacuri, şi în Mănăştur, este im-

portant ca opinia publică să ştie 

aceste nuanţe. Lucrăm la o pro-

cedură astfel încât să putem 

expropria şi acele bucăţi de te-

ren, să nu mai rămână encla-

ve de 10, 15, 20 de garaje, ci să 

avem o zonă unitară”, a mai 

spus viceprimarul.

Primăria promite patru 
parking-uri în 2021
Se caută loc și pentru o parcare în cartierul Grigorescu

Lucrările la patru parkinguri ar putea demara anul acesta

Parking Trotuşului nr. 5
Parkingul din cartierul Mărăști a fost aprobat de Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Napoca în vara anului 2019. 
Parkingul va fi  construit pe un teren cu o suprafaţă de 
3.150 mp, ocupat în prezent de 14 locuri individuale de 
parcare și de 62 garaje, care urmează să fi e demolate.
Construcţia va avea un regim de înălţime de 2S+D+P+2E+T 
și o capacitate de 365 locuri de parcare. Din totalul acesto-
ra, 10 locuri vor fi  destinate persoanelor cu dizabilităţi deţi-
nătoare de autoturisme, 10 pentru autoturisme electrice – 
cu staţii de încărcare aferente, 12 pentru motociclete/mo-
pede și rastele pentru biciclete. Valoarea totală estimată a 
investiţiei se ridică la 29.590.566 lei fără TVA. Termenul de 
execuţie este de 24 luni din momentul emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor pentru parking.

Parking Gheorghe Dima nr. 39B
Un parking cu 221 de locuri așezate pe cinci niveluri subterane și 
supraterane va fi  construit pe strada Gheorghe Dima din Zorilor.
Consilierii locali au aprobat în octombrie 2020 documentaţia 
și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului 
de investiţii „Construire parking sub/suprateran, deviere reţe-
le, branșamente și racorduri la utilităţi, str. Gheorghe Dima 
nr. 39B, Cluj-Napoca”.
Valoarea totală a investiţiei este de 28.263.370,48 lei (cu 
TVA). Parcarea va avea regim de înălţime de 2S+P+2E cu 
acoperiș terasă circulabilă, protejată parţial de pergole. 
Capacitatea parkingului va fi  221 de locuri. Finanţarea in-
vestiţiei se va face din fonduri bugetare, durata de realizare 
fi ind de 24 de luni, din care 18 luni – execuţia lucrărilor.

Parking Piaţa Cipariu
Piaţa Cipariu urmează să intre într-un amplu proces de mo-
dernizare, un nou parking subteran pe trei niveluri fi ind 
propus în zonă. Planul Urbanistic Zonal a fost lansat în con-
sultare publică de Primăria Cluj-Napoca.
Parcarea subterană va avea trei niveluri și o suprafaţă de 
3.300 metri pătraţi. În total, va pune la dispoziţia clujenilor 
circa 300 de locuri noi de parcare.

Parking Albac – Azuga
În martie 2019, s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu 
(PUD) pentru construirea unui parking pe strada Albac cu 
un regim de înălţime 2S (două subsoluri)+D(demisol)+P 
(parter)+E(etaj)+T (terasă). Ulterior, primăria a aprobat și 
indicatorii tehnico-economici pentru Parkingul Azuga.
Valoarea totală a investiţiei se ridică la 30,5 milioane lei. 
Finanţarea se face din fonduri de la bugetul local, iar durata 
de realizare este de 24 luni.
Viitorul parking ar urma să aibă 362 de locuri și va presu-
pune dărămârea a 8 garaje din tablă.

Ce parking-uri se construiesc?
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Ce îi nemulţumeşte pe clu-

jeni când vine vorba de 

parcări? Trotuarele pline 

şi criteriile de atribuire 

a locurilor de parcare, prin-

tre problemele reclamate.

Dezbaterea publică online 

privind modul de atribuire a 

locurilor de parcare de luni 

seară a scos la iveală princi-

palele probleme cu care clu-

jenii se confruntă când vine 

vorba de locurile de parcare.

La consultarea publică au 

participat viceprimarul Dan Tar-

cea, consilierul local USR-Plus 

Radu Boloveschi, dar şi mai 

mulţi clujeni interesaţi de „soar-

ta” locurilor de parcare.

Problema reclamată de cei 

mai mulţi participanţi la dez-

batere a fost prezenţa maşi-

nilor pretutindeni – pe trotu-

are, în spaţii verzi sau pe ca-

rosabil – deşi legea interzice 

parcarea în aceste spaţii.

„O problemă ar fi  parcări-

le neregulamentare care sunt 

acceptate tacit în tot oraşul. 

Sunt maşini parcate neregu-

lamentar pe bulevardul Titu-

lescu, în Mănăştur, în toate 

cartierele, trotuarele sunt pli-

ne de maşini. Nu putem să 

le spunem, de mâine, celor 

care nu au locuri de parcare, 

să îşi vândă maşinile, dar e 

o disproporţie foarte mare în-

tre ce capacitate avem să ofe-

rim locuri de parcare şi ne-

voile cetăţenilor. Poate o 

schimbare în regulament sau 

în ceea ce priveşte taxele de 

parcare i-ar descuraja pe cei 

care nu au neapărat nevoie 

de maşină să renunţe la ea”, 

a propus consilierul local Ra-

du Boloveschi.

Tarcea: „Pietonii sunt 
prioritari, apoi transportul 
în comun şi doar în fi nal 
maşinile clujenilor”

Viceprimarul Dan Tarcea a 

arătat că poliţia nu poate ţine 

pasul cu numărul de maşini 

parcate neregulamentar, iar ca-

pacitatea municipiului de a ri-

dica autoturismele staţionate 

ilegal e şi ea limitată. El a ară-

tat că, în timp ce unele trotua-

re sunt destul de late ca aces-

te maşini să nu blocheze acce-

sul pietonilor, cum este cel de 

pe bulevardul Nicolae Titlues-

cu, acest lucru nu este general 

valabil şi trebuie luate măsuri.

„Vorbim de trotuare cu 4-5 

metri de trotuar, legal se pot 

parca acolo, dacă lasă un me-

tru pentru circulaţia pietoni-

lor. Problema apare acolo un-

de se parchează şi se blochea-

ză trotuarul, iar oamenii sunt 

obligaţi să meargă pe drum. 

Vrem un oraş pentru pietoni, 

nu pentru maşini, avem pro-

iectul Walkable City care ur-

măreşte acest obiectiv. Pieto-

nii sunt prioritari, după care 

transportul în comun şi doar 

în fi nal maşinile clujenilor. 

Cluj-Napoca este un oraş de 

tranzit în care vin foarte mul-

te maşini din afara oraşului 

şi doar Centura Metropolita-

nă este soluţia pentru noi. Bi-

neînţeles, alături de trenul me-

tropolitan şi metroul.

În ceea ce priveşte maşini-

le parcate pe trotuare pe bu-

levardul Nicolae Titulescu, în-

cercăm să găsim soluţii pen-

tru coborârea de acolo, să fi e 

făcută fără să treacă peste zo-

na verde, ca să evităm să a-

jungă noroiul pe stradă. Nu 

putem să obligăm oamenii să 

nu parcheze acolo, din mo-

ment ce am desfi inţat garaje-

le”, a declarat Dan Tarcea.

Criteriile de atribuire 
a locurilor de parcare, 
în favoarea 
proprietarilor „vechi”?

Tot Radu Boloveschi a 

adus şi propunerea ca mo-

dul de atribuire a locurilor 

de parcare să fi e schimbat şi 

efectuat în baza unui punc-

taj, în funcţie de nevoile fi -

ecărui proprietar. Propune-

rea a fost susţinută şi de alţi 

participanţi la dezbatere.

„O altă sugestie ar fi  să ne 

gândim la un algoritm de dis-

tribuire a locurilor de parca-

re. Am primit sesizări că sis-

temul de «primul venit, pri-

mul servit» favorizează pro-

prietarii de maşini să îşi păs-

treze locul de la un an la al-

tul şi poate nu este cel mai 

efi cient mod de a distribui lo-

curile. Sunt familii cu copii 

mici care ar avea nevoie de 

locuri, parchează neregula-

mentar sau foarte departe de 

casă, iar cei care au deja lo-

curi de parcare sunt avanta-

jaţi. Propun să fi e atribuite 

parcările pe baza unui punc-

taj, în funcţie de necesităţile 

fi ecăruia”, a spus acesta.

Viceprimarul a arătat că 

adoptarea unui sistem de punc-

te pentru atribuirea locurilor 

de parcare ar putea fi  consi-

derat discriminatoriu, în lip-

sa unui regulament european 

adoptat în acest sens.

„Suntem deschişi să gă-

sim cea mai bună variantă 

pentru atribuirea locurilor de 

parcare, dar, dacă în cazul 

persoanelor cu dizabilităţi, 

lucrurile sunt foarte clare, în 

sensul că recomandarea Con-

siliului European a fost pre-

luată prin legea 488/2006, le-

gat de celelalte categorii, pen-

tru gravide sau pentru fami-

liile cu copii mici, acestea au 

rămas la stadiul de recoman-

dare a Consiliului European, 

încă din 2015. Nu s-a dat o 

rezoluţie în această direcţie, 

astfel încât să existe o apli-

care unitară la nivelul Euro-

pei”, a afi rmat Tarcea.

Atribuirea locurilor de parcare
trimite zeci de mașini pe trotuar
Sistemul „primul venit, primul servit“ defavorizează tinerii, ale căror cereri nu au „vechime“

Clujenii care nu prind locuri de parcare „apelează” la trotuare și spații verzi

Clujenii care au maşini 
de serviciu îşi pot face 
abonament de parcare

Noul regulament privind 

ordinea atribuirii locurilor 

de parcare vacante preve-

de, pentru prima oară, po-

sibilitatea ca persoanele fi -

zice care folosesc perma-

nent o maşină de serviciu 

să solicite un loc de parca-

re cu abonament.

„Ţinând cont de sesiză-

rile venite din partea ce-

tăţenilor, utilizatori ai unor 

maşini de serviciu, privind 

imposibilitatea de a le fi 

atribuit un loc de parcare 

pentru autoturismele pe 

care le folosesc în interes 

de serviciu, se propune 

modificarea condiţiilor de 

atribuire a unui loc de par-

care, în sensul în care ca 

ultim criteriu de atribuire 

să fie precizate persoane-

le fizice care au domiciliul 

sau reşedinţa în apropie-

re (imobile adiacente par-

cajului) care utilizează un 

autoturim de serviciu, a-

vând adeverinţ eliberată 

de către angajator în acest 

sens”, se arată în refera-

tul de aprobare a hotărâ-

rii de consiliu local, lan-

sat în consultare publică.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

S-a decis câștigătorul 

licitației de proiectare 

și execuție a Podului 

Răsăritului. Contractul 

va fi  semnat în februarie.

Firma bucureșteană Freyrom 

SA - Procons Group SRL - Cos-

tin și Vlad Birou de Proiectare 

SRL - Integrated Road Solutions 

SRL vor construi viitorul pod 

peste Someș care va lega stră-

zile Răsăritului - Oașului. Con-

tractul va fi  semnat până la 

sfârșitul lunii februarie, urmând 

apoi să demareze lucrările.

Antrepriza de Reparații și 

Lucrări ARL Cluj a contestat 

licitația la Consiliul Național 

de Soluționare a Contestațiilor 

(CNSC), dar acesta a dat drep-

tate bucureștenilor.

Valoarea ofertei Freyrom 

este de 22,7 milioane de lei, 

fără TVA. Estimarea inițială e-

ra de 24,4 milioane de lei.

Un nou drum de legătură, 
între Mărăști și Gară

La începutul lunii noiembrie 

2020, Emil Boc a afi rmat că po-

dul va fi  realizat, iar odată cu 

acesta, o nouă stradă care va 

lega Piața 1 Mai și zona Cluja-

na de strada Oașului, respectiv 

de zona Gării, va fi  amenajată 

paralel cu calea ferată, în con-

tinuarea străzii Câmpul Pâinii.

„Vom realiza un drum pa-

ralel cu calea ferată, în zona 

Câmpul Pâinii, care vine prac-

tic până la gară, un drum al-

ternativ care va facilita și va 

întări mobilitatea urbană din 

zona respectivă și câteva din 

proiectele importante ale Clu-

jului”, a declarat Emil Boc, la 

o emisiune radio.

Drumul alternativ este me-

nit să descongestioneze 

circulația din zonă, facilitând 

circulația între cartierul 

Mărăști și Gară. Podul care va 

lega străzile Oașului și Răsă-

ritului se afl ă în procedură de 

licitație, a mai arătat edilul.

Piste de biciclete și trotuare 
pe ambele sensuri

Podul, cu o suprastructu-

ră metalică, va avea o lungi-

me de 57,90 ml, o lățime de 

26 ml, 2 piste de biciclete și 

2 trotuare.

În prezent, legătura între 

zona industrială Clujana și 

Piața Gării se face peste po-

duri afl ate la distanțe destul 

de mari, ajungându-se astfel 

la o intensitate a trafi cului ma-

re pe artere rutiere care de-

servesc alte zone, oricum aglo-

merate. Construirea podului 

și amenajarea intersecțiilor 

aferente vor contribui la fl ui-

dizarea trafi cului auto, pre-

cum și la posibilitatea reali-

zării unor activități economi-

ce și recreative în parcurile 

din zonă (pietoni, bicicliști).

Când încep lucrările la Podul Răsăritului? Un drum va fi preluat 
de Consiliul Judeţean, 
pentru reparaţii
Clujul va avea un nou drum jude-
ţean la limita cu judeţul 
Bistriţa-Năsăud. Președintele 
Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe, 
a iniţiat un proiect de hotărâre ce 
va fi  supus aprobării forului admi-
nistrativ judeţean în viitoarea ședin-
ţă. Acesta vizează trecerea drumului 
comunal 21B Cătina-limită cu jude-
ţul Bistriţa-Nasăud din categoria 
funcţională a drumurilor de interes 
local în categoria drumurilor de in-
teres judeţean. În prezent, drumul 
comunal 21B, în lungime de 3,750 
km este, din punct de vedere juri-
dic-administrativ, o arteră de inters 
public local afl ată în domeniul public 
al comunei Cătina. Având în vedere 
faptul că acesta are o funcţie strategi-
că, fi ind sectorul de legătură între 
drumul judeţean 161F și judeţul 
Bistriţa-Năsăud, va fi  supusă aprobă-
rii forului administrativ judeţean tre-
cerea DC 21B în domeniul public al 
judeţului Cluj și încadrarea, pe cale de 
consecinţă, în categoria funcţională a 
drumurilor de interes judeţean. 
Ulterior aprobării acestui demers, no-
ul drum judeţean va putea fi  inclus în 
Programul de modernizare și reabili-
tare a drumurilor judeţene.

Pe scurt
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CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Cherecheş este unul 

dintre cei mai impor-

tanţi experţi în sănătate 

publică din România. 

El este inclusiv profesor 

în Statele Unite 

ale Americii 

la Iowa University.

Cherecheş a experimen-

tat pe propria piele cât de 

greu este să te vaccinezi şi 

a fost nevoit să meargă pâ-

nă în judeţul Mureş, oraşul 

Luduş pentru a se imuniza. 

Profesorul a parcurs un drum 

de o oră şi 15 minute pen-

tru a se imuniza şi a poves-

tit în detaliul paşii urmaţi.

Expertul în sănătate a 

vorbit şi despre efectele ad-

verse pe care le poate avea 

vaccinul COVID-19 pe ter-

men lung:

„Vaccinul COVID-19, cel 

mai probabil, nu are efec-

te advese. Nu avem până 

în acest moment persoane 

vaccinate pentru COVID-19 

cu efecte adverse pe termen 

lung. Trebuie să ne uităm 

la alte vaccinuri şi reacţile 

adverse pe termen lung. Un 

studiu care a analizat 57 de 

vaccinuri a tras concluzia 

că vaccinurile sunt sigure. 

În peste 90% din cazuri, re-

acţile adverse la vaccinuri 

au apărut în primele 60 de 

zile. Din acest motiv, vac-

cinurile Pfizer şi Moderna 

au avut nevoie de 60 de zi-

le de la momentul vaccinări 

persoanelor din trialul 3 

pentru a primi aprobare. În 

20 de ani, un singur vaccin 

a fost retras de pe piaţă la 

mai puţin de un an de la 

lansare. Rotashield a fost 

retras de pe piaţă în urma 

reacţiilor adverse provoca-

te în primele 60 de zile”, a 

explicat Răzvan Cherecheş. 

Răzvan Cherecheș, s-a vaccinat la Luduș. 
La Cluj-Napoca nu a mai găsit loc!
Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 
a fost nevoit să se vaccineze la Luduș pentru că în Cluj-Napoca nu au fost locuri

Răzvan Cherecheș, cel mai important expert în domeniul sănătății din Cluj, a fost nevoit să se vaccineze în alt județ

1. Am primit dezinfectant pentru mâini
2. Mi s-a luat temperatura
3. Mi s-a verifi cat buletinul (ca la votare)
4. Am completat un formular de acord informat
5. Am completat un chestionar de triaj vaccinare – răspuns 
cu da/nu/nu știu la întrebările: probleme de sănătate actu-
ale + episod febril în ultimele 14 zile + alergii la alimente/
medicamente + reacţie gravă după altă vaccinare + proble-
me cronice de sănătate + cancer, leucemie, HIV + epilepsie 
+ medicamente imunosupresoare în ultimele 3 luni + trans-
fuzie de sânge/imunoglobuline/medicamente antivirale în 
ultimul an + gravidă/șanse să rămâneţi gravidă în luna 
umătoare + alăptaţi în prezent + alt vaccin în ultimele 4 
săptămâni + infectat cu SARS-CoV-2 înainte și externat/ieșit 
din izolare peste 28 zile
6. Am trecut printr-o consultaţie cu un medic – triaj medical 
(la mine a mers foarte repede)
7. Mi s-a verifi cat din nou buletinul înainte să fi u vaccinat
8. Am fost vaccinat – rapid, efi cient, nedureros
9. Mi s-a luat tensiunea arterială + concentraţia de oxigen 
din sânge
10. Am așteptat 15 minute pe un scaun, în caz de reacţii alergi-
ce, timp în care un medic ne-a informat despre potenţiale reacţii 
adverse, tipul de vaccin, tipul de tehnologie (fain și clar explicat)

Pașii pe care îi urmezi la vaccinare

VEZI CE SPUNE CHERECHEȘ 
DESPRE EFECTELE VACCINULUI
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Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie a decis că este 

infracţiune fapta unei per-

soane de a deschide şi utili-

za un cont pe o reţea de 

socializare pe numele unei 

alte persoane, unde sunt 

postate fără acordul aceste-

ia informaţii, fotografi i 

şi imagini video.

Instanţa supremă a fost se-

sizată de Curtea de Apel Braşov 

în vederea pronunţării unei ho-

tărâri prealabile pentru dezlega-

rea unei chestiuni de drept, 

într-un dosar în care un bărbat 

a fost condamnat în primă in-

stanţă la 3 ani şi 8 luni închi-

soare pentru şantaj, fals infor-

matic şi violarea vieţii private, 

după ce a deschis un cont fals 

pe o reţea de socializare şi pe 

un site pentru adulţi, unde a 

postat fotografi i şi fi lmuleţe com-

promiţătoare cu aceasta.

Potrivit actului de acuzare, 

în decembrie 2018, bărbatul re-

spectiv şi-a ameninţat fosta iu-

bită că, dacă nu va relua rela-

ţia cu el, va da publicităţii pe 

internet mai multe fotografi i ca-

re o înfăţişau dezbrăcată şi fi l-

muleţe în care cei doi apăreau 

întreţinând relaţii sexuale.

Ulterior, bărbatul a creat pe 

un site de adulţi un profi l cu 

numele femeii, unde a postat 

fotografi i cu ea dezbrăcată şi 

un fi lmuleţ în care fosta iubită 

întreţine relaţii sexuale cu el, 

precum şi un profi l fals pe Fa-

cebook cu numele persoanei 

vătămate, de pe care a trimis 

altei persoane fotografi i cu fe-

meia dezbrăcată.

La judecarea apelului, jude-

cătorii de la Curtea de Apel Bra-

şov au decis sesizarea Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie cu pro-

nunţarea unei chestiuni de drept: 

„Dacă fapta de a deschide şi uti-

liza un cont pe o reţea de soci-

alizare deschisă publicului (re-

ţea care nu solicită dovezi din 

care să reiasă folosirea numelui 

real de către deţinătorul unui 

cont), furnizând ca nume de uti-

lizator numele unei alte persoa-

ne şi introducând date reale vi-

zând această persoană (informa-

ţii, fotografi i, imagini video etc.) 

realizează condiţiile de tipicita-

te ale infracţiunii de fals infor-

matic, prevăzută de art. 325 din 

Codul penal, cu referire la cerin-

ţele ca acţiunea de introducere 

a unor date informatice să fi e re-

alizată fără drept şi, respectiv, să 

aibă ca rezultat date necorespun-

zătoare adevărului".

Curtea de Apel Braşov a mo-

tivat sesizarea prin faptul că în 

dosare asemănătoare privind 

săvârşirea infracţiunii de fals 

informatic prin creare de con-

turi false pe reţelele de sociali-

zare instanţele au dat decizii 

contrare, de la condamnare la 

achitare sau schimbarea înca-

drării juridice.

Instanţa supremă a decis în 

acest caz că este infracţiune fap-

ta unei persoane de a deschide 

şi utiliza un cont pe o reţea de 

socializare pe numele unei alte 

persoane, fără acordul acesteia.

„Fapta de a deschide şi uti-

liza un cont pe o reţea de soci-

alizare deschisă publicului, fo-

losind ca nume de utilizator nu-

mele unei alte persoane şi in-

troducând date personale reale 

care permit identifi carea aces-

teia, întruneşte două dintre ce-

rinţele esenţiale ale infracţiunii 

de fals informatic prevăzută în 

art. 325 din Codul penal, respec-

tiv cea ca acţiunea de introdu-

cere a datelor informatice să fi e 

realizată fără drept şi cea ca ac-

ţiunea de introducere a datelor 

informatice să aibă ca rezultat 

date necorespunzătoare adevă-

rului", se arată în hotărârea ICCJ.

Deschiderea unui cont 
folosind numele altei 
persoane este infracţiune

Rata incidenței se păstrea-

ză la Cluj-Napoca peste 3 

cazuri la mia de locuitori. 

Restaurantele, cafenelele, 

teatrele și sălile de jocuri 

rămân închise încă 14 zile.

Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență urmează 

să adopte o hotărâre potrivit 

căreia, în unitățile adminis-

trativ-teritoriale unde cumu-

lată a cazurilor COVID-19 în 

ultimele 14 zile a depășit pra-

gul de 3/1.000 de locuitori, 

se mențin măsurile dispuse 

prin Hotărârea CJSU Cluj nr. 

2/13.01.2021.

Astfel, în localitățile care 

au avut mai mult de 3 cazuri 

de COVID-19 la mia de locu-

itori, organizarea de specta-

cole sau concerte cu public 

sau a spectacolelor de tip dri-

ve-in este interzisă, restauran-

tele și cafenelele nu pot ser-

vi clienții în interior, iar acti-

vitatea barurilor, cluburilor și 

a discotecilor este interzisă, 

iar sălile de jocuri de noroc 

rămân închise.

Măsura se aplică pe o pe-

rioadă de 14 zile, începând cu 

data de 27.01.2021 ora 00.00, 

urmând ca aceasta să fi e ree-

valuată după scurgerea celor 

două săptămâni.

În Capitală, restaurantele, 
teatrele, cinematografele 
s-au redeschis

Restaurantele, barurile, ca-

fenelele, teatrele, cinemato-

grafele şi sălile de jocuri de 

noroc din Bucureşti s-au re-

deschis luni, 25 ianuarie 2021, 

la 30% din capacitate, ca ur-

mare a deciziei în acest sens 

adoptate, vineri, de Comite-

tul Municipiului Bucureşti pen-

tru Situaţii de Urgenţă.

Astfel, s-a dispus reluarea 

activităţii în spaţii închise, la 

o capacitate de maxim 30% 

în domeniul HORECA, pre-

cum şi în domeniul cultural, 

de divertisment şi recreativ.

Duminică, rata de incidență în 

București era de 2,37, în scădere 

pentru a cincea zi consecutiv.

Activitatea restaurantelor 

şi a cafenelelor din interio-

rul hotelurilor, pensiunilor 

sau altor unităţi de cazare 

este permisă, fără a depăşi 

30% din capacitatea maxi-

mă a spaţiului, în intervalul 

orar 6:00 - 23:00.

Restaurantele rămân închise la Cluj-Napoca
Restaurantele și cafenelele din Cluj-Napoca vor rămâne închise încă 14 zile. Rata incidenței se menține ridicată.

Restaurantele din Cluj-Napoca nu se vor deschide la interior nici în următoarele două săptămâni

- Cluj-Napoca   3.72

- Apahida   5.38

- Aghireșu   3.04

- Baciu   3.96

- Băișoara   4.03

- Cămărașu   4.07

- Feleacu   4.36

- Florești   4.28

- Gârbău   3.89

- Iclod   3.22

- Mărișel   3.94

- Negreni   3.03

- Petreștii de Jos   5.31

- Ploscoș  3.11

- Poieni  5.39

- Sic  3.92

Localitățile din Cluj 
cu rata incidenței mai 
mare de 3 cazuri la 
mia de locuitori sunt: 

Strategia de vaccinare 

împotriva COVID-19 din 

România îşi propune să asi-

gure accesul cetăţenilor 

la vaccinare în condiţii 

de siguranţă, efi cacitate şi 

echitate, pentru prevenirea 

infecţiei cu SARS-CoV-2 şi 

limitarea pandemiei de 

COVID-19 pe teritoriul ţării.

Salariaţii ROMGAZ aparţin, 

conform HG nr. 1031/2020, ca-

tegoriei de personal din secto-

rul economic vital, fi ind eligi-

bili pentru înscrierea în etapa a 

doua de vaccinare împotriva 

COVID-19, ROMGAZ fi ind unul 

dintre cei mai mari producători 

şi principal furnizor de gaze na-

turale din Romania, dar şi pro-

ducător de energie electrică.

ROMGAZ are în vedere res-

pectarea dreptului la ocrotirea 

sănătăţiişi asigurarea echităţii 

în alocarea şi distribuirea vac-

cinurilor, aşadara transmis în 

repetate rânduri prin interme-

diul canalelor interne de comu-

nicare, informările ofi ciale şi 

recomandările autorităţilor na-

ţionale abilitate referitor la im-

pactul virusului COVID-19 a-

supra populaţiei şi la progra-

mul naţional de vaccinare pen-

tru combaterea acestuia.

ROMGAZ consideră că ast-

fel a acţionat cu responsabi-

litate faţă de situaţia cauzată 

de pandemia COVID-19 şi cu 

respect faţă de dreptul fi ecă-

rui salariat de a a-şi exprima 

opţiunea de a se vaccina sau 

nu. ROMGAZ şi-a asumat ro-

lul responsabil, ca în urma 

opţiunii voluntare a fi ecărui 

salariat de a se vaccina, să în-

scrie datele de identifi care în 

platforma ofi cială dedicată 

programului de vaccinare, fi -

ind un angajament de a înles-

ni pentru salariaţii compani-

ei care vor să se vaccineze, 

includerea acestora în etapa 

a II-a a programului de vac-

cinare la nivel naţional.

Important de menţionat es-

te faptul că ofi cialităţile, orga-

nizaţiile naţionale şi internaţi-

onale pentru protecţia sănătă-

ţii, specialişti şi cercetători ai 

domeniului medical, recoman-

dă vaccinarea împotriva CO-

VID-19, dar ROMGAZ respec-

tă dreptul fi ecărui salariat de a 

alege voluntar şi asigură sala-

riaţii că, din partea companiei 

nu vor exista repercursiuni de 

nicio natură şi sub nicio formă 

asupra celor care au optat să 

nu se vaccineze în această eta-

pă sau în oricare alt moment 

cuprins în programul naţional 

de vaccinare. Ne dorim ca fi e-

care salariat să rămână sănă-

tos, să fi e ocolit de această afec-

ţiune periculoasă şi să trecem 

împreună cu bine peste aceas-

tă perioadă difi cilă.

Angajaţii ROMGAZ, vaccinaţi anti-COVID în etapa a doua

Carmen LUCUŢ
redacţia@monitorulcj.ro

Festivităţile de absolvire 

ale facultăţilor 

din Cluj-Napoca s-ar 

putea desfăşoara online 

şi anul acesta, spune 

Răzvan Cherecheş, expert 

şi profesor de sănătate 

publică al UBB.

Consiliul Studenţilor U-

niversităţii Babeş-Bolyai (C-

SUBB) din Cluj-Napoca a 

organizat o „dezbatere de 

pandemie” pentru studenţi, 

iar invitatul principal a fost 

Răzvan Cherecheş. Exper-

tul le-a explicat studenţilor 

cum s-ar putea desfăşura 

cursurile în 2021 şi ce s-ar 

putea întâmpla cu festivi-

tăţile de absolvire.

Profesorul le-a spus stu-

denţilor că cel mai probabil 

nu se vor organiza festivităţi 

nici anul acesta.

„Nu, mă îndoiesc că o să 

fie posibil (festivităţile să 

fie organizate fizic – n.red.). 

Festivitatea de absolvire o 

să fie undeva în iunie-iulie. 

E cam la limită. Pe acolo 

ritmul de vaccinare ar mer-

ge bine, dar nu m-aş baza 

pe asta pentru că o festivi-

tate înseamnă o grămadă 

de oameni, toţi adunaţi. Eu 

ştiu că e un moment ma-

gic, dar credeţi-mă că pes-

te 10 ani nu o să vă aduceţi 

aminte de el”, a menţionat 

Răzvan Cherecheş.

Specialistul în sănătate pu-

blică a adăugat şi faptul că 

educaţia online „i-a deschis 

ochii” şi consideră că repre-

zintă o etapă semnifi cativă 

în dezvoltarea sistemului edu-

caţional. El este de părere că 

ar fi  normal ca, prin instala-

rea camerelor de fi lmat şi a 

microfoanelor în sălile de 

curs, chiar şi după pandemie, 

studenţii să poată urmări cur-

surile de oriunde.

Acest lucru se aplică şi în 

cazul profesorilor. Ei ar trebui 

să îşi poată preda materia de 

oriunde s-ar afl a.

„Cred că online-ul mi-a des-

chis ochii legat de cum se poa-

te dezvolta educaţia. Sunt avan-

taje mari. Studentul să poată 

urmări cursurile de oriunde se 

afl ă, în autobuz, la muncă, iar 

profesorul ar trebui să poată 

preda de oriunde, chiar dacă 

se afl ă pe vârful unui munte”, 

a adăugat expertul.

Festivitățile de absolvire rămân interzise și în 2021?
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Diana CÎMPEAN
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Licitaţia pentru lucrările 

de execuţie la obiectivul 

„Revitalizare şi activare 

Parcul Feroviarilor” 

a fost suspendată. 

Procedura a fost contes-

tată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor (CNSC).

Licitaţia pentru atribuirea 

contractului de execuţie a lu-

crărilor la Parcul Feroviari-

lor a fost suspendată tempo-

rar, după ce o fi rmă intere-

sată de lucrare a contestat 

la CNSC procedura, cerând 

modifi carea caietului de sar-

cini. Astfel, până la soluţio-

narea contestaţiei, licitaţia a 

fost suspendată, a explicat 

viceprimarul Dan Tarcea, 

pentru monitorulcj.ro.

„Au fost vreo 14 firme în-

scrise care au făcut tot fe-

lul de solicitări. Le-am răs-

puns celor care au făcut so-

licitările, deci încă nu a fost 

atins termenul limită de de-

punere a ofertelor. Una din-

tre firme a făcut o contes-

taţie la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contesta-

ţiilor (CNSC), pentru modi-

ficarea caietului de sarcini 

şi până în momentul în ca-

re CNSC clarifică acest as-

pect, adică ne spune dacă 

trebuie sau nu să modificăm 

caietul de sarcini, este sus-

pendată licitaţia. Nu este 

suspendată procedura de li-

citaţie, ci doar partea preli-

minară a ei, pentru că se 

află încă în faza de depune-

re a ofertelor”, a declarat 

Dan Tarcea.

Licitaţia privind lucrările 

de execuţie la obiectivul „Re-

vitalizare şi activare Parcul 

Feroviarilor” a fost lansată 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca în Sistemul Elec-

tronic de Achiziţii Publice 

(SEAP), în noiembrie 2020.

Potrivit anunţului, valoa-

re totală estimată a contrac-

tului se ridică la 43.280.882,27 

de lei (peste 8,8 milioane de 

euro, fără TVA), durata de 

execuţie fi ind de 22 de luni. 

Pentru fi nanţarea investiţiei, 

municipalitatea speră la atra-

gerea de fonduri europene.

Patru mari obiective 
de investiţii 
în Parcul Feroviarilor

În cadrul proiectului de 

modernizare a Parcului Fe-

roviarilor sunt cuprinse pa-

tru obiective. Mai întâi, se 

va amenaja Parcul Ferovia-

rilor, în suprafaţă de 53.457 

metri pătraţi, prin plantarea 

de arbori şi alte tipuri de 

vegetaţie, amplasarea de 

bănci moderne, echipamen-

te de joacă şi de fitness, re-

alizarea unui loc pentru jo-

curi de masă, instalarea de 

cişmele, rastele pentru bici-

clete, iluminat public.

De asemenea, vor fi  rea-

lizate două lacuri de agre-

ment (unul de 1.088 mp, ce-

lălalt de 548 mp), despărţi-

te de o platformă de odihnă, 

de pe care va putea fi  admi-

rată priveliştea. Parcul Fero-

viarilor va oferi astfel un ni-

vel ridicat de biodiversitate, 

toate amenajările propuse ţi-

nând cont de obiectivele le-

gate de protejarea naturii şi 

a mediului înconjurător.

Noi alei pietonale, 
amfi teatre, platforme 
pentru odihnă

Mai apoi, lucrările de 

modernizare cuprind ame-

najarea străzii Parcul Fero-

viarilor, prin înlocuirea in-

tegrală a pavajului, a mo-

bilierului urban şi a siste-

mului de iluminat, precum 

şi prin plantarea de arbori. 

Vor fi amenajate piste pen-

tru biciclete şi vor fi am-

plasate staţii de alimentare 

pentru bicicletele şi troti-

netele electrice.

De asemenea, investiţia 

propune reamenajarea ma-

lurilor râului Someşul Mic 

din dreptul Parcului Ferovi-

arilor, prin amenajări peisa-

jere, noi alei pietonale (din 

lespezi de piatră), vegeta-

ţie, mobilier urban şi ilumi-

nat cu sistem LED.

Într-un final, obiectivul 

de investiţii va cuprinde şi 

realizarea a două pasarele 

pietonale destinate pietoni-

lor şi bicicliştilor, care vor 

face legătura cu parcul, din-

spre strada Traian. 

Tot pe malurile Someşu-

lui Mic vor fi construite do-

uă amfiteatre de mici di-

mensiuni şi două platforme 

pentru odihnă.

Parcul Feroviarilor 
rămâne în licitație!
După ani de incertitudine, soarta Parcului Feroviarilor 
e pusă din nou sub semnul întrebării

Situația Parcului Feroviarilor este din nou incertă. 
Licitația a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Arhitectul judeţului 

Cluj, Claudiu Salanţă, 

a laudat pe pagina 

sa de Facebook proiectul 

noului Liceu Reformat 

din Huedin.

Clujenii i-au amintit în-

să în secţiunea de comen-

tarii de „palatele” constru-

ite aici care a „urâţesc” as-

pectul localităţii.

„Calitatea actului educa-

ţional este influenţată şi de 

calitatea spaţiilor în care se 

desfăşoară activitatea de în-

văţare. Cu cât spaţiile sunt 

mai primitoare, adaptabile 

cerinţelor în schimbare, cu 

atât putem să sperăm la un 

act educaţional de calitate”, 

a declarat Salanţă.

Proiectul liceului cu 13 cla-

se a fost realizat de arhitecţii 

Ferencz Bakos, Cristian Ur-

can, Ioana Man, Gloria Diu-

gan. Lucrările la sediul liceu-

lui vor debuta în 2021.

„În sfârşit o construcţie fă-

cută cu capul, că e plin Huedi-

nul de castele, oare cine a dat 

autorităţile de construire pentru 

acele castele care au desfi gurat 

oraşul”, a scris un clujean pe 

pagina de socializare a arhitec-

tului. Arhitectul judeţului a ară-

tat că aceste construcţii sunt re-

alizate fără autorizaţie.

Noul liceu din Huedin, 
lăudat de arhitectul judeţului
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Primăria Cluj-Napoca 

va începe în luna martie 

lucrările de modernizare 

şi reabilitare a Bulevardului 

21 Decembrie, una dintre 

cele mai importante 

artere din oraş.

La începutul lunii octom-

brie, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a autorizat exe-

cutarea lucrărilor de con-

struire în cadrul proiectului 

de modernizare a Bulevar-

dului 21 Decembrie 1989 – 

realizare benzi dedicate 

transportului public în co-

mun, iar acum lucrările sunt 

aproape de start. Dan Tar-

cea, viceprimarul Munici-

piului Cluj-Napoca, a anun-

ţat că lucrările vor începe 

cel mai probabil în luna mar-

tie, fiind pusă la punct toa-

tă documentaţia necesară.

„Vom începe în această pri-

măvară lucrările pe Bulevardul 

21 Decembrie, cel mai proba-

bil în martie. În acest moment 

avem toate actele necesare şi 

vom da startul proiectului în 

momentul în care şi vremea va 

fi  una favorabilă. În perioada 

următoare vom mai avea lu-

crări pe străzile Cardinal Iuliu 

Hossu, dar şi pe strada Mihai 

Eminescu. Încercăm să găsim 

şi soluţii pentru lărgirea zonei 

verzi din zona Expo Transilva-

nia pentru ca oamenii să se 

poată bucura de cât mai mult 

spaţiu verde”, a declarat Dan 

Tarcea la Radio Cluj.

Apar modifi cări 
majore în trafi c

Potrivit proiectului, în pri-

ma etapă se vor realiza in-

clusiv lucrări de infrastructu-

ră, amenajare spaţiu public, 

semaforizare, iluminat public 

modern şi mobilier urban. 

Astfel, o serie de modifi cări 

în trafi c şi la transportul în 

comun vor apărea pe una din-

tre cele mai circulate artere.

Drept rezultat, administra-

ţia locală se aşteaptă la scă-

derea gazelor cu efect de se-

ră, creşterea numărului de pa-

sageri transportaţi cu mijloa-

cele de transport în comun, 

dar şi creşterea numărului de 

biciclişti şi de pieton.

Potrivit administraţiei lo-

cale, planurile principale pri-

vind modernizarea Bulevar-

dului 21 Decembrie 1989 vi-

zează creşterea confortului pi-

etonilor şi al celor care folo-

sesc transportul în comun, dar 

şi scoaterea trafi cului.

De asemenea, se doreşte 

reabilitarea pistelor de bici-

clete, modernizarea zonelor 

pietonale extinse, sistem nou 

de benzi dedicate mijloacelor 

de transport în comun, staţii 

de încărcare pentru maşinile 

electrice sau senzori de mă-

surare a trafi cului.

Benzi dedicate 
pentru autobuze

Mai departe, pe tronsonul 

cuprins între Biserica Sfân-

tu Petru şi până la intersec-

ţia cu strada Regele Ferdi-

nand, se doreşte realizarea 

de benzi dedicate transpor-

tului public, inclusiv lucrări 

de infrastructură, amenaja-

rea spaţiului public, sema-

forizare, iluminat public şi 

mobilier urban.

Cea mai mare provocare es-

te partea cuprinsă între Biseri-

ca Sfântu Petru şi spaţiul din 

faţa Turnului BRD. „Aici e cea 

mai mare schimbare. Acea par-

care din faţa bisericii este eli-

minată şi se face un mic scuar 

cu vegetaţie şi bănci. Ce a fă-

cut posibil eliminarea de ma-

şini pe acest tronson este utili-

zarea temporară a terenului de 

la Centrul Cultural Transilva-

nia ca parcare. Benzile de au-

tobuz şi biciclete sunt conti-

nue, neîntrerupte în această zo-

nă”, a punctat arhitectul Eugen 

Pănescu (Planwerk).

Începe calvarul în cartierul Mărăști!
Șantier pe Bulevardul 21 Decembrie, din luna martie. Vor fi introduse benzi dedicate autobuzelor și piste de biciclete.

Lucrările vizează o serie de modifi cări în trafi c pe una dintre cele mai circulate artere din oraș

Prin proiect se propun ur-
mătoarele lucrări de 
intervenție:

– construirea/moderniza-
rea/reabilitarea/extinde-
rea pistelor pentru 
bicicliști,

– crearea/modernizarea/
extinderea sistemelor de 
închiriere de biciclete (bike 
sharing),

– construirea/moderniza-
rea/extinderea de zone și 
trasee pietonale, inclusiv 
măsuri de reducere a trafi -
cului auto în anumite zone,

– plantarea de arbori, lu-
crări de realizare a siste-
melor rutiere,

– lucrări de semaforizare.

Ce se schimbă 
în Mărăști?

Giorgiana AMARIE
redacţia@monitorulcj.ro

Doi clujeni, Maria 

şi Lukasz Lichtenberg 

au pus la cale o afacere ine-

dită cu farfurii comestibile 

din produse bio

Maria şi Lukasz Lichtenberg 

au adus un element de nouta-

te în restaurantele din Cluj-Na-

poca, după ce au realizat farfu-

rii şi tacâmuri biodegradabile 

din tărâţe 100% naturale. Ali-

mentele lichide sau solide pot 

fi  ţinute în aceste produse bio, 

care pot fi  şi ele consumate.

Ideea afacerii a pornit din-

tr-o vizită a celor doi soţi în Po-

lonia, unde au mâncat din a-

ceste farfurii întâmplător.

Clujenilor li s-a părut o i-

dee genială să le aducă şi în 

România un astfel de produs, 

iar clienţii s-au arătat încân-

taţi de această inovaţie. Far-

furiile sunt destinate în pri-

mul rând unităţilor în care se 

urmăreşte optimizarea cos-

turilor prin eliminarea spălă-

rii veselei, precum şi acelora 

unde nu există o infrastruc-

tură de spălare a acesteia, de 

exemplu în mall-uri sau re-

staurante stradale.

Preţul unei farfurii comesti-

bile este de aproximativ un leu, 

iar avantajul îl constituie exclu-

derea tacâmurilor din plastic şi 

un mod de a avea grijă de na-

tură. Produsele bio pot fi  recu-

noscute datorită culorii maronii 

şi a designului diferit.

Cuplul a încheiat un con-

tract de distribuţie cu o fi r-

mă poloneză, numită Bio-

trem, iar produsele au fost 

introduse la street food-urile 

din Cluj-Napoca. În anul 2019, 

brandul a fost prezent la toa-

te evenimentele locale, lucru 

care a adus vânzări record, 

comenzile depăşind capaci-

tatea de producţie.

Pandemia, o provocare 
pentru brandul clujean

Pentru că perioada actuală 

provocată de pandemie a avut 

un impact major asupra aface-

rilor, planul optimist al brandu-

lui pentru perioada aceasta a 

trebuit ajustat semnifi cativ.

„Viziunea noastră de afa-

ceri este dependentă de o vi-

ziune personală asupra a ce-

ea ce presupune calitatea vie-

ţii, aşa că integrăm în toate 

planurile bucuria de a proiec-

ta, de a creşte, de a ne adap-

ta şi în timp pentru a găsi 

echilibru şi în viaţa persona-

lă.”, a declarat Maria Lich-

tenberg pentru monitorulcj.ro

Farfurii comestibile, 
create de doi clujeni

Carmen LUCUŢ
redacţia@monitorulcj.ro

Cei mai bătrâni copaci 

din Cluj-Napoca se afl ă atât 

în parcurile din oraş, cât şi 

în curţile clujenilor. Mulţi 

dintre ei trec neobservaţi, 

chiar dacă veghează asupra 

clujenilor de sute de ani.

În municipiul Cluj-Napoca 

există zece copaci încărcaţi de 

valori şi semnifi caţie istorică. 

Unii dintre ei dăinuie de pes-

te 200 de ani, lucru care îi fa-

ce să fi e extrem de valoroşi. 

Chiar dacă aceştia sunt incluşi 

într-un plan urbanistic de 

acum aproximativ 10 ani, nu 

au statut legal protejat.

„Sigur arborele ne-ar vor-

bi despre variaţii climatice, 

diverşi factori de poluare ca-

re s-au depozitat între ine-

lele de creştere, deci putem 

spune că este ca o bibliote-

că. Atât de multe informa-

ţii sunt stocate în arborii bă-

trâni, dacă nu chiar mai mul-

te decât într-o bibliotecă. 

Tăierea unui astfel de arbo-

re înseamnă 30 de minute 

de lucru, dar cu asta se şterg 

o mulţime de valori şi infor-

maţii foarte importante”, a 

declarat Tibor Hartel pen-

tru monitorulcj.ro.

Cei mai bătrâni copaci 
din Cluj-Napoca: 
peste 200 de ani

Cel mai bătrân arbore din 

oraşul de pe Someş este un 

frasin din Parcul sportiv u-

niversitar „Iuliu Haţieganu”, 

de pe strada Pandurilor nu-

mărul 7, cu circumferinţa 

trunchiului de 508 cm. Aces-

ta supravieţuieşte printre 

noi de 210-240 de ani, fiind 

martorul multor schimbări 

din jurul său.

Alţi doi arbori din Cluj-Na-

poca au vârsta estimată tot de 

două secole. Este vorba de un 

frasin şi un stejar, care au vâr-

sta de aproximativ 200-230 de 

ani. Stejarul este situat pe Ale-

ea Muzeului Etnografi c, în 

apropierea Parcului Etnogra-

fi c „Romulus Vuia”. Frasinul 

se afl ă în curtea dintre con-

strucţiile de pe strada Moţilor 

28, strada Moţilor 30 şi Car-

dinal Iuliu Hossu 33.

În curtea unei case din Gri-

gorescu există un alt frasin ca-

re are peste două secole, mai 

exact de aproximativ 200-220 

de ani şi cu circumferinţa trun-

chiului 430 cm. Un arbore din 

aceeaşi specie se afl ă în Parcul 

Copiilor de pe Aleea Stadionu-

lui şi le face umbră vizitatorilor 

săi de aproximativ 190-210 ani.

Copaci din Cluj ce dăinuie 
de mai bine de un secol

Un stejar afl at în Campu-

sul Haşdeu are aproape 200 

de ani. Vârsta sa este estima-

tă la 170-200 de ani şi are cir-

cumferinţa de 420 cm. Cu ace-

eaşi circumferinţă a trunchiu-

lui şi situat în Haşdeu, un alt 

ştejar are în jur de 150-180 de 

ani. Locaţia exactă este în spa-

tele Căminului 7. Cei doi ar-

bori din campusul studenţesc 

„au vegheat” asupra multor 

generaţii de studenţi.

În Parcul sportiv Universi-

tar „Iuliu Haţieganu”, unde se 

afl ă şi cel mai bătrân frasin din 

municipiu, regăsim un plop 

negru care trăieşte de 130-150 

de ani gros de 744 cm. Un alt 

plop negru cu o semnifi caţie 

istorică imensă este situat în 

Parcul Rozelor, între terenuri-

le de tenis. Are aproximativ 

100-150 de ani şi este extrem 

de gros, având circumferinţa 

trunchiului de 920 cm.

Grădina Botanică are şi ea 

astfel de copaci cu vârste impre-

sionante. Acolo se afl ă un plop 

negru cu vârsta între 130-140 de 

ani, gros de 757 cm, care îi im-

presionează pe vizitatori.

Cei mai bătrâni copaci din Cluj-Napoca 
veghează asupra orașului de sute de ani



8 IT&C monitorulcj.ro | miercuri, 27 ianuarie 2021

PUBLICITATE

TikTok e cea mai popula-

ră reţea din rândul tineri-

lor şi nu numai. Numai 

că vine la pachet cu 

multe pericole, iar unul 

dintre ele îţi aduce amin-

te de „Balena Albastră”.

TikTok e o reţea de socia-

lizare care s-a impus foarte 

bine în rândul tinerilor şi se 

bucură de un real succes. Nu-

mai că acolo există şi perico-

le. Ţinând cont că (mai ales) 

minorii au acces la platformă, 

ele nu trebuie ignorate.

O fetiţă în vârstă de 10 ani 

din Palermo a murit după ce a 

participat la o provocare extrem 

de periculoasă – „jocul cu eşar-

fa”. Mulţi experţi cred că astfel 

de jocuri sunt extrem de peri-

culoase şi imediat au făcut le-

gătură cu ”Balena Albastră” – 

un joc din 2017 care avea, ca 

ultimă etapă, sinuciderea.

Pericolul de pe TikTok 
care-ţi aduce aminte 
de „Balena Albastră”

Potrivit playtech.ro, după 

decesul minorei, autorităţile 

din Italia au decis să interzi-

că accesul celor mici la apli-

caţie. Astfel, platforma e blo-

cată pentru cei care nu-şi pot 

demonstra vârsta. Dar nu în-

seamnă că pericolul a trecut, 

pentru că astfel de provocări 

controversate pot apărea în o-

rice formă.

Bogdan Botezatu, expert 

în securitate IT, a explicat la 

Digi24 cât de periculoasă es-

te aplicaţia TikTok şi ce so-

luţii pot fi  luate pentru ca o 

asemenea tragedie să nu se 

mai repete.

„Problema TikTok e, pro-

babil, problema de care sufe-

ră orice reţea socială. Foarte 

mulţi tineri, care încearcă să 

facă foarte mult trafi c, făcând 

chestii mai mult sau mai pu-

ţin periculoase. TikTok e una 

dintre reţelele care a început 

să crească exploziv, dar nu e 

singur reţea care astfel de pro-

bleme. Acum câţiva ani era la 

modă să mănânci pastile de 

detergent, acum câteva luni 

era la modă să dansezi în a-

fara maşinii care încă era pe 

stradă. Adolescenţii, tinerii au 

fost întotdeauna rebeli, încer-

când să facă cât mai multe vi-

zualizări în scopul monetiză-

rii acestor conturi”, a explicat 

Bogdan Botezatu.

Astfel de provocări au ex-

trem de mare succes şi e lesne 

de înţeles de ce tinerii sunt fas-

cinaţi. Expertul admite că„este 

foarte greu să identifi ci un uti-

lizator, atâta vreme cât nu-l pui 

să-şi facă o fotografi e cu un act 

de identitate sau cu părinţii ca-

re să-i dea voie pe respectiva 

reţea socială”.

Mare atenţie în această 

privinţă ar trebui să aibă, de 

fapt, părinţii.

„Din nefericire, cred că 

avem o problemă reală cu lip-

sa de educaţie tehnologică. 

Cel puţin când eram noi elevi, 

venea cineva la şcoală să ne 

facă un curs de educaţie ru-

tieră. În acest moment, avem 

o armă extraordinară în mâ-

nă, pe care o putem folosi în 

benefi ciul nostru sau în de-

trimentul nostru. Tehnologia 

este o armă şi ar trebui pre-

dată la şcoală, în aşa fel în-

cât toată lumea să înţeleagă 

cum să interacţioneze în si-

guranţă pe internet, cum să 

se ferească de potenţiali pră-

dători sexuali sau de persoa-

ne necunoscute care încear-

că să-ţi facă rău într-un fel 

sau altul”, a precizat exper-

tul în securitate IT.

Provocarea care a adus 

moartea fetiţei din Italia adu-

ce aminte de un joc din 2017 

– Balena Albastră. Acolo era 

vorba de zeci de provocări zil-

nice, care ar fi  trebuie înde-

plinite. Ultima etapă o repre-

zenta chiar sinuciderea.

Pericolele de pe TikTok, la un alt nivel? 
Provocarea care-ți aduce aminte de „Balena Albastră” și care poate duce la tragedii

Foarte mulţi tineri, care încearcă să facă foarte mult trafi c, fac chestii mai mult sau mai puţin periculoase folosind aplicația

Pandemia de coronavirus 

a venit la pachet cu multe 

frici şi anxietăţi, provoca-

te de noua situaţie. Unele, 

însă, sunt doar frici ima-

ginare, cum e cea referi-

toare la antenele 5G.

De când a izbucnit pan-

demia de coronavirus, pe in-

ternet s-a răspândit un val 

de teorii ale conspiraţiei. S-a 

vorbit despre antenele 5G 

care ar răspândi virusul, des-

pre ciparea populaţiei, des-

pre un plan al ocultei mon-

diale, despre implicarea lui 

Bill Gates şi multe altele din 

aceeaşi zonă.

Vocile raţionale, ale exper-

ţilor, ale medicilor au fost re-

duse la tăcere şi acoperite de 

zgomotul creat de cei care răs-

pândeau, în cunoştinţă de ca-

uză sau nu, teorii aberante 

despre pandemie. Ca orice 

minciună sau informaţie alar-

mistă, totul s-a propagat mult 

mai repede.

O minciună rostogolită in-

tens şi care ajunge la tot mai 

mulţi oameni poate deveni, la 

un moment, adevăr, zice o 

vorbă. Cam aşa a fost şi cu 

tehnologia 5G. Deşi experţii 

susţin că nu-i nimic mai mult 

decât un pas înainte făcute – 

la fel cum s-a întâmplat cu 

tranziţia de la 3G la 4G – au 

existat mulţi care au crezut şi 

încă mai cred că antenele răs-

pândesc virusul.

Greu de înţeles, în condi-

ţiile în care mulţi dintre cei 

care cred acest lucru neagă, 

de fapt, existenţa virusului.

Studiul amintit arată că fa-

ke news-urile despre perico-

lele tehnologiei 5G şi legătu-

rile sale cu coronavirusul s-au 

răspândit online şi pe reţele-

le de socializare încă de când 

Organizaţia Mondială a Sănă-

tăţii a declarat pandemie. Unul 

dintre cele mai cunoscute ca-

zuri se referă la antenele de 

telefonie din Marea Britanie, 

arse de un grup restrâns de 

persoane după ce au crezut 

că acestea sunt de 5G şi că 

aşa vor stopa răspândirea vi-

rusului SARS-CoV-2.

Există câteva mituri rosto-

golite intens în social-media 

şi nu numai. Informaţii care, 

evident, nu-s demonstrate şi 

sunt negate de experţi:

¤ consumul de alcool, în spe-

cial vin, creşte imunitatea la 

COVID-19;

¤ expunerea la soare previne 

răspândirea COVID-19 sau es-

te mai puţin probabil să se 

răspândească în zone calde şi 

însorite;

¤ remedii casnice pot preve-

ni sau vindeca COVID-19;

¤ COVID-19 se răspândeşte 

prin reţele celulare 5G

5G, Bill Gates 
şi oculta mondială

Studii efectuate anul trecut 

făceau referire şi la Bill Gates. 

Prin intermediul fundaţiei pe 

care o conduce, s-a implicat 

în multe campanii umanita-

re. De asemenea, a donat su-

me uriaşe pentru dezvoltarea 

unor tratamente care să com-

bată cele mai grave boli cu 

care se confruntă omenirea. 

Pune şi acum umărul masiv 

la dezvoltarea unui vaccin îm-

potriva coronavirus.

Mulţi, însă, nu-l văd un fi -

lantrop ci, din contră, ca pe 

un păpuşar al acestei crize. 

Se crede că a contribuit la a-

pariţia acestei crize tocmai 

pentru a veni apoi cu un vac-

cin şi pentru a se îmbogăţi şi 

mai tare.

OMS arată clar că virusu-

rile nu se răspândesc prin un-

dele radio sau prin reţelele 

mobile. Nu există nicio legă-

tură între răspândirea corona-

virus şi reţelele 5G, mai ales 

că în multe ţări în care a apă-

rut virusul nu există astfel de 

reţele 5G. Boala COVID-19 es-

te răspândită de persoanele 

infectate prin strănut sau tu-

şit. De asemenea, oamenii se 

pot infecta dacă ating supra-

feţe pe care se afl ă virusul şi 

mai apoi îşi duc mâna la ochi, 

nas sau gură.

Minciunile despre 5G, 
efectul bulgărelui de zăpadă

BOGDAN BOTEZATU | 
expert în securitate IT

 „Din nefericire, cred 
că avem o problemă 
reală cu lipsa de 
educație tehnologică. 
Tehnologia este o 
armă și ar trebui 
predată la școală,
 în așa fel încât toată 
lumea să înțeleagă 
cum să interacționeze 
în siguranță 
pe internet, cum să se 
ferească de potențiali 
prădători sexuali 
sau de persoane 
necunoscute care 
încearcă să-ți facă rău 
într-un fel sau altul “
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Cancelarul german, Angela 

Merkel, l-a invitat pe Joe 

Biden, luni seară, în cursul 

primei lor discuţii telefoni-

ce după instalarea noului 

preşedinte american la 

Casa Albă, să efectueze o 

vizită în Germania "imedi-

at ce pandemia va permite 

acest lucru", a anunţat 

purtătorul de cuvânt al 

guvernului federal, Steffen 

Seibert, notează AFP.

Şefa guvernului de la Ber-

lin, care va părăsi cancelaria 

după alegerile legislative de la 

26 septembrie, i-a spus lui Joe 

Biden că Germania este pregă-

tită "să îşi asume responsabi-

lităţi pentru a face faţă provo-

cărilor internaţionale alături de 

partenerii europeni şi transatlan-

tici", a precizat Steffen Seibert 

într-un scurt comunicat.

Cei doi responsabili poli-

tici au mai căzut de acord 

pentru a sublinia că lupta îm-

potriva pandemiei de CO-

VID-19 necesită "eforturi in-

ternaţionale sporite", a adău-

gat el la fi nalul unei convor-

biri mai călduroase decât ce-

le cu Donald Trump.

Pe de altă parte, Angela 

Merkel a salutat decizia lui 

Joe Biden de a reintegra ţara 

sa în Acordul de la Paris pri-

vind schimbările climatice, 

precum şi în Organizaţia Mon-

dială a Sănătăţii de unde pre-

decesorul său se retrăsese cu 

mare zgomot.

În timpul celor patru ani la 

Casa Albă, predecesorul lui 

Joe Biden, Donald Trump, nu 

a mers niciodată în Germania. 

Deşi SUA şi Germania întreţin 

tradiţional relaţii strânse, man-

datul lui Trump a fost marcat 

de o răcire considerabilă între 

Berlin şi Washington.

Fostul preşedinte american 

a criticat mai ales ce conside-

ra slaba contribuţie fi nancia-

ră a Germaniei la NATO, dar 

şi exporturile germane.

Fără să se consulte cu par-

tenerii internaţionali, el a 

anunţat în iulie retragerea a 

12.000 de soldaţi americani 

staţionaţi în Germania.

Relaţia dintre Angela Mer-

kel şi Donald Trump a fost bi-

necunoscută ca difi cilă.

Joi, ea a dat asigurări 

într-o conferinţă de presă că 

există mai mult teren de în-

ţelegere cu Washingtonul 

odată ce Joe Biden l-a înlo-

cuit pe Donald Trump.

Miercuri, în cursul ceremo-

niei de învestire a lui Joe Bi-

den, preşedintele Germaniei, 

Frank-Walter Steinmeier, a fă-

cut cunoscută "imensa uşu-

rare" a Germaniei de a-l ve-

dea pe Joe Biden instalat la 

Casa Albă.

Președintele Biden, 
invitat în Germania

Camera inferioară a parla-

mentului canadian a apro-

bat luni o moţiune cerând 

premierului Justin 

Trudeau să interzică în 

Canada grupul de extremă 

dreaptă american Proud 

Boys cu titlul de "entitate 

teroristă", notează AFP.

Guvernul canadian a infor-

mat recent că agenţiile sale 

de securitate supraveghează 

îndeaproape această organi-

zaţie şi strâng dovezi pentru 

a sprijini înscrierea grupului 

pe lista sa neagră.

„Astfel de liste trimit un me-

saj clar, şi anume că niciodată 

Canada nu va tolera actele de 

violenţă”, a indicat o purtătoa-

re de cuvânt a ministrului se-

curităţii publice Bill Blair.

„Atunci când o entitate es-

te înscrisă pe listă, instituţii-

le fi nanciare îi blochează ac-

tivele”, a precizat ea.

Propusă de Noul Partid 

Democrat (NPD, stânga), 

moţiunea adoptată de Ca-

mera Comunelor îndeamnă 

guvernul liberal condus de 

Justin Trudeau „să utilize-

ze toate mijloacele la dispo-

ziţia sa pentru a răspunde 

la proliferarea grupurilor pli-

ne de ură ale adepţilor su-

premaţiei rasei albe înce-

pând cu desemnarea imedi-

ată a Proud Boys ca entita-

te teroristă” în Canada.

Membri ai Proud Boys, grup 

fondat de un canadian care ul-

terior s-a delimitat de el, s-au 

afl at în număr mare printre 

partizanii lui Donald Trump 

care au luat cu asalt Capitoliul 

la Washington pe 6 ianuarie.

Cu câteva zile mai devre-

me, liderul acestei miliţii 

americane, Enrique Tarrio, 

a fost arestat.

În Canada, cinci membri 

ai grupului aparţinând Mari-

nei regale canadiene au fost 

chemaţi la ordine pentru că 

au întrerupt o ceremonie au-

tohtonă la Halifax, în Noua 

Scoţie (sud-est), în 2017.

Zeci de organizaţii sunt in-

terzise în Canada, printre ca-

re Al-Qaida, Hezbollah, taliba-

nii sau gruparea Stat Islamic.

Gruparea Proud Boys, 
desemnată 
ca „entitate teroristă”

Senatorul american Bernie 

Sanders, fotografi at la cere-

monia de învestitură de 

miercuri a preşedintelui 

Joe Biden în timp ce purta 

o pereche de mănuşi cu un 

singur deget şi aruncând 

o privire încruntată din 

spatele măştii sanitare, într-

o imagine care a făcut ime-

diat furori pe internet, s-a 

declarat duminică bucuros 

că ar putea contribui la 

strângerea a milioane de 

dolari în scopuri caritabile, 

informează Reuters.

Provocând amuzament la 

nivel global după ce a devenit 

virală, imaginea a fost editată 

în contexte dintre cele mai sur-

prinzătoare: mănuşile lui San-

ders atingând mâna lui Dum-

nezeu din pictura lui Miche-

langelo care decorează Cape-

la Sixtină, senatorul democrat 

ajutând-o pe Demi Moore să 

modeleze lut la roata cerami-

că în celebra scenă din fi lmul 

''Ghost'' sau Sanders fi ind pre-

zentat alături de participanţii 

la Conferinţa de la Ialta din Al 

Doilea Război Mondial, în 1945, 

aşezat alături de prim-minis-

trul britanic Winston Chur-

chill, preşedintele american 

Franklin Roosevelt şi liderul 

sovietic Iosif Stalin.

Întrebat duminică la postul 

de televiziune CNN dacă este 

la fel de amuzat ca restul lumii 

de succesul imaginii sale deve-

nite virale, senatorul de 79 de 

ani a spus, zâmbind, că este de-

osebit de bucuros că mănuşile 

lui cu un singur deget, tricota-

te manual, masca albastră şi pri-

virea lui încruntată ar putea 

strânge bani pentru americanii 

nevoiaşi.„Nu doar că ne dis-

trăm, dar avem de gând ca aici, 

în Vermont, să vindem în toată 

ţara hanorace şi tricouri, iar în-

treaga sumă care va fi  colecta-

tă - mă aştept la vreo două mi-

lioane de dolari - va fi  destina-

tă unor programe precum „Meals 

on Wheels”, care asigură hra-

na vârstnicilor cu venituri mi-

ci”, a spus Bernie Sanders.

„Aşa că s-a dovedit a fi  de 

fapt şi un lucru benefi c, nu doar 

ceva amuzant”, a spus acesta.

Jen Ellis, o profesoară din 

Vermont, a scris pe Twitter că 

i-a dăruit mănuşile lui San-

ders, pe care le-a tricotat din 

lână reciclată de la nişte pu-

lovere, în urmă cu doi ani.

Sanders s-a remarcat în tim-

pul ceremoniei de învestitură 

prin ţinuta lui compusă dintr-

o pereche de mănuşi cu un de-

get, o geacă de snowboarding 

creată de compania Burton, 

din Vermont, şi un plic porto-

caliu pe care îl ţinea la subraţ.

Bernie Sanders folosește 
în scopuri caritabile fotografia 
de la inaugurarea lui Biden
Bernie Sanders monetizează imaginea sa care a devenit virală 
pentru o cauză bună – strânge bani pentru caritate prin vânzarea 
unui hanorac imprimat cu celebra fotografie de la Ziua Inaugurării.

Magazinul de campanie al senatorului Vermont a dezvăluit săptămâna 
aceasta hanoracul „Chairman Sanders”. Bluza din bumbac organic 
are prețul de 45 de dolari și este imprimată cu faimoasa imagine 
a lui Sanders la inaugurarea președintelui Biden.
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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. (3.7)

¤ 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. (12.14)

¤ 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.

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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APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, et. 1, mobilat, supr. 50 mp, în 
cart. Mănăștur, aproape de mij-
loacele de transport, preț 200 eu-
ro. Informații suplimentare la tele-
fon 0742-128138. (1.7)

¤ 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. 
(5.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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.

¤ 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. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (2.7)

¤ 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 te-
lefon 0742-431611.

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer 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. (2.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(2.7)

¤ 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, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-

lefoane la 0759-660846.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricaţie 2012, 
167000 km/bord, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negoci-
abil. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. 
(1.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare. 
Preţ 2800 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0744-563594. (2.14)

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0740-823056. (4.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (2.7)

¤ Vând TV color. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0749-892645. (2.14)

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinenţă, toate mărimile, la 
preţ bun. Pentru informaţii și de-
talii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-282885. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tricotat SI-
MAC DX 2000, cu 100 de ace, 
front de lucru. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la 
0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preţ 60 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcţionează pe butelie și pe 
reţea de gaz, stare foarte bu-
nă, preţ 200 RON. Informaţii și 
detalii la tel. 0748-220979. 
(2.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUA-
TECH 1600 W, fi ltrare prin apă, 

preţ 200 RON. Pentru alte in-
formaţii sunaţi la tel. 
0748-220979. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (10.14)

¤ 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. (2.7)

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

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

DIVERSE

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent 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. (3.60)

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

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Infor-
maţii la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7) 

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

¤ Vând nucă în coajă. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0727-182339. (7.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informaţii și detalii 
la telefon 0744-282885. (8.14)

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

¤ Vând seminţe de spanac și 
de salată. Inf la tel. 
0745-300323, 0264-424005. 
(12.14)
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Abonează-te 
la monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Handbaliste de la 
„U” joacă astăzi 
în Liga Florilor
Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj va disputa as-
tăzi, de la ora 15:45 meciul din 
cadrul etapei a 8-a a Ligii 
Naţionale, în compania echipei 
CSM Slatina, ocupanta locului 13 
în clasament cu 4 puncte.
Joi fetele noastre vor avea o zi de 
pauză iar vineri, de la ora 12, vor 
primi replica formaţiei Minaur 
Baia Mare, într-un meci contând 
pentru etapa a 9-a a competiţiei.
Maramureșencele, care vin du-
pă înfrângerea suferită dumini-
că în Rusia în Liga Europei 
(27-33 cu Astrahanocika) se afl ă 
în prezent pe treapta a treia a 
podiumului cu 16 puncte și la e-
galitate cu ocupanta locului doi, 
Măgura Cisnădie.
Ambele întâlniri vor avea loc în 
Sala Polivalentă din capitală și 
vor putea fi  urmărite, contra 
cost, pe site-ul Federaţiei 
Române de Handbal.

Vlad Dragomir 
a semnat 
cu Virtus Entella
Vlad Dragomir a fost transferat, 
marţi, de la echipa italiană de fot-
bal Perugia (liga a treia – Serie C) 
la formaţia Virtus Entella, din 
Serie B, au anunţat cele două clu-
buri pe site-urile lor ofi ciale.
Mijlocașul de 21 de ani (va împli-
ni 22 pe 24 aprilie) a fost transfe-
rat defi nitiv la Entella după ce a 
disputat 76 de partide și a marcat 
3 goluri pentru Perugia.
Dragomir și-a început cariera la 
ACS Poli Timișoara, iar în 2015 
s-a transferat la Arsenal Londra, 
la care a rămas până în august 
2018, când „tunarii” l-au cedat 
la Perugia.
Vlad Dragomir a jucat la toate se-
lecţionatele de juniori ale 
României (U15, U16, U17, U18, 
U19), iar acum este component 
al naţionalei de tineret Under-21.

Qatar, ultima 
echipă calificată 
în sferturile de finală
Selecţionata Qatarului a comple-
tat tabloul sferturilor de fi nală ale 
Campionatului Mondial de hand-
bal masculin din Egipt, după ce a 
învins echipa Argentinei cu scorul 
de 26-25, luni, la Cairo.
Sud-americanii au dominat pri-
ma repriză și au avut și șapte 
goluri avans (11-4), dar la pau-
ză avantajul lor a fost minim, 
13-12, după patru goluri conse-
cutive ale qatarienilor. 
Argentina a mai condus și în re-
priza a doua, a avut 20-18, dar 
Qatarul a controlat ultima parte 
a întâlnirii și a câștigat la limită, 
cu 26-25, pe un fi nal strâns.
Califi carea Qatarului a fost facilita-
tă și de eșecul suferit de Croaţia în 
faţa Danemarcei.
Echipa Qatarului, antrenată de 
spaniolul Valero Rivera, este din 
nou în top 8 mondial, pentru a 
treia oară la ultimele patru ediţii, 
după ce a jucat fi nala în 2015.
În sferturi, Qatarul va înfrunta 
Suedia. Capul de afi ș al acestei fa-
ze va fi  duelul dintre Spania, cam-
pioana europeană, și vicecampi-
oana mondială Norvegia. Franţa 
va înfrunta echipa Ungariei, iar 
reprezentativă ţării gazdă, Egiptul, 
va primi replica Danemarcei, cam-
pioana mondială en titre.

Pe scurt

Simona Halep, numărul 

doi mondial, va juca 

primul său meci din 

2021 contra australien-

cei Ashleigh Barty, lide-

rul mondial, vineri, în 

cadrul turneului demon-

strativ „A Day at the 

Drive”, care are loc 

la Adelaide, au anunţat 

organizatorii.

Evenimentul va avea loc la 

Memorial Drive Tennis Cen-

tre din Adelaide, iar fonduri-

le adunate vor fi  donate Fun-

daţiei Tenisului Australian.

În cadrul acestui turneu 

demonstrativ va evolua şi o 

altă româncă, Irina Begu, ca-

re va juca un meci de un set 

cu tiebreak contra veteranei 

americane Venus Williams.

De la turneul demonstra-

tiv nu vor lipsi liderul ATP, 

Novak Djokovic (Serbia), 

care va primi replica tână-

rului italian Jannik Sinner. 

Legendara jucătoare ameri-

cană Serena Williams o va 

înfrunta pe japoneza Na-

omi Osaka, în timp ce spa-

niolul Rafael Nadal îl va în-

tâlni pe austriacul Dominic 

Thiem, campionul en titre 

de la US Open.

Turneul de la Adelaide 

va marca şi sfârşitul peri-

oadei de carantină obliga-

torie pentru jucătorii stră-

ini care au sosit în Austra-

lia pentru a participa la pri-

mul turneu de Mare Şlem 

al anului, Australian Open 

(8-21 februarie).

Halep debutează 
contra lui Asleigh 
Barty în 2021 CFR Cluj a învins-o pe FC 

Hermannstadt cu scorul 

de 3-1 (1-1), luni seara, 

în deplasare, la Mediaş, 

în ultimul meci din etapa 

a 18-a a Ligii I de fotbal.

Sibienii au deschis scorul 

prin brazilianul Romario Pires 

(33), după care campioana a în-

scris de trei ori, prin Alexandru 

Chipciu (37), Gabriel Debeljuh 

(51) şi Mario Rondon (81).

Campioana României ra-

tat şi alte ocazii de gol, cele 

mai mari aparţinând lui Va-

lentin Costache, Ciprian De-

ac şi Adrian Păun.

FC Hermannstadt a ajuns la 

cinci meciuri consecutive fără 

victorie, două egaluri şi trei eşe-

curi. CFR a ajuns la şapte etape 

consecutive fără înfrângere, şa-

se victorii şi un egal. În tur, clu-

jenii s-au impus cu scorul de 1-0.

Edi Iordănescu a vorbit du-

pă meci despre evoluţia cam-

pioanei României:

„Două treimi din joc am ju-

cat bine. Am început cu o oca-

zie imensă şi după aceea ne-am 

precipitat. Am transmis tensi-

une către noi… După ce am 

luat gol ne-am trezit şi am fă-

cut alt joc. În repriza a doua 

am jucat foarte aproape de ce-

ea ce îmi doresc. Mă bucur că 

am arătat caracter şi am mar-

cat de trei ori. Puteam să în-

scriem de mai multe ori. Ga-

briel Debeljuh trece printr-o 

perioadă foarte bună şi este 

efi cient pentru echipă”, a de-

clarat antrenorul lui CFR Cluj.

Edi Iordănescu l-a pierdut pe 

Damjan Djokovic şi acum vrea 

rapid doi jucători la mijlocul te-

renului. „Aveam nevoie de un 

jucător, dar a plecat Djokovic şi 

acum avem nevoie de doi. Îl aş-

tept pe primul ca să mă pot gân-

di şi la al doilea. Avem nevoie 

la mijloc de un jucător de cre-

aţie”, a mai spus tehnicianul 

formaţiei campioane.

CFR Cluj, victorie dificilă 
cu FC Hermannstadt la Mediaș

Idan a prins 12 jocuri 

pentru „U” în acest 

sezon şi a reuşit 

să înscrie de cinci ori, 

dar şi să ofere şase pase 

decisive. Decarul 

Universităţii a înscris 

primul gol într-un meci 

oficial pentru alb-negrii 

în meciul cu Gloria 

Buzău (1-2). Idan 

a mai marcat în victoria 

cu Pandurii Târgu Jiu 

(2-0), cu Csikszereda 

(1-2) şi a reuşit o dublă 

în victoria din şaispre-

zecimile Cupei 

României, de pe terenul 

Huşanei Huşi (8-2).

Fotbalistul a oferit un in-

terviu pentru site-ul clubu-

lui în care a povestit cum 

au fost primele luni petre-

cute în România.

„Cred că m-am obişnuit 

destul de rapid cu viaţa de 

aici, cu ţara. Îmi place să 

trăiesc aici. De oraş nici nu 

mai spun. Clujul e superb, 

iar oamenii sunt foarte ama-

bili şi deschişi. Legat de 

mâncarea de aici, îmi pla-

ce în special zacusca. Chiar 

Vlad Muţiu mi-a adus niş-

te zacuscă foarte bună de 

casă, făcută de mama lui. 

Chiar am învăţat puţin din 

limba voastră de prin an-

trenamente. Am început să 

înţeleg câte ceva, câţiva ter-

meni şi nu doar din fotbal. 

Uşor încep să înţeleg dis-

cuţiile din jurul meu. Pot 

să spun că m-am integrat 

rapid şi am început să mă 

înţeleg rapid că băieţii. E o 

atmosferă foarte bună în 

echipa noastră. M-a ajutat 

mult şi Gabi. Pe el l-am cu-

noscut înainte să vin aici. 

Am jucat împreună în Isra-

el.”, a declarat Golan.

Mijlocaşul Universităţii 

Cluj se află în acest moment 

în cantonament la Mogoşoa-

ia, acolo unde echipa se pre-

găteşte intens pentru fina-

lul de sezon.

„M-am simţit foarte bine 

până acum, în perioada as-

ta de pregătire. Tragem tare 

acum pentru a ne pune la 

punct cu partea fi zică. Ne 

ajută mult perioada asta să 

progresăm ca grup. Petrecem 

mult timp împreună, ne cu-

noaştem şi mai bine, iar as-

ta clar va ajuta pentru a de-

veni un colectiv mai unit şi 

mai puternic. Scopul nostru 

rămâne acelaşi. Ne dorim să 

câştigăm fi ecare joc, să ne 

menţinem pe locurile de 

play-off, iar apoi să luptăm 

pentru promovare. Voi mun-

ci atât pe teren, cât şi în a-

fara lui pentru ca obiectivul 

nostru să se transforme în 

realitate. Sunt sigur că la as-

ta vor contribui şi băieţii noi. 

Datoria noastră e să-i ajutăm 

să se integreze cât mai repe-

de în grup. Personal, tot tim-

pul vreau să îmbunătăţesc 

modul în care joc. Îmi do-

resc să înscriu şi să dau cât 

mai multe pase de gol, să 

contribui la cât mai multe 

acţiuni, pentru că acesta es-

te rolul meu şi doar aşa pot 

ajuta echipa să ajungă mai 

sus.”, a mai spus fotbalistul.

Idan este şi un pasator 

excelent, nu doar golgheter 

la Universitatea Cluj. El a 

contribuit decisiv de două 

ori la golurile Universităţii 

în victoria cu Unirea Slobo-

zia (3-1), dar şi în meciu-

rile câştigate de ”U” cu Pan-

durii Târgu Jiu (2-0), Du-

nărea Călăraşi (2-1) şi Hu-

şana Huşi (8-2).

Idan Golan a devenit unul 

dintre cei mai importanți jucă-

tori de la Universitatea Cluj de 

la instalarea lui Costel Enache 

în funcția de antrenor principal.

Ardelenii au avut un par-

curs excelent sub comanda 

noului tehnician și se clasea-

ză pe locul 6 în Liga a 2-a îna-

inte de startul returului. 

Universitatea Cluj este ca-

lifi cată și în optimile de fi na-

lă din Cupa României, acolo 

unde se va duela cu UTA Arad.

Idan Golan, golgheter la „U” Cluj: 
„M-am adaptat în acest oraş minunat”
Idan Golan a sosit pe Cluj Arena de la Hapoel Nof HaGalil şi s-a integrat rapid 
în angrenajul echipei clujene şi a devenit golgheterul formaţiei

Idan Golan, golgheterul Universităţii Cluj, a vorbit despre perioada petrecută la Universitatea Cluj
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