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Undă verde 
pentru revitalizarea 
malurilor Someşului
A fost semnat contractul pentru lucrările de 
amenajare a spaţiului pietonal de pe malul 
Someşului, în zona Sălii Sporturilor. Pagina 6

ACTUALITATE

Cum funcţionează centrele 
de vaccinare din judeţ?
Prefectul Clujului a comunicat programul de 
funcţionare pentru fi ecare centru de vaccina-
re deschis în prezent în judeţ.  Pagina 3
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Florin Cîțu propune o 
creştere a salariului minim
Guvernul propune o creştere brută a salariului 
minim de aproape 11%, respectiv o creştere ne-
tă de 10%, de la 1 ianuarie 2022. Pagina 5
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Poate ajunge Clujul 
la o incidenţă peste 9?
Epidemiologul Octavian Jurma se așteptă să 
avem recorduri negative care vor depăși ci-
frele din valul 2 și 3.  Pagina 3
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

396 3.709 411 52 79 5
Situația epidemiologică în județul Cluj – 29 septembrie 2021
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Curtea de Apel Cluj a anulat introducerea certificatului 
Verde Digital și prelungirea stării de alertă

Curtea de Apel Cluj a anulat, 

în primă instanță, hotărârile de 

Guvern care impun Certifi catul 

Verde Digital și prelungirea stă-

rii de alertă. Acțiunea a fost 

inițiată de doi avocați clujeni. 

Hotărârea pronunțată în ur-

ma cererii avocaților clujeni 

Mikolt Kapcza și Gabriel Marin 

poate fi  însă atacată prin recurs 

timp de 15 zile de la pronunțare.

Prin acțiunea afl ată pe rolul 

Curții de Apel Cluj s-a cerut anu-

larea a trei hotărâri de Guvern 

prin care a fost prelungită sta-

rea de alertă în România, pre-

cum și obligativitatea prezentă-

rii Certifi catului COVID pentru 

accesul în diferite spații.

Cele trei hotărâri de Guvern 

anulate de Curtea de Apel Cluj:

¤ HG 826/5 aug 2021 - prin ca-

re s-a prelungit starea de alertă 

începând cu 11 august 2021;

¤ HG 932/9 sept 2021 - prin ca-

re s-a prelungit starea de alertă 

începând cu 10 septembrie 2021;

¤ HG 990/17 sept 2021 - pen-

tru modifi carea și completarea 

anexelor nr. 2 și 3 la Hotărâ-

rea Guvernului nr. 932/2021 

privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 10 sep-

tembrie 2021, precum și stabi-

lirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru pre-

venirea și combaterea efecte-

lor pandemiei de COVID-19. 

Cea de-a treia hotărâre pre-

vede impunerea Certifi catului 

Verde Digital.

„Respinge excepţia tardivi-

tăţii modifi cării de acţiune. Res-

pinge excepţia nulităţii cererii 

de chemare în judecată şi ex-

cepţia lipsei de interes a recla-

manţilor în formularea acţiu-

nii. Admite în parte acțiunea 

formulată de reclamanţii K M 

K şi M G împotriva pârâţilor G 

R (guvernul României - n.r.) şi 

M A I. Anulează în întregime 

HG 826/5 august 2021, H G 

932/9 septembrie 2021 şi HG 

990/17 septembrie 2021. Res-

pinge capătul privind acorda-

rea de daune morale. Cu drept 

de recurs în 15 zile de la co-

municare. Pronunţată prin pu-

nerea la dispoziţia părţilor prin 

intermediul grefei Curţii, azi 

28.09.2021”, se arată în minu-

ta instanței.

Patronii clujeni din domeniul HoReCa s-au săturat de restricții
Într-o scrisoare deschisă, organizația patronală HoReCa Cluj susține că noile măsuri implementate 
de autorități sunt „fără noimă” și nu vor putea fi respectate.  Pagina 5

Cozi la vaccinarea 
cu a treia doză, la Cluj

Clujenii s-au înghesuit la vaccinarea cu doza 3 la centrul drive-thru
Clujenii s-au arătat nerăbdători să se imunizeze cu cea de-a treia doză a vaccinului anti-COVID-19 și au format 
cozi la intrarea în centrul drive-thru de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, marți.  Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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ADRESA REDACŢIEI

Liderul PSD Marcel Ciolacu 

a anunţat marţi că partidul 

pe care îl conduce a depus 

moţiunea de cenzură „STOP 

sărăciei, scumpirilor şi pena-

lilor! Jos Guvernul Cîţu!”.

Marcel Ciolacu a anunţat 

că PSD a depus moţiunea 

de cenzura împotriva Gu-

vernului Cîţu, adăugând că 

„nu mai are rost să ne as-

cundem după o moţiune de 

cenzură neconstituţională”. 

În plus, liderul PSD a spus 

că nu se mai poate reseta 

vreo coaliţie şi că în Româ-

nia trebuie organizate ale-

geri anticipate.

„Guvernul Cîţu trebuie să 

plece cât mai repede. Nu mai 

are rost să intrăm în decizii 

şi să ne ascundem după o 

moţiune de cenzură, din 

punctul nostru de vedere, 

neconstituţională. Am văzut 

cum şeful statului, împreu-

nă cu premierul şi cu al trei-

lea om în stat, au participat 

la un congres politic cu 5.000 

de lideri locali, încălcând 

toate normele sanitare şi sfi -

dând toţi românii. Mai mult, 

toate instituţiile statului, DSP, 

Poliţia Naţională, Poliţia Lo-

cală s-au aliat pentru a pro-

teja această infracţiune. Con-

gresul PNL a împărţit cetă-

ţenii României în două cate-

gorii, PNL-iştii care pot face 

orice şi restul cetăţenilor ca-

re sunt obligaţi să respecte 

orice decizie”, a spus Mar-

cel Ciolacu.

Liderul social-democrat a 

subliniat că este important 

să se ajungă la alegeri anti-

cipate pentru depăşirea cri-

zei politice.

Decizia PSD de a depune 

o moţiune de cenzură vine 

după şedinţa Curţii Consti-

tuţionale, unde judecătorii 

au stabilit că în cazul moţi-

unii de cenzură depuse de 

USR PLUS şi AUR a fost în-

călcată procedura.

CCR a admis sesizarea gu-

vernului şi a constatat că exis-

tă confl ict constituţional. S-a 

reţinut că din vina Parlamen-

tului, obligaţia derulării în con-

diţii constituţionale nu s-a res-

pectat. Decizia a fost luată în 

unanimitate. După ce a consta-

tat existenţa confl ictului, Cur-

tea a stabilit că Parlamentul tre-

buie să dezbată moţiunea de-

pusă şi să-şi exprime opinia 

prin vot, conform principiului 

colaborării loiale între institu-

ţiile statului, susţin surse de la 

Curtea Constituţională.

PSD a depus moţiune de cenzură 
împotriva Guvernului Cîţu

Adrian Oros a anunţat 

marţi dimineaţa că, 

în cursul aceleiaşi zile, 

îşi va depune demisia 

din funcţia de ministru al 

Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, precizând că 

„pentru premierul Florin 

Cîţu, agricultura şi indus-

tria alimentară nu au fost 

niciodată priorităţi”.

„Azi îmi voi depune demi-

sia din funcţia de Ministru al 

Agriculturii şi Dezvoltării Ru-

rale. Pentru Premierul Florin 

Cîţu, agricultura şi industria 

alimentară nu au fost nicio-

dată priorităţi, ca atare:

1 Bugetul MADR pentru 

anul 2021 reprezintă 

60% din execuţia bugetară a 

anului 2020, cu efecte asupra 

programelor afl ate în derula-

re. La rectifi carea bugetară, 

MADR a primit o sumă infi -

mă, absolut insufi cientă.

2 În PNRR nu a fost cu-

prins niciun proiect ma-

jor pentru agricultură. Asta 

deşi în primul draft trimis la 

Comisie, în noiembrie 2020, 

PNRR conţinea un proiect 

complex pentru gestionarea 

apei în agricultură (irigaţii, 

desecare/drenaj şi sistem an-

tigrindină), în valoare de 6,5 

miliarde euro, proiect asumat 

în Programul de guvernare, 

alături de Reţeaua de depozi-

tare, procesare şi distribuţie a 

produselor româneşti, alt pro-

iect care nu a mai avut loc în 

PNRR”, a scris marţi, pe Fa-

cebook, Adrian Oros.

De asemenea, ministrul 

Agriculturii a subliniat că nu 

există sufi cientă determinare, 

pentru „eradicarea activităţii 

samsarilor, a vânătorilor de 

subvenţii şi a pieţei negre”, 

care afectează fermierii co-

recţi. „Astfel, orice subvenţie, 

orice formă de sprijin devine 

inefi cientă”, a arătat el.

Nu în ultimul rând, şeful 

MADR a mulţumit tuturor ce-

lor cu care a colaborat, atât 

la elaborarea Programului de 

tranziţie, la viitorul Program 

Naţional Strategic, dar şi în 

activitatea curentă.

„Am avut onoarea şi noro-

cul să cunosc oameni deosebiţi, 

profesionişti, atât în Guvern, în 

MADR sau în mediul asociativ.

M-am bucurat să pot pro-

mova pe pagina mea şi a mi-

nisterului, pe toţi cei întâlniţi 

în deplasările prin ţară, fer-

mieri români care performea-

ză, care sunt exemple de suc-

ces. Am vrut să arăt că şi în 

România #SePoate!", a mai 

scris ministrul Agriculturii pe 

pagina de socializare.

Adrian Oros a fost singu-

rul ministru din actualul exe-

cutiv care a participat, în ca-

litate de susţinător, la lansa-

rea candidaturii lui Ludovic 

Orban pentru şefi a Partidului 

Naţional Liberal.

Cum şi-a explicat 
Adrian Oros gestul?

Adrian Oros a explicat marţi 

că demisia sa din guvern nu 

are legătură cu congresul PNL, 

el fi ind în „echipa Orban”, ci 

cu faptul că nu a primit des-

tulă susţinere din partea pre-

mierului Florin Cîţu pentru 

programele din agricultură. El 

s-a plâns că ministerul a pri-

mit un buget mai mic decât 

anul trecut.

Întrebat de jurnalişti da-

că Ludovic Orban l-a în-

demnat să-şi dea demisia, 

Oros a negat.

„Eu am avut mai multe 

discuţii cu domnul Orban, 

dar nu ne-am coordonat, ca 

să zic aşa, privind demisia 

mea. Asta am decis-o ieri, 

pe parcursul întregii zile, 

când am văzut că nu există 

vreo şansă ca să se schimbe 

ceva la nivel guvernamental 

şi atunci cred că cel mai co-

rect este să părăseşti echipa 

în care nu te mai regăseşti”, 

a spus ministrul.

El a susţinut că, pentru pre-

mierul Florin Cîţu, agricultura 

nu a fost un domeniu prioritar.

„N-am avut nici pe depar-

te bugetul de anul trecut, 

doar 60%, sigur că asta a 

afectat şi afectează progra-

mele afl ate în derulare. Nici 

măcar în PNRR nu s-a decis 

ca un proiect major pentru 

agricultură să fi e cuprins, 

deşi erau două proiecte ma-

ri pe care noi le-am prins 

anul trecut”, a precizat Oros.

Oros a adăugat că decizia 

sa de a demisiona nu a fost 

luată în urma informaţiilor 

apărute în spaţiul public în 

ultimele luni referitoare la 

faptul că era unul dintre mi-

niştri afl aţi pe lista de rema-

nieri a premierului.

„Nu ştiu dacă eram pe lis-

ta premierului Cîţu, eu ştiu că 

eram în echipa Orban. (...) 

Nu au fost presiuni directe ale 

premierului, eu în cele 9 luni 

de guvernare am vorbit de do-

uă ori cu premierul, deci nu 

au fost presiuni, a fost o de-

cizie a mea. Ştiu că au fost în 

ultima perioadă foarte multe 

ştiri privind remanierea mea, 

în ultimele luni practic, de 

când am decis în competiţia 

internă să merg alături de cel 

despre care eu am crezut că 

merită să conducă PNL. (...) 

Dacă faci parte dintr-o echi-

pă şi căpitanul de echipă con-

sideră că domeniul de care te 

ocupi nu este important”, a 

explicat şeful MADR.

Adrian Oros pleacă 
din Guvernul Cîţu
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, 
a anunţat marţi dimineaţă că îşi depune demisia, 
precizând că nu are susţinere din partea premierului Florin Cîţu
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Prefectul Clujului, 

Tasnádi Szilárd, 

a comunicat programul 

de funcţionare pentru 

fi ecare centru de vaccina-

re deschis în prezent 

în judeţul Cluj.

Informarea vine în contex-

tul în care marţi, 28 septem-

brie, a început administrarea 

celei de-a treia doze de vac-

cina anti-COVID în România, 

persoanelor pentru care a tre-

cut deja şase luni de la admi-

nistrarea dozei a doua.

Redăm în continuare pro-

gramul centrelor de vaccina-

re deschise în judeţ:

Cluj-Napoca:
¤ Şcoala Ion Creangă – 

Luni-Vineri: 8-20, sâmbătă – 

închis, Duminica: 8-15

¤ Şcoala Iuliu Haţieganu – 

Luni-Sâmbătă: 8-20, Dumini-

ca închis

¤ Colegiul Tehnic Transpor-

turi – Luni-Sâmbătă: 8-20, Du-

minica închis

¤ Liceul T. Popoviciu – Marţi: 

8-20; Luni, Miercuri, Joi, Vi-

neri, Duminica închis

¤ Liceul T. Popoviciu – 

Luni-Sâmbătă: 8-20, Dumini-

ca închis

¤ Şcoala Anghel Saligny – 

Luni-Duminica: 8-20

¤ Şcoala Alexandru Vaida Vo-

ievod – Luni-Sâmbătă: 8-20, 

Duminica închis

¤ Şcoala Horea – Luni-Sâm-

bătă: 8-20, Duminica închis

¤ Şcoala Liviu Rebreanu – Luni-Sâm-

bătă: 8-20, Duminica închis

¤ DRIVE THROUGH Sala spor-

turilor Horea Demian – 

Luni-Duminica 08-18

¤ Medicover – Luni-Vi-

neri-8-20, sâmbătă, dumi-

nica -închis

¤ Hiperclinica MedLife – 

Luni- Sâmbătă: 8-16, Dumi-

nica închis

¤ Spital Militar C.Papilian – 

Luni-Vineri 8-20; Sâmbătă si 

Duminica închis

¤ RoNeuro – Marţi si Joi 13-16; 

Luni, Miercuri, Vineri, Sâm-

bătă , Duminica închis

¤ Turda – Colegiul National 

Mihai Viteazul – Luni-Dumi-

nica 8-20

¤ Câmpia Turzii – Hala Agro 

Alimentara – Luni-Dumini-

ca 8-20

¤ Gherla – Liceul Kemeny 

Zsigmond – Luni- Vineri 8-20, 

Sâmbătă si Duminica închis

¤ Dej – Centrul de Servicii So-

ciale – Luni-Duminica 8-20

¤ Huedin – Centru de vacci-

nare Piaţa Victoriei – Luni-Vi-

neri 8-20; Sâmbătă si Dumi-

nica închis

¤ Apahida Sânnicoara – Că-

minul Cultural – Luni-Dumi-

nica 8-20

Floreşti
¤  şcoala Gh. Şincai – 

Luni-Sâmbătă 8-20, Dumini-

ca închis;

¤ la VIVO Miercuri, Joi, Vi-

neri: 14-20, Sâmbătă-Dumini-

ca 9-20

¤ Baciu – Căminul Cultural – 

Luni-Duminica 8-20

¤ Gilău – Casa de Cultura – 

Luni-Sâmbătă: 8-14, Dumini-

ca închis

¤ Chinteni – Centru Multi-

funcţional strada Unirii – Luni, 

Miercuri si Vineri: 16-20, Du-

minica:16-20

¤ Călăţele – Căminul Cultural 

– Luni-Vineri:8-20,Sambata, 

Duminica Închis

¤ Aghireşu – Centru Multi-

funcţional – Miercuri, Vineri, 

Sambata-8-20; Luni, Marţi, 

Joi, Duminica-închis

¤ Băişoara – Cabinet Medical 

de Medicina de Familie – 

Luni-Duminica 8-20

¤ Borşa – Centru de vaccinare – 

Marţi, Vineri, Sâmbătă 8-14, Luni, 

Miercuri, Joi, Duminica închis

¤ Poieni, sat Valea Drăganu-

lui – Centru vaccinare – 

Luni-Duminica 8-20

Cum funcţionează centrele de vaccinare din judeţul Cluj?

Octavian Jurma a anali-

zat datele din ultimele 

luni şi a calculat rata 

de incidenţă pentru toate 

judeţele României 

în următoare perioadă. 

În Cluj, rata va ajunge 

la 9,38 cazuri la mia 

de locuitori în următoare-

le două săptămâni, 

iar acest lucru va aduce 

cu siguranţă restricţii 

dure în multe localităţi.

„Mai jos aveţi istoricul 

incidenţei oficiale din Ro-

mânia în ultimele 14 zile. 

În dreapta aveţi prognoza 

simplă a incidenţei pentru 

fiecare judeţ în următoare-

le 2 săptămâni. În urmă cu 

2 săptămâni, aproape toate 

judeţele erau în scenariu 

verde. Acum toate sunt în 

scenariu galben şi în urmă-

toarele 7 zile majoritatea vor 

fi în scenariu roşu”, a trans-

mis epidemiologul.

România va repeta 
scenariul Lombardiei 
din valul 1

Jurma se aşteptă ca de săp-

tămâna viitoare să avem re-

corduri negative care vor de-

păşi cifrele din valul 2 şi 3. El 

a mai adăugat că România ur-

mează să repete tragedia din 

Lombardia din valul 1.

„Ce urmează? Ce vom fa-

ce? Simplu, urmează să re-

petam tragedia din Lombar-

dia în România. Dacă italie-

nii repetă acum siguranţa din 

valul 1 în România, noi ur-

mează să repetam dezastrul 

din valul 1 în Italia. Româ-

nia va demonstra lumii ce 

înseamnă nu doar să ai li-

deri negaţionişti, ci şi o ma-

joritate intoxicată de propa-

ganda negaţionistă.

Pentru mine este evident 

că am devenit o majoritate 

negaţionista care se refl ecta 

atât în guvernare, cât şi în 

parlament. Seduşi de propa-

ganda negaţionistă şi anti-

vaccinistă, românii au ajuns 

la un consens: cei vulnera-

bili vor plăti cu viaţa pentru 

confortul celor care se cred 

invulnerabili. Pentru negaţi-

onişti la fel ca pentru guver-

nanţi, este imposibil de în-

ţeles ca într-o pandemie, la 

fel ca într-un război, cine nu 

este parte din soluţie e par-

te din problema”, a mai spus 

epidemiologul.

„Urmează zile foarte gre-

le. La nivel individual tot 

ce putem face este să ne 

protejăm în primul rând cu 

ajutorul măştilor FFP2 şi 

apoi intrând într-un scena-

riu roşu personal sau de fa-

milie până când incidenţa 

va cobori din nou sub 1 la 

mie (decembrie?)”, a con-

chis medicul.

Record absolut 
de infectări

Grupul de Comunicare Stra-

tegică a anunţat marţi, 28 sep-

tembrie 2021, că au fost înre-

gistrate 11.049 de cazuri noi 

cu coronavirus în ultimele 24 

de ore, un nou record în Ro-

mânia. Precedentul record de 

infectări zilnice în România 

era de 10.269 cazuri, stabilit 

în 18 noiembrie 2020.

Până marţi, 28 septem-

brie, pe teritoriul României 

au fost înregistrate 1.210.810 

cazuri de infectare cu noul 

coronavirus (COVID – 19), 

dintre care 1.129 sunt ale 

unor pacienţi reinfectaţi, tes-

taţi pozitiv la o perioadă mai 

mare de 180 de zile după pri-

ma infectare.

Peste 200 de decese, 
în 24 de ore

Până astăzi, 36.658 de per-

soane diagnosticate cu infecţie 

cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.09.2021 

(10:00) – 28.09.2021 (10:00) 

au fost raportate de către IN-

SP 208 decese (99 bărbaţi şi 

109 femei), ale unor pacienţi 

infectaţi cu noul coronavirus, 

internaţi în spitalele din Al-

ba, Arad, Argeş, Bacău, Bis-

triţa-Năsăud, Botoşani, Brăi-

la, Braşov, Caraş-Severin, Că-

lăraşi, Cluj, Constanţa, Covas-

na, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, 

Giurgiu, Gorj, Harghita, Hu-

nedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, 

Maramureş, Mehedinţi, Mureş, 

Neamţ, Olt, Prahova, Satu Ma-

re, Sălaj, Sibiu, Suceava, Te-

leorman, Timiş, Tulcea, Vas-

lui, Vâlcea, Vrancea şi Muni-

cipiul Bucureşti.

Dintre cele 208 decese, 1 

a fost înregistrat la catego-

ria de vârstă 20-29 ani, 2 la 

categoria de vârstă 30-39 

ani, 6 la categoria de vârstă 

40-49 ani, 33 la categoria de 

vârstă 50-59 ani, 51 la cate-

goria de vârstă 60-69 ani, 

64 la categoria de vârstă 

70-79 ani şi 51 la categoria 

de vârstă peste 80 ani.

În unităţile sanitare de 

profi l, numărul total de per-

soane internate cu COVID-19 

era de 11.431. Dintre aces-

tea, 1.267 erau internate la 

ATI. Din totalul pacienţilor 

internaţi, 306 sunt minori, 

289 fi ind internaţi în secţii 

şi 17 la ATI.

Până la această dată, la 

nivel naţional, au fost pre-

lucrate 9.557.974 de teste 

RT-PCR şi 3.160.043 de tes-

te rapide antigenice. În ul-

timele 24 de ore au fost 

efectuate 25.282 de teste 

RT-PCR (12.250 în baza de-

finiţiei de caz şi a protoco-

lului medical şi 13.032 la 

cerere) şi 48.100 de teste 

rapide antigenice.

Record de cazuri noi 
şi la Cluj, în valul 4

În judeţul Cluj au fost ra-

portate aproape 400 de ca-

zuri de COVID-19 în ultime-

le 24 de ore, un record ne-

gativ în cel de-al patrulea 

val al pandemiei. În doar 24 

de ore, numărul îmbolnăvi-

rilor cu Covid-19 raportate 

a fost de 396 de persoane, 

în judeţul Cluj.

Incidenţa în judeţ a ajuns 

marţi la 4,28 infectări cu CO-

VID-19 la 1.000 de locuitori, 

în timp ce Cluj-Napoca e la 

un pas de restricţii noi şi du-

re pentru nevaccinaţi.

Rata de infectare cu Co-

vid-19 în Cluj-Napoca a ajuns 

la 5,59 de cazuri la 1.000 de 

locuitori, potrivit datelor pu-

blicate de DSP Cluj.

Clujul ar putea ajunge la o incidenţă 
de peste 9 cazuri la mie
Epidemiologul Octavian Jurma a tras un semnal de alarmă cu privire la evoluţia 
pandemiei de COVID-19 şi face previziuni sumbre pentru judeţul nostru

Șapte cadre medicale de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
„Leon Daniello” au fost depistate cu COVID-19.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” trece prin 
momente complicate după ce șapte angajaţi au fost depistaţi 
pozitiv cu COVID-19, printre care și directorul unităţii.

Doctorul Vasile Mureșan, cel care este managerul spitalului, es-
te internat la Spitalul de Boli Infecţioase după ce a contactat vi-
rusul. Medicul se pare că s-a vaccinat de curând cu serul

7 cadre medicale de la Spitalul de 
Pneumoftiziologie, infectate cu COVID-19
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Ceremonia de deschidere 

a noului an universitar 

2021-2022 a avut loc 

luni la UMF Cluj. Studenţii 

medicinişti au început cur-

surile în sistem hibrid (atât 

fi zic, cât şi online), păstrând 

un echilibru între libertăţi 

şi siguranţă, conform recto-

rului universităţii.

Peste 9.000 de studenţi 

medicinişti au început cur-

surile la Cluj, atât în scena-

riu fi zic, cât şi în online, a-

vând în vedere contextul epi-

demiologic actual.

La ceremonia de deschi-

dere a noului an universitar, 

dr. Anca Dana Buzoianu, rec-

torul Universităţii de Medi-

cină şi Farmacie „Iuliu Ha-

ţieganu” a mărturisit că mi-

siunea comunităţii academi-

ce, didactică şi de cercetare, 

nu va fi  oprită de pandemia 

de Covid-19:

„Începem anul universi-

tar on site şi online, în func-

ţie de caz. Ne dorim foarte 

mult ca activităţile practice 

să se realizeze prin interac-

ţiunea directă dintre profe-

sori şi studenţi”

Echilibru între libertăţi 
şi siguranţă

Dr. Anca Buzoianu a mai de-

clarat că la UMF Cluj, personalul 

se străduie pentru a păstra un 

echilibru între libertăţile fi ecăru-

ia, dar şi siguranţa care trebuie 

asigurată şi îi roagă pe studenţi 

să nu privească noile măsuri de 

protecţie ca nişte „restricţii”:

„Viitorul este în continuare 

incert, dar ce ştim sigur este că 

ne vom strădui să păstrăm în 

continuare un echilibru între li-

bertăţile pe care le avem cu to-

ţii şi siguranţa pe care trebuie 

să o asigurăm fi ecăruia în par-

te. În ceea ce priveşte măsurile 

pe care le-am luat pentru a mi-

nimiza riscurile ce pot apărea 

într-o colectivitate vă îndemn 

să nu le priviţi ca pe nişte re-

stricţii. Măsurile au fost luate 

pentru a ne putea desfăşura ac-

tivitatea în cele mai bune şi si-

gure condiţii”, a mai spus rec-

torul universităţii.

Cât mai multe activităţi în 
laborator 
sau la patul bolnavului

Totodată, reprezentanţii UMF 

Cluj îşi doresc ca majoritatea ac-

tivităţilor să fi e realizate în for-

mat fi zic, interacţiune directă în-

tre profesori şi studenţi, iar cei 

din urmă să îşi permită să facă 

aceste activităţi în laboratoare şi 

chiar la patul bolnavului:

„Începem anul universitar în 

sistem hibrid, dar ne dorim mult 

ca majoritatea activităţilor să se 

desfăşoare prin acţiunea directă 

dintre profesori şi studenţi, atât 

în laboratoare, cât şi la patul bol-

navului. Pentru ca acest lucru să 

se desfăşoare în siguranţă pen-

tru întreaga comunitate univer-

sitară este necesară respectarea 

strictă a disciplinei academice şi 

a protocoalelor epidemiologice 

puse la dispoziţie de universita-

te. Este esenţial pentru toţi să în-

ţelegem importanţa vaccinării 

împotriva COVID-19”, a mai spus 

Dana Buzoianu.

Studenţilor din primul an li 

se oferă sfaturi pentru a se pu-

tea descurca în procesul de în-

văţare. Rectorul le-a urat acesto-

ra felicitări fi indcă au reuşit să 

treacă „cu brio” examenul de 

admitere, care este unul difi cil:

„Aţi trecut cu brio peste un 

examen difi cil. Pentru acest lucru 

vă felicit din toată inima. Univer-

sitatea de Farmacie şi Medicină 

«Iuliu Haţieganu» vă oferă o mul-

ţime de resurse pe care să le utili-

zaţi. Puneţi întrebări şi discutaţi 

cu profesorii, cu colegii studenţi şi 

nu lăsaţi întrebările fără răspuns”.

Studenţii UMF Cluj au început 
cursurile în sistem hibrid

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj va organiza cur-

suri de digitalizare şi de 

administrare de personal 

pentru un număr de 7.500 

de funcţionari publici, a 

declarat, marţi, preşedin-

tele Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici 

(ANFP), Violeta Vijulie.

„Am pregătit pentru oa-

menii care sunt deja în sis-

tem (în ANFP, n.r. ) o par-

te de training pe digitaliza-

re şi pe management per-

formant de resurse umane 

şi vom pregăti 7.500 de per-

soane din toată ţara din sis-

temul public. M-am gândit 

care ar trebui să fie cea mai 

bună modalitate prin care 

pregătim aceşti oameni şi 

cum să le facem un training 

cât mai performant: cu u-

niversităţile. Şi atunci când 

am demarat proiectul am 

făcut o solicitare de parte-

neriat către universităţile 

din România, iar cei de la 

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj au ieşit câştigători 

şi ei sunt cei care vor pre-

găti cei 7.500 de oameni 

din întreaga ţară, bineînţe-

les împreună cu colegii din 

Agenţia Naţională a Func-

ţionarilor Publici”, a afir-

mat Violeta Vijulie.

Preşedintele ANFP a men-

ţionat că dintre cei 7.500 de 

funcţionari publici care vor 

participa la cursuri, 200 ur-

mează să devină formatori 

pentru alţi funcţionari publici.

„Dintre aceste 7.500 de 

persoane vom selecta 200 de 

persoane cu care vom face 

cursuri intensive şi îi vom 

pregăti să devină formatori. 

Şi ne-am gândit ca pe urmă-

toarele proiecte, şi pentru 

efi cienţă, dar şi pentru ridi-

carea respectului pentru par-

tea de administraţie locală, 

în loc să ne aducem traineri 

de la Bucureşti când mergem 

la Baia Mare, la Bacău, la 

Craiova şi aşa mai departe, 

vom găsi acolo aceste per-

soane care sunt deja pregă-

tite, tot pe bani europeni, şi 

în felul acesta ridicăm şi pre-

stigiul instituţiilor respecti-

ve, valorizăm şi persoanele 

şi creştem şi efi cienţa fon-

durilor pe care le utilizăm”, 

a precizat Violeta Vijulie.

Pe de altă parte, preşe-

dintele ANFP a susţinut că 

funcţionarii publici debu-

tanţi, dar şi înalţii funcţio-

nari publici, vor fi angajaţi 

pe baza unui examen deru-

lat la nivel naţional.

UBB va pregăti 7.500 de funcţionari 
publici în digitalizare

Ministrul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor şi ministru 

interimar al Cercetării, 

Inovării şi Digitalizării, 

Barna Tanczos, 

şi rectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB), prof. 

univ. dr. Daniel David, au 

lansat, marţi, cel mai mare 

proiect al universităţii clu-

jene, prin care România 

va intra în rândul ţărilor 

cele mai importante 

care studiază creierul.

„Sunt extrem de onorat să 

mă afl u aici alături de domnul 

rector, sunt extrem de onorat 

să fi u cel care a semnat acest 

contract important de cerceta-

re. INSPIRE este printre cele 

mai mari proiecte de cerceta-

re fi nanţate de Ministerul Cer-

cetării, prin programe de fi -

nanţare pe fonduri europene”, 

a declarat, , Barna Tanczos.

În aceeaşi conferinţă de 

presă, rectorul Daniel David 

a spus că prin proiectul re-

spectiv, România intră în „li-

ga cea mai mare” a ţărilor ca-

re studiază creierul.

„Dorim să facem la UBB 

o infrastructură de imagisti-

că, o infrastructură de refe-

rinţă internaţională. Prin a-

ceasta, nu doar UBB, ci şi 

Clujul, Transilvania, Româ-

nia intră în liga cea mai ma-

re a ţărilor care se ocupă cu 

studiul creierului”, a menţi-

onat Daniel David.

Proiect în valoare 
de 92,5 mil. euro

Proiectul este unul inter-

naţional, în domeniul neuroş-

tiinţelor cognitive, a cărui va-

loare este de aproape 92,5 mi-

lioane de lei.

„BrainQ-Inspire UBB – Dez-

voltări de anvergură internaţi-

onală în neuroştiinţe cogniti-

ve şi imagistică de rezonanţă 

magnetică (IRM) în cadrul Şco-

lii academice de sănătate a 

UBB. Universitatea Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca 

(UBB) va implementa, în pe-

rioada 2021-2023, proiectul 'In-

frastructură pentru Spectrosco-

pie şi Imagistică de Rezonan-

ţă Magnetică la Câmpuri Înal-

te – INSPIRE' (POC: Cod SMIS 

2014+ – 127725), în valoare 

de 92.442.303,53 lei. Proiectul 

INSPIRE este cel mai mare pro-

iect academic implementat de 

UBB, prin care se va dezvolta 

o infrastructură de cercetare 

de anvergură internaţională, 

ca parteneriat între Centrul Na-

ţional de Rezonanţă Magneti-

că (Facultatea de Fizică a UBB) 

şi Platforma Skyra (Internati-

onal Institute for the Advan-

ced Study of Psychotherapy 

and Applied Mental Health-De-

partamentul de Psihologie Cli-

nică şi Psihoterapie al UBB)”, 

se arată într-o informare a UBB.

Cel mai mare proiect 
academic al UBB

Potrivit sursei citate, prin 

proiectul INSPIRE noua Şcoa-

lă ştiinţifi că/academică de să-

nătate din UBB va deveni ac-

torul principal la nivel naţio-

nal şi unul din liderii interna-

ţionali în aceste domenii.

„INSPIRE este cel mai ma-

re proiect academic al UBB 

– şi prin asta al oraşului 

Cluj-Napoca – şi sperăm să-l 

implementăm la un nivel per-

formant. Spun sperăm, de-

oarece timpul de implemen-

tare s-a redus de la 3 ani la 

puţin peste 2 ani – un astfel 

de proiect, prin anvergura 

pentru ţară şi prin faptul că 

a fost primul în domeniul să-

nătăţii în competiţia naţio-

nală, era normal să fi e fi nan-

ţat printre primele din 2020 

-, astfel încât, pentru ca aces-

ta să devină un succes avem 

nevoie de o colaborare, co-

municare şi susţinere con-

stantă în relaţia cu autorită-

ţile locale şi cu ministerele 

de specialitate. (...) Imple-

mentarea cu succes a pro-

iectului INSPIRE transformă 

UBB, Cluj-Napoca şi Româ-

nia în unul din liderii inter-

naţionali în domeniu, cu 

avantaje competitive în şti-

inţă, tehnologie, economie 

şi bunăstarea oamenilor”, a 

declarat rectorul UBB, prof. 

univ. dr. Daniel David, în in-

formarea amintită.

Printre altele, ministrul Bar-

na Tanczos a mai spus în con-

ferinţa de presă că „UBB es-

te modelul perfect de multi-

culturalitate, unde studenţii 

pot învăţa în limba lor mater-

nă, se pot dezvolta şi pot do-

bândi cunoştinţe şi aptitudini 

în limba maternă”.

Cel mai mare proiect de cercetare 
al UBB Cluj a fost lansat marți
Ministrul Tanczos Barna şi rectorul Daniel David au lansat cel mai mare proiect al Universității Babeș-Bolyai Cluj

TANCZOS BARNA | ministrul interimar 
al Cercetării

 „Sunt ferm convins 
că universitățile din 
România au perspective 
clare în ceea ce privește 
cercetarea, dezvoltarea 
și inovarea, iar noi trebuie 
să ne bazăm pe acestea. 
Azi dimineață m-am 
întâlnit cu conducerea 
și cercetătorii Universității 
Babeș-Bolyai care mi-au 
prezentat trei dintre cele mai importante proiecte 
ale universității. Unul dintre acestea cuprinde 
restaurarea podurilor clădirilor istorice 
universitare pentru a le oferi o funcționalitate 
de care se poate bucura și publicul larg“
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Guvernul propune o creş-

tere brută a salariului 

minim de aproape 11%, 

respectiv o creştere netă 

de 10%, de la 1 ianuarie 

2022, şi o formulă de cal-

cul care să fi e aplicată 

începând cu aceeaşi dată 

şi pentru anii următori,

a declarat premierul 

Florin Cîţu (foto), marţi.

„Aş vrea să aprobăm în pre-

mieră, să avem o variantă a sa-

lariului minim şi a formulei şi 

a dinamicii pe următorii ani pâ-

nă la 1 octombrie dacă se poa-

te. Ceea ce propunem noi este 

o creştere brută de aproape 

11%, ceea ce înseamnă o creş-

tere netă a salariului minim de 

la 1 ianuarie de 10% şi cu o 

formulă care să fi e aplicată de 

acum încolo, de la 1 ianuarie 

2022”, a afi rmat premierul.

Ministrul Muncii, Raluca 

Turcan, a explicat propunerea 

Executivului şi care va fi  nu-

mărul benefi ciarilor.

„Astăzi purtăm o primă dis-

cuţie aplicată pe o variantă de 

majorare a salariului minim pe 

care o propunem pentru 1 ianu-

arie. În premieră, această propu-

nere vine la fi nalul lunii septem-

brie. Varianta pe care am discu-

tat-o cu domnul prim-ministru 

şi suntem în măsură să o discu-

tăm pleacă de la propunerile pe 

care le-au făcut, deopotrivă, sin-

dicatele şi organizaţiile patrona-

le şi asigură o majorare a sala-

riului minim brut de 10,9%, ce-

ea ce înseamnă o majorare de la 

2.300 la 2.550. Această formulă 

nu este inventată de noi, este o 

formulă predictibilă în baza că-

reia vor putea benefi cia aproxi-

mativ 1.970.000 de oameni, ca-

re în momentul de faţă se afl ă 

cu venituri până la acest plafon, 

ceea ce înseamnă 34,7% din nu-

mărul total de salariaţi activi”, a 

arătat Raluca Turcan.

Impactul fi nanciar al ma-

jorării, potrivit ei, va fi  unul 

consistent, de aproximativ 

1,8 miliarde de lei.

„Majorarea pe net este de 

10% şi este ancorată în creşte-

rea salariului minim, creşterea 

ratei infl aţiei, creşterea reală a 

productivităţii pe persoană ocu-

pată şi, de asemenea, am luat 

un procent de 90% din creşte-

rea salariului mediu în loc de 

50%, cât era până acum, sau 

chiar 75%, cât a fost o varian-

tă luată în discuţie. Am mai in-

trodus şi un coefi cient de co-

recţie, care se stabileşte ca pro-

cent în funcţie de creşterea eco-

nomică şi este diferenţa dintre 

creşterea economică la începu-

tul anului 2021 şi cea estimată 

pentru sfârşitul anului 2021”, 

a adăugat Turcan.

Florin Cîţu: Propunem o creştere brută 
a salariului minim de aproape 11%

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Într-o scrisoare deschisă, 

organizaţia HoReCa Cluj, 

în frunte cu preşedintele 

organizaţiei Ştefan 

Gadola şi alături de pre-

şedintele HORA România, 

Ion Biriş, trage un sem-

nal de alarmă şi susţine 

că noile măsuri imple-

mentate de autorităţi 

în contextul pandemiei 

sunt „fără noimă” şi nu 

vor putea fi  respectate.

Scrisoarea deschisă repre-

zintă, în fapt, un strigăt de 

ajutor al întregii industrii, 

cea mai afectată în pande-

mia de COVID-19. Pe lângă 

criza financiară, HoReCa se 

află în prezent şi într-o am-

plă criză de personal, gene-

rată şi alimentată de criza 

sanitară la nivel naţional ad-

ministrată necorespunzător. 

Reprezentanţii HoReCa sunt 

nemulţumiţi şi chiar indig-

naţi de modul în care auto-

rităţile gestionează situaţia 

şi simt că acestea n-au ha-

bar cum să menţină econo-

mia în picioare.

Patronii susţin că „este 

anormal ca o ţară întreagă să 

amâne nedefi nit evenimente 

importante şi să închidă afa-

ceri din neglijenţa şi abuzul 

de putere a câtorva”:

„În contextul haosului cre-

at de pandemia prelungită, 

coroborat cu noile restricţii 

anunţate, complet neclare şi 

fără coerenţă, şi ţinând cont 

de implementarea certifi catu-

lui verde, suntem nevoiţi să 

facem apel imperativ la nor-

malitate. Nu vorbim de nor-

malitatea pe care nimeni nu 

şi-o mai aminteşte, ci aplica-

rea unor măsuri agreate şi co-

erente, pe care să le putem 

respecta. E nevoie să o spu-

nem încă o data – HoReCa a 

fost şi este cea mai afectată 

industrie de peste 1 an şi ju-

mătate! Am fost decimaţi, for-

ţa de muncă a dispărut efec-

tiv, criza personalului ne ame-

ninţă afacerile mai rău decât 

cea fi nanciară. Oamenii sunt 

confuzi, speriaţi şi nu mai au 

speranţă în promisiunile de 

sprijin”, declară reprezentan-

ţii HoReCa.

HoReCa nu acceptă 
închiderea activităţii 
la 6 la mie

În scrisoarea deschisă, an-

treprenorii trimit un mesaj 

clar: nu mai acceptă „restric-

ţii fără noimă” şi că se afl ă la 

capătul răbdării.

„Am comandat studii de 

piaţă, am făcut analize şi 

chiar am acţionat în instan-

ţă, şi nu ne vom opri la as-

ta, iar restricţiile fără noi-

mă nu le vom accepta! Sun-

tem o voce care nu poate fi 

ignorată, suntem la capătul 

răbdării cu mesajele contra-

dictorii şi aberante care în-

calcă de la bun-simţ la drep-

turi esenţiale. Cerem să ne 

putem ţine afacerile deschi-

se, să putem plăti încă sa-

larii angajaţilor greu încer-

caţi, nu avem resurse pen-

tru reinventare de business 

dacă suntem închişi”, se ara-

tă în scrisoare.

Totodată, HoReCa Cluj 

susţine că industria ospita-

lităţii nu mai poate să înca-

seze alte lovituri, fără ripos-

tare, iar dacă situaţia nu va 

fi  remediată, atunci fi ecare 

antreprenor va încerca să o 

rezolve în felul său, „arun-

când instrucţiunile pe geam” 

şi acţionând „după cum le 

dictează raţiunea”.

„Suntem indignaţi de mă-

surile anunţate ce presupun 

din nou închiderea activităţii 

operatorilor după pragul de 

6/1000. Este inadmisibil să 

acceptăm încă o închidere 

completă a restaurantelor şi 

anulări de evenimente de ul-

tim moment!

Industria Ospitalităţii nu 

mai poate încasa alte lovi-

turi fără să riposteze. Dacă 

regulile jocului se schimbă, 

poate e timpul pentru HO-

RECA să arunce instrucţiu-

nile pe geam şi să acţionăm 

după cum ne dictează raţi-

unea rămasă. S-au promis 

măsuri compensatorii, din 

care s-a dat foarte puţin din 

cele asumate. Restricţiile 

anunţate par fără logică şi 

s-a creat un haos periculos, 

nu avem nevoie doar să pa-

ră că fac ceva, avem nevo-

ie de promisiuni respectate 

şi reguli clare.

În lipsa acestora, riscăm să 

se creeze frustrări majore, ca-

re vor duce la nerespectarea 

măsurilor la nivel naţional. 

Vom ajunge la principiul fi e-

care cum a înţeles şi fi ecare 

pentru el”, mai susţin patro-

nii din Cluj.

Soluţie: HoReCa 
funcţională, 
chiar şi la 6 la mie

Reprezentanţii industriei 

vin cu o soluţie pentru a-şi 

salva afacerile, anume im-

plementarea certifi catului di-

gital ca o regulă chiar şi du-

pă ce se depăşeşte inciden-

ţa de 6 cazuri de Covid-19 

la mia de locuitori, permi-

ţându-le afacerilor să stea 

departe de faliment.

Astfel, toţi cei din Ho-

ReCa şi-ar putea continua 

activitatea, fără a suferi al-

te mari pierderi din cauza 

închiderii.

„Dată fi ind implementa-

rea certifi catului digital, ce-

rem o revizuire urgentă a re-

stricţiilor. Primordial şi esen-

ţial este să lăsaţi HORECA 

să funcţioneze. Pe baza cer-

tifi catului verde, să se poa-

tă intra la restaurante, cafe-

nele, baruri şi evenimente, 

fără să existe vreo corelare 

cu rata de incidenţă. Deco-

nectaţi acest domeniu de ra-

ta incidenţă. Pe lângă faptul 

că, în continuare, nu există 

studii concrete care să de-

monstreze vreo legătură în-

tre funcţionarea restaurante-

lor şicreşterea cazurilor de 

îmbolnăvire, avem iată acum 

un fi ltru decisiv, certifi catul 

digital”, se mai arată în scri-

soarea deschisă. 

Patronii din HoReCa refuză 
închiderea restaurantelor la 6 la mie
Patronii din HoReCa Cluj „pun piciorul în prag” când vine vorba de închiderea activității la incidența de 6 la mie. 
Aceștia spun că sunt dispuși să „arunce instrucțiunile pe geam” și să acționeze „cum le dictează rațiunea”.

 Organizația patronală HoReCa Cluj

 „Nu este decât strigătul indignat al unei industrii 
oricum puternic reglementată care se confrunta 
încă dinainte de criza sanitară cu o lipsă acută de 
personal. Am fost ascultători, am respectat toate 
măsurile și am susținut dialogurile pașnice și 
constructive, dar acum nu există destule vorbe care 
să exprime strigătul de neputință. Suntem puși la 
colț din responsabilitatea unor politicieni ce par să 
nu înțeleagă cum funcționează economia și 
mecanismele ei. Asistăm nu doar la evenimente 
care sfi dează măsurile de siguranță, ci și la legi 
votate de politicieni parcă numai pentru ei, este 
anormal ca o țară întreagă să amâne nedefi nit 
evenimente importante și să închidă afaceri din 
neglijența și abuzul de putere a câtorva“
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Primarul Emil Boc a sem-

nat contractul pentru revi-

talizarea luncii Someşului 

Mic cu asocierea condusă 

de fi rma ACI Cluj.

Municipalitatea a dat undă 

verde lucrărilor de moderniza-

re şi extindere a infrastructurii 

pietonale şi ciclistice pe malu-

rile Someşului, în zona I – Lun-

ca Someşului – străzile Donath, 

Mirăslău, Petuniei, Platoul Sălii 

Sporturilor, Podul Garibaldi, stra-

da Muzicescu, strada 1 Decem-

brie 1918, zona Hotel Napoca, 

strada Mamaia, strada Dragali-

na şi până în apropierea Came-

rei de Comerţ. Lucrările se vor 

realiza din fonduri europene.

„Am semnat contractul pen-

tru execuţia lucrărilor din cadrul 

obiectivului de investiţii «Revi-

talizarea culoarului de mobilita-

te nemotorizată aferent Someşu-

lui. Modernizarea şi extinderea 

infrastructurii pietonale şi ciclis-

tice pe malurile râului – zona I 

Lunca Someşului Mic». Proiec-

tul este fi nanţat din fonduri eu-

ropene, prin Programul Operaţi-

onal Regional 2014-2020”, a trans-

mis primarul Emil Boc, marţi.

Câştigătorul licitaţiei este Aso-

cierea ACI Cluj (lider) – SOCOT 

SA – Simacek Facility Services. 

Valoarea lucrărilor este de 

95.686.035,58 lei (fără TVA), iar 

durata de execuţie este de 19 luni.

Clujul „îşi întoarce faţa” 
spre Someş

Modernizarea malurilor So-

meşului reprezintă unul din-

tre cele mai ample proiecte de 

revitalizare urbană derulate de 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca şi are la bază conceptul 

„reîntoarcerea oraşului cu fa-

ţa la râu”. Prin proiect se ur-

măreşte transformarea zone-

lor adiacente râului în spaţii 

publice de calitate, astfel încât 

Someşul să devină un punct 

central în viaţa oraşului.

Realizat de către fi rma spa-

niolă Practica, proiectul a câşti-

gat concursul internaţional de 

soluţii organizat de Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca în parte-

neriat cu Ordinul Arhitecţilor din 

România. Împreună cu revitali-

zarea platoului Sălii Sporturilor 

„Horia Demian” şi reabilitarea 

zonei Parcului Feroviarilor, acest 

proiect contribuie la crearea unui 

culoar de mobilitate de-a lungul 

malurilor Someşului.

Lucrările, împărţite 
pe şapte tronsoane

Obiectivul de investiţii se în-

tinde pe o suprafaţă de aproxi-

mativ 146.500 mp şi cuprinde 

malurile intravilane ale Some-

şului în zona străzilor Paul Ioan, 

1 Decembrie 1918, Plopilor, Ga-

vril Muzicescu, Sigismund To-

duţă, Splaiul Independenţei, Ma-

maia, Dragalina, precum şi în 

zona adiacentă parcurilor Roze-

lor şi Iuliu Haţieganu. Execuţia 

lucrărilor va fi  realizată secven-

ţial, pe tronsoane succesive, de 

la vest spre est, pe cele două 

maluri, astfel:

¤ Tronsonul 1: Strada Donath 

– strada Mirăslău

¤ Tronsonul 2: Strada Mirăslău 

– strada Petuniei

¤ Tronsonul 3: Strada Petuniei 

– Platoul Sălii Sporturilor „Ho-

ria Demian”

¤ Tronsonul 4: Platoul Sălii Spor-

turilor „Horia Demian” – Podul 

Garibaldi

¤ Tronsonul 5: Strada Muzices-

cu, Strada 1 Decembrie 1918

¤ Tronsonul 6: Zona Hotel Na-

poca, Strada Mamaia

¤ Tronsonul 7: Strada Draga-

lina, Zona Camerei de Comerţ 

şi Industrie.

Undă „Verde” 
pentru revitalizarea 
malurilor Someşului
A fost semnat contractul pentru lucrările de amenajare 
a spaţiului pietonal şi pentru biciclete

Proiectul vizează crearea unei ample zone de tip sha-
red-space prin extinderea și modernizarea reţelei de alei pi-
etonale și velo precum și a spaţiilor publice aferente:

 realizarea unui pod pietonal în zona Parcul Rozelor – 
Grigorescu;

 creșterea suprafeţei de zone verzi;

 plantări arbori;

 dotări de agrement;

 locuri de joacă pentru copii;

 mobilier urban modern;

 iluminat public inteligent;

 reţele Wi-Fi;

 staţii de încărcare biciclete, trotinete, autovehicule elec-
trice și hibrid.

Ce lucrări se vor realiza?
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Un profesor de istorie 

din judeţul Cluj a fondat 

în urmă cu 30 de ani 

un muzeu cu obiecte pe 

care chiar el le-a dezgro-

pat. Deşi s-a pensionat, 

la muzeul său încă pri-

meşte vizitatori.

Muzeul se afl ă în comuna 

Iclod de lângă Gherla şi a fost 

înfi inţat în anul 1987. Profe-

sorul de istorie fondator este 

Aurel Bulbuc, care adună ex-

ponate ce datează din perioa-

da preistorică sau din antichi-

tate, scrie stirileprotv.ro.

Multe dintre obiectele mu-

zeelor au fost descoperite 

chiar în Iclod, după nume-

roase săpături ce au durat 

zeci de ani întregi. Profeso-

rul a descoperit exponate 

vechi de acum 7.500 de ani, 

cum ar fi obiecte şi schele-

te din epoca neolitică.

„Am venit în 1972 aici, 

la Iclod, ca profesor, şi în 

luna decembrie vine un elev 

la mine şi îmi arată un ciob 

de ceramică. L-am întrebat, 

unde l-ai găsit? Şi m-a dus 

pe malul Someşului, înspre 

Livada. Şi de acolo a înce-

put. Oriunde mergeam în 

expediţie cu elevii, mă in-

teresau şi costumele, şi aşa 

am aici câteva costume. Am 

organizat cu elevii cursuri 

de ceramică, de olărit, şi 

le-am expus şi pe alea în 

muzeu”.”, a spus profesor 

Aurel Bulbuc, fondatorul 

Muzeului de Etno-Arheolo-

gie şi Istorie Iclod.

Peste o sută de schelete 

sunt regăsite la muzeul clu-

jean, dar şi numeroase vase 

interesante, precum şi unelte 

utilizate mai demult.

Zona a fost declarată mo-

nument istoric datorită vesti-

giilor arheologice din regiune.

„Avem o atestare documen-

tară de peste 6.850 de ani, ca-

re este oglindită în Muzeul de 

aici de la noi, de la Iclod, un-

de domnul profesor Aurel Bul-

buc a pus piatra cu piatră, eta-

pa cu etapă, săpături arheo-

logice făcute de elevii noştri 

de-a lungul anilor şi până as-

tăzi”, a spus Emil Pîrţoc, pri-

marul comunei Iclod, pentru 

sursa menţionată.

Un profesor a înființat un muzeu 
cu obiecte dezgropate de el

Un tânăr din Dej, 

judeţul Cluj, a murit luni 

într-un accident cu para-

panta. Vântul l-a dus 

pe fi rele de curent.

Un tânăr de doar 18 ani a 

murit într-un accident cu pa-

rapanta, care a avut loc lân-

gă Cluj-Napoca, scrie dejea-
nul.ro. Salvatorii de la faţa lo-

cului nu l-au mai putut salva, 

după ce băiatul a fost dus de 

curenţii de aer pe liniile de 

electricitate.

Accidentul a avut loc luni, 

27 septembrie, în jurul orei 

17:30. Băiatul a rămas sus-

pendat pe fi rele de curent pâ-

nă la venirea echipei de sal-

vare, chemate de prietenii tâ-

nărului care îl însoţeau.

„Bărbatul a fost găsit fără 

semnale vitale, s-au aplicat 

manevre de resuscitare timp 

de peste 40 de minute, însă 

fără a putea readuce semna-

lele vitale”, transmit reprezen-

tanţii ISU Cluj.

„Ieri, poliţiştii Secţiei Re-

gionale de Poliţie Transpor-

turi Cluj-Napoca au fost se-

sizaţi despre producerea unui 

accident cu parapanta, în lo-

calitatea Popeşti. La respec-

tiva locaţie a fost identifi cat 

un tânăr în vârstă de 18 ani, 

din municipiul Dej, care ar 

fi  pierdut controlul parapan-

tei, voalura acesteia rămâ-

nând agăţată în reţeaua de 

transport electricitate. În ur-

ma producerii evenimentu-

lui, un echipaj medical i-a 

acordat tânărului îngrijiri la 

faţa locului, însă acestea nu 

au avut rezultat, fi ind decla-

rat decesul. În continuare 

sunt efectuate cercetări sub 

aspectul infracţiunii de uci-

dere din culpă, urmând a fi  

stabilite circumstanţele în 

care s-a produs accidentul”, 

transmit cei de la IPJ, potri-

vit sursei citate.

Tânărul tocmai ce începu-

se facultatea, fi ind student în 

primul an la Universitatea Teh-

nică. Familia acestuia trece 

printr-o adevărată dramă, fi -

indcă studentul era modelul 

patern pentru 12 fraţi mai mi-

ci pe care-i avea, după ce ta-

tăl lor a murit de COVID-19 

în urmă cu câteva luni.

Tânăr de 18 ani, mort 
într-un accident cu parapanta

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii s-au arătat nerăb-

dători să se imunizeze cu 

cea de-a treia doză a vacci-

nului anti-COVID-19 

şi au format cozi la intra-

rea în centrul drive-thru 

de pe platoul Sălii 

Sporturilor „Horia 

Demian”, amintind 

de zilele de după deschide-

rea centrului pentru imu-

nizarea în maşină.

Florin Moroşanu, fost vo-

luntar la centrul de vaccina-

re în maşină, a relatat într-o 

postare pe Facebook despre 

cum a decurs prima zi de imu-

nizare cu a treia doză.

„Azi a început vaccinarea 

cu a 3-a doză. De dimineaţă 

am primit câteva întrebări re-

feritoare la vaccinarea „booster 

shot”. Cum nu mai sunt la dri-

ve-through am sunat şi eu la 

foştii mei colegi sa verifi c u-

nele informaţii. Erau destul 

de aglomeraţi. Azi a crescut 

simţitor ritmul vaccinării. În 

medie 30 de clujeni se vacci-

nează pe oră cu doza doi sau 

cu a treia doză doar la drive”, 

a arătat acesta.

Potrivit relatării sale, tim-

pul de aşteptare a ajuns până 

la 45 de minute.

„De dimineaţă de la 8 

până la amiază erau 150 

persoane deja iar timpul de 

aşteptare variază între 30 

şi 45 minute. M-am simţit 

puţin aiurea pentru că di-

mineaţa am trimis pe cine-

va la vaccinare sigur pe mi-

ne că azi, la fel ca ieri şi 

la fel ca în ultimele 2 luni 

vaccinarea se va face foar-

te rapid.

Apoi m-am şi bucurat când 

am văzut parcarea plina ochi 

de maşini care aşteptau la rând. 

Situaţia în ţară este destul de 

complicată. Toate estimările bat 

spre roşu şi faptul că oamenii 

au venit în număr mare aici la 

Cluj e foarte bine”, a mai trans-

mis Florin Moroşanu.

Nu în ultimul rând, acesta 

a afi rmat că vaccinarea se poa-

te face începând cu a 180-a zi 

de la a doua doză.

„A treia doza se poate face 

după 180 de zile de la a doua 

vaccinare. Eu m-am vaccinat 

primele două doze cu Astra Ze-

neca şi a treia doză va trebui 

să o fac cu Pfi zer sau Moder-

na, aşa prevăd protocoalele. 

Pentru cei vaccinaţi cu Pfi zer, 

Moderna, Johnson&Johnson e 

destul de clar”.

Tot ce trebuie să ştii 
înainte de imunizarea 
cu a treia doză

Românii se pot vaccina 

cu a treia doză în cazul în 

care au trecut cel puţin şa-

se luni de la a doua două 

de ser administrat. Gindro-

vel Dumitra, coordonatorul 

Grupului de Vaccinologie 

din cadrul Societăţii Naţio-

nale de Medicină a Famili-

ei şi membru al Comitetu-

lui Naţional de Coordonare 

a Activităţilor privind Vac-

cinarea împotriva COVID-19, 

a prezentat toate detaliile 

despre imunizarea cu a tre-

ia doză de vaccin.

De marţi, 28 septembrie, 

toţi cei care au împlinit şa-

se luni de la administra-

rea rapelului se pot vacci-

na din nou. Doza a treia 

va fi administrată tuturor 

care doresc, fără să se mai 

ţină cont de categoria din 

care faci parte.

Doza 3 poate fi adminis-

trată în orice centru de vac-

cinare unde sunt adminis-

trate vaccinuri anti-CO-

VID-19 Pfizer şi Moderna 

sau în cabinetele medicilor 

de familie care au primit a-

ceste vaccinuri.

Clujenii s-au înghesuit la vaccinare 
cu a treia doză, la centrul drive-thru
Marţi, încă de la primele ore ale zilei, clujenii s-au înghesuit la centrul de vaccinare 
drive-thru de pe platoul Sălii Sporturilor, pentru a primi a treia doză de vaccin

Vaccinarea cu doza a treia 
se poate face în orice centru 
de vaccinare în care există 
doze de Pfi zer sau Moderna.

Doza a treia de vaccin se 
face pe baza tehnologiei 
ARN mesager, produs de 
Pfizer-BioNTech sau 
Moderna, inclusiv în cazul 
celor vaccinaţi iniţial cu 
AstraZeneca. Persoanele 
imunizate cu Johson&Johnson nu au nevoie momentan 
de o nouă doză.

Românii care vor să se vaccineze o pot face la orice centru 
de imunizare cu programare, o pot face fără programare la 
cel mai apropiat centru de vaccinare sau pot suna la medi-
cul de familie pentru o programare la cabinet.

Copii care au împlinit cel puţin 16 ani și au 6 luni de la a 
doua doză de vaccin pot și ei să facă a treia doză de vaccin.

Te poţi vaccina în orice centru 
cu doza a treia
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Preşedintele american Joe 

Biden şi-a făcut luni, 

la Casa Albă, a treia doză 

de vaccin anti-Covid 

Pfi zer-BioNTech, la doar 

câteva zile după ce Centrul 

pentru Prevenirea 

şi Controlul Bolilor 

din SUA (CDC) a recoman-

dat că această doză e indi-

cată pentru anumite cate-

gorii de vârstă, 

informează NBC News.

„Ştiu că nu pare, dar am pes-

te 65 de ani”, a spus Joe Biden.

Statele Unite au autorizat 

săptămâna trecută adminis-

trarea unei doze „booster” de 

vaccin anti-Covid în cazul per-

soanelor de 65 de ani şi pes-

te, precum şi ale celor din ca-

tegoriile de risc, inclusiv prin 

prisma locului de muncă.

„Booster-ele sunt impor-

tante, dar cel mai important 

lucru este că trebuie să avem 

cât mai multe persoane 

vaccinate”,a spus Joe Biden.

Preşedintele SUA a spus 

despre cei aproximativ 23% 

de americanu care nu s-au 

vaccinat nici măcar cu o sin-

gură doză că „provoacă o groa-

ză de pabuge restului ţării”.

Joe Biden are 78 de ani şi 

s-a vaccinat cu a doua doză 

de Pfi zer în luna ianuarie 2021. 

Jill Biden, Prima Doamnă a 

SUA, în vârstă de 70 de ani, 

va fi  şi ea injectată cu a treia 

doză de vaccin anti-COVID, a 

mai spus preşedintele SUA. 

Statele Unite au autorizat săp-

tămâna trecută administrarea 

unei doze booster de vaccin 

împotriva COVID-19 în cazul 

persoanelor de 65 de ani şi 

peste, precum şi al celor con-

siderate 'la risc', inclusiv prin 

prisma locului de muncă.

Joe Biden a primit 
a treia doză de vaccin

Marea Britanie a cerut luni 

armatei sale să fi e pregăti-

tă să vină în ajutor în criza 

de combustibil din ţară, 

după un weekend în care 

britanicii îngrijoraţi s-au 

grăbit la benzinării, golind 

multe dintre acestea, 

comentează AFP.

„Un număr limitat de şoferi 

de camioane-cisternă militare 

trebuie să fi e pregătiţi să inter-

vină şi să fi e desfăşuraţi, dacă 

este necesar, pentru a stabiliza 

alimentarea cu carburant”, a de-

clarat în cursul serii Ministerul 

Energiei într-un comunicat.

Penuria de benzină din Ma-

rea Britanie s-a agravat şi mai 

mult luni, tot sub infl uenţa 

unor „cumpărături din pani-

că” ale şoferilor îngrijoraţi.

În toată ţara, afi şele „fără 

benzină” sau „defect” apar 

lângă pompele de benzină, 

aproximativ 30% din benzi-

năriile gigantului BP fi ind afec-

tate de lipsa de combustibil.

Unele media britanice au 

publicat videoclipuri cu şo-

feri nervoşi aproape de băta-

ie lângă pompe, de teamă să 

rămână în pană ori să nu poa-

tă merge la muncă.

Dacă organizaţiile medica-

le au tras un semnal de alar-

mă cu privire la difi cultăţile 

îngrijitorilor de a se deplasa 

pentru a-şi vedea pacienţii, u-

nele şcoli s-au gândit să revi-

nă la învăţământul online da-

că problema persistă.

Potrivit PRA, una din aso-

ciaţiile distribuitorilor de car-

buranţi, până la două treimi 

din membrii săi (5.500 de ben-

zinării independente dintr-un 

total de 8.000 de staţii din ţa-

ră), au rămas fără combusti-

bil duminică, „celelalte fi ind 

aproape pe zero”. Dar asoci-

aţia spune că se aşteaptă la 

„o posibilă relaxare a cererii 

şi la o normalizare a stocuri-

lor în zilele următoare”.

Luni, reprezentanţii secto-

rului au dorit din nou să liniş-

tească consumatorii afi rmând 

că există „rafi năriile britanice 

sunt pline de carburanţi”.

Situaţia aminteşte de raţi-

onalizarea benzinei în timpul 

crizei energetice din anii 1970 

sau de un blocaj al rafi nării-

lor care a paralizat activitatea 

ţării mai multe săptămâni la 

începutul anilor 2000.

Penurie de bezină 
în Marea Britanie

Premiul pentru drepturile 

omului Vaclav Havel 

al Consiliului Europei 

pentru 2021 i-a fost acor-

dat opozantei belaruse 

încarcerate Maria 

Kolesnikova, importantă 

personalitate a mişcării 

de contestare din vara 

anului 2020, condamnată 

la începutul lunii septem-

brie a.c. la 11 

ani de închisoare, 

relatează AFP.

Premiul, al nouălea la nu-

măr de la instituirea sa, în 

valoare de 60.000 de euro, 

a fost acordat în cadrul u-

nei ceremonii speciale în zi-

ua deschiderii sesiunii ple-

nare de toamnă a Adunării 

Parlamentare a Consiliului 

Europei (PACE), se menţio-

nează într-un comunicat al 

Consiliului Europei.

„Acest premiu este un 

semn al solidarităţii între-

gii lumi democratice cu po-

porul belarus. Este de ase-

menea un semnal clar dat 

autorităţilor belaruse că lu-

mea nu va tolera niciodată 

abuzuri asupra drepturilor 

omului şi nu va accepta ce-

ea ce se întâmplă în pre-

zent în Belarus”, a declarat 

sora Mariei Kolesnikova, 

primind acest premiu în he-

miciclul Consiliului Euro-

pei de la Strasbourg.

„Dacă nu doriţi ca Bela-

rusul să se transforme în 

gulag, trebuie să acordăm 

sprijinul nostru poporului 

belarus”, a adăugat ea, ţi-

nând în mână o fotografie 

a surorii sale şi enumerând 

numele altor opozanţi în-

chişi ai regimului Aleksan-

dr Lukaşenko.

11 ani de închisoare 
pentru Kolesnikova

Condamnată la 11 ani de 

închisoare în fi nalul unui pro-

ces cu uşile închise, Maria Ko-

lesnikova (39 de ani) - unul 

dintre liderii opoziţiei din Be-

larus şi membră a Consiliului 

de coordonare - a făcut o im-

presie puternică în septem-

brie 2020, când - după ce fu-

sese răpită de KGB-ul belarus 

- a opus rezistenţă tentativei 

de deportare din Belarus. Fi-

ind transportată la graniţa cu 

Ucraina, ea nu a dorit să ple-

ce din ţară şi şi-a rupt paşa-

portul, aruncându-l în bucăţi 

pe geamul maşinii.

Kolesnikova - şefa de cam-

panie a fostului candidat la 

prezidenţiale, Viktar Ba-

barîka - este, după cum sub-

liniază Consiliul Europei, 

'unul din cele trei simboluri 

feminine ale opoziţiei bela-

ruse', împreună cu Svetla-

na Tihanovskaia, candidată 

la alegerile prezidenţiale în 

locul soţului său încarcerat, 

şi Veronika Ţepkalo, care a 

fugit din Belarus la presiu-

nea autorităţilor.

Belarus este una din puţi-

nele ţări de pe continentul eu-

ropean care nu este membră 

a Consiliului Europei, orga-

nism paneuropean ce numă-

ră 47 de state.

Premiul Vaclav Havel, ca-

re recompensează acţiunile 

excepţionale ale societăţii ci-

vile în apărarea drepturilor o-

mului, a fost decernat în 2019 

intelectualului ugur Ilham Toh-

ti şi unei iniţiative a unor ti-

neri care acţionează în vede-

rea reconclierii în Balcani.

Amânată din cauza crizei 

sanitare, ediţia din 2020 a a-

cestui premiu, înfi inţat în 2013 

şi dotat cu 60.000 de euro, a 

onorat-o, în aprilie, pe femi-

nista saudită Loujain al-

Hathloul, încarcerată mult 

timp în ţara sa.

Opozanta belarusă 
Maria Kolesnikova, laureată 
cu premiul Vaclav Havel
CE a acordat premiul pentru drepturile omului Mariei Kolesnikova, 
condamnată la 11 ani de închisoare, la începutul lunii

Maria Kolesnikova condamnată la 11 ani de închisoare

Opozantul rus Aleksei 
Navalnîi a fost nominali-
zat pentru Premiul 
Saharov acordat de 
Parlamentul European, 
în contextul în care ale-
șii europeni doresc să 
menţină atenţia publică 
asupra mișcării prode-
mocraţie care a fost in-
terzisă în Rusia, a rela-
tat luni Reuters.

În vârstă de 45 de ani, 
Navalnîi execută o pe-
deapsă de doi ani și jumă-
tate de închisoare în Rusia 
pentru încălcarea condiţii-
lor de eliberare condiţio-
nată, acuzaţii respinse de 
către disidentul rus.

Pe 14 octombrie va fi 
stabilită o listă scurtă cu 
trei finaliști, iar câștigă-
torul ediţiei din acest an 
a Premiului Saharov va 
fi anunţat pe 21 octom-
brie. Ceremonia de în-
mânare a premiului va 
avea loc în 15 decem-
brie în cadrul sesiunii 
plenare a PE.

Premiul Saharov pentru 
libertatea de gândire, 
decernat anual și în va-
loare de 50.000 de euro, 
a fost introdus în 1988 
de Parlamentul 
European, iar primul lau-
reat a fost Nelson 
Mandela. Este acordat 
celor care au o contribu-
ţie excepţională în lupta 
pentru drepturile omului 
în întreaga lume. 
Premiul a fost numit în 
onoarea fizicianului și di-
sidentului politic sovietic 
Andrei Saharov.

Anul trecut, acest premiu i-
a fost acordat opoziţiei de-
mocratice din Belarus.

Aleksei Navalnîi, 
nominalizat pentru 
Premiul Saharov
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Starul american R&B R. 

Kelly a fost găsit vinovat, 

luni, de un tribunal din 

New York, de faptul că a 

condus, timp de mai mulţi 

ani, un „sistem” de 

exploatare sexuală a per-

soanelor tinere, inclusiv 

minore, un proces de refe-

rinţă din era #Metoo în 

comunitatea afro-america-

nă, informează AFP.

În timpul procesului de şa-

se săptămâni din Brooklyn, 

nouă femei şi doi bărbaţi au 

declarat la bară că R. Kelly i-

a abuzat sexual, descriind vi-

oluri, consumul forţat de dro-

guri, situaţii de privare de li-

bertate şi infracţiuni de por-

nografi e infantilă.

Artistul în vârstă de 54 

de ani, cunoscut la nivel 

internaţional îndeosebi pen-

tru hitul său „I Believe I 

Can Fly”, a fost de aseme-

nea găsit vinovat de juriul 

tribunalului federal din 

Brooklyn pentru o serie de 

infracţiuni sexuale, inclu-

siv de „trafic sexual”.

Robert Sylvester Kelly a 

fost judecat peste o lună, in-

clusiv pentru fapte de extor-

care, exploatare sexuală a per-

soanelor minore, răpire, co-

rupţie şi supunere la muncă 

forţată, comise într-o perioa-

dă cuprinsă între 1994 şi 2018.

Fostul star afro-american 

al muzicii R&B, îmbrăcat la 

costum, cu sacou şi cravată, 

nu a manifestat nicio emoţie 

vizibilă în timpul pronunţării 

vinovăţiei sale. Cu faţa aco-

perită de mască, el nu a făcut 

decât să îşi plece capul şi să 

închidă ochii. De-a lungul pro-

cesului, el a rămas tăcut.

Unul dintre avocaţii săi, De-

veraux Cannick, a declarat pre-

sei că atât el cât şi clientul său 

sunt „dezamăgiţi de verdict”, 

dat de un juriu format din cinci 

femei şi şapte bărbaţi şi că au 

în vedere formularea unui apel.

Condamnarea, 
în mai anul viitor

Aşa cum se întâmplă foar-

te des în procedurile penale 

din Statele Unite, condam-

narea la o pedeapsă cu în-

chisoarea va fi  pronunţată 

mult mai târziu, în acest caz 

la data de 4 mai 2022 pen-

tru R. Kelly, care se afl ă de-

ja în arest provizoriu. El ris-

că închisoarea pe viaţă.

R. Kelly este acuzat că a 

comis aceste infracţiuni pro-

fi tând de notorietatea sa. El a 

negat acuzaţiile aduse şi a ple-

dat nevinovat.

Acest proces este considerat 

o etapă importantă în cadrul miş-

cării #MeToo - este pentru pri-

ma dată când majoritatea recla-

manţilor sunt femei de culoare, 

care acuză un artist de culoare.

Dezbaterile s-au concentrat 

pe „sistemul” pe care R. Kelly 

l-a pus în aplicare pentru a 

atrage femei foarte tinere şi a 

le agresa sexual, cu complici-

tatea celor din anturajul său, 

ca într-o grupare mafi otă, du-

pă cum a descris acuzarea.

„Nu este un geniu. Este un 

criminal. Este un prădător”, 

a afi rmat săptămâna trecută 

procurorul adjunct Nadia S-

hihata în rechizitoriul său.

Care era mecanismul?

Multe dintre victime au de-

clarat că s-au întâlnit cu vedeta 

în timpul concertelor, pe durata 

cărora au primit de la anturajul 

artistului o hârtie conţinând da-

tele de contact ale acestuia, cu 

promisiunea că el le-ar putea aju-

ta în cariera lor muzicală.

În schimb, victimele au fost 

„îndoctrinate” în mediul sor-

did al lui R. Kelly, au acuzat 

procurorii din Brooklyn, au 

fost forţate să întreţină rapor-

turi sexuale cu artistul şi au 

fost ţinute în acest sistem prin 

„măsuri coercitive”.

Cântăreţul american R. Kelly, 
găsit vinovat de infracţiuni sexuale

În 1981, Franţa a fost 

ultima ţară din 

Comunitatea Europeană, 

precursoarea UE, care a 

abolit pedeapsa cu moar-

tea. Patruzeci de ani mai 

târziu, aproximativ 50 de 

ţări din lume aplică încă 

pedeapsa cu moartea, 

relatează duminică AFP.

Decapitarea, electrocuta-

rea, spânzurarea, plutonul 

de execuţie sau injecţia le-

tală: metodele sunt nume-

roase, subliniază organiza-

ţia neguvernamentală Am-

nesty International în ulti-

mul său raport, care de re-

feră la anul 2020.

La sfârşitul anului 2020, 

Amnesty International nu-

măra 144 de ţări care au abo-

lit pedeapsa cu moartea de 

jure sau de facto, adică nu 

au efectuat nicio execuţie în 

ultimii zece ani. Aceasta re-

prezintă aproape trei sferturi 

din statele lumii.

Dintre acestea, 108 au abo-

lit prin lege pedeapsa cu moar-

tea, pentru toate infracţiunile, 

potrivit ONG-ului. Aproape ju-

mătate dintre acestea se afl ă 

în Europa şi Asia Centrală.

Două țări au pus 
capăt pedepsei 
capitale anul acesta

De la începutul anului 

2021, alte două ţări au pus 

capăt aplicării pedepsei capi-

tale: Kazahstan şi Malawi. În 

Sierra Leone, abolirea a fost 

aprobată în iulie, dar legea 

nu a fost încă promulgată.

În Statele Unite, Virginia s-

a alăturat în martie celorlalte 

22 de state aboliţioniste, o 

mişcare simbolică, având în 

vedere că acest teritoriu deţi-

ne recordul de execuţii din is-

toria americană şi că niciun 

alt stat din fostul Sud confe-

derat nu a făcut încă acest 

pas. Alte trei state (California, 

Oregon, Pennsylvania) au in-

stituit un moratoriu.

Peste 30 de ţări africane au 

încă în legislaţie pedeapsa cu 

moartea, dar puţin sub jumă-

tate dintre ele au efectuat exe-

cuţii în ultimii ani.

Ce țări au efectuat 
execuții în 2020?

În 2020 nu au fost înregistra-

te execuţii în Bahrein, Belarus, 

Japonia, Pakistan şi Sudan, în 

timp ce în 2019 toate aceste ţă-

ri au executat condamnări la 

moarte. Gambia, Malaezia, Ru-

sia şi Tadjikistan şi-au menţinut 

moratoriile privind execuţiile.

Potrivit Amnesty, cel puţin 

483 de persoane au fost exe-

cutate în 18 ţări în 2020, în 

scădere cu 26% faţă de 2019 

(657 de execuţii) şi în confor-

mitate cu tendinţa descrescă-

toare înregistrată de la an la 

an începând cu 2015.

Această cifră, cea mai scă-

zută în peste un deceniu, nu 

include însă miile de execuţii 

care, în opinia Amnesty, au 

avut loc probabil în China, un-

de aceste date sunt clasifi cate 

drept secrete de stat, dar şi în 

Coreea de Nord şi Vietnam.

Patru ţări reprezintă 88% 

din totalul execuţiilor din 2020: 

Iran (246), Egipt (107), Irak 

(45) şi Arabia Saudită (27).

Scăderea numărului total 

de execuţii la nivel mondial li 

se datorează în principal unor 

ţări din Orientul Mijlociu: Ara-

bia Saudită, unde numărul exe-

cuţiilor a scăzut cu 85%, şi 

Irak, unde numărul execuţii-

lor a scăzut cu peste 50%.

În Arabia Saudită, care a 

înregistrat 184 de execuţii în 

2019, scăderea se datorează 

în parte unui moratoriu asu-

pra condamnaţilor în cazuri 

de trafi c de droguri.

Deşi regatul a anunţat anul 

trecut reforme judiciare, cum 

ar fi  abolirea pedepsei cu moar-

tea pentru persoanele con-

damnate pentru infracţiuni 

comise când aveau mai puţin 

de 18 ani, cel puţin 40 de per-

soane au fost deja executate 

între ianuarie şi iulie 2021.

State care au reluat 
execuțiile

După o pauză de mai mul-

ţi ani, India, Oman şi Qatar 

au reluat execuţiile. În Afri-

ca subsahariană, execuţiile 

au scăzut cu 36%, de la 25 

în 2019 la 16 anul trecut. În 

Egipt, însă, execuţiile au cres-

cut de peste trei ori, ajun-

gând la un total care nu a 

mai fost înregistrat de la vâr-

ful din 2013 (109 execuţii).

Pentru al 12-lea an con-

secutiv, Statele Unite au fost 

singura ţară din cele două 

Americi care a pronunţat 

condamnat la moarte. Cur-

tea Supremă a autorizat re-

luarea execuţiilor federale 

în iulie 2020, după o pauză 

de 17 ani. Cu toate acestea, 

numărul execuţiilor şi al 

condamnărilor la moarte a 

scăzut de la 22 la 17 şi, re-

spectiv, de la 35 la 18, com-

parativ cu 2019.

În 2020 au fost înregistra-

te cel puţin 1.477 de condam-

nări la moarte în 54 de ţări, 

cu 36% mai puţine decât în 

2019, când ONG-ul a înregis-

trat cel puţin 2.307 condam-

nări la moarte în 56 de ţări.

Această scădere se dato-

rează în parte pandemiei de 

COVID-19, care a provocat 

perturbări şi întârzieri în 

funcţionarea sistemelor ju-

diciare din întreaga lume.

Amnesty International: Un sfert din statele 
lumii încă aplică pedeapsa cu moartea
Un raport al Amnesty International relevă că aproximativ 50 de state ale lumii încă aplică 
pedeapsa capitală, prin decapitare, electrocutare sau chiar spânzurare
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 27.500 
euro, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-302177.

APARTAMENTE

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

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

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

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

¤ Vând 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, 
centrală proprie, ferestre cu 
geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ 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.

¤ 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. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. Tel. 0749145225.

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii 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.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 
cabană, curent electric, apă, 
adăpost găini, mese camping, 
magazie, str. Drumul Sf. Ioan 
nr. 62. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0788-287268.

SPAŢII

¤ Cumpăr garaj în cartierul Bu-
nă Ziua sau închiriez pe termen 
lung. Sunaţi la telefon 
0744-671950. (7.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. 18100 mp, 
poziție și amplasament foarte 
bun pentru construcții hale, ben-
zinărie, depozit, la 3,5 km de in-
trarea în Turda dinspre Cluj, vis-à-
vis de Pensiunea Sfânta Sava, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, teren plan, com-
pact, curent electric, carte funcia-
ră, preț 6 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare 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 suplimen-
tare 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, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde, preţ 220 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

¤ 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. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi -
nisat modern, parcare, preţ 400 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

Angajez șofer taxi, LOGAN 
Sce 1.0 + GPL, singur pe 

mașină, PRITAX + DANIEL.
Tel 0724 681 273.

(1/6)

¤ Angajez muncitori pentru 
reparații la turla unei biserici în 
STANA. De preferință alpiniști 
industriali. Relații la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

SC PRISMIX 
SPEDITION SRL 

angajează 

șoferi profesioniști 
categoria,C+E ,cu atestat 

pentru munca pe 
comunitate. Informatii la 

telefon 0744618303.

ALPHA METALLICS SRL 

angajază 

muncitori necalifi caţi 
în domeniul construcţiilor.
CV-urile se vor trimite la 
adresa de e-mail ardeal-

construct@ymail.com pâ-
nă la data de 29.09.2021.

 Selecţia se va organiza în 
data de 30.09.2021. 

Pentru detalii 
tel.0264.432.239.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SC Agomec Avrig,

cu sediul în Avrig, str. Gh. 
Lazar, nr. 103,

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

Se asigură cazare și masă. 
Program de lucru 10 ore. Pla-
ta se negociază la fața locului. 

Relații la telefon 
0745-191860.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

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

SC Mtstroy SRL Angajeaza 
2 sapatori manuali, vorbi-
tori de limba engleza, lu-
crari reabilitare apa canal, 
orasul Turda, jud. Cluj. Va 

rugam trimiteti CV 
pe email: 

contact@mtstroy.eu

Telefon: 0747979870

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi la 
la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

SC Nistor Delivery 
angajează 

Agent servicii client.

 Detalii la tel 
0756385322

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aș-
tept oferte la nr. de tel. 
0749-074302.

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
vă rog la telefon 0743-535278.

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
ÎN ACOPERIȘURI 

BILKA, 
MONTAJ TIGLĂ METALICĂ. 

DULGHERI REPARĂM 
ORICE TIP DE ACOPERIȘ 

REDUCERE 15% 
TEL: 0730418600

(16/25)

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faian-
ţă, gresie, rigips, zugrăveli, 
montaj parchet, uși. Detalii la 
telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

AUTO/MOTO

¤ Vând parbriz spate pentru au-
toturism DACIA BREACK, butoni 
rapizi. Informații suplimentare la 
telefon 0264-541759. (1.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 

de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

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

MOBILIER

¤ VÂND IEFTIN: PAT CU DIM. 160 
X 200 + 2 SALTELE Relaxa. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
telefon 0264-541759. (1.7)

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

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, culoare maro, bine 
întreţinută. Preţ negociabil. Info-
maţii la telefon 0744-613954.

ELECTRO

¤ Vând motor electric trifazic 1,1; 
2,2; 3,2 KW, redresor auto profe-
sional. Pentru informații supli-
mentare sunați la telefon 0264-
541759. (1.7)

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare noi 
și diferite cabluri pentru aparaturi 
electonice, unele noi. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0742-401019.

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând ventilator geam, saltea 
burete de o persoană, trusă vop-
sitor, nouă. Informații suplimen-
tare la telefon 0264-541759. 
(1.7)

¤ Vând prune bio, nestropite, roșii, 
bistrițe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
țuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. Se 
pot culege și de client, prețul diferă 
de cantitatea dorită și de urgența 
comenzii. Tel. 0762-258062.

¤ Vând articole de îmbrăcămin-
te și încălțăminte pentru adulți 
și copii de 6-12 ani, articole de 
marochinărie, curele, portmo-
nee, borsete din piele naturală. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0762-258062. 

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
întrer 4-9 ani. Pentru informaţii 
la telefon 0799-725180.
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ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 De 17 ani oferim 

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie
Neurologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalm
ologieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatol
ogieOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere 
Psihologică Reumatologie GastroenterologieGeriatr
ie-GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, jud. 
Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 1246 și 
având C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat coordonator 
Sandra Dodu, în calitate de lichidator judiciar al M V P 
TRANS S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), conform 
Sentinţei civile nr. 1781 pronunţată în ședinţa publică din 
data de 24.09.2021, în dosarul nr. 628/1285/2021, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii M V P TRANS S.R.L. (sediu: 
Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 117, sc. 2, et. 3, ap. 18, 
jud. Cluj, C.U.I. RO 24042658, J12/2605/2008) intrarea 
acesteia în procedură de faliment în formă simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Creditorii care au înregistrat creanţe împotriva 
debitorului M V P TRANS S.R.L. în perioada de observaţie 
și până la deschiderea procedurii falimentului (05.08.2021 
– 24.09.2021), trebuie să procedeze la înscrierea la 
masa credală a debitorului, prin depunerea cererii de 
admitere a creanţei în termen de maxim 10 zile de la 
data prezentei notificări.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar de creanţe este 10.10.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile de 
preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul 
judiciar în tabelul preliminar de creanţe este de 7 zile de 
la publicarea tabelului preliminar de creanţe în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru 
defi nitivarea tabelului de creanţe este 05.11.2021.

5. Prima ședinţă a Adunării creditorilor societăţii M V P 
TRANS S.R.L. va avea loc în data de 15.10.2021, ora 10.00 
la sediul VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj. 

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. NOVITAS 
COM S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul „Fabricarea 
articolelor de papetărie – cod CAEN 1723“, din Cluj-Napoca, 
Piața 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, luni-vineri între orele 
09:00-13:00.
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Meciuri de baschet 
feminin la Cluj
Sala Sporturilor „Horia Demian” 
din Cluj-Napoca găzduiește, înce-
pând de astăzi, primul tur al Cupei 
României, ediţia 2021-2022. 
Echipa de baschet feminin „U” 
Cluj va juca în sistem dublă manșă 
(tur-retur) împotriva Phoenix CSU 
Simona Halep Constanţa. Meciul 
tur disputat de baschetbaliste se 
va desfășura mâine, începând cu 
ora 16:30, urmat de cel retur, care 
va avea loc joi, de la ora 11:00. 
„Va fi  un sentiment ciudat să joc 
din nou acasă după atât timp. 
Echipa se afl ă la începutul sezonu-
lui, însă muncim. Aceste partide 
ne vor ajuta să ne dăm seama un-
de ne situăm și care sunt punctele 
noastre forte, respectiv slabe” , a 
declarat antrenorul echipei, 
Ioannis Koukos. Preţul unui bilet 
de intrare este 10 lei, la care stu-
denţii și pensionarii benefi ciază de 
50% reducere. Elevii au accesul 
gratuit pe baza carnetului de elev. 
Participanţii trebuie să prezinte ac-
tul de identitate și Certifi catul 
Digital EU COVID-19 (Green Pass), 
care să conţină: fi e dovada vacci-
nării împotriva virusului 
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 
10 zile de la fi nalizarea schemei 
complete de vaccinare cu un vac-
cin autorizat în România; fi e dova-
da că se afl ă în perioada cuprinsă 
între a 15-a și 180-a zi ulterioară 
confi rmării infectării cu virusul 
SARS-CoV-2; fi e dovada rezultatu-
lui negativ al unui test RT-PCR, nu 
mai vechi de 72 de ore.

Kim Clijsters 
a revenit în lumea 
tenisului
Kim Clijsters a revenit pe terenul 
de tenis după mai mult de un an 
de la ultimul meci ofi cial. Nu a 
fost cu noroc pentru fostul nu-
măr unu mondial care a pierdut 
în runda inaugurală a turneului 
WTA 500 de la Chicago. Clijsters 
a fost învinsă în primul tur la tur-
neul WTA 500 de la Chicago de 
Su-Wei Hsieh, jucătoare din 
Taiwan. A fost 6-3, 5-7, 6-3 pen-
tru sportiva din Taiwan, în două 
ore și 20 de minute de joc. 
Clijsters a benefi ciat de un wild 
card la acest turneu, după ce ea 
nu mai jucase de la 2 septembrie 
2020, de la US Open.

Marcus Rashford, 
la un pas de revenire
Atacantul echipei Manchester 
United, Marcus Rashford, care 
a fost operat în această vară la 
umăr, a declarat luni că speră 
să revină la antrenamente cât 
mai curând posibil, scrie AFP.
„O zi bună! Vineri voi fi  din nou 
consultat de medic. Dacă totul 
merge bine, el îmi va da undă 
verde pentru a relua antrena-
mentul de contact”, a scris ata-
cantul de 23 de ani pe contul său 
de Twitter. Luna trecută, Marcus 
Rashford a anunţat că a fost ope-
rat cu succes la umăr. Fotbalistul, 
care a fost afectat de o accidenta-
re în a doua parte a sezonului tre-
cut, a confi rmat atunci că inter-
venţia chirugicală a decurs bine. 
Atacantul anunţa că va fi  indispo-
nibil până la 12 săptămâni, iar 
clubul menţiona că rămâne de 
văzut când va reveni pe gazon. 
Rashford și-a amânat operaţia ca 
să poată juca la EURO 2020, un-
de a avut cinci apariţii, toate din 
postura de rezerve. Naţionala sa 
a fost învinsă de Italia în fi nala 
competiţiei.

Pe scurt

CFR Cluj negociază cu ata-

cantul argentinian Facundo 

Ferreyra (30 de ani), fotbalist 

trecut pe la echipe precum 

Şahtior Doneţk, Newcastle, 

Benfi ca şi Celta Vigo.

Atacantul sud-american 

a avut cele mai bune per-

formanţe în tricoul celor de 

la Shaktar.

Crescut de CA Banfi eld, 

în Argentina, el a fost adus 

în Europa de Mircea Luces-

cu în 2013, pe vremea când 

„Il Luce” o pregătea pe Şah-

tior. Antrenorul român l-a 

antrenat pe Facundo Ferrey-

ra 4 ani la Şahtior, înainte 

ca acesta să meargă liber de 

contract la Benfi ca.

După 3 ani în care a fost 

legitimat la echipa din Lisa-

bona, în 2019/2020 fi ind îm-

prumutat la Espanyol, Fa-

cundo a mers în februarie 

2021 la Celta Vigo, unde a 

rezistat doar câteva luni. Din 

iulie este liber de contract, 

astfel că CFR Cluj a putut re-

zolva transferul său chiar şi 

acum, după încheierea peri-

oadei de mercato.

La ultima echipă pentru 

care a evoluat, Celta Vigo, Fa-

cundo Ferreyra a adunat 13 

meciuri şi un singur gol. Cea 

mai bună perioadă a carierei 

a avut-o la Şahtior, 115 me-

ciuri şi 60 de goluri, mai bi-

ne de 0,5 goluri pe meci!

CFR Cluj negociază 
pentru transferul 
unui atacant de top

Mircea Lucescu şi-a pre-

lungit cu un an contractul 

cu echipa de fotbal Dinamo 

Kiev, până în 2024, a anun-

ţat preşedintele campioa-

nei Ucrainei, Igor Surkis, 

într-un interviu publicat de 

site-ul clubului.

„De ce i-am prelungit con-

tractul lui Lucescu până în 

2024? Dacă jucătorii mei ar fi  

afl at că este ultimul lui sezon 

la club? Ce atitudine vor avea 

faţă de muncă? Se vor gândi 

că mâine vine un nou antre-

nor”, a declarat Igor Surkis.

„Calitatea fotbalului este 

principala prioritate. Asta mă 

bucură. Mi-a plăcut cum echi-

pa a respectat planul de joc 

în meciul cu Benfi ca. Cu mai 

mult noroc, puteam să câşti-

găm, dar puteam şi să pier-

dem. Încă mai există o oare-

care teamă, însă a fost evi-

dent că jucătorii au respectat 

planul”, a spus Surkis.

„În campionat jucăm bi-

ne, avem o singură remiză în 

opt etape. Nu uitaţi că la în-

ceputul campionatului Luces-

cu nu a putut fi  prezent la 

meciuri, iar asta i-a afectat 

mult pe tinerii noştri jucă-

tori”, a adăugat ofi cialul lui 

Dinamo Kiev.

Lucescu o antrenează pe 

Dinamo Kiev din vara anului 

2020. În sezonul trecut, Dina-

mo a jucat 43 de meciuri în 

toate competiţiile (prima ligă 

ucraineană, Liga Campioni-

lor, Europa League, Cupa 

Ucrainei, Supercupa Ucrainei), 

înregistrând 28 de victorii, 8 

remize, 7 înfrângeri. Echipa a 

revenit în Liga Campionilor 

după o perioadă de absenţă 

şi a ajung până în optimile de 

fi nală a Europa League, pe 

lângă cele trei trofee interne.

Lucescu rămâne la Dinamo Kiev

Cluj-Napoca va fi  gazda 

unui nou turneu de tenis în 

perioada 25-31 octombrie, 

fi ind aşteptate nume uriaşe 

din lumea sportului alb.

Emma Răducanu, noua sen-

zaţie a tenisului mondial, se 

afl ă pe lista de jucătoare ca-

re vor participa la acest tur-

neu puternic. Pe lângă Rădu-

canu, pe tabloul principal vor 

mai fi  Elise Mertens, Anett 

Kontaveit, Paula Badosa, Mar-

ta Kostyuk, Andrea Petkovic 

şi Veronika Kudermetova.

Conform unor informaţii 

neofi ciale, pe lista prelimina-

ră s-au înscris Simona Halep 

(15 WTA), Elise Mertens (18), 

Emma Răducanu (22), Anett 

Kontaveit (23), Paula Bado-

sa (27), Veronika Kuderme-

tova (31), Ekaterina Alexan-

drova (32), Jil Teichmann 

(38), Ajla Tomljanovic (WTA), 

Viktorija Golubic (46), Mar-

ta Kostyuk (57), Irina Begu 

(58), Anhelina Kalinina (60), 

Andrea Petkovic (64), Kaia 

Kanepi (66), Maria Osorio 

Serrano (70), Mayar Sherif 

(74), Anastastia Potapova 

(80), Danka Kovinic (85), Re-

becca Peterson (86) şi Varva-

ra Gracheva (88).

Această listă mai poate fi 

completată cu încă 11 nume 

şi pot să apară modificări 

de ultim moment în cazul 

unor accidentări sau retra-

geri. Ne aşteptăm să le ve-

dem şi pe Ana Bogdan, Ja-

cqueline Cristian sau Sora-

na Cîrstea.

Transylvania Open, 
un turneu extrem 
de important

Turneul va avea premii 

totale în valoare de $235.238, 

dar nu banii vor fi adevăra-

ta miză pentru sportive. 

Competiţia de la Cluj-Napo-

ca este printre ultimele îna-

inte de Turneul Campioane-

lor, acolo unde se califică 

cele mai bune 8 jucătoare 

din acest an.

Ashleigh Barty, liderul cla-

samentului WTA, Aryna Sa-

balenka şi Barbora Krejciko-

va, campioana de la Roland 

Garros, s-au califi cat deja la 

Turneul Campioanelor, mo-

tiv pentru care sunt şanse mi-

nime ca una dintre ele să cea-

ră un Wild Card pe ultima 

sută de metri.

Pe lângă cele trei sportive 

enumerate, în primele 8 din 

2021 se mai afl ă Karolina 

Pliskova, Iga Swiatek, Maria 

Sakkari, Naomi Osaka şi Gar-

bine Muguruza.

Pentru un loc în primele 8 

se mai luptă în acest moment 

Ons Jabeur, Anastasia Palvyu-

chenkova, Coco Gauff, Elise 

Mertens, Elina Svitolina, Jes-

sica Pegula, Anett Kontaveit, 

Angelique Kerber, Paula Ba-

dosa şi Belinda Bencic.

Simona Halep ratează 
Turneul Campioanelor

Simona Halep are şanse 

minime să evolueze la Turne-

ul Campioanelor din Mexic. 

Accidentările i-au cauzat mul-

te probleme în 2021, iar acest 

motiv obiectiv cel mai proba-

bil va fi  ratat. Halep are de re-

cuperat peste 1.500 de punc-

te în raport cu Garbine Mu-

guruza şi este aproape impo-

sibil să termine în primele 8 

jucătoare ale lumii în 2021.

EMMA RĂDUCANU VINE LA CLUJ! 

Nume mari, așteptate 
la Transylvania Open
Emma Răducanu și Simona Halep sunt cele mai așteptate sportive la Transylvania Open

Emma Răducanu este una dintre cele mai importante jucătoare pe care le putem vedea la Cluj

1 Ashleigh Barty  6.411

2 Aryna Sabalenka  4.669

3 Barbora Krejcikova  
 4.398

4 Karolina Pliskova  3.972

5 Iga Swiatek  2.921

6 Maria Sakkari  2.842

7 Naomi Osaka  2.771

8 Garbine Muguruza  
 2.671

......................................

14 Emma Răducanu 2.282

......................................

34 Sorana Cîrstea  1.359 
(+1)

.......................................

36 Bianca Andreescu  
 1.312 (-2)

.......................................

39 Simona Halep  1.202 
(-1) etc

Puncte 2021 – 
Clasament WTA
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