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EDUCAŢIE

Învăţământul dual, 
la mare căutare
La Cluj-Napoca tot mai mulţi elevi optează 
pentru clasele de învăţământ dual.  Pagina 6

EDUCAŢIE

Primăria pregăteşte 
redeschiderea şcolilor
Primăria Cluj-Napoca promite că va cum-
păra anul acesta încă zece autobuze dedi-
cate transportului elevilor.  Pagina 7

IT&C

Sanofi va produce 
vaccinuri Pfizer
Laboratorul francez va furniza peste 125 de 
milioane de doze de vaccin anti-COVID, du-
pă rețeta producătorului american.  Pagina 8

ACTUALITATE

Profesorii, reprogramaţi 
pentru vaccinare
Persoanele care lucrează în domenii cheie 
vor fi  reprogramate la vaccinare începând 
cu data de 28 ianuarie. Pagina 5

ACTUALITATE

Clujenii nedeplasabili 
vor fi vaccinați acasă
Programările se fac la numărul  de telefon 
0372.280.499, al Direcției de Asistență Socială 
al Primăriei clujene.  Pagina 3
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33 de decese în ultimele șapte 
zile la Cluj, din cauza COVID-19. 
Pandemia e departe de final!

În ultima vreme, la Cluj au 

fost raportate în fi ecare zi de-

cese din cauza COVID-19.

În ultimele şapte zile au 
murit 33 de pacienţi infectaţi.

Totalul numărului de decese 

cauzate de COVID-19 la Cluj de 

la începutul pandemiei este de 

427, din care 305 sunt clujeni. 

În urmă cu şapte zile, marţi, 

19 ianuarie 2021, au fost rapor-

tate 394 de decese (de la înce-

putul pandemiei). Marţi, 26 ia-

nuarie, patru clujeni internaţi 

au murit din cauza COVID-19.

În prezent, 76 de persoane 

sunt internate în secţiile ATI. 

Din totalul bolnavilor au fost 

vindecați şi externați din spita-

lele din județul Cluj 1.888.

Situaţia deceselor la Cluj, în 
ultima săptămână, conform 
datelor transmise de Prefectu-
ra județului Cluj:
¤ Miercuri, 20 ianuarie 2021, 

au murit 4 persoane.

¤ Joi, 21 ianuarie 2021, au mu-

rit 2 clujeni.

¤ Vineri, 22 ianuarie 2021, au 

decedat 5.

¤ Sâmbătă, 23 ianuarie 2021, 

au murit alții 8, cel mai mare 

număr de decese într-o zi din 

săptămâna analizată.

¤ Duminică, 24 ianuarie 2021, 

au murit 4 clujeni.

¤ Luni, 25 ianuarie 2021, 6 clu-

jeni și-au pierdut viața.

¤ Marți, 26 ianuarie 2021, alți 

4 bolnavi au decedat la Cluj.

SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                   27 ianuarie 2021
 

DECESE 7

 1.134 
diagnos  c
grupe de risc

345 
teste la cerere

Internați 662

198 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 

4
(situația din ul  mele 24 de ore)

1.842 de teste 

76  de cazuri la ATI

363 
teste rapide

Primăria Cluj-Napoca pregăteşte o hartă cu locurile de joacă 

din oraş. Clujenii o vor putea consulta de săptămâna viitoare.

Adriana Cristian, consilier local USR-PLUS, a postat pe Fa-

cebook o previzualizare a hărţii cu toate cele 279 de locuri de 

joacă din municipiul Cluj-Napoca, din evidenţa şi administra-

rea Primăriei. Majoritatea dintre acestea sunt amplasate în car-

tierele vechi din oraş şi doar cele noi în „cartierele de tineret”.

„În perioada următoare vom discuta şi despre ce înseamnă 

un loc de joacă în Cluj , despre starea în care se afl ă acestea 

şi despre ce trebuie făcut pentru a avea cu adevărat un oraş 

prietenos cu copiii. Ce observăm însă rapid e că marea majo-

ritate a locurilor de joacă sunt amplasate în cartierele vechi, 

cu toate că cele noi (cartierele - n.r.) sunt în marea lor majo-

ritate locuite de tineret”, a scris consilierul local.

Accidente identice, pedeapsă diferită 
Milionarul cu Jaguar, 1 an şi 6 luni cu suspendare. Un taximetrist fără relaţii, 3 ani cu executare! Pagina 5

Vaccinarea bătrânilor,, blocată!
Clujenii peste 65 de ani trebuie să mai aştepte până se vor vaccina împotriva COVID-19. Pagina 4

Harta celor 300 de locuri de joacă din Cluj-Napoca
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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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După Cluj-Napoca, 

şi comuna Floreşti intro-

duce procesul de bugetare 

participativă.Bugetare par-

ticipativă la Floreşti, în 

2021. Ce sumă e alocată 

celor mai votate proiecte?

Un proiect privind imple-

mentarea bugetării participa-

tive la Floreşti a fost adoptat 

în şedinţa de miercuri de con-

silierii locali. Procesul va fi  in-

trodus încă de anul acesta. Ce-

le mai votate două proiecte vor 

avea la dispoziţie suma maxi-

mă de 500.000 de lei fi ecare, 

bani din bugetul comunei.

Proiectul a fost votat în 

unanimitate de aleşii locali. 

Dan Dehenes, consilier local 

al Alianţei USR-Plus a expli-

cat cum consilierii din acest 

partid şi PNL au ajuns la a-

ceastă formă a proiectului.

„Consilierii alianţei 

USR-Plus au depus acest pro-

iect neştiind că era deja unul 

depus de cei de la PNL. Ulte-

rior ne-am pus la masă şi 

ne-am asumăm proiectul cu 

toţii. Abordarea noastră dife-

ră faţă de cea fi nală, pentru 

că noi am propus un buget de 

2 milioane de lei, fără o limi-

tă a proiectelor. Ulterior, am 

agreat cu toţii ca bugetul să 

fi e de 1 milion de lei şi ca pro-

iectele să fi e doar două. Ce 

nu salutăm noi în această ecu-

aţie este ideea celor două pro-

iecte. Dacă se vor depune do-

uă proiecte a cărui buget ajun-

ge la 500.000 de lei, nu este 

clar ce se întâmplă cu restul 

banilor. Noi nu am fost de 

acord cu ideea de două pro-

iecte, pentru că pot fi  trei pro-

iecte a câte peste 300.000 sau 

patru proiecte a câte 250.000”, 

a arătat acesta.

Primarul Floreştiului, Bog-

dan Pivariu, a explicat că do-

uă proiecte în valoare maxi-

mă, fi ecare de 500.000, pot 

fi  câştigate, iar banii ce ar 

putea rămâne vor merge în 

alte zone.

„Dacă există multe proiec-

te şi este o solicitare din par-

tea cetăţenilor, ei sunt impli-

caţi, votează şi îşi aleg pro-

iectele care vor fi  implemen-

tate”, a arătat Pivariu.

Bugetare participativă la Florești, în 2021

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria Floreşti 

va contracta servicii 

de asistenţă, consultanţă 

şi reprezentare juridică 

pentru procesul 

cu fi rma SCC Napoca SA, 

care a reziliat contractul 

cu administraţia locală 

pentru lucrările 

de pe strada Eroilor.

Consilierii locali ai comu-

nei Floreşti au aprobat mier-

curi un proiect de hotărâre ce 

prevede contractarea de ser-

vicii externe de consultanţă 

juridică şi reprezentare în pro-

cesul cu Societatea de Con-

strucţii Napoca SA.

Amintim că, în urmă cu 

o săptămână, Napoca SA a 

decis să rezilieze contrac-

tul cu administraţia floreş-

teană, după ce primarul 

Floreştiului, Bogdan Piva-

riu a criticat în repetate 

rânduri ritmul lent în care 

lucrările la strada Eroilor 

se desfăşoară. De aseme-

nea, directorul general al 

SCC Napoca SA, Dan Can-

ta, a anunţat că va acţio-

na în justiţie administraţia 

locală şi susţine că primă-

ria a refuzat să participe la 

dialog pentru deblocarea 

situaţiei şi a sfidat obliga-

ţiile sale contractuale.

„Având în vedere com-

plexitatea litigiului, impor-

tanţa obiectivului public, 

faptul că executantul, deşi 

nu şi-a îndeplinit în termen 

obligaţiile contractuale, nu 

îşi asumă culpa sa în nee-

xecutarea contractului, sus-

ţinând neîntemeiat o culpă 

fictivă a beneficiarului, con-

siderăm că se impune con-

tractarea de servicii de asis-

tenţă, consultanţă şi repre-

zentare juridică”, se arată 

în referatul de aprobare a 

hotărârii de consiliu.

Proiectul a fost adoptat cu 

unanimitate de voturi de con-

silierii locali fl oreşteni.

Floreştenii rămân 
cu şantierul până 
la rezolvarea situaţiei

Consilierul local al Alian-

ţei USR Plus Sergiu Leuce a 

arătat, într-o postare pe Face-

book, că administraţia locală 

va asigura curăţenia şi sigu-

ranţa pe şantierul de pe stra-

da Eroilor, până la rezolvarea 

situaţiei, care ar putea dura 

mai mult de un an.

„Comisia juridică a dat 

aviz pozitiv pentru Proiectul 

de hotărâre privind aproba-

rea contractării de servicii de 

asistenţă, consultanţă şi re-

prezentare juridică, în vede-

rea reprezentării Comunei 

Floreşti în relaţia contractu-

ală cu SC Napoca SA iar as-

tăzi, cel mai probabil urmea-

ză un vot pentru, în CL. As-

ta, cel mai probabil, va duce 

la un proces între Primaria 

Floreşti şi SC Napoca SA, du-

pă care o expertiză pe lucră-

rile efectuate şi o nouă lici-

taţie. Asta, în cel mai bun 

caz, durează minim un an. 

Am obţinut promisiunea de 

la domnul Primar că se va fa-

ce curăţenie mai des pentru 

a păstra pe cât posibil strada 

Eroilor curată, deşi este un 

un şantier deschis”, a trans-

mis consilierul local.

Doar jumătate din 
lucrări au fost realizate

Stadiul de execuţie a lucră-

rilor pe strada Eroilor este de 

circa 50%, a mai spus consi-

lierul, la acelaşi nivel fi ind şi 

decontarea cheltuielilor.

La preluarea mandatului 

actualei administraţii acesta 

era singurul proiect în deru-

lare şi te-ai fi  aşteptat să pre-

zinte maxim interes din par-

tea vechii administraţii. Toa-

tă lumea poate sa vadă cât in-

teres a fost. Bine, este mult 

spus proiect în derulare deoa-

rece contractul de execuţie e-

ra expirat când noua adminis-

traţie a preluat conducerea, 

iar lucrările nu avansau. Aşa 

cum se poate observa în te-

ren, lucrarea este aproxima-

tiv 50% executată, iar decon-

tarea cam tot pe acolo. Rămâ-

ne în discuţie o situaţie de lu-

crări de aproximativ 800.000 

de lei trimisă către Primărie 

chiar săptămâna aceasta. În 

momentul de faţă, construc-

torul lipseşte de pe şantier şi 

lucrările executate riscă să se 

deterioreze, iar asfaltul fi nal 

pare tot mai departe”, a mai 

arătat Sergiu Leuce.

Scandalul Pivariu - Napoca SA 
va fi tranșat în instanță
Primăria Florești angajează avocați pentru procesul cu SCC Napoca SA, 
care a reziliat contractul pentru modernizarea străzii Eroilor

Napoca SA „a abandonat” şantierul centrul Floreştiului
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Conectarea Clujului 

la Autostrada 

Transilvania rămâne 

la stadiul de promisiune 

şi în 2021. Drumul 

de şapte kilometri 

ar urma să fi e gata 

abia peste un an.

În primăvara anului 

2020, primarul Emil Boc 

declara că drumul expres 

ce va lega Clujul la Auto-

strada Transilvania ar pu-

tea fi gata anul acesta.

Termenul pare acum unul 

nerealist, având în vedere că 

abia în noiembrie, Compa-

nia Naţională de Adminis-

trare a Infrastructurii Rutie-

re (CNAIR) a semnat con-

tractul pentru studiul de fe-

zabilitate şi proiectul tehnic 

al lucrării, edilul clujean 

avansând un nou termen la 

care clujenii ar putea circu-

la pe drumul expres: înce-

putul anului 2022.

„Conectarea Clujului la 

Autostrada Transilvania va 

scoate tot traficul greu ca-

re astăzi vine din Baciu, ca-

re se descarcă pe autostra-

dă, că dacă vii de la Bucu-

reşti şi mergi la Baia Mare 

sau la Bistriţa, mergi pe au-

tostradă până la Gilău, de 

acolo te duci până la Mar-

tineşti, de acolo cobori de 

pe autostradă la Nădăşel şi 

vii prin Baciu, pe Bulevar-

dul Muncii, prin tot Clujul, 

ca să ajungi la nodul de le-

gătură de la Apahida – Vâl-

cele, de unde să o iei după 

aceea spre Baia Mare sau 

spre Bistriţa. Or, atunci când 

vom avea Clujul conectat 

la autostradă, vii de la Bu-

cureşti pe autostradă, ieşi 

pe la Martineşti şi nu mai 

vii înspre Cluj, ci va fi o le-

gătură de şapte kilometri 

care vor conecta nodul de 

la Vâlcelel la Apahida şi 

apoi poţi să mergi direct la 

Baia Mare sau spre Bistri-

ţa, fără să mai vii prin Ba-

ciu sau prin Cluj. Va fi un 

impact major pentru calita-

tea vieţii, şi din Turda care 

va scăpa de traficul de as-

tăzi, şi Baciu va scăpa de 

aglomerarea extraordinară 

pe care o are cu camioane 

şi Clujul – pe toată axa de 

la intrare din Baciu, până 

la ieşirea înspre Apahida”, 

a declarat primarul Emil 

Boc la o emisiune TV.

Nici anul acesta nu vom avea legătură 
la Autostrada Transilvania
Legarea Clujului la Autostrada Transilvania, promisă de primarul Emil Boc abia la începutul lui 2022

Conectarea Clujului la Autostrada Transilvania, promisă în 2022 de Emil Boc

EMIL BOC | primarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Studiul de fezabilitate 
va fi  gata în februarie 
și se va organiza 
licitația. Începutul 
anului 2022 ar trebui 
să ne găsească cu 
proiectul gata, cu cei 
șapte kilometri de 
conectare a Clujului 
la Autostradă.“

PROMISIUNE

2022
Este anul estimat 
de primarul Emil Boc 
pentru fi nalizarea 
legăturii dintre Cluj-
Napoca și Autostrada 
Transilvania

Studiul de fezabilitate 
şi proiectul tehnic sunt în lucru
În noiembrie 2020, CNAIR a semnat contractul pentru stu-
diul de fezabilitate și proiect tehnic pentru drumul expres 
ce va lega Cluj-Napoca de Autostrada Transilvania, prin lo-
calitatea Mărtinești.
Câștigătorul contractului este asocierea condusă de firma 
clujeană SC Explan SRL, cu China Highway Engineering 
Consultants Corporation (terţ) și subcontractanţii Protelco 
S.A., Electronic Solutions, Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, EPMC Consulting, Societate Civilă de Avocaţi 
Teaha & Fuzesi, Expertus, MRD Instal, Oficiul Judeţean de 
Studii Pedologice și Agrochimi, Medinstal Proiectare 
Iinstalaţii Protecţia Mediului S.R.L., SC Geologic Site SRL, 
Frasinul, TTL Planning, NV Construct S.R.L., DANAVI, S.C. 
Belevion Geotopo S.R.L., 4C Project Consulting și 
DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.
SC Explan SRL face parte din asocierea care a câștigat con-
tractul de realizare a Studiului de fezabilitate a Planului 
Urbanistic Zonal și a Detaliilor tehnice de autorizare a 
Centurii Metropolitane a Clujului.
Valoarea contractului semnat cu SC Explan SRL este de 
2.707.123,03 lei fără TVA.

În „orașul de cinci stele” gropile nu sunt semnalizate 
O groapă imensă aflată în mijlocul drumu-
lui nu este semnalizată, pe strada 
Răsăritului din Cluj-Napoca. Șoferii s-au 
plâns pe Facebook.

Un clujean a făcut o postare pe grupul Info 
Trafi c Cluj, în care a afi rmat că a făcut pană 
după ce a intrat în groapa nesemnalizată.

„Aveți grijă pe strada Răsăritului cu 
Feroviarilor! Este acolo o groapă plantată și 
nesemnalizată. Poate aveți norocul meu și 
faceți și voi pană. Domnii de la drumuri lo-
vesc din nou”, a scris clujeanul în postarea de 
pe Facebook.

Reacțiile au curs din partea șoferilor care 
sunt nemulțumiți de aceste aspecte, iar 
mulți dintre ei au spus că nu este prima 
dată când în „orașul de cinci stele” nu sunt 
semnalizate gropile de pe străzile principa-
le ale municipiului: „Aseară am trecut pe 
acolo și nu îmi venea să cred că este o go-
rapă atât de mare nesemnalizată”, a co-
mentat un clujean la postare.

Altă persoană a spus că ar trebui data în 
judecată Primăria municipiului pentru ast-
fel de incidente și totodată să se facă sezia-
re pe MyCluj.

FOTOGRAFIA ZILEI

Persoanele din municipiul 

Cluj-Napoca care nu se pot 

deplasa sau sunt imobilizate 

pot fi  înscrise pentru vacci-

nare împotriva COVID-19 

aplelând la numărul 

de telefon 0372.280.499, 

pus la dispoziţie de Direcţia 

de Asistenţă Socială 

şi Medicală (DASM) 

Cluj-Napoca.

Numărul de telefon poate 

fi  apelat în zilele de luni, marţi 

şi miercuri între orele 8.00 şi 

16.00, joi între 8.00 şi 17.30 

şi vineri între 8.00 şi 14.30.

Persoanele trebuie să spe-

cifi ce: numele şi prenumele, 

CNP, seria şi număr carte/ 

buletin de identitate, număr 

de telefon, numele medicu-

lui de familie, adresă de email 

(dacă există).

Persoanele imobilizate sau 

nedeplasabile afl ate la domici-

liu se vaccinează împotriva CO-

VID-19, în baza deciziei perso-

nale, în etapa a doua a strategi-

ei de vaccinare, specifi că DASM.

Conform Instrucţiunii nr. 

52/21.01.2021 a Comitetului 

Naţional de Coordonare a Ac-

tivităţii privind Vaccinarea îm-

potriva SARS -CoV-2, pentru 

întocmirea listei persoanelor 

imobilizate sau nedeplasabile, 

medicii de familie vor colabo-

ra cu Direcţia de Asistenţă So-

cială şi Medicală Cluj-Napoca.

Clujenii care nu se pot deplasa 
vor fi vaccinaţi acasă

Turdenii care locuiesc 

pe strada Axente Sever 

trăiesc un adevărat chin 

după în ultimele zile 

au început lucrările 

de modernizare 

în zona respectivă.

Primăria Turda a demarat 

mai multe proiecte de moder-

nizare pe străzile din oraş, dar 

pentru anumiţi localnici totul 

s-a transformat într-un ade-

vărat calvar. O cititoare ne-a 

transmis imagini de pe stra-

da Axente Sever, acolo unde 

vârstnicii sunt blocaţi în ca-

se, iar cei mai „ageri” sunt 

nevoiţi să facă slalom printre 

betoane. Localnicii care au 

maşinile parcare în curte nu 

le mai pot folosi din cauza 

şantierului organizat prost.

„În Turda, pe strada Axen-

te Sever se desfăşoară lu-

crări ample de moderniza-

re. Sunt atât de bine gândi-

te şi organizate încât locu-

itorii au rămas blocaţi cu 

autoturismele în curte şi tre-

buie să fi o persoană atleti-

că ca să poţi intra în curte 

sau iesi. Persoanele vârstni-

ce sunt blocate fie în locu-

inţă, fie în stradă”, ne-a 

transmis o localnică deza-

măgită de modul în care a 

fost şantierul.

„Blocaţi” în case de şantier
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Patru oraşe din Cluj 

au intrat în scenariul 

verde, având o rată 

de infectare mai mică 

de 1,5 cazuri COVID-19 

la mia de locuitori. 

Restricţiile se relaxează 

şi în alte localităţi 

din judeţ.

Începând de miercuri, 27 

ianuarie, prin Hotărârea nr. 

4/2021 a Comitetului Jude-

ţean pentru Situaţii de Ur-

genţă Cluj, municipiul Câm-

pia Turzii intră în scenariul 

„verde”, iar restricţiile se 

relaxează.

La fel ca municipiul Câm-

pia Turzii şi oraşele Dej (cu 

incidenţa de 1,5), Gherla (cu 

incidenţa de 1,42) şi Turda 

(cu incidenţa de 1,32) sunt 

în scenariul verde, în care 

restricţiile se relaxează.

În localităţile din scena-

riul galben unde incidenţa 

e între 1,5 şi 3, restaurante-

le şi cafenelele se deschide 

la doar 30% capacitate. Mai 

jos aveţi lista localităţilor 

din scenariul verde şi sce-

nariul galben.

Restaurantele şi cafenelele 
se deschid în patru oraşe din Cluj
Turda, Câmpia Turzii, Dej şi Gherla au intrat de ieri
în scenariul verde şi pot deschide localurile și cinematografele

Încă patru oraşe din judeţul Cluj îşi pot deschide restaurantele

Având în vedere că rata de infectare e foarte mică, se rela-
xează următoarele măsuri, conform scenariului verde:

¤ Activitatea cinematografelor, a instituţiilor de concerte 
și/sau spectacole, va fi permisă în capacitate de 50%;

¤ Va fi  permisă activitatea la interior, în cafenele și restau-
rante, în capacitate de 50%;

¤ Se permite organizarea de spectacole în aer liber, cu 
participarea a maximum 300 de persoane, pe scaune, cu 
o distanţă de minim 2 metri între acestea.

Ce măsuri prevede scenariul verde?

DORIN LOJIGAN | 
primarul municipiului 
Câmpia Turzii

„Această relaxare 
a restricțiilor 
nu reprezintă 
nicio ignorare 
a virusului 
și niciun 
îndemn spre 
iresponsabilitate. 
Pentru a nu anula 
eforturile 
autorităților 
și toată lupta care 
s-a dus până 
astăzi 
cu această 
pandemie, suntem 
obligați ca 
– în continuare – 
să aplicăm măsurile 
de prevenire. 
Spălați-vă cât mai 
des pe mâini, purtați 
mască de protecție
 în spațiile publice 
deschise și închise, 
dezinfectați-vă 
mâinile, evitați 
plățile cu bani cash 
și fiți responsabili!“

Giorgiana Amarie
redactia@monitorulcj.ro

Persoanele cu vârsta de 

peste 65 de ani din Cluj 

trebuie să mai aştepte 

până se vor putea vaccina 

contra COVID-19.

Centrele de bătrâni din ju-

deţul Cluj au fost informate 

că nu există un 

număr sufi cient 

de doze de vac-

cin pentru a se 

imuniza. Ca ur-

mare, unele 

centre au fost 

revoltate de fap-

tul că astăzi au 

fost anunţate că 

din lipsa doze-

lor de vaccin, 

vârstnicii vor fi  

nevoiţi să mai 

aştepte.

Explicaţia oferită de au-

torităţi constă în prioritatea 

persoanelor de peste 65 de 

ani care suferă de anumite 

boli cronice.

Ioan Butuza, administrato-

rul unui centru de vârstnici, 

a fost informat că nu mai sunt 

vaccinuri şi că trebuie asigu-

rat un rapel persoanelor care 

s-au imunizat în prima etapă.

În judeţul Cluj există 43 

de cămine de bătrâni ocupa-

te aproape în 

procent de 

100%. Vârst-

nicii aşteap-

tă ca în peri-

oada urmă-

toare să fi e 

vaccinaţi.

De la în-

ceputul pan-

demiei, în 

judeţul Cluj 

au fost ra-

portate mai 

multe focare de infecţie cu 

COVID-19 la centre de vârst-

nici din localitățile Dezmir, 

Gilău şi Câţcău.

Vaccinarea bătrânilor 
de peste 65 de ani, blocată

IOAN BUTUZA | 
administrator centru 
de vârstnici

„Toate centrele sunt 
așa, avem un grup 
unde scrie fi ecare ce 
probleme are, sunt 50 
de centre în situația 
asta. De la DSP Cluj, 
ni s-a spus că se 
suspendă vaccinurile 
până se rezolvă 
probleme“
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Milionarul care a omorât 

un om pe trecerea de pie-

toni în vara lui 2019, con-

damnat la 1 an şi şase 

luni cu suspendare pentru 

ucidere din culpă. Un 

taximetrist a fost condam-

nat la 3 ani de închisoare 

cu executare într-un caz 

asemănător.

Pedeapsa şoferului care a 

cauzat accidentul din cartie-

rul Iris a fost stabilită, după 

mai bine de un an şi jumăta-

te de la incident. În 25 iunie 

2019, un şofer cu maşina Ja-

guar a omorât pe trecerea de 

pietoni un bărbat de 33 de ani 

din Floreşti, care traversa stra-

da regulamentar.

Şoferul maşinii era Daniel 

Dumitraş, om de afaceri, ca-

re a fost condamnat la 1 an 

şi şase luni cu suspendare, 2 

ani fără permisul de condu-

cere şi daune morale în va-

loare de 330.000 de euro pen-

tru familia îndurerată. Pedeap-

sa include şi prestarea de ser-

vicii în folosul comunităţii.

După ce informaţia a apă-

rut în presă, mai mulţi oameni 

au criticat subiectul şi pedeap-

sa şoferului. Un clujean a evi-

denţiat faptul că un om care 

omoară un alt om rămâne li-

ber, iar celălalt ajunge sub pă-

mânt: „Un om omoară alt om 

(trece cu SUV-ul peste el). Pen-

tru că are bani, primul pri-

meşte cu suspendare. (Celă-

lalt, fi reşte, a fost cu îngropa-

re.) Cluj, România, 2021”.

Alte reacţii asemănătoare 

au apărut pe reţelele de soci-

alizare. Oamenii au tras un 

semnal de alarmă, spunând 

că decizia a fost prea uşoară 

pentru o asemenea faptă. Cu 

toate acestea, inculpatul nu a 

fugit de la locul accidentului, 

nu se afl a sub băuturi alcoo-

lice şi a luat legătura cu fami-

lia îndurerată, iar soţia bărba-

tului decedat nu a atacat sen-

tinţa de 1 an şi şase luni.

3 ani cu executare 
pentru un taximetrist

Un clujean a semnalat în 

secţiunea de comentarii a u-

nei postări pe Facebook, lega-

tă de accidentul în care a fost 

implicat Daniel Dumitraş, că 

un taximetrist a primit o pe-

deapsă mai strictă decât el, 

într-un caz similar: „Uitaţi, ca 

să nu existe discuţii privitoa-

re la încadrarea faptei şi la pe-

deapsa maximă care se putea 

aplica. Culmea, tot în Cluj. 

Diferenţa e faptul că ăsta con-

damnat era taximetrist într-un 

Focus, iar (...) ăstalalt e om 

de afaceri într-un Jaguar”.

Accidentul a avut loc într-o 

dimineaţă, pe data de 31 iu-

lie 2015, când un taximetrist 

într-o maşină Ford Focus a lo-

vit o femeie care traversa stra-

da în Floreşti, după ce a efec-

tuat mai mult curse cu o noap-

te înainte. Din cauza obose-

lii, neatenţiei şi vitezei de de-

plasare, şoferul nu a observat 

femeia. El se afl a pe banda a 

doua, iar pe prima bandă era 

o altă maşină care a redus vi-

teza. Astfel, şi inculpatul a re-

dus viteza, dar când s-a apro-

piat de trecere, a ridicat picio-

rul de pe frântă. Atunci a a-

părut pietonul, iar accidentul 

s-a produs, potrivit clujust.ro. 

Femeia a murit după două ore.

Bărbatul a fost condam-

nat la 3 ani de închisoare cu 

executare şi a avut de plătit 

daune morale de 375.000 de 

euro. Taximetristul nu con-

sumase băuturi alcoolice, 

nici nu a fugit de la locul 

faptei şi şi-a recunoscut vi-

na. La acel moment, sentin-

ţa a fost o premieră.

De ce sunt cazuri 
asemănătoare, 
dar sentinţe diferite?

Pentru a afl a explicaţia din 

spatele diferenţelor dintre sen-

tinţele pronunţate pentru do-

uă cazuri asemănătoare, mo-

nitorulcj.ro a luat legătura cu 

Alin Golban, jurnalist la 

clujust.ro, jurist şi absolvent 

al Facultăţii de Drept.

Jurnalistul consideră că 

sentinţa dată în instanţă nu 

este una greşită, având în ve-

dere circumstanţele în care 

s-a întâmplat accidentul din 

cartierul Iris, comportamen-

tul inculpatului şi faptul că a 

luat legătura cu familia victi-

mei. Deşi multă lume a inti-

tulat actul ca fi ind o „crimă”, 

în acest caz este vorba de „uci-

dere din culpă”, fără intenţie. 

Un alt aspect important este 

faptul că inculpatul nu se afl a 

sub infl uenţa băuturilor alco-

olice sau a altor substanţe in-

terzise, dar şi că nu a fugit de 

la locul incidentului.

„Au fost alte speţe când 

s-a dat chiar şi cu executare, 

dar acolo s-a considerat o in-

tenţie pentru că dacă mergi 

cu 100 la oră şi treci pe lân-

gă trei semafoare pe roşu, iar 

la al patrulea loveşti pe cine-

va, normal că e un caz mult 

mai grav. S-a considerat că a 

fost chiar şi cu intenţie. Unii 

sunt băuţi la volan, alţii fug 

de la locul accidentului”, as-

pecte care nu s-au întâmplat 

în cazul accidentului din Iris, 

fapt care a dus la decizia de 

1 an şi şase luni cu suspen-

dare, a declarat Alin Golban 

pentru monitorulcj.ro.

Despre accidentul din anul 

2015 în care a fost implicat un 

taximetrist, a cărei sentinţe a 

fost de 3 ani cu executare, da-

tă în 2017, juristul Golban a 

spus că este un caz singular 

şi că nu a mai întâlnit astfel 

de precedente. Uneori, deci-

ziile pot fi  diferite fi indcă de-

pind de completul de judeca-

tă şi pentru că „şi judecătorii 

sunt oameni”, a atenţionat 

Alin Golban. Prima instanţă 

a dispus „suspendarea sub su-

praveghere a executării pe-

depsei de 3 ani închisoare pe 

durata termenului de încerca-

re de 4 ani”, potrivit articolu-

lui de pe clujust.ro. Atunci, 

instanţa a considerat că dacă 

o familie a fost distrusă de 

astfel de incidente tragice, sen-

tinţa nu trebuie să pedepseas-

că şi familia inculpatului, aşa 

cum arată o regulă a legii ta-

lionului „Ochi pentru ochi, 

dinte pentru dinte”.

Jurnalistul din Cluj a ex-

plicat şi că practica instanţe-

lor la uciderea din culpă se 

efectuează conform legii, în 

prezent fi ind „pe suspenda-

re”, iar doar în cazurile gra-

ve se aplică pedepse mai ma-

ri: „Practica e «pe suspenda-

re» şi doar în cazuri în care 

sunt alte circumstanţe agra-

vante, cum ar fi  alcool, fuga 

de la locul accidentului, mai 

mulţi morţi într-un accident, 

se dau pedepse mai mari. Câ-

teodată nici atunci cu execu-

tare”, a explicat Golban.

Accidente identice, pedeapsă diferită
Milionarul cu Jaguar, 1 an şi 6 luni cu suspendare. Un taximetrist fără relaţii, 3 ani cu executare!

Un bărbat de 33 de ani din Floreşti a murit lovit de maşină pe trecerea de pietoni, în 25 iunie 2019

¤ Într-un caz asemănător, 
pedeapsa de 2 ani şi 9 
luni considerată 
„excesiv de blândă“
În data de 12 noiembrie 
2016, o minoră de 15 ani 
a fost accidentată pe o tre-
cere de pietoni din 
Vâlcele, judeţul Cluj, de un 
bărbat de 32 de ani. 
Tânăra traversa strada re-
gulamentar. Rănile provo-
cate de lovire au dus la 
moartea tinerei.

Sentinţa primei instanţe a 
fost de 2 ani și 9 luni, dar 
Curtea de Apel Cluj a con-
siderat că pedeapsa este 
„excesiv de blândă”, con-
form clujust.ro. Astfel, băr-
batul a fost condamnat 
defi nitiv la 3 ani de închi-
soare cu suspendare, iar 
fi ecare dintre părinţi a pri-
mit daune morale de câte 
70.000 de euro.

¤ Fost prefect de Cluj: 
1 an şi 11 luni 
cu suspendare. 
A omorât un bebeluş 
pe trecerea de pietoni
Călin Platon, fostul pre-
fect de Cluj, a fost con-
damnat la doar 1 an și 11 
luni de închisoare cu sus-
pendare, pentru ucidere 
din culpă. În data de 28 
august 2010, fostul pre-
fect a lovit o femeie, care 
traversa regulamentar 
strada, cu un cărucior în 
care se afl a un bebeluș în 
vârstă de trei luni. Copilul 
a murit după două zile de 
la întâmplare din cauza 
traumatismelor suferite.

În momentul accidentului, 
Călin Platon avea permisul 
de conducere suspendat 
pentru depășirea limitei 
legale de viteză. În urma 
unei înţelegeri, părinţii au 
fost despăgubiţi cu o sumă 
de aproximativ 150.000 
de euro și încă 15.000 de 
euro pentru leziunile sufe-
rite de mama copilului.

Alte accidente 
pe trecerea 
de pietoni în Cluj

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Persoanele care lucrează 

în domenii cheie vor fi  

reprogramate la vaccinare 

începând cu data 

de 28 ianuarie.

În a doua etapă de vacci-

nare au prioritate persoane-

le de peste 65 de ani, cei ca-

re suferă de boli cronice şi 

persoanele care lucrează în 

domenii cheie, cum ar fi  pro-

fesorii sau angajaţii din in-

stituţiile statului.

Coordonatorul campani-

ei de vaccinare, Valeriu Ghe-

orghiţă, a spus că oamenii 

care lucrează în domeniile 

cheie vor fi reporgramaţi 

începând cu data de 28 ia-

nuarie, din cauza unui de-

ficit de doze de vaccin, ca-

re ajunge la 117.000.

„Avem un deficit de do-

ze de 117.000. Acest deficit 

este generat în mare parte 

de faptul că în săptămâna 

18-24 ianuarie am recepţio-

nat cu circa 51,3% mai pu-

ţine doze decât trebuiau să 

fie alocate, reprezentând de 

fapt 93.340 doze”, a spus 

Valeriu Gheorghiţă, potrivit 

Mediafax.

Profesorii mai aşteaptă 
vaccinarea

Soluţia pentru continua-

rea campaniei de vaccinare 

fără afectarea dozelor de ra-

pel pentru persoanele deja 

vaccinate, este ca oamenii ca-

re lucrează în domenii cheie 

să se reprogrameze. În total 

sunt peste 35.000 de oameni 

care trebuie să se reprogra-

meze pentru administrarea 

primei doze de vaccin.

„Începând cu data de 28 

ianuarie se reprogramează 

cu 10 zile toate persoanele 

care deservesc activităţi 

esenţiele pentru doza 1, ce-

ea ce reprezintă 35.304 per-

soane. Se translatează cu 10 

zile mai târziu”, a mai spus 

Valeriu Gheorghiţă.

De asemenea, coordonato-

rul campaniei de vaccinare asi-

gură că există rapel pentru per-

soanele imunizate, iar ritmul 

de vaccinare pentru restul per-

soanelor vaccinate se menţine.

Această perioadă dificilă 

de vaccinare pentru Româ-

nia va fi până pe 15 februa-

rie. Valeriu Gheorghiţă a mai 

spus că astfel de probleme 

s-au înregistrat în mai mul-

te ţări europene, care au de-

cis decalarea vaccinărilor 

sau reducerea numărului de 

persoane programate.

Profesorii vor fi reprogramaţi pentru vaccinare
IRINA MUNTEANU | 
subprefectul 
județului Cluj

„Ne-a fost solicitat 
să identifi căm 
și să transmitem date 
cu privire la 5 fl uxuri 
noi destinate cadrelor 
didactice, inclusiv 
date cu privire la 
coordonatorii acestor 
centre. Urmare a noilor 
informații transmise 
aseară de la nivel de 
CNCAV, data cu privire 
la deschiderea acestor 
noi fl uxuri este incertă.“

VEZI LISTA DOMENIILOR CHEIE
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a 

declarat că părinţii clu-

jeni şi-au schimbat men-

talitatea cu privire la 

învăţământul dual şi tot 

mai mulţi elevi sunt inte-

resaţi de acesta.

Edilul clujean a spus că îşi 

doreşte ca fi ecare loc de mun-

că să fi e respectat şi bine plătit.

„Programul învăţământu-

lui dual l-am deschis după 

modelul german la Cluj şi în 

parteneriat cu mai multe fi r-

me. Eu mă bucur că s-a 

schimbat ceva în mentalita-

tea părinţilor. În această ecu-

aţie, părinţii sunt cheia. Era 

o perioadă în care ei doreau 

ca la şcoală copii lor să a-

jungă să îşi ia diplomă de 

doctor. Părinţii îşi doreau ca 

elevii să meargă la universi-

tăţi. Trebuie să înţelegem că 

într-o societate avem nevo-

ie de toate slujbele. Nu toţi 

copiii sunt făcuţi pentru a 

deveni profesori universitari 

sau doctori, iar acest lucru 

nu este unul rău. Unii pot 

deveni foarte buni tâmplari, 

instalatori. Societatea trebu-

ie să preţuiască fiecare loc 

de muncă şi să fi e plătit bi-

ne, iar noi la Cluj asta do-

rim să facem: să preţuim fi -

ecare muncă, să plătim bine, 

iar fi ecare să îşi găsească îm-

plinire în meseria pe care o 

urmează”, a spus Emil Boc 

la un post de televiziune.

Primarul Clujului 
spune că din orice slujbă 
se poate trăi decent

Majoriatea eleviilor care 

termină şcoala profesioanală 

îşi găsesc un loc de muncă 

chiar după fi nalizarea şcolii. 

Edilul consideră că se poate 

trăi decent din orice slujbă.

„Eu de mic am lucrat în 

orice domeniu care mi-a a-

părut în cale, iar asta voi fa-

ce mereu, pentru că a mun-

ci nu este o ruşine. Dimpo-

trivă, ruşinea vine atunci 

când nu munceşti şi eşti în-

treţinut. Avantajul învăţă-

mântului profesional este că 

elevul are acces la o bursă 

de pregătire şi la un loc de 

muncă asigurat după fi nali-

zarea şcolii. Trebuie să încu-

rajăm acest lucru pe toate 

palierele şi mă bucur că s-a 

schimbat şi mentalitatea pă-

rinţilor. Eu chiar cred că poţi 

trăi decent din orice slujbă”, 

a mai spus primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Interesul 
pentru învăţământul 
dual creşte!

Învăţământul dual a deve-

nit din ce în ce mai căutat în 

Cluj. În anul şcolar 2020-2021 

sunt prinse 20 de clase în care 

sunt aproximativ 700 de elevi.

La nivel naţional a cxres-

cut cu peste 29% oferta de 

şcolarizare la învăţământul 

dual pentru anul şcoalr 

2020-2021, iar Clujul a fost 

printre primele judeţe unde 

interesul pentru şcoala profe-

sională a crescut.

Învățământul dual, 
la mare căutare
Tot mai mulți elevi optează pentru clasele 
de învățământ dual, la Cluj-Napoca

Învățământul dual, la mare căutare la Cluj-Napoca

Studenţii de la Facultatea 

de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC) vor 

învăţa online până la fi na-

lul anului universitar 

2020/2021 din cauza 

pandemiei de COVID-19.

Facultatea de Ştiinţe Politi-

ce, Administrative şi ale Co-

municării a anunţat că studen-

ţii vor învăţa până la fi nalul 

anului universitar 2020/2021 

exclusiv online. În ciuda fap-

tului că în ultimele săptămâni 

s-a discutat o posibilă redes-

chidere a facultăţilor, FSPAC şi 

FSEGA au anunţat deja că ore-

le se vor desfăşura online şi în 

semestrul al doilea.

„Dragi membri ai comuni-

tăţii FSPAC, ne este extrem de 

dor de voi, de cursurile în săli, 

de conversaţiile din cafeterie, 

de cafelele din faţa FSPAC 1. Şi 

suntem foarte aproape de mo-

mentul în care le vom putea 

face pe toate. Din păcate acel 

moment nu este sufi cient de 

aproape încât să ne permită să 

facem semestrul II în varianta 

tradiţională. Prioritatea noastră 

este sănătatea tuturor membri-

lor comunităţii, iar situaţia pan-

demică de la nivel local, regi-

onal şi global nu este una ca-

re să faciliteze procesul de în-

văţământ faţă-în-faţă.

Motiv pentru care semes-

trul care va începe în februa-

rie 2021 va fi  în continuare 

exclusiv online. Însă semne-

le pe care le observăm din pe-

rioadele de vaccinare ne obli-

gă la un optimism moderat cu 

privire la viitorul cursurilor şi 

seminarelor FSPAC. Multă să-

nătate tuturor şi vă ţinem la 

curent cu eventualele schim-

bări sau noutăţi”, a fost me-

sajul transmis de echipa de 

comunicare a Facultăţii de Şti-

inţe Politice, Administrative 

şi ale Comunicării.

Studenții de la FSPAC vor învăța 
online tot restul anului
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Federaţia Naţională a 

Părinţilor solicită minis-

trului Educaţiei să elimine 

unele cerinţe din progra-

ma de limba română pen-

tru Evaluarea Naţională.

Părinţii cer eliminarea tex-

tului dramatic dar şi construc-

ţiile propoziţionale ale unor 

funcţii sintactice, şi ajustarea 

altor cerinţe. De asemenea, 

federaţia cere organizarea u-

nei simulări în luna martie a 

examenului.

„Federaţia Naţională a Pă-

rinţilor – EDUPART îşi ex-

primă îngrijorarea faţă de 

modalitatea în care elevii 

din actuala generaţie de cla-

sa a VIII-a s-au putut pre-

găti eficient pentru a susţi-

ne examenul de Evaluare 

Naţională în condiţii opti-

me. Ţinând cont atât de mo-

dalitatea desfăşurării efec-

tive a activităţilor de preda-

re-evaluare încontextul epi-

demiologic actual în care ne 

aflăm de aproape un an cât 

şi problemele apărute pe 

parcursul anilor de studii, 

vă înaintăm, spre analiză, 

opiniile grupului de lucru 

din cadrul Departamentului 

învăţământ gimnazial al fe-

deraţiei, format, preponde-

rent, din profesori de limba 

şi literatura română, din me-

diul urban şi rural”, se ara-

tă în adresa formulată.

Părinţii mai solicită ca ele-

vii să poată realiza un exer-

ciţiu la fi nalul lucrării, în ca-

zul în care nu se încadrează 

în spaţiul stabilit.

„De asemenea, elevii noş-

tri îşi exprimă îngrijorarea că 

nu se vor încadra fi x în spa-

ţiul prevăzut. Sugerăm să 

existe precizarea că pot fi na-

liza un răspuns la fi nalul tes-

tului, în cazul în care nu se 

încadrează în limita de spa-

ţiu”, se mai arată în adresă.

Implementări noi 
pentru semstrul al 
doilea la clasa a VIII-a

Părinţii cer şi publicarea 

săptămânală a unor modele 

de subiecte pentru Evaluarea 

naţională (minim 3 subiecte). 

Totodată, ei doresc ca elevii să 

susţină o simulare a examenu-

lui în luna martie a acestui an, 

tocmai pentru a se verifi ca din 

timp cât de pregătit este ele-

vul pentru evaluare.

Federaţia Naţională a Pă-

rinţilor solicită implemen-

tarea unor emisiuni Te-

leşcoala şi un compediu de 

gramatică pentru uzul şco-

lar care ar putea fi dispo-

nibil online.

Părinții cer eliminarea unor subiecte 
din programa pentru Evaluarea Națională

• Tipuri de texte: textul dramatic și arta spectacolului (au-
tor, personaj dramatic; rolul indicaţiilor scenice; rolul dialo-
gului; actori, decor, costume, lumini, muzică)
• Tipare textuale de structurare a ideilor: explicative
• Pronumele posesiv și adjectivul pronominal posesiv. 
Folosirea corectă a pronumelor și a adjectivelor pronominale: 
nehotărât, a adjectivului pronominal de întărire. Pronumele și 
adjectivul pronominal negativ și negaţia în propoziţie.
• Realizări propoziţionale ale unor funcţii sintactice: com-
pletiva indirectă și opoziţională, circumstanţiala de loc, de 
timp, de mod, cauzală, fi nală.

Părinții propun ce să se elimine 
din programa pentru examen:

Propuneri pentru modificarea 
structurii examenului

„Subiectul 1 A : - Fieca-

re dintre itemii pentru 

exercițiile 1, 2, 3, 4, 5 să fa-

că referire doar la unul din-

tre cele două texte-suport, 

întrucât căutarea informațiilor 

în ambele texte este mare 

consumatoare de timp.

-La itemul 9, solicitarea 

asocierii fragmentului de text-

suport cu un alt text literar 

studiat sau citit ca lectură 

suplimentară să fi e însoțită 

de posibilitatea asocierii cu 

o experiență de viață trăită 

de elev. Profesorii au 

difi cultăți în a pregăti chiar 

elevii care sunt cititori deoa-

rece programa nu prevede o 

listă de lecturi suplimentare 

grupate pe teme ce ar putea 

fi  abordate la examen.

Subiectul 1 B: - Limitarea 

pe cât posibil a itemilor ca-

re vizează operarea cu noi-

le conținuturi și cu noua ter-

minologie gramaticală;

- Precizarea prin explicație 

suplimentară a noii termino-

logii cu terminologia veche 

(exemplu: clitic/ neaccentuat)

Subiectul 2 : - Editarea su-

biectului într-un format care 

să țină cont de particularitățile 

grafi ce ale scrisului de mână 

ale unui copil de 14 –15 ani;

- Formularea clară a ba-

remului, astfel încât cele 12 

puncte acordate pentru 

conținut să aibă o explicație 

clară. Majoritatea erorilor de 

la evaluare provin din insu-

fi cienta detaliere a baremu-

lui și din lipsa unor preci-

zări privind abordarea su-

biectului-Revizuirea baremu-

lui, astfel încât cele 8 punc-

te acordate să nu conțină 

formulări reluate sau ambi-

gue”, se arată în document.

CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

Pandemia de COVID-19 

a afectat întreaga planetă. 

Pe unii dintre i-a afectat 

fi nanciar iar pe cei mai 

mulţi, la nivel psihologic.

Rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai, profesor de psiho-

logie clinică, Daniel David a 

explicat pentru investigatoria.

ro modul în care pandemia 

de COVID-19 i-a afectat pe 

mulţi oameni la nivel psiho-

logic. El a numit pandemia 

„un eveniment”, iar proble-

ma principală ar fi  modul în 

care ea e percepută, fi indcă 

evenimentul în sine „nicioda-

tă nu generează direct proble-

me psihologice”. Astfel, dacă 

punem schimbările din ulti-

mul an într-o perspectivă ne-

gativă, automat acestea ne vor 

afecta şi cauza stres.

„Aceia dintre noi care avem 

o raportare iraţională la eveni-

mente, adică avem tendinţa să 

catastrofăm, nu avem toleran-

ţă la frustrare, facem evaluări 

globale asupra situaţiei, avem 

cerinţe nerealiste (adică ne do-

rim ceva şi lucrul ăla trebuie 

să se întâmple), cei care au ast-

fel de atitudini sigur că dezvol-

tă o stare mai puternică de stres 

în comparaţie cu cei care au o 

atitudine raţională. Adică, văd 

negativul, dar nu catastrofea-

ză, au toleranţă la frustrare, nu 

fac evaluări globale şi îşi for-

mulează dorinţele în termeni 

preferenţiali, acceptând că une-

ori nu se întâmplă ceea ce-şi 

doresc. Şi atunci, în pandemie, 

cei care s-au raportat la reali-

tate într-o manieră iraţională 

şi-au crescut nivelul de stres”, 

a explicat rectorul UBB.

„Celelalte generaţii 
au prins războaie”

Rectorul UBB a povestit 

şi despre generaţiile anteri-

oare, despre care spune că 

au trăit în vremuri mai ne-

gre decât acestea.

„Celelalte generaţii au mai 

prins războaie, perioade de 

foamete, generaţiile astea ti-

nere au crezut probabil că lu-

mea este un mic paradis, a 

fost un şoc pentru mulţi, eu 

sper să învăţăm ceva pentru 

a ne putea dezvolta, să fi m 

mai pregătiţi pentru pericole 

majore, şi chiar societatea să 

fi e alta. De exemplu, digita-

lizarea, dezvoltarea tehnolo-

gică în această perioadă a 

adus multe benefi cia şi eu 

sper să continue şi după”, a 

declarat Daniel David.

Rector UBB: „Tinerii 
probabil cred că lumea 
e un mic paradis!”

CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria promite 

că va cumpăra anul aces-

ta încă zece autobuze 

dedicate transportului ele-

vilor. De asemenea, lucră-

rile la două clădiri de 

liceu vor fi  fi nalizate.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat că primăria va cumpăra 

anul acesta încă zece autobu-

ze şcolare noi. De asemenea, 

lucrările la Liceul Teoretic „Oni-

fi sor Ghibu” şi la Colegiul Teh-

nic „Ana Aslan” vor fi  fi nali-

zate în 2021, a afi rmat edilul.

„În 2021, vom fi naliza lu-

crările la Liceul Teoretic Onisi-

for Ghibu, pe fonduri europe-

ne, modernizarea Colegiului 

Tehnic Ana Aslan, tot pe fon-

duri europene, achiziţionăm 10 

noi autobuze pentru transpor-

tul elevilor, pentru că noi spe-

răm să se redeschidă şcolile, 

avem optimismul că din 8 fe-

bruarie, dacă coboară rata de 

infectare sub 3 la mie la Cluj-Na-

poca, se poate relua şcoala cu 

clasele I-IV, cu clasele a VIII-a 

şi a XII-a şi sperăm ca acest lu-

cru să fi e posibili, pentru că 

avem nevoie de copii la şcoa-

lă”, a declarat primarul Cluju-

lui, la o emisiune TV.

Patru şcoli din 
Cluj-Napoca, reabilitate 
pe fonduri europene

Patru şcoli din municipiul 

Cluj-Napoca sunt în proces de 

reabilitare şi extindere cu fon-

duri europene. Pe lângă lucră-

rile de infrastructură, fi ecare 

şcoală va fi  benefi cia de vari-

ate sisteme inteligente, cu sur-

se regenerabile de energie, re-

spectiv dotări IT. Urmează ca 

alte cinci şcoli din municipiu 

să fi e modernizate din fon-

duri europene şi bugetare.

Proiectul de presupune mo-

dernizarea corpului existent 

al Liceului Teoretic „Onisifor 

Ghibu” (clasele V-VIII), con-

struirea unui corp nou (P+3), 

extinderea şi modernizarea 

sălii de sport. La fi nalizarea 

lucrărilor, şcoala va dispune 

de 33 de săli de clasă şi 9 la-

boratoare. Valoarea totală a 

investiţiei este de 29.069.367 

lei (6 mil. euro). Durata de 

execuţie este de 18 luni.

Alături de Liceul Teoretic 

„Onifi sor Ghibu” mai sunt 

cuprinse în proiectele euro-

pene de modernizare şi ex-

tindere Şcoala Gimnazială 

„Nicolae Iorga”, Seminarul 

Liceal Ortodox şi Colegiul 

Tehnic „Ana Aslan”.

Elevii clujeni vor circula 
cu autobuze noi, 
la redeschiderea şcolilor

Zece noi autobuze pentru 

transportul elevilor au fost achi-

ziţionate de Compania de 

Transport Public în 2020 şi vor 

intra în circulaţie anul acesta.

Este vorba despre vehicu-

le Iveco Daily, norma Euro 6. 

Acestea sunt dotate cu sis-

tem de încălzire în sezonul 

rece, sistem de aer condiţio-

nat pentru sezonul cald, in-

dicatoare transport elevi faţă 

şi spate cu iluminare tip LED, 

sistem de supraveghere video 

în interior şi exterior, sistem 

de urmărire prin GPS a vehi-

culului. Noile vehicule sunt 

mai compacte şi se pot de-

plasa mai uşor pe străzile în-

guste din centru, unde sunt 

poziţionate şcolile. Noile ve-

hicule urmează să fi e livrate 

şi să intre în circulaţie în 2021.

14 trasee pentru transport 
dedicat elevilor

Lansat iniţiat ca proiect pilot 

în cadrul procesului de bugeta-

re participativă al Primăriei şi 

extins ulterior de la 5 la 12 tra-

see, programul „Autobuze şco-

lare” a ajuns în 2020 la 14 tra-

see, acoperind dus-întors o dis-

tanţă de peste 200 km/zi.

Noile rute pentru elevi co-

nectează zonele Lombului şi 

Iris cu zona centrală, precum 

şi strada Făget, respectiv zona 

E. Ionesco de Piaţa Avram I-

ancu/ strada Dorobanţilor.

Primăria pregăteşte redeschiderea şcolilor
2021: Zece autobuze şcolare noi şi lucrări finalizate la două licee din oraş

Încă zece autobuze şcolare urmează să fi e achiziţionate în 2021 de Primăria Cluj-Napoca

Klaus Iohannis a anunţat că 
majoritatea școlilor din ţară 
se vor deschide, cu elevii în 
bănci, din 8 februarie.

Astfel, în localităţile din sce-
nariul verde toţi copiii vor 
putea merge la școală în 
format fi zic, în scenariul gal-
ben elevii din clasele prima-
re, clasele a VIII-a și a XII-a 
și copiii de la grădiniţe vor 
participa la ore în format fi -
zic, iar în localităţile din sce-
nariul roșu vor rămâne aca-
să elevii din clasele de gim-
naziu și liceu, iar copiii de la 
grădiniţă și din clasele I-IV 
vor merge la școală fi zic.

Când revin elevii 
în bănci?
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Laboratorul francez 

Sanofi  va produce vacci-

nul împotriva COVID-19 

al concurenţilor săi 

Pfi zer/BioNTech în semes-

trul al doilea al anului, „o 

premieră” în sectorul far-

maceutic, a afi rmat 

Olivier Bogillot, preşedin-

tele Sanofi  France, mier-

curi la postul de radio 

RTL, apărând totodată 

strategia grupului său, 

notează AFP.

Sanofi  a anunţat miercuri 

dimineaţă, într-un comuni-

cat, la o după ce o dezvălu-

ise presei, că va da acces ce-

lor de la Pfi zer şi BioNTech 

la liniile sale de producţie 

începând din vară.

Decizia intervine în con-

textul difi cultăţilor pe care le 

întâmpină producătorii vac-

cinurilor autorizate împotri-

va COVID-19 în fabricaţia pe 

scară largă.

În aceste condiţii, Sanofi 

„va prelua ultimele etape de 

fabricaţie pentru a furniza 

peste 125 milioane de doze 

de vaccin COVID-19 pentru 

Uniunea Europeană”, arată 

comunicatul.

După cum a subliniat Oli-

vier Bogillot la RTL, produc-

ţia pentru un concurent „es-

te o premieră”, dar „miza 

nu este câtuşi de puţin eco-

nomică, ci (este) capacita-

tea de a le distribui cât mai 

rapid posibil”.

Bogillot a apărat alegeri-

le strategice ale companiei, 

puternic criticată pentru în-

târzierea principalului său 

vaccin candidat.

„Moderna şi BioNTech au 

făcute această alegere (a teh-

nologiei inovatoare a ARN 

mesager, n.red.) şi pentru că 

era singura tehnologie pe ca-

re o aveau. Noi aveam mai 

multe opţiuni. Am ales o op-

ţiune pe care o stăpâneam”, 

a explicat el, cu referire la 

vaccinul ce utilizează prote-

ina recombinată dezvoltat de 

Sanofi  în colaborare cu bri-

tanicii de la GSK.

Însă acest vaccin, care fu-

sese anunţat iniţial pentru va-

ra lui 2021, nu va putea fi  ga-

ta la timp după studii clinice 

dezamăgitoare. Vaccinul „va 

ajunge până la sfârşitul anu-

lui. Ne aşteptăm să avem o 

foarte bună efi cacitate”, a afi r-

mat Bogillot. „Vom explora de 

asemenea efi cacitatea acestui 

vaccin pe variantele” corona-

virusului, a mai precizat el.

Laboratorul francez Sanofi 
va produce 125 de milioane de vaccinuri Pfizer/BioNTech

Un plan aprobat de UE 

prevede acordarea de aju-

toare de stat pentru pro-

ducătorii care susţin pro-

ducţia locală de baterii 

destinate maşinilor elec-

trice. Tocmai pentru a 

reduce dependenţa faţă 

de China. În acest fel, 

s-ar reduce importurile 

din statul asiatic, 

potrivit playtech.ro.

De ajutoarele de stat gân-

dite de UE se vor bucura toţi 

producătorii care vin cu pla-

nuri ambiţioase pentru a fa-

brica pe teritoriu european 

baterii electrice. Printre ei se 

numără Tesla, dar şi BMW.

Proiectul se va derula 
până în 2028

Pe lângă Tesla şi BMW, 

între cele 42 de companii ca-

re s-au înscris în program 

pentru a primi ajutoare de 

stat se afl ă Fiat Chrysler Au-

tomobiles, Arkema, Borea-

lis, Solvay, Sunlight Systems 

şi Enel X. În China sunt pro-

duse 80% din celulele de ba-

terii litiu-ion, dar UE a afi r-

mat că ar putea să îşi asigu-

re necesarul până în 2025.

Finanţarea proiectului va 

proveni din Franţa, Germania, 

Austria, Belgia, Croaţia, Fin-

landa, Grecia, Polonia, Slova-

cia, Spania şi Suedia. Progra-

mul mai are ca obiectiv atra-

gerea a 9 miliarde de euro de 

la investitori privaţi, potrivit 

Comisiei Europene.

Germania a mai arătat că 

Berlinul a alocat aproape 1 mi-

liard de euro alianţei pentru 

celulele de baterii, intenţio-

nând să sprijine proiectul cu 

circa 1,6 miliarde de euro.

În tot acest context, devine 

tot mai clar modul în care Tesla 

şi-a calculat intrarea pe conti-

nent şi cât de bine gândiţi au 

fost paşii făcuţi. Prima fabrică 

europeană a constructorului e 

ridicată în Germania, prima eco-

nomie germană şi cea mai ma-

re piaţă auto de la nivelul UE. 

Tot acolo sunt şi subvenţii ge-

neroase acordate de stat la cum-

părarea unei maşini electrice.

O altă ţară care oferă sub-

venţii consistente este, supriză 

sau nu, chiar România. E de 

înţeles, aşadar, de ce Tesla a 

ales şi ţara noastră pentru des-

chiderea unui birou regional.

Tesla se pregăteşte 
să primească bani de la UE
Uniunea Europeană caută să asigure un viitor electric pentru industria 
auto europeană, dar de aceste planuri nu profită doar europenii

Programul mai are ca obiectiv atragerea a 9 miliarde de euro de la investitori privaţi, potrivit Comisiei Europene

Oameni de ştiinţă 

din Grecia afl aţi pe insula 

vulcanică Lesbos au anun-

ţat că au realizat 

o descoperire rară, 

un arbore fosilizat ale 

cărui ramuri şi rădăcini 

sunt încă intacte după 20 

de milioane de ani, 

relatează marţi Reuters.

Copacul a fost găsit în timpul 

lucrărilor de amenajare a unui 

drum în apropierea unei păduri 

străvechi, pietrifi cată în urmă cu 

milioane de ani, situată pe insu-

la din estul Mediteranei, şi a fost 

transportat cu ajutorul unui sis-

tem special de susţinere şi a u-

nei platforme metalice.

Este pentru prima dată când 

este descoperit un astfel de ar-

bore afl at într-o stare atât de 

bună de conservare, complet, 

cu ramuri şi rădăcini, de la de-

butul săpăturilor în zonă, în 

1995, a declarat profesorul 

Nikos Zouros de la Muzeul de 

Istorie Naturală al Pădurii Pie-

trifi cate din Lesbos.

„Este o descoperire unică”, 

a spus el. „Este conservat în 

stare excelentă şi, în urma stu-

dierii lemnului fosilizat, vom 

putea identifi ca tipul de plan-

tă”, a adăugat Zouros.

Pădurea pietrifi cată din 

Lesbos, un sit cu o suprafa-

ţă de 15.000 de hectare în-

scris în Patrimoniul Mondial 

UNESCO, este rezultatul u-

nei erupţii vulcanice din ur-

mă cu 20 de milioane de ani, 

care a suprimat ecosistemul 

forestier subtropical de la 

acea vreme de pe insulă, aco-

perind totul cu lavă.

Arborele fosilizat, cu o lun-

gime de aproximativ 19 metri, 

a fost conservat sub un strat 

gros de cenuşă vulcanică du-

pă ce a căzut. Un număr ma-

re de frunze de pomi fructiferi 

au fost găsite în acelaşi loc, la 

care se adaugă oase de anima-

le descoperite în sit.

„În timpul săpăturilor sunt 

aduse la lumină pădurile dife-

rite care existau pe Lesbos în 

urmă cu între 17 şi 20 de mili-

oane de ani şi putem să recon-

stituim ecosistemul din acea 

perioadă”, a explicat Zouros.

Grecia: A fost găsit 
un arbore vechi 
de 20 de milioane de ani

O gorilă infectată cu noul 

coronavirus s-a vindecat 

de COVID-19 graţie unui 

tratament experimental 

bazat pe anticorpi de sin-

teză, au anunţat luni 

reprezentanţii grădinii 

zoologice din oraşul cali-

fornian San Diego, 

informează AFP.

Winston, un mascul de go-

rilă de câmpie occidentală, în 

vârstă de 48 de ani, a fost tes-

tat pozitiv, alături de mai mul-

te primate, pe 11 ianuarie, cu 

ocazia unor analize ce au vi-

zat eşantioane prelevate din 

materii fecale.

El a fost primul caz confi r-

mat de transmitere naturală a 

maladiei COVID-19 în rândul 

maimuţelor antropoide şi a fost 

infectat de un angajat asimp-

tomatic al grădinii zoologice 

din San Diego, deşi acesta a 

purtat mănuşi de protecţie.

„Grupul a fost infectat cu no-

uă variantă, foarte contagioasă, 

a noului coronavirus, care a fost 

identifi cată recent în California”, 

a explicat într-un comunicat San 

Diego Zoo Global, care adminis-

trează această grădină zoologi-

că americană.

Mai multe gorile au prezen-

tat simptome precum tuse 

uşoară, nas înfundat sau cu 

secreţii abundente şi episoa-

de de letargie.

Din cauza vârstei avansa-

te şi a sănătăţii sale precare, 

Winston a fost examinat sub 

anestezie. Suferind de pneu-

monie şi de o boală cardia-

că, el a fost tratat cu un 

cocktail de medicamente pen-

tru inimă, antibiotice şi an-

ticorpi monoclonali.

Aceşti anticorpi, fabricaţi 

în laborator şi injectaţi apoi 

intravenos, imită funcţionarea 

sistemului imunitar după in-

fectarea cu noul coronavirus.

Tratamentul bazat pe anti-

corpi monoclonali a fost apro-

bat în luna noiembrie în Sta-

tele Unite, unde a fost utilizat 

pe cale experimentală încă din 

octombrie pentru tratarea fos-

tului preşedinte Donald Trump.

Winston a primit însă un tra-

tament care nu este folosit pe oa-

meni, au subliniat reprezentanţii 

grădinii zoologice din San Diego.

Îngrijitorii lui sunt de pă-

rere că „anticorpii au putut să 

contribuie la capacitatea sa de 

a învinge boala”, precizează 

acelaşi comunicat.

Cercetătorii ştiu deja de 

mult timp că maimuţele an-

tropoide sunt sensibile la vi-

rusuri umane, precum cel al 

gripei şi cel al varicelei, dato-

rită apropierii genetice dintre 

aceste specii. Astfel, 98% din 

ADN-ul uman este identic cu 

cel al cimpanzeilor.

O gorilă tratată cu anticorpi 
s-a vindecat de COVID-19
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Preşedintele Statelor Unite, 

Joe Biden, a apreciat că a 

venit „timpul să se acţio-

năm” împotriva „rasismului 

sistemic” care, în opinia sa, 

corupe „sufl etul” Americii.

Moartea afro-americanului 

George Floyd, asfi xiat în mai de 

un poliţist alb, „a marcat un 

punct de cotitură în atitudinea 

ţării faţă de justiţia rasială”, a 

declarat preşedintele democrat 

într-un discurs de la Casa Albă.

„Este timpul să acţionăm de-

oarece credinţa şi morala impun 

asta”, pentru că rasismul este 

„coroziv, distructiv şi costisitor” 

pentru Statele Unite, a adăugat 

el înainte de a semna, printre al-

tele, un pentru de a pune capăt 

închisorilor federale private.

Noul decret ordonă minis-

trului justiţiei să nu reînnoias-

că contractele operatorilor pri-

vaţi la expirarea acestora.

„Acesta este un prim pas pen-

tru a împiedica marile afaceri să 

profi te de sistemul penitenciar”, 

a continuat Joe Biden, criticând 

închisorile private „mai puţin u-

mane şi mai puţin sigure”.

Reforma a fost decisă la sfârşi-

tul preşedinţiei lui Barack Obama, 

dar succesorul său republican, Do-

nald Trump, a renunţat imediat 

după instalarea sa la Casa Albă.

Ea are , totuşi, o rază de acţi-

une limitată: doar 116.000 din ce-

le peste două milioane de deţinuţi 

au fost închişi în unităţi private în 

2019, sau 7% din populaţia car-

cerală din penitenciarele de stat şi 

16% din cea afl ată în închisori fe-

derale penitenciare federale, potri-

vit Ministerului Justiţiei.

Şi noul decret prezidenţial 

nu se referă la centrele de re-

tenţie pentru migranţi, adesea 

gestionate de operatori privaţi. 

Prin urmare, apărătorii dreptu-

rilor omului l-au întâmpinat cu 

o oarecare răceală.

„Decretul semnat este un 

prim pas important, dar preşe-

dintele Biden are obligaţia de a 

face mai mult”, a spus David 

Fathi de la puternica organiza-

ţie ACLU, cerându-i să limiteze 

utilizarea forţei de către poliţie 

şi plasarea în izolare a deşinu-

ţilor, precum şi abolirea pedep-

sei cu moartea la nivel federal.

„Acest accent pus pe pri-

vat este mai mult un specta-

col cu sentimente bune decât 

o politică solidă”, a adăugat 

profesorul de drept penal John 

Pfaff pe Twitter.

Preşedintele Joe Biden a mai 

semnat trei decrete, destul de 

vagi, pentru a întări lupta împo-

triva discriminării în domeniul 

locuinţelor, împotriva rasismu-

lui faţă de americanii de origine 

asiatică şi pentru a consolida di-

alogul dintre administraţia sa şi 

naţiunile amerindiene.

El a ţinut să sublinieze că 

lupta împotriva rasismului "va 

lua timp" şi că vor urma alte 

măsuri în zilele şi săptămâni-

le viitoare.

Joe Biden promite să acționeze 
ferm împotriva rasismului
Președintele SUA a semnat primele decrete în acest sens, 
însă cu o rază de acțiune limitată

Generaţia din care face 

parte adolescenta activis-

tă pe teme de mediu Greta 

Thunberg (foto) este mai 

preocupată de protecţia 

mediului în comparaţie 

cu părinţii şi bunicii, afi r-

mă cel mai amplu sondaj 

pe tema încălzirii globale 

realizat până în prezent, 

confi rmând un fapt pe 

care mulţi îl bănuiau 

deja, informează Reuters.

Dat miercuri publicităţii, stu-

diul, realizat de Universitatea 

Oxford şi Organizaţia Naţiuni-

lor Unite (ONU), a utilizat son-

daje de tip „pop-up” în jocuri 

online precum Angry Birds pen-

tru a obţine răspunsuri de la 

grupuri mai greu accesibile, in-

clusiv de la persoane care nu 

au vârsta legală pentru a vota. 

Sondajul a inclus răspunsurile 

a peste 1,2 milioane de persoa-

ne din 50 de ţări, cel mai am-

plu sondaj pe tema schimbări-

lor climatice realizat vreodată.

Sondajul „People's Climate 

Vote” a ajuns la concluzia că, 

printre altele, aproape 70% din-

tre tinerii cu vârsta sub 18 ani 

cred că schimbările climatice 

reprezintă o urgenţă globală în 

comparaţie cu 58% dintre cei 

cu vârsta peste 60 de ani. Me-

dia per ansamblu a fost de 64%.

Cassie Flynn, din cadrul Pro-

gramului Naţiunilor Unite pen-

tru Dezvoltare (UNDP), a afi r-

mat că acest fapt arată „un val 

de susţinere pentru măsuri am-

biţioase în domeniul climei”, 

pe care liderii mondiali ar tre-

bui să le ia în considerare.

Sondajul vine într-un mo-

ment critic, când guvernele 

planifi că pachete de stimulen-

te în scopul redresării după 

criza COVID-19 care va conti-

nua să afecteze şi generaţiile 

viitoare, a adăugat aceasta.

„Acest lucru oferă o viziune 

fără precedent, exhaustivă nu 

doar a faptului că oamenii cred 

în existenţa unei crize climati-

ce, dar şi a modului în care do-

resc să o rezolve, asupra priori-

tăţilor pentru a ne salva din a-

ceastă situaţie”, a spus Flynn.

Credinţa publicului în exis-

tenţa unei urgenţe climatice 

a fost mai puternică în Marea 

Britanie, care va găzdui un 

summit global ONU pe tema 

schimbărilor climatice în Sco-

ţia, în noiembrie, şi în Italia, 

cu 81%. Susţinerea pentru 

măsuri climatice în restul te-

ritoriilor a fost mai ridicată în 

rândul celor care au urmat 

cursuri universitare, se mai 

arată în sondaj.

Per ansamblu, cele mai po-

pulare politici climatice sunt 

considerate eforturile de a con-

serva pădurile şi solul, care 

au primit susţinere din partea 

a 54% dintre participanţii la 

sondaj. Cel mai puţin popu-

lară a fost promovarea unei 

diete pe bază de plante. Son-

dajul a avut o marjă de eroa-

re de 2%, au mai precizat re-

alizatorii studiului.

Președintele SUA, Joe Biden a semnat o serie de decrete prin care acționează împotriva rasismului

Generația Gretei Thunberg, mai preocupată 
de mediu decât au fost părinții 

Un manuscris unic, 

dictat şi adnotat de împăra-

tul Napoleon I în timpul 

exilului său pe insula 

Sfânta Elena şi care prezin-

tă legendara Bătălie 

de la Austerlitz din 1805, 

a fost pus în vânzare contra 

sumei de 1 milion de euro, 

începând de miercuri, 

la Paris, informează AFP.

Conţinând 74 de pagini 

cu un scris dens, acest ma-

nuscris dictat fi delului său 

prieten, generalul Henri-Ga-

tien Bertrand, a fost corec-

tat de Napoleon, care tăia 

anumite cuvinte şi adăuga 

remarci cu un scris minus-

cul pe marginea textului. În 

total, fostul împărat francez 

a făcut 11 adnotări. Docu-

mentul este însoţit de un 

plan al bătăliei, desenat de 

împărat pe hârtie de calc.

În contextul apropierii bicen-

tenarului morţii fostului împă-

rat francez, care a murit pe 5 

mai 1821, acest manuscris des-

pre cea mai mare victorie mili-

tară din cariera lui, obţinută pe 

2 decembrie 1805, în pofi da in-

feriorităţii numerice a armatei 

sale, este expus la galeria "Arts 

et autographes" din Paris şi a 

fost scos la vânzare contra su-

mei de 1 milion de euro.

Deşi există numeroase do-

cumente despre acea bătă-

lie, exemplară prin ingenio-

zitatea ei strategică, prezen-

tată încă în şcolile militare 

de prestigiu, inclusiv la 

Saint-Cyr, acest text arată un 

Napoleon extrem de preocu-

pat de posteritatea lui.

„Bătălia celor trei împăraţi” 

s-a desfăşurat, simbolic, în zi-

ua ce marca prima aniversare a 

proclamării lui Napoleon I în 

calitate de împărat al Franţei.

Coaliţia dintre Francisc I 

al Austriei şi ţarul Alexan-

dru I al Rusiei, fi nanţată de 

Anglia, s-a dizolvat după eşe-

cul de la Austerlitz.

Manuscrisul a fost achizi-

ţionat în anii 1970 de propri-

etarul galeriei „Arts et auto-

graphes”, Jean-Emmanuel 

Raux, expert în autografe ori-

ginale, care l-a descoperit la 

o licitaţie organizată de moş-

tenitorii generalului Henri-Ga-

tien Bertrand în castelul lor 

din Chateauroux.

Întreaga campanie ce a pre-

cedat faimoasa bătălie, repli-

erile, negocierile purtate pen-

tru a-i face pe adversari să 

creadă în slăbiciunea armatei 

napoleoniene, apoi înfrunta-

rea în sine sunt detaliate în 

acest document, potrivit că-

ruia Napoleon însuşi a ales 

locul în care să îşi prindă duş-

manii în capcană cu opt zile 

înaintea luptei.

Manuscrisul lui Napoleon I, 
pus în vânzare la Paris 
pentru un milion de euro
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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. (4.7)

¤ 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. (13.14)

¤ 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.
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TUIT

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. (2.7)

¤ 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. 
(6.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(3.7)

¤ 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. 
(2.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare. 
Preţ 2800 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0744-563594. (3.14)

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0740-823056. (5.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând TV color. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0749-892645. (3.14)

¤ 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. (4.7)

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. (3.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preţ 60 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUA-
TECH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preţ 200 RON. Pentru alte in-
formaţii sunaţi la tel. 

0748-220979. (3.7)

¤ 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. (11.14)

¤ 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. (3.7)

¤ 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 informații supli-
mentare sunați la telefon: 0264-
535847 sau 0745-265436.

¤ Vând pălincă de prune, 30 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (4.60)

¤ 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.

¤ 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. (8.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informaţii și detalii 
la telefon 0744-282885. (9.14)

¤ 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. 
(13.14)

PIERDERI

¤ PURCEL IONUȚ pierdut atestat 
manager transport. Îl declar nul.

¤ Pierdut Certifi cat de înmatricula-
re pentru activitățile desfășurate la 
sediul social din Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 7, et.2, ap. 12, 
județul Cluj și pentru activitățile 
desfășurate la terți al societății co-
merciale ALEX KIRALY EVENTS 
S.R.L., C.U.I. 42598156, 
J12/1537/2020. Le declarăm nule.
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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

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 DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 
domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţinerea 
autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 
cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii. 
Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR RVT pentru pozitiile menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 15.02.2020, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@
eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 
general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii 
unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea 
unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul 
dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.
ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://
www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord.1798/2007, Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură 
”Marin Drăcea“ – Secţia de Cercetare Cluj-Napoca – 
Păstrăvăria Gilău, anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Păstrăvăria 
Gilău” din localitatea Gilău, nr.1190A, judeţul Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni – joi 
între orele 9:00 –16:30; vineri: între orele 9.00-14.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

S.C. SOMEȘUL CALD PRODUCȚIE S.R.L. şi S.C. 
CRISTAL TURISM S.R.L. anunță inițierea planului 
urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD MODIFICATOR 
ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI AMENAJARE 
ACCES DIN DN1-E60“, amplasat în Com. Gilău, DN1-E60, 
fn, C.F. 58152, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judeţean 
Cluj, direcţia urbanism.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. MEGA IMAGE S.R.L, în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform cu H.G. nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare Plan Urbanistic 
Zonal în condiţiile legii nr. 350/2001 modifi cată şi 
actualizată“, în municipiul Cluj-Napoca, zona B-dul 1 
Decembrie 1918, colț cu str. Sigismund Toduță și str. Țebei 
FN, jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z poate fi  consultată la sediul S.C. 
Mega Image S.R.L., cu sediul în București, str. Timișoara, 
nr. 26, județul Ilfov, în zilele de luni până vineri, între orele 
8:00-16:00, din data de 25.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 12.02.2021, la A.P.M. Cluj, 
str. Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Handbalistele 
de la „U” Cluj 
au ratat prima 
victorie în Liga Florilor
Handbalistele de la Universitatea 
Cluj au pierdut dramatic, 29-27, 
meciul cu CSM Slatina în etapa 
cu numărul 8 din Liga Florilor. 
„Studentele” au condus pe dura-
ta primelor 50 de minute și au 
avut un avans de trei goluri cu 
15 minute înainte de fl uierul fi -
nal. Două eliminări și o serie de 
greșeli individuale le-a permis ju-
cătoarelor de la Slatina să revină 
și să câștige în cele din urmă 
partida. Clujencele rămân fără 
victorie în acest moment în Liga 
Florilor și ocupă ultimul loc în 
clasament, fi ind singura echipă 
care nu a obţinut niciun punct. 
Pentru Universitatea Cluj au mar-
cat: Chintoan 8, Lazăr 5, Necula 
5 (4), Masna 3, Nicolae 2, 
Vizuete 2, F. Ilie 2

Tătăruşanu, 
meci remarcabil 
în Cupa Italiei
Ciprian Tătărușanu a fost văzut de 
presa italiană drept cel mai bun ju-
cător al lui AC Milan în meciul de 
marţi cu Inter Milano, pierdut cu 
2-1 de echipa sa în sferturile de fi -
nală ale Cupei Italiei, informează 
TuttoMercatoWeb, care i-a dat no-
ta 7,5 portarului român Titular în 
condiţiile în care Gianluigi 
Donnarumma a fost suspendat, 
„Tătărușanu a răspuns din nou 
prezent”, notează site-ul citat. „Nu 
este Donnarumma, dar nimeni nu 
observă asta”, scrie La Gazzetta 
dello Sport, care i-a dat nota 8. 
Românul este lăudat și de Corriere 
dello Sport, care l-a notat cu 7,5 și 
a scris: „Dacă nu ar fi  fost înfrân-
gerea, ar fi  fost noaptea sa, inter-
venţii salvatoare repetate.” 
Tuttosport (nota 7,5) consideră că 
intervenţia cu piciorul din prima 
repriză a fost demnă de un portar 
de hochei, iar Corriere della Sera 
(nota 7) numără cel puţin cinci pa-
rade decisive ale lui Tătărușanu. 
Milan a condus cu 1-0 la pauză, 
graţie golului marcat de suedezul 
Zlatan Ibrahimovic (31), însă Inter 
a restabilit egalitatea în repriza se-
cundă, prin belgianul Romelu 
Lukaku, care a transformat un pe-
nalty (71), iar apoi a dat lovitura 
în fi nalul jocului, prin danezul 
Christian Eriksen, autorul golului 
victoriei în urma unei lovituri libere 
(90+7).

Martin Odegaard, 
împrumutat 
la Arsenal
Arsenal a anunţat, miercuri, că l-a 
transferat pe mijlocașul norvegian 
Martin Odegaard de la Real 
Madrid, sub formă de împrumut 
până la fi nalul sezonului.
Internaţionalul de 22 de ani (25 
de selecţii în naţionala Norvegiei) 
aparţine lui Real din 2015, dar ra-
reori a jucat pentru gruparea de 
pe Santiago Bernabeu, Arsenal fi -
ind al patrulea club la care este 
împrumutat. „Martin este un jucă-
tor pe care îl știm cu toţii foarte bi-
ne, chiar dacă e tânăr, el joacă de 
ceva timp la cluburi de top”, a de-
clarat managerul „tunarilor”, 
Mikel Arteta. „Martin va aduce op-
ţiuni de calitate în ofensivă și sun-
tem cu toţii încântaţi să îl integrăm 
în planurile noastre de acum până 
în luna mai”, a mai spus Arteta. 
Odegaard a jucat în șapte parti-
de în acest sezon pentru Real, 
doar în trei fi ind titular.

Pe scurt
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Universitatea Cluj a pier-

dut, 1-0, meciul amical dis-

putat împotriva celor de la 

Rapid în cantonamentul 

de iarnă de la Mogoşoaia.

„Studenţii” au avut parte 

de un nou test în cantona-

mentul de iarnă. Echipa clu-

jeană şi-a măsurat forţele cu 

Rapid, o contracandidată la 

poziţiile de play-off. Giuleşte-

nii s-au impus cu 1-0 la fi na-

lul celor 90 de minute.

Costel Enache a trimis ur-

mătoarea echipă în teren: Vât-

că, Telcean, Luchin, Sburlea, 

Taub, Acka, Dican, Meşter, Ri-

beiro, Golan, Chacana.

Pe un teren difi cil şi pe o nin-

soare abundentă, cele două for-

maţii au început fără ocazii de 

poartă, jocul fi ind unul concen-

trat în zona mediană şi cu în-

cercări de construcţie oprite în-

că din faza incipientă. „Studen-

ţii” au preluat iniţiativa, iar oca-

ziile la poarta lui Drăghia nu au 

întârziat să apară. Chacana a 

scăpat pe contraatac singur cu 

portarul „alb-vişiniilor” însă exe-

cuţia acestuia nu a fost sufi ci-

entă pentru a deschide scorul. 

”U” a continuat cu un ritm de 

joc foarte bun. La una dintre ac-

ţiuni, Idan Golan a reluat cu ca-

pul, însă Drăghia s-a opus şi a 

scos mingea de pe linia porţii. 

Până la pauză, acelaşi Idan Go-

lan a mai avut o şansă notabi-

lă la poarta Rapidului.

A doua repriză a început cu 

o garnitură complet schimba-

tă: Muţiu, Rus, Tamaş, Răuţă, 

Berci, Ilieş, Negrean, Filip, Şte-

fănescu, Pop, Pîrvulescu.

Giuleştenii au preluat ini-

ţiativa la întoarcerea de la ca-

bine şi au profi tat de perioa-

da bună din primele minute 

ale celei de-a doua părţi. În 

minutul 51, Octavian Ursu l-a 

învins pe Muţiu cu o acţiune 

din partea stângă. În echipa 

noastră, Gabi Tamaş a suferit 

o accidentare în urma unui 

contact cu un adversar, locul 

său fi ind luat de Dican. La câ-

teva minute, ”U” a mai pier-

dut un jucător. Berci a fost în-

locuit de Moraru, după ce a 

acuzat probleme la genunchi.

În ciuda celor două modi-

fi cări forţate, alb-negrii şi-au 

recăpătat ritmul de joc şi au 

forţat egalarea. Negrean a avut 

cea mai mare ocazie a repri-

zei secunde. Şutul acestuia a 

lovit bara. De partea cealaltă, 

poarta lui Muţiu a fost ame-

ninţată încă o dată la una din 

fazele de atac ale bucureşte-

nilor. Până la fi nal, Pop, Şte-

fănescu şi Pîrvulescu au tre-

cut pe lângă gol.

Primul pas greșit pentru „U” Cluj 
în meciurile amicale de la Mogoșoaia

Afl ată în prezent în caran-

tină înainte de participa-

rea la Australian Open, 

Simona Halep se afl ă într-

un grup select al sportive-

lor cu cele mai multe 

săptămâni consecutive 

în top 10 WTA.

Astfel, Halep a bifat săptă-

mâna cu numărul 342 în top 

10: Simona a pătruns printre 

cele mai bune zece sportive 

din lume în ianuarie 2014 (du-

pă Australian Open), iar de 

atunci nu a mai părăsit topul.

În acest moment, Simona 

se afl ă pe locul 8 în ierarhia 

all-time a jucătoarelor cu ce-

le mai multe săptămâni con-

secutive în TOP 10 mondial.

Clasamentul este dominat de 

Martina Navratilova (1.000 de 

săptămâni), aceasta fi ind ur-

mată de marea rivală Chris 

Evert (746 de săptămâni). Po-

diumul este completat de Stef-

fi  Graf (625 de săptămâni).

Halep a pătruns pentru pri-

ma dată în TOP 10 WTA după 

ce a ajuns până în sferturi la 

Australian Open, ediția din 2014.

Avea să fi e învinsă de Do-

minika Cibulkova, sportivă 

care ajungea să dispute fi na-

la (una pierdută împotriva 

sportivei Na Li).

În 64 din cele 342 de săp-

tămâni Halep s-a afl at pe lo-

cul 1 în lume. Din ierarhia 

prezentată mai jos Simona 

este singura jucătoare încă 

în activitate.

Halep, 6 ani consecutivi 
în top 10 WTA

Cei doi jucători aveau deja 

înţelegeri semnate până în 

2022, însă echipa clujeană 

a dorit să le prelungească 

contractele în semn de 

recunoştinţă pentru munca 

exemplară depusă de cei 

doi în tricoul vişiniu.

Mario Camora a ajuns la CFR 

Cluj în vara lui 2011 şi a deve-

nit stranierul cu cele mai mul-

te meciuri în Liga 1 şi primul 

fotbalist român naturalizat.

În cei 10 ani de efort ire-

proşabil în slujba echipei, 

Camora a pus umărul la pa-

tru titluri de campion 

(2011-12, 2017-18, 2018-19, 

2019-20), o Cupă a Români-

ei (2015-16), respectiv o Su-

percupă a României (2018).

„Nu îmi imaginam în ur-

mă cu 10 ani, atunci când am 

venit în România, că o să ajung 

să spun că aici o să fi e casa 

mea. Amintirile strânse de-a 

lungul anilor m-au format ca 

om. Sunt mândru să fi u căpi-

tanul cele mai bune echipe 

din România. Vreau să mul-

ţumesc conducerii pentru în-

credere. Vreau să le mulţu-

mesc pentru cei 10 ani petre-

cuţi alături de suporterii noş-

tri. Mi-e dor de ei, sper să re-

vină cât mai repede pe stadi-

on, avem nevoie de ei în tri-

bună”, a declarat Camora.

Deac, o legendă în Gruia

Ciprian Deac a debutat la 

CFR Cluj în vara lui 2006 şi a 

devenit unul dintre cei mai 

importanţi fotbalişti.

În cele 12 sezoane remar-

cabile pentru CFR Cluj, Cipri-

an Deac a cucerit cinci titluri 

de campion (2007-08, 2009-10, 

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

trei Cupe ale României (2007–

08, 2008–09, 2009–10), respec-

tiv trei Supercupe ale Româ-

niei (2009, 2010, 2018).

„CFR Cluj înseamă foar-

te mult pentru mine. E clu-

bul la care m-am format ca 

om şi ca fotbalist. Îi dato-

rez totul acestui club şi îl 

iubesc. Vreau să mulţumesc 

tuturor fanilor. Ştiu că le es-

te greu în aceste momente, 

departe de echipă”, a decla-

rat Ciprian Deac.

Ciprian Deac a fost vân-

dut de CFR Cluj la Schalke 

04 în schimbul sumei de 3 

milioane de euro, în 2011. Li-

derul clujenilor nu s-a adap-

tat în Bundesliga şi a ajuns 

în Liga 1, la Rapid. După ce 

s-a despărţit de Schalke 04, 

Deac a avut două aventuri în 

Kazakhstan la Aktobe şi To-

bol Kostanay.

Deac va ajunge la 37 de 

ani în momentul în care îşi 

încheie actualul contract cu 

CFR Cluj şi cel mai proba-

bil se va retrage de la trupa 

din Gruia.

Deac a fost unul dintre cei 

mai importanţi jucători ai echi-

pei naţionale a României, fi -

ind unul dintre cei mai apre-

ciaţi fotbalişti din Liga 1.

Deac și Camora rămân 
la CFR Cluj până în 2024!
Mario Camora și Ciprian Deac, cei mai importanți jucători din istoria clubului 
CFR 1907 Cluj, și-au prelungit angajamentele pentru încă doi ani

Ciprian Deac și Mario Camora au semnat contracte până în 2024 cu CFR Cluj
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