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SOCIAL

Cazare gratuită la Cluj,
pentru bolnavi
Bolnavii de cancer care vin în Cluj-Napo-
ca la tratament se pot caza, gratuit şi ală-
turi de însoţitor, în 13 locuinţe.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Primul ajutor 
în cazul unui leşin
Un medic clujean arată cum putem acor-
da primul ajutor unei persoane leşinate 
sau care şi-a pierdut conştienţa.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Se termină şantierul 
de pe Bld. 21 Decembrie
Începând de luni, 6 decembrie, şoferii vor 
putea circula în zonă fără restricţii pe Bu-
levardul 21 Decembrie 1989.  Pagina 3

ACTUALITATE

Aeroportul din Cluj, 
un nou premiu
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” 
din Cluj a fost premiat pentru amabilita-
tea personalului.  Pagina 4

CULTURĂ

Lights On ajunge 
în Capitala țării
Festivalul Lights On, organizat de asocia-
ţia clujeană Daisler, va avea loc anul aces-
ta în premieră la Bucureşti.  Pagina 6

TIMP LIBER

Ninsori, viscol și ceață, 
în luna decembrie
Meteorologii au anunțat ninsori, viscol și 
ceață persistentă pentru decembrie. Vor 
exista și schimbări de temperatură. Pagina 7
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

63 984 322 62 7 6
Situația epidemiologică în județul Cluj – 5 decembrie 2021

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

S-a dat startul sezonului de schi la Cluj!
Primul weekend cu zăpadă la pârtia de schi din Băișoara. Mai multe pârtii din regiune 
și-au deschis porțile în ultimele zile și îi așteaptă pe iubitorii de sporturi de iarnă.  Pagina 7

Calea Mănăștur 
se schimbă radical

Cum va arăta intersecția care va descongestiona Calea Mănăștur?
A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru lărgirea și modernizarea Căii Mănăștur 
din Cluj-Napoca. Mai multe benzi, piste pentru biciclete și trotuare extinse vor apărea în zonă. Pagina 3
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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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Noul ministru al digitaliză-

rii, Florin-Claudiu Roman, 

deţine în CV lucrarea 

„Teoria sistemelor informa-

ţionale”, despre care susţi-

ne că a scris-o şi a apărut 

la Editura Academiei 

Române, în 2006. 

Absolvent de economie, 

contabilitate şi de „Apărare 

şi securitate naţională”, 

această carte reprezintă 

singura legătură a sa cu 

domeniul Digitalizării.

Libertatea a dezvăluit că 

volumul nu poate fi  găsit nici 

la editură, nici la Biblioteca 

Naţională, iar ministrul sus-

ţine că nu l-a găsit, într-o săp-

tămână de căutări, nici aca-

să, la Alba Iulia. În schimb, 

există o carte cu acelaşi titlu, 

apărută la aceeaşi editură, dar 

cu autori diferiţi, fără politi-

cianul liberal printre ei.

Legătura ministrului cu do-

meniul digitalizării este dată de 

lucrarea trecută în CV-ul de pe 

site-ul Camerei Deputaţilor „Te-

oria sistemelor informaţiona-

le”, Editura Academiei Româ-

ne, 2006. O documentare Li-

bertatea nu a găsit nicio dova-

dă că această lucrare există. Ti-

tlul nu apare nici la Editura 

Academiei Române, nici la Bi-

blioteca Naţională a României, 

unde fi ecare editură trimite mai 

multe exemplare de cărţi, edi-

tura nu o cunoaşte, profesorul 

lui Roman nu-şi aminteşte de 

o asemenea carte, iar ministrul 

Florin Roman nu o mai găseş-

te, a scris Libertatea.

Cum „a dres-o” 
Florin Roman?

În urma publicării artico-

lului de către Libertatea, mi-

nistrul Digitalizării a scris pe 

Facebook că nu este vorba 

despre o carte, ci de un arti-

col publicat într-o revistă, pe 

care nu-l mai găseşte şi nici 

nu indică numele revistei. În 

dialogul cu Libertatea, politi-

cianul nu a vorbit despre un 

articol, ci despre o carte apă-

rută în 2006 la Editura Aca-

demiei Române. De altfel, edi-

tura e pusă şi în CV.

„În urma unor articole a-

părute in presă, doresc să fac 

următoarele precizări: – se 

creează o confuzie între pu-

blicarea unei cărţii şi o lucra-

re de cercetare ştiinţifi că, ca-

re poate fi  publicată în lite-

ratura de specialitate; – de a-

semenea, se creează o con-

fuzie între o lucrare de cer-

cetare, din 2006, şi o carte 

publicată in 2009, cu teme 

asemănătoare; – lucrarea 

menţionată în CV-ul meu es-

te rezultatul unor întâlniri şi 

discuţii zilnice, din perioada 

2004-2006, cu profesorul con-

ferenţiar universitar dr Titi 

Paraschiv, care, de altfel, a 

confi rmat public acest lucru; 

– admit faptul că nu am re-

găsit după 15 ani revista un-

de a fost publicată lucrarea 

respectivă, motiv pentru ca-

re am adresat rugămintea 

domnului profesor Paraschiv 

să mă ajute în a căuta, în ar-

hiva personală a domniei sa-

le, lucrarea invocată. Am ţi-

nut să fac precizările necesa-

re pentru corecta informare 

a opiniei publice”.

Profesorul universitar Ti-

ti Paraschiv, la care face re-

ferire Florin Roman, a fost 

coordonator şi coautor al vo-

lumului „Teoria sistemelor 

informaţionale”,  care 

într-adevăr a fost publicată 

de Editura Academiei Româ-

ne, dar în 2009 şi unde Flo-

rin Roman nu e autor.

Carte de negăsit, în CV-ul 
ministrului Digitalizării
Noul ministru al Digitalizării, Florin Roman, nu-şi găseşte cartea de 
„Sisteme informaţionale” din CV, singura legătură cu domeniul pe care-l 
conduce. Ministrul a scris ulterior pe Facebook că nu este vorba despre 
o carte, ci de un articol publicat într-o revistă, pe care nu-l mai găseşte.

Florin-Claudiu Roman, noul ministru al digitalizării

Tema posibilei eliminări de 

la plata impozitului pe venit 

pentru IT este mai veche în 

rândul unor deputaţi PNL, 

printre care şi Florin Roman, 

noul ministru propus pentru 

Digitalizare, potrivit Hotnews.

Astfel, în luna mai din acest 

an, când aveam parte de un 

Guvern stabil dat de Coaliţia 

PNL-USR-UDMR, deputatul 

PNL Corneliu Mugur Cozman-

ciuc a întrebat Ministerul de 

Finanţe dacă are în vedere eli-

minarea scutirii de la plata 

impozitului pe venit pentru 

IT-şti, având în vedere defi ci-

tul bugetar şi criza sanitară 

curentă, scrie Hotnews.

Întrebarea sa pleacă de la 

informaţiile transmise ante-

rior de Finanţe unui alt libe-

ral, Florin Roman, care a vrut 

să ştie câţi salariaţi din IT 

sunt scutiţi de impozitul pe 

venit şi ce impact are măsu-

ra la bugetul de stat. Vezi în 

articol răspunsul Ministeru-

lui de Finanţe.

În data de 10 martie din 

acest an, Ministerul de Finan-

ţe a răspuns unei interpelări 

adresate de către deputatul li-

beral Florin Roman, care a 

vrut să ştie câţi salariaţi din 

domeniul activităţii de creare 

programe pentru calculator 

benefi ciază de scutirea de im-

pozit pe venit şi care este im-

pactul acestei măsuri la bu-

getul de stat.

Finanţele au spus atunci că 

în luna ianuarie din acest an 

erau peste 67.000 de angajaţi 

IT care benefi ciau de această 

măsură, impactul la bugetul 

de stat fi ind de aproximativ 75 

milioane de lei lunar.

Înainte să fie ministrul Digitalizării, Roman 
a vrut tăierea scutirii de impozit pentru IT

Politicianul liberal Florin-Claudiu Roman, 
47 de ani, a fost numit ministrul digitalizării în 
Guvernul Ciucă. Potrivit CV-ului, este absolvent 
de economie, la Universitatea „Babeș-Bolyai” 
în Cluj, contabilitate la o facultate privată, apoi 
a făcut un master în psihologie tot la privat, 
la „Titu Maiorescu”, și cursuri de „Specializare 
în apărare și securitate naţională” la Colegiul 
Naţional de Apărare. A lucrat în departamentul 
de marketing al companiei de presă Mediafax 
la Alba Iulia. Apoi a făcut parte din diverse cabi-
nete sau consilii de administraţie ale companii-
lor unde statul deţine acţiuni, din zona gazelor, 
industriei auto și băncilor.
Ce funcţii a ocupat Florin Roman la stat?
• consilier la cabinetul președintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Gazelor Naturale
• membru al Consiliilor de Administraţie ale 
Eon Distribuţie, CEC, SC Automobile România 
SA și Eximbank

• președinte al Consiliului de Administraţie 
la SC Daewoo Automobile România SA
• președinte al Consiliului de Administraţie 
al Electrica Serv
• secretar general la Comisia de Supraveghere 
a Asigurărilor
Din martie 2014 este vicepreședinte Program 
Eurodysee la Ansamblul Regiunilor Europene.
Florin Roman a reușit sa vireze pe ordinea de zi 
a Plenului Senatului, în februarie 2021, o iniţia-
tiva legislativă care sa scutească e pușcărie pe 
factorii de decizie din ASF, oferindu-le imunita-
te. În perioada septembrie 2006-Octombrie 
2011, Florin Roman a fost numit, avizat de SRI, 
ca secretar general in fosta Comisie de 
Supraveghere a Asigurărilor, asistând în acea 
perioadă la sifonarea sumelor de bani din Astra 
(Adamescu) si Carpatica Asig (Carabulea), la 
scutul CSA – precursoarea ASF, fraude care au 
condus la golirea Fondului de Garantare a 
Asiguraţilor (peste 800 de milioane de lei).

Florin Roman, de la vânzător de ziare, la sute de mii 
de euro în consilii de administraţie

Ă
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Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Inaugurarea podului peste 

Arieş din Turda se apro-

pie cu paşi repezi, anunţă 

deputatul USR 

Viorel Băltăreţu.

Deputatul USR, Viorel Băl-

tăreţu, a avut o nouă şedinţă 

în care s-au analizat împreu-

nă cu constructorul podului 

peste Arieş, etapele care mai 

sunt de realizat pentru darea 

în folosinţă a podului.

Potrivit acestuia, ultimele 

etape care au mai rămas pre-

supun un efort redus de mun-

că: asfaltări, montarea parape-

ţilor de protecţie şi marcaje.

„Dacă vremea e bună, săp-

tămâna viitoare podul va fi  

dat în folosinţă. Mă bucur că 

apelul meu către Compania 

de Apă Arieş n-a fost în za-

dar, reprezentanţii acesteia au 

montat ţevile de protecţie la 

capătul dinspre Turda şi pro-

mit că mâine le montează la 

capătul opus.

Urmează ca ţevile de apă 

propriu-zise să fi e montate 

după fi nalizarea podului şi 

sper că nu vor fi  un motiv 

pentru a bloca din nou trafi -

cul. Apoi, mai rămâne par-

tea de semnare a documen-

telor: voi trimite o scrisoare 

către Ministrul Transporturi-

lor, dl. Grindeanu, prin care 

voi solicita ca procesul ver-

bal de recepţie să fi e semnat 

rapid, desigur, cu respecta-

rea cerinţelor legale. Darea 

în folosinţă a podului se apro-

pie cu paşi repezi”, a trans-

mis deputatul USR-PLUS Vi-

orel Băltăreţu.

Circulaţia, îngreunată 
din cauza lucrărilor la pod

Lucrările la podul peste 

Arieş au generat îngreuna-

rea circulaţiei în localitatea 

Turda, după începerea lucră-

rilor de reconstrucţie formân-

du-se cozi kilometrice de ma-

şini, care uneori începeau 

din centru şi se terminau pe 

autostradă.

Direcţia Regională de Dru-

muri şi Poduri Cluj anunţa în 

iulie că au loc lucrări de re-

paraţii pe DN 1, km 444+840, 

la podul peste râul Arieş, fi -

ind efectuate atunci lucrări de 

cămăşuire elevaţie pilă şi ar-

mare/turnare riglăs. Conform 

DRDP Cluj, lucrările erau în 

grafi c încă de atunci.

În luna mai, lucrările la po-

dul peste râul Arieş din mu-

nicipiul Turda au fost între-

rupte, proiectul fi ind în acea 

perioadă întârziat cu mai bi-

ne de două săptămâni. Depu-

tatul USR-PLUS Viorel Băltă-

reţu explica atunci că deşi lu-

crările au fost întrerupte pen-

tru mai bine de două săptă-

mâni, podul peste Arieş ar pu-

tea fi  totuşi gata la timp.

Podul peste Arieş din Turda, 
deschis săptămâna aceasta?

Narcisa BUD
redactia@onitorulcj.ro

Lucrările pe Bulevardul 

21 Decembrie 1989 din 

Cluj-Napoca se apropie 

de fi nal. Începând de luni, 

6 decembrie, şoferii vor 

putea circula în zonă fără 

restricţii, a anunţat 

primarul Emil Boc.

„I-am criticat de atâtea ori 

pe cei de la Diferit pentru lu-

crurile pe care nu le-au făcut 

aşa cum mi-aş fi  dorit. Pot să 

vă spun însă că acum s-au ţi-

nut de cuvânt în ceea ce pri-

veşte lucrarea de pe 21 Decem-

brie. Bulevardul acesta trebuia 

să fi e dat circulaţiei în aprilie 

2022. Vă pot spune că luni, de 

Moş Nicolae, vom avea şi asfal-

tul terminat şi marcajul făcut.

Mai este de turnat la noap-

te o porţiune de asfalt în câ-

teva locuri pe 21 Decembrie, 

să se facă marcajele provizo-

rii care vor fi  după aceea de-

fi nitive în aprilie anul viitor 

când va fi  gata întreaga lucra-

re, inclusiv tot ce înseamnă 

trotuare iluminat modern. Dar, 

scăpăm de calvarul pe care 

l-am avut pe 21 Decembrie şi 

le mulţumesc clujenilor pen-

tru înţelegere, ştiu că au fost 

mulţi nervi în trafi c şi multă 

supărare, dar aşa e şi când îţi 

faci o zugrăveală în casă, ai 

un anumit deranj o perioadă 

scurtă de timp”, a declarat 

primarul Emil Boc, vineri, la 

un post de radio local.

El a mai precizat că doar 

trotuarele vor mai trebuie să 

fi e fi nalizate, lucrare care va 

dura până în luna aprilie a 

anului viitor.

„Dar, după aceea te poţi 

bucura de o calitate a infras-

tructurii de nivel european. 

Se termină calvarul începând 

de luni”, a subliniat Boc.

Începerea lucrărilor, 
„chinul” şoferilor

Începând din 12 mai, pe 

Bulevardul 21 Decembrie 1989 

din Cluj-Napoca au început 

să fi e aplicate restricţii de cir-

culaţie, odată cu începerea lu-

crărilor de fezare a asfaltului 

de pe carosabil, fapt care a 

dus la o şi mai mare îngreu-

nare a trafi cului în zonă.

Separarea benzilor şi a sen-

surilor de circulaţie a fost re-

alizată cu balize unidirecţio-

nale, iar de atunci, seria plân-

gerilor şoferilor afl aţi în tra-

fi c erau la ordinea zilei.

Potrivit administraţiei loca-

le, planurile principale privind 

modernizarea Bulevardului 21 

Decembrie 1989 au vizat creş-

terea confortului pietonilor şi 

al celor care folosesc transpor-

tul în comun, dar şi scoaterea 

trafi cului. De asemenea, s-a 

urmărit reabilitarea pistelor de 

biciclete, modernizarea zone-

lor pietonale extinse, imple-

mentarea unui sistem nou de 

benzi dedicate mijloacelor de 

transport în comun, a staţiilor 

de încărcare pentru maşinile 

electrice şi a senzorilor de mă-

surare a trafi cului.

Proiectul a prevăzut ca pe 

tronsonul cuprins între Bise-

rica Sfântu Petru şi până la 

intersecţia cu strada Regele 

Ferdinand să fi e realizate benzi 

dedicate transportului public, 

lucrări de infrastructură, ame-

najarea spaţiului public, se-

maforizare, iluminat public şi 

mobilier urban.

Se termină „calvarul” 
de pe Bulevardul 21 Decembrie

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

A fost semnat contractul 

de proiectare şi execuţie 

pentru lărgirea şi moderni-

zarea Căii Mănăştur 

din Cluj-Napoca. Mai multe 

benzi, piste pentru bicicle-

te şi trotuare extinse vor 

apărea în zona studiată.

„Se lărgesc şi se moderni-

zează Calea Moţilor, Calea 

Mănăştur şi străzile adiacen-

te. Astăzi (joi-n.red.) am sem-

nat contractul de proiectare 

şi execuţie pentru obiectivul 

de investiţii «Modernizarea 

Calea Moţilor, Calea Mănăş-

tur, Strada Uzinei Electrice, 

Strada Oţetului şi Strada Măr-

ginaşă». Prin acest proiect, 

municipalitatea vizează dez-

voltarea durabilă, îmbună-

tăţirea mobilităţii urbane, 

creşterea accesibilităţii şi creş-

terea siguranţei pietonilor şi 

a participanţilor la trafi c, dar 

şi creşterea calităţii vieţii în 

general”, a transmis prima-

rul Emil Boc.

Cum se va transforma 
zona?

Lucrările de reabilitare şi 

modernizare a străzilor se 

vor desfăşura pe o suprafa-

ţă totală de 40.551 mp, iar 

modernizarea coridorului pe 

axa Est-Vest se va realiza 

prin reducerea suprafeţei ca-

rosabile, rezultând pe Calea 

Mănăştur 4 benzi de circu-

laţie cu gabarit redus – 2 

benzi dedicate pentru trans-

portul public şi 2 benzi pen-

tru circulaţie rutieră (lăţime 

de 3m). Calea Moţilor – seg-

mentul dintre str. Mărgina-

şă şi str. Clinicilor – va avea 

aceeaşi confi guraţie cu cea 

de pe Calea Mănăştur.

De asemenea, pe segmen-

tul străzilor Clinicilor – Geor-

ge Coşbuc, circulaţia se va 

desfăşura în sens unic, pe 

direcţia spre Calea Mănăş-

tur, circulaţia în ambele sen-

suri fiind posibilă doar pen-

tru transportul public în co-

mun, prin benzi dedicate.

Pod peste Canalul Morii 
şi trotuare extinse

„Pentru axa Nord-Sud se pro-

pune realizarea unei artere di-

recte, care să asigure legătura 

rutieră, velo şi pietonală pe ur-

mătorul traseu: Pod Garibaldi – 

Str. Uzinei Electrice – Str. Oţe-

tului – Str. Mărginaşă. Pentru 

acest segment au fost necesare 

exproprieri. De asemenea, se va 

construi un pod peste Pârâul 

Morii, şi se va extinde str. Oţe-

tului la 4 benzi de circulaţie. Pe 

ambele sensuri de circulaţie vor 

exista piste pentru biciclete şi 

trotuare extinse. Pe str. Mărgi-

naşă se propune lărgirea la 3 

benzi în zona intersecţiei cu Ca-

lea Mănăştur – Calea Moţilor.

În cadrul proiectului se vor 

planta un număr de 67 arbori 

foioşi, 33 arbori foioşi orna-

mentali, 167 arbuşti înalţi, 31 

arbuşti ornamentali şi 175 

plante perene”, mai arată mu-

nicipalitatea.

Toate intersecţiile şi trece-

rile de pietoni de pe segmen-

tele de stradă cuprinse în pro-

iect vor fi  semaforizate şi ges-

tionate printr-un sistem inte-

ligent de management trafi c 

– prevăzut cu sisteme de pri-

oritizare a mijloacelor de 

transport public. De aseme-

nea, sistemul de iluminat pu-

blic LED prevăzut prin pro-

iect permite funcţionarea pe 

diferite nivele de putere şi pe 

diferite paliere orare, conform 

primarului Emil Boc.

Valoarea proiectului este 

de 26.502.699,47 lei fără TVA, 

iar durata lucrărilor este de 

18 luni, din care 3 luni pro-

iectare.

Executantul lucrărilor este 

ARL Cluj SA.

Cum va arăta Calea Mănăştur după 
finalizarea lucrărilor de modernizare?
Calea Mănăştur, Calea Moţilor şi străzile adiacente se vor schimba radical. 
Primarul Emil Boc a semnat cu ARL Cluj SA contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor.

A fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru lărgirea și modernizarea Căii Mănăștur din Cluj-Napoca

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Am semnat contractul de 
proiectare și execuție pentru 
obiectivul de investiții 
«Modernizarea Calea 
Moților, Calea Mănăștur, 
Strada Uzinei Electrice, 
Strada Oțetului și Strada 
Mărginașă». Prin acest 
proiect, municipalitatea 
vizează dezvoltarea 
durabilă, îmbunătățirea 
mobilității urbane, creșterea 
accesibilității și creșterea 
siguranței pietonilor și a 
participanților la trafi c, 
dar și creșterea calității vieții 
în general“
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj 

a fost premiat pentru 

amabilitatea personalului.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj con-

tinuă să strângă premii, fi ind 

apreciată amabilitatea perso-

nalului de această dată. Dis-

tincţia primită vine la doar câ-

teva luni după ce a fost nu-

mit cel mai bun aeroport din 

Europa la sub 5 milioane de 

pasageri anual.

„Amabilitatea personalului 

a fost premiat în urma voturi-

lor exprimate in sondajul rea-

lizat de către reprezentanţii Vo-

la.ro! Sondajul a fost realizat 

anul acesta la sfârşitul lunii 

Septembrie – începutul lunii 

Octombrie în rândul clienţilor 

Vola.ro, cea mai mare agenţie 

de turism online din România. 

Respondenţii au evaluat servi-

ciile oferite de aeroporturile 

din ţară în ceea ce priveşte 

amabilitatea personalului, cu-

răţenia, serviciile disponibile 

pe aeroport, semnalizarea, ac-

cesibilitatea şi preţurile prac-

ticate. Vă mulţumim tuturor!”, 

au transmis ofi cialii Aeropor-

tului „Avram Iancu” din Cluj.

Amintim că Aeroportul In-

ternaţional „Avram Iancu” Cluj 

a fost desemnat câştigător la 

categoria „sub 5 milioane de 

pasageri” şi premiat cu Best 

Airport Award (Premiul pen-

tru cel mai bun aeroport).

Instituţiile abilitate au ales 

prin vot cele mai bune aero-

porturi, inclusiv cele mai sus-

tenabile, digitalizate şi care 

oferă cele mai bune servicii 

pasagerilor. Airports Council 

International (ACI) Europe a 

anunţat câştigătorii premiilor 

Best Airport Awards la cel de-al 

31-lea congres al Adunării Ge-

nerale, la Geneva, în Elveţia.

„Premiul de anul acesta la 

această categorie merge la Ae-

roportul Cluj, pentru preocu-

parea de neclintit pe care au 

avut în perioada pandemiei 

pentru menţinerea locurilor de 

muncă, prin măsurile luate pen-

tru a redistribui forţa de mun-

că, astfel încât să se adapteze 

la condiţiile de lucru din aceas-

tă criză. Aeroportul este apre-

ciat, de asemenea, pentru re-

cuperarea rapidă a trafi cului de 

pasageri. Eforturile aeroportu-

lui de a atrage noi rute şi com-

panii aeriene prin programul 

său de stimulente au avut drept 

rezultate operarea mai multor 

curse de la Cluj decât înainte 

de pandemie”, arată reprezen-

tanţii ACI Europe.

Aeroportul Cluj a fost premiat 
pentru amabilitatea personalului

Prezentatorul Lucian 

Mîndruţă vine în 

Cluj-Napoca de 8 decem-

brie pentru o emisiune 

difuzată din Piaţa Unirii 

şi pentru a organiza o cam-

panie de donaţii, care vor 

reprezenta cadouri pentru 

copiii nevoiaşi de la ţară.

Printr-o iniţiativă a Digi FM, 

parte din proiectul #ŞcoalaFă-

răPauză, Lucian Mîndruţă vi-

ne la Cluj-Napoca şi în alte pa-

tru oraşe din România pentru 

a organiza campanii de dona-

ţii în perioada 6-10 decembrie.

În Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca va fi  prezent un studio 

mobil cu însemnele #Şcoala-

FărăPauză, pe data de 8 de-

cembrie 2021, de unde va fi  

difuzată o emisiune On Air.

Emisiune „on-air” 
în Piaţa Unirii

Ascultătorii sunt invitaţi să 

aducă fericire copiilor de săr-

bători şi să se alăture Digi FM 

în cele cinci zile de transmi-

sie On Air, şi nu numai. Digi 

FM va colecta donaţiile şi le 

va dărui copiilor mai puţin 

norocoşi, care nu au avut 

aproape niciodată un Crăciun 

fericit, conform digifm.ro. Emi-

siunea On Air va fi  prezenta-

tă de Lucian Mîndruţă, în fi -

ecare după-amiază, între 17:00 

şi 19:00, direct din Centrul fi -

ecărui oraş: Craiova (6 decem-

brie), Sibiu (7 decembrie), 

Cluj-Napoca (8 decembrie), 

Sf. Gheorghe (9 decembrie) 

şi Iaşi (10 decembrie).

Donaţiile pot include jucă-

rii, rechizite, haine, echipa-

mente IT de care ascultătorii 

consideră că nu mai au nevo-

ie, dar care să se afl e în con-

diţii bune. Pentru că luna de-

cembrie este despre sărbă-

tori, cadourile lui Moş Cră-

ciun şi bucuria momentelor 

petrecute alături de cei dragi, 

ascultătorii vor putea deveni 

#spiriduşiiDigiFM, donând 

cadouri pentru copiii din co-

munităţile defavorizate, poa-

te situate chiar în proximita-

tea zonei în care locuiesc.

1 părinte din 6 
nu are nici măcar 10 lei 
pentru cadouri

Jumătate dintre familiile 

care locuiesc în mediul rural 

ar anula sărbătorile în 2021, 

din cauza lipsei banilor, în 

timp ce un părinte din şase 

nu are nici măcar 10 lei pen-

tru a cumpăra un cadou co-

pilului, relevă rezultatele unui 

studiu realizat de organizaţia 

World Vision România.

Pe acelaşi fond, datele cer-

cetării de specialitate arată că 

o treime dintre părinţi au mai 

puţin de 50 de lei să cumpe-

re un cadou, iar în aceeaşi 

pondere nu şi-au permis un 

brad, în anul 2020.

De altfel, o treime dintre fa-

miliile vulnerabile din mediul 

rural nu au brad la Crăciunul 

din acelaşi an, în timp ce pes-

te 50% dintre acestea au avut 

un brad împodobit sărăcăcios. 

Doar două din zece familii 

(20%) au avut anul trecut bra-

dul pe care şi l-au dorit.

Campanie de donaţii 
pentru copiii nevoiaşi de la țară

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Bolnavii de cancer care vin 

în Cluj la tratament se pot 

caza, gratuit şi alături de 

însoţitor, în 13 locuinţe, cu 

ajutorul Centrului Emaus.

Centrul Emaus are ca 

obiectiv găzduirea pe termen 

scurt a bolnavilor cu posibi-

lităţi fi nanciare reduse, care 

vin în Cluj-Napoca pentru 

tratament medical.

În prezent, centrul are 13 

locuinţe funcţionale, dintre 

care 11 garsoniere şi 2 apar-

tamente.

Cazare gratuită pentru 
bolnavi şi însoţitori

Cei care benefi ciază de ca-

zare gratuită sunt „majorita-

tea covârşitoare a persoane-

le benefi ciare suferă de can-

cer, ori sunt însoţitori ai aces-

tora. 60% dintre benefi ciarii 

care urmează tratament de 

radioterapie sau chimiotera-

pie sunt fără însoţitori, 40% 

cu însoţitori”, potrivit rapor-

tului de activitate Emaus. A-

vând în vedere contextul epi-

demiologic, fi ecare bolnav a-

re propria locuinţă.

Până în prezent, Centrul 

Emaus a oferit în total 2970 de 

zile de cazare, iar 123 de per-

soane unice au fost cazate. 17 

locuinţe au fost gestionate în 

2021, dintre care 13 locuinţe 

sunt disponibile acum.

În acelaşi timp, voluntarii 

centrului le-au oferit bolna-

vilor peste 100 de meniuri 

(mâncare caldă) şi alte ali-

mente, gratuit.

Cum poţi să benefi ciezi?

Mihai Coste, Coordonator 

Centrul Emaus, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro că persoa-

nele care suferă de cancer şi 

au nevoie de cazare gratuită 

în Cluj-Napoca pe perioada 

tratamentului pot să trimită 

un mesaj cu numele, prenu-

mele, localitatea, diagnosticul 

şi perioada de şedere, pe si-

te-ul centrulemaus.ro, pe pa-

gina de Facebook Centrul Ema-

us sau să apeleze numărul de 

telefon 0785423785.

Totodată, coordonatorul 

centrului ne-a mărturisit că 

perioada de cazare diferă de 

la pacient la pacient, nu es-

te una fixă. În general, per-

soanele care apelează la Cen-

trul Emaus ocupă o locuin-

ţă maxim o lună şi jumăta-

te, dar a existat şi o excep-

ţie în care persoana bolna-

vă a urmat un tratament mai 

complex şi a fost cazată timp 

de 3-4 luni.

Până acum, la serviciile cen-

trului au apelat persoane din 

judeţele Suceava, Sălaj, Hune-

doara, Arad, Alba, Satu-Mare, 

Sibiu, Maramureş, Mureş, 

Neamţ, Timiş, Botoşani, Târ-

gu-Jiu, Constanţa, Mehedinţi, 

Tulcea, Dolj, Galaţi, Vrancea, 

Olt, Vaslui, Vâlcea, Dâmbovi-

ţa, Covasna, Harghita, Iaşi, Il-

fov, Oradea, Buzău, şi (din a-

fara ţării) Chişinău.

La Centrul Emaus zeci de 

persoane îi ajută pe bolnavi: 

64 de persoane, care consti-

tuie grupul de susţinători ai 

Centrului, 11 persoane (vo-

luntare) care formează echi-

pa de coordonare, 1 persoa-

nă angajată, ca lucrător soci-

al, 20 de persoane (volunta-

re), constituie echipa de igie-

nizare a locuinţelor.

Programul de Asistenţă 

Socială „Centrul EMAUS”, 

este implementat de către 

Asociaţia „Preot Iosif Trifa” 

Cluj-Napoca.

Cazare gratuită în 13 locuinţe din Cluj-Napoca, 
pentru bolnavii de cancer care vin la tratament
În prezent, centrul  Emaus are 13 locuinţe funcţionale, dintre care 11 garsoniere şi 2 apartamente

Cazare gratuită în 13 locuințe din Cluj-Napoca, pentru bolnavii de cancer care vin la tratament

O altă asociaţie, Magic, oferă cazare gratuită familiilor care au 
copii diagnosticaţi cu cancer și vin la Cluj-Napoca la tratament, 
prin generozitatea câtorva proprietari.

În decurs de jumătate de an, „cartierul MagicHOME Cluj” s-a 
mărit cu trei apartamente „donate”. Acest lucru este surprinză-
tor și foarte generos, având în vedere că în Cluj-Napoca preţu-
rile chiriilor sunt enorme și puţini proprietari decid să nu profi -
te de acest lucru și să facă o faptă bună în schimb.

În total, în pandemie s-au creat cinci „MagicHOME-uri” în 
Cluj-Napoca pentru familiile cu copii diagnosticaţi cu cancer. 
Dintre aceste cinci apartamente, patru sunt oferite în mod gra-
tuit, fără să fi e percepută vreo taxă de închiriere.

Dacă vă întrebaţi, totuși, de ce aţi alege să vă oferiţi gratuit a-
partamentul, când puteţi să faceţi un profi t frumos și mare pe 
el, doi proprietari care și-au predat locuinţele în proiectul 
MagicHOME v-au răspuns.

Unul dintre ei spune că a afl at despre acest proiect cu ceva 
timp înainte să se mute într-un alt apartament și că de cele 
mai multe ori „nu sesizăm câtă suferinţă poate să existe în ju-
rul nostru”, evidenţiind cât de difi cil este pentru anumite fami-
lii să aibă un copil grav bolnav.

Un alt proprietar care și-a donat apartamentul este plecat în 
Germania, unde lucrează pentru o companie internaţională. 
Având în vedere că acesta nu vine des pe acasă s-a gândit cum 
își poate folosi apartamentul într-un scop bun și „nu ţinut gol”.

Cazare gratuită pentru familiile 
cu copii bolnavi de cancer
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În județul Cluj doar 17 școli 

au ales să testeze elevii 

în unitățile de învățământ.

La mijlocul lunii noiembrie 

a fost transmis de către 

autorități un set de instrucțiuni 

menit să-i ajute pe profesori și 

părinți în efectuarea testării. 

Tot atunci a fost transmis și 

formularul de exprimare a 

consimțământului de către 

părinți sau tutori legali pentru 

administrarea testelor în școli.

Potrivit unui comunicat 

trimis de către Inspectoratul 

Școlar Județean Cluj pentru 

monitorulcj.ro, doar 17 școli 

au optat pentru administra-

rea testelor la nivel de unita-

te școlară.

Sâmbătă, 27 noiembrie 

2021, Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj a distribuit 

228.500 de teste non-invazi-

ve unităților de învățământ 

preuniversitar de stat și pri-

vat din județul Cluj.

În ceea ce privește modali-

tatea de administrare a testelor 

non-invazive pentru testarea ele-

vilor conform Instrucțiunii, emi-

să de către Ministerul Sănătății, 

privind aprobarea procedurii de 

administrare a testelor rapide 

antigen non-invazive, efectuate 

din proba de saliva, statistica 

datelor centralizate de către In-

spectoratul Școlar Județean Cluj, 

de la nivelul tuturor unităților 

de învățământ din județul Cluj, 

se prezintă astfel: 

¤ 43 de unități de învățământ 

preuniversitar au adoptat, prin 

decizia consiliului de 

administrație, modalitatea mix-

tă de administrare a testelor 

(la școală/la domiciliu)

¤ 17 unități de învățământ 

preuniversitar au optat pen-

tru administrarea testelor la 

nivel de unitate școlară

¤ 383 de unități de învățământ 

preuniversitar au adoptat, prin 

decizia consiliului de 

administrație, efectuarea tes-

telor la domiciliul elevilor, în 

prezența părinților.

Începe testarea cu salivă 
a elevilor din 17 școli

România va cere un test 

PCR negativ tuturor călă-

torilor care vin în țară din 

afara Uniunii Europene, 

dacă sunt vaccinați.

Așadar, călătorii vaccinați 

anti-Covid-19 care intră în Ro-

mânia din țările Uniunii Eu-

ropene vor intra în țară la fel 

ca până acum, fără restricții 

suplimentare. Însă persoane-

le nevaccinate și netrecute 

prin boală în ultimele șase 

luni, care călătoresc din alte 

țări UE afl ate în zona roșie ur-

mează a fi  carantinate.

Călătorii nevaccinați și ca-

re nu au trecut prin boală în 

ultimele 6 luni, care nu pre-

zintă test PCR realizat cu 72 

de ore înainte, vor fi  carantinați 

pentru 14 zile.

Ministrul Sănătăţii, Alexan-

dru Rafi la, a declarat că ro-

mânii şi alţi cetăţeni din UE 

care vin din ţări din afara U-

niunii Europene vor trebui să 

prezinte un test RT-PCR, ob-

ţinut cu cel mult 48 de ore î-

naintea călătoriei.

„Românii şi alţi cetăţeni 

din UE care vin din ţări terţe, 

deci din afara Uniunii, vor 

prezenta un test RT-PCR ob-

ţinut cu cel mult 48 de ore î-

naintea călătoriei. Cei care nu 

sunt vaccinaţi vor intra în ca-

rantină timp de 10 zile. Cei 

care vin din alte ţări, dar din 

spaţiul UE, vor continua să 

prezinte, ca şi până în pre-

zent, certifi catul verde, care 

să ateste vaccinarea, trecerea 

prin boală în ultimele 180 de 

zile sau rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR, obţinut cu 

cel mult 72 de ore înaintea 

călătoriei. Persoanele nevac-

cinate sau care nu au trecut 

prin boală în ultimele şase 

luni, care călătoresc din alte 

state membre UE afl ate în zo-

na roşie, urmează să fi e ca-

rantinate timp de 10 zile. Da-

că persoanele nevaccinate şi 

care nu au trecut prin boală 

nu prezintă un test RT-PCR, 

realizat cu 72 de ore înaintea 

călătoriei, vor intra în caran-

tină timp de 14 zile”, a arătat 

Rafi la, la Palatul Victoria. Mă-

surile vor fi  puse în vigoare 

în următoarele zile, după ce 

o să fi e aprobate de Guvern.

Călătorii vor fi  localizați 
printr-un document

Totodată, înainte de Cră-

ciun va fi introdus un docu-

ment ce va trebui comple-

tat la intrarea în țară. Acel 

document va permite loca-

lizarea călătorului. Măsuri-

le vin în contextul în care 

în România a început să se 

răspândească varianta Omi-

cron. Amintim că sâmbătă, 

Institutul Național de Sănă-

tate Publică a primit rezul-

tatele secvențierilor de la 

Institutul National de Cer-

cetare Medico-Militară Can-

tacuzino București, care au 

confirmat primele două ca-

zuri cu varianta Omicron la 

noi în țară.

Cele două persoane infec-

tate sunt doi pasageri (o fe-

meie de 48 de ani din Brașov 

și un bărbat de 59 de ani din 

Vaslui) ai cursei din Africa, 

ce a aterizat în Capitală la fi -

nalul lunii noiembrie și sunt 

asimptomatice.

Restricții noi la intrarea în țară, din cauza 
răspândirii noi variante de coronavirus, Omicron

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Dr. Paul Oargă, medic 

rezident ATI și în formare 

în specialitatea SMURD, 

explică într-un video al 

Academiei de Prim Ajutor 

ce trebuie să faci când 

vezi că o persoană are 

o stare de leșin sau își 

pierde conștiența.

Medicul clujean îți expli-

că în ce mod trebuie să 

reacționezi în asemenea 

situații, dar și ce înseamnă 

de fapt leșinul (presincopă) 

și pierderea conștienței (sin-

copă) și cum se manifestă.

De asemena, dr. Oargă ne 

spune că atunci când o per-

soană este într-o stare de leșin 

sau și-a pierdut conștiența, 

tradiționalul stropit cu apă nu 

îl va ajuta, dar există alte mă-

suri care funcționează.

Ce este, de fapt, leșinul?

Medicul clujean explică și 

ce este de fapt leșinul, ade-

sea confundat cu pierderea 

conștienței. Aceste două lu-

cruri se numesc presincopă 

și sincopă.

Presincopa este leșinul/

starea de leșin, de slăbiciu-

ne, în care avem tulburări 

de vedere, transpirații, fiori 

reci, devenim palizi, iar sin-

copa este pierderea stării de 

conștiență. Totodată, presin-

copa și este felul organis-

mului prin care ne 

atenționează că urmează să 

se întâmple sincopa:

„Sincopa refl exă apare în 

situații stresante, când ne e fri-

că, avem emoții, vedem ace și 

ne e frică de ace pentru că 

avem anumite fobii. Ei bine, 

corpul nostru este foarte inte-

ligent și ne zice că urmează 

să avem o pierdere a stării de 

conștiență. Atunci avem anu-

mite simptome: nu vedem bi-

ne - avem tulburări de vede-

re, tremurăm, țiuit în urechi 

sau lucruri de acest gen. În 

situația aceea, cel mai bine e 

să mergi undeva să te așezi. 

Dacă nu o să faci asta, vei ajun-

ge la pierderea totală a stării 

de conștiență, chiar și cu risc 

de cădere. Asta este sincopa 

refl exă”, a explicat medicul.

Cum putem ajuta pe 
cineva în caz de leșin?

Dr. Paul Oargă a explicat 

că putem interveni doar când 

este vorba de sincopa vasova-

gală sau cea ortostatică, mai 

exact, stările de leșin sau sin-

copă ce apar în mod normal, 

nu din cauza unor probleme 

de sănătate.

Este important să scoa-

tem persoana din mediul ca-

re cauzează starea de 

neliniște sau se pot realiza 

manevre de contrapresiune, 

lucruri pe care medicul le-

a explicat pe îndelete:

„Când vorbim de interve-

nit, vorbim de sincopa va-

sovagală și sincopa ortosta-

tică. Aceste stări de leșin sau 

sincopă care intervin în mod 

uzual. Nu trebuie să ai pro-

bleme de sănătate ca să se 

întâmple. În cazul acestora 

putem interveni. În cazul pre-

sincopei, adică leșin, școți 

persoana din mediul cauza-

tor. Adică dacă ești la coadă 

la facturi, ești stresat, ți-e 

cald, ieși de acolo. Dacă ești 

stresat, într-un mediu cu foar-

te multă lume, simți că ceva 

nu e în regulă și începi să 

transpiri, ești palid la față și 

simți că ceva se va întâmpla, 

ieși de acolo. Acesta este pri-

mul lucru pe care poți să îl 

faci și te așezi undeva.

Ce mai poți face în plus 

ca să eviți sincopa vasovaga-

lă și cea ortostatică sunt ma-

nevre de contrapresiune. Ma-

nevrele acestea se pot face la 

nivelul brațelor, contracți 

mușchii de la nivelul mem-

brelor superioare, la nivelul 

membrelor inferioare pe 

poziția de genofl exiune sau 

încrucișare a picioarelor și 

contracția mușchilor de la pi-

cioare, inclusiv mușchii fesi-

eri. Ce se întâmplă într-o 

situație de genul acesta este 

că se favorizează circulația 

centrală, adică sângele să a-

jungă la inimă și la creier 

pentru a nu se produce pier-

derea stării de conștiență”, a 

spus dr. Paul Oargă.

Mișcăm sau nu persoana 
leșinată?

În cazul presincopei, adi-

că a stării de leșin, se poate 

interveni pentru a evita pier-

derea conștienței. Este foar-

te important să verifi căm da-

că persoana în cauză a sufe-

rit leziuni traumatice, iar da-

că răspunsul e da, nu trebu-

ie să o mișcăm.

Dacă persoana respectivă 

nu a suferit leziuni, atunci 

există ceva ce putem face:

 „La presincopă se poate 

interveni ca să nu apară că-

derea persoanei, dar dacă 

totuși apare sincopa, pierde-

rea stării de conștiență, 

atunci trebuie să ne asigu-

răm că persoana nu a sufe-

rit leziuni traumatice și în 

cazul în care suspectăm acest 

lucru (ex. s-a lovit la cap, 

vedem clar cum curge sân-

ge) nu ne apucăm să mișcăm 

persoana respectivă decât 

dacă este absolut necesar. 

Dacă nu există leziuni, atunci 

putem să ridicăm picioarele 

deasupra nivelului inimii, la 

30-40 de cm de pe sol pen-

tru a favoriza întoarcerea 

sângelui spre creier”, a mai 

spus Oargă.

Cum acordăm primul ajutor în cazul unui leșin?
Un medic clujean arată cum putem acorda primul ajutor unei persoane leșinate sau care și-a pierdut 
conștiența. Acesta explică dacă stropirea cu apă ajută sau nu în aceste circumstanțe.

Presincopa este leșinul/starea de leșin, de slăbiciune, în care avem tulburări de vedere, transpirații, fi ori reci, 
devenim palizi, iar sincopa este pierderea stării de conștiență

PAUL OARGĂ | 
medic rezident

„Leșinul se mai numește 
și presincopă. Sincopa 
este pierderea stării de 
conștiență, adică atunci 
când nu mai știi absolut 
nimic, pierzi contactul cu 
mediul extern și există 
mai multe cauze. 
Atât de leșin, cât și de 
sincopă. Cea mai 
frecventă cauză este 
sincopa vasovagală. 
Este o sincopă refl exă 
care apare în situații 
de stres. De exemplu, 
suntem la cumpărături, 
e foarte cald, stăm de 
mult timp în picioare, 
suntem obosiți, n-am 
băut nici foarte multă 
apă. Există șansa să 
avem o presincopă, 
un leșin, sau dacă nu 
intervenim să se ajungă 
până la starea de 
sincopă, adică pierderea 
stării de conștiență“
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PUBLICITATE Festivalul Lights On 
ajunge la București
Lights On organizat de asociația clujeană Daisler 
va avea loc anul acesta, în premieră, și la București
Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Lights On va străluci în 

sector 2 al Bucureștiului 

în perioada 10 - 19 decem-

brie 2021.

Festivalul de lumină a ajuns 

la cea de a 4-a ediție, însă es-

te prima dată când are loc la 

București.

„Ne place să credem că 

lumina vindecă, pentru că 

a făcut-o de foarte multe 

ori pentru noi și pentru toți 

cei care au avut ocazia să 

o întâlnească. Vindecă gân-

duri, sentimente și stări, 

chiar și doar pentru câteva 

clipe. Fiecare instalație de 

lumină din cadrul expoziției 

spune o poveste, o poveste 

în care ne regăsim cei mai 

mulți dintre noi de cele mai 

multe ori. Regăsim în ele 

momente, amintiri, oameni, 

sau pur și simplu găsim ace-

le câteva clipe de liniște 

completă de care aveam ne-

voie în timp ce lumina ne 

învăluie și ne îmbrățișează. 

Apoi inspirăm, expirăm”, 

transmit organizatorii pe 

pagina de Facebook a eve-

nimentului.

Vizitarea e posibilă doar cu 

purtarea măștii și păstrării 

distanței minime de 1.5 metri 

față de persoanele din jurul 

nostru. Accesul va fi  gratuit.

Amintim că ieri s-a înche-

iat expoziția „Firefl y Field” 

din parcul Iulius, formată 

din 100 de l icurici 

interconectați pe aproxima-

tiv 240 de metri pătrați.

Începând tot cu 26 no-

iembrie, instalația de lumi-

nă „ȘI MIE” luminează pe 

podul Elisabeta din Cluj-Na-

poca, ca răspuns la mesajul 

afișat în prezent în centrul 

metropolei Chicago „Mi-e 

Dor De Tine”.

Instalație amplasată 
și la Chicago

Instalația de lumină „Mi-e 

dor de tine”, care a luminat 

la Cluj și la Londra, s-a aprins 

la începutul lunii noiembrie 

în Chicago, la clădirea „Bri-

tannica”, unde „poposește” 

timp de două luni.

„Dacă am putea exprima 

dorul în imagini, ar arăta exact 

așa. Știți de ce? Pentru că exact 

așa arată în acest moment, 

plasat în mijlocul celei mai 

mari comunități de români 

din Chicago. Instalația de lu-

mină «Mi-e dor de tine» se 

afl ă acum în Statele Unite ale 

Americii și devine conexiu-

nea principală dintre cei care 

se afl ă departe de cei dragi și 

familiile lor. Reid Murdoch 

Center este acum locul de în-

tâlnire al dorurilor de pretu-

tindeni și locul din care va 

porni cel mai frumos și pu-

ternic dialog:

- Mi-e dor de tine. (Chicago)

- Și mie. (Cluj-Napoca)

- Te aștept. (București)”.

Montarea și aprinderea 

instalației a avut loc în data 

de 5 noiembrie în prezența 

președintelui Asociației Da-

isler, Andi Daiszler, cel care 

de altfel a și creat instalația 

„Mi-e Dor De Tine”, și în 

prezența reprezentanților Ro-

manian United Fund (RUF), 

organizație non-profi t care 

reunește și derulează proiec-

te pentru românii din State-

le Unite ale Americii. RUF es-

te partener ar demersului.

Lights On, pentru a doua 
oară în străinătate

Instalația trece pentru a 

doua oară granițele țării noas-

tre. Acum exact doi ani, în 

noiembrie 2019, am dăruit 

acest mesaj celor care trăiesc 

în Capitala Regatului Unit al 

Marii Britanii. Imaginile din 

Canary Wharf Londra au fă-

cut ocolul internetului, au 

stârnit emoții puternice și le-

au adus aminte privitorilor 

că nu au fost, pentru niciun 

moment, uitați. Suntem ne-

răbdători să vedem următo-

rul capitol al acestei povești 

cu și despre dor.

Lights On este un festival 

de instalații de lumină lansat 

de Asociația Daisler la Cluj-

Napoca în 2018. Evenimentul 

a reușit rapid să-și atragă fani 

din toate rândurile pentru că 

promovează o nouă nișă a ar-

telor vizuale în spații publice, 

activări urbane dintre cele mai 

inedite dar și colaborări fasci-

nante intersectoriale.

Instalațiile care vor fi  amplasate în sectorul 2 și locațiile lor:

Gaia by Luke Jerram - Parcul Ioanid - powered by BCR

We are here by Silviu Ciora - Parcul Ioanid

Oumua by Circus Lumineszenz - Piața Spania powered by 
Asociația Daisler

Tunelul by Silviu Ciora - Miniparcul Tudor Vladimirescu

Cerebrum by 6th Sense Design & Adi Bălan - Miniparcul 
Tudor Vladimirescu

Social Sparkles by Studio Toer - Parcul Obor - powered by 
Kingdom of the Netherlands

Firefl y Field by Studio Toer - Parcul Obor powered by Daisler 
Print House

Breathe by Markus Anders & Circus Lumineszenz - 
Miniparcul Tudor Vladimirescu

Private Moon by Leonid Tishkov - Parcul Sticlăriei

Ce instalații vor fi la festivalul de la București?
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Meteorologii au anunţat 

ninsori, viscol şi ceaţă 

persistentă pentru luna 

decembrie. Vor exista şi 

schimbări de temperatu-

ră. Va fi  mai rece cu 4-6 

grade Celsius faţă de luna 

noiembrie.

Luna decembrie se carac-

terizează printr-o gamă vari-

ată de fenomene meteorolo-

gice, respectiv ninsoare, vis-

col şi ceaţă persistentă.

Temperaturile vor marca 

o scădere, în medie, cu 4 – 6 

grade Celsius faţă de noiem-

brie, conform caracterizării 

climatice a primei luni de iar-

nă, publicată de Administra-

ţia Naţională de Meteorolo-

gie (ANM).

Meteorologii susţin că în 

decembrie se pot înregistra şi 

temperaturi neobişnuite pen-

tru această lună, de peste 

15-20 de grade Celsius, dacă 

în zona ţării noastre pătrund 

mase de aer tropical ce pro-

duc creşteri spectaculoase ale 

valorilor termice.

„Luna de început a iernii, 

decembrie, se caracterizează 

printr-o gamă variată de feno-

mene meteorologice: ninsoare 

care asociată cu intensifi cări 

ale vântului determină produ-

cerea viscolului, fenomen ce se 

produce cel mai des în Câmpia 

Munteniei, în Dobrogea şi în 

estul Moldovei; ceaţă persisten-

tă, mai ales în zonele de câm-

pie şi în depresiuni şi mai rar, 

lapoviţă şi ploaie. O infl uenţă 

deosebită asupra ţării noastre 

încep să aibă din această lună, 

dorsala anticiclonului est-euro-

pean, care se extinde deasupra 

sud-estului Europei şi, într-o 

oarecare măsură, ciclonii me-

diteraneeni. Temperatura aeru-

lui marchează o scădere, în me-

die, cu 4 – 6 grade Celsius, fa-

ţă de ultima lună de toamnă”, 

precizează specialiştii ANM.

Temperatura medie scade 

la circa minus 6 şi minus 4 

grade Celsius în depresiuni-

le din estul Transilvaniei. În 

zonele montane, mediile de 

temperatură a aerului ating 

valori de minus 8 şi minus 6 

grade Celsius, cu extindere 

mare în Carpaţii Orientali, 

dar şi în cei Meridionali un-

de, la altitudinile cele mai 

mari, aceasta coboară sub mi-

nus 8 grade Celsius. Tempe-

ratura minimă absolută a lu-

nii decembrie, din România, 

este minus 34,5 grade Celsi-

us, înregistrată la Întorsura 

Buzăului, în data de 25 de-

cembrie 1998.

Temperatura maximă ab-

solută a lunii decembrie în 

România este 23,4 grade Cel-

sius, înregistrată la Câmpina, 

în data de 5 decembrie 1985.

Recomandări pentru 
şoferi, în sezonul rece

Poliţiştii din Cluj îi atenţi-

onează pe şoferi că a început 

sezonul rece şi este vital să 

aibă maşinile echipate cores-

punzător. Amenzile pentru 

lipsa anvelopelor de iarnă sunt 

usturătoare.

În condiţiile de lapoviţă, 

ninsoare sau vânt puternic, 

fenomene care pot afecta cir-

culaţia rutieră, Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Cluj reco-

mandă, atât şoferilor, cât şi 

pietonilor să fi e prudenţi în 

trafi c şi să respecte regulile 

de circulaţie.

Poliţiştii clujeni recoman-

dă tuturor şoferilor să circu-

le cu viteză adaptată perma-

nent condiţiilor meteo-rutie-

re, să adopte o manieră pre-

ventivă de condus şi să res-

pecte indicaţiile poliţiştilor 

rutieri afl aţi în trafi c.

Poliţiştii recomandă să echi-

paţi maşina cu anvelope co-

respunzătoare anotimpului re-

ce deoarece în condiţiile unui 

carosabil umed (acoperit cu 

zăpadă, gheaţă, polei sau mâz-

gă), distanţa totală de frâna-

re se măreşte considerabil, pâ-

nă aproape de dublare. Iar da-

că la această situaţie se mai 

adaugă şi pneurile uzate, un 

eventual accident de circula-

ţie devine iminent.

Ninsori, viscol şi ceaţă densă, în decembrie

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Reprezentanţii pârtiei 

Buscat de la Băişoara au 

anunţat că duminică dimi-

neaţa la ora 9:00 că s-a 

deschis sezonul de schi.

„Moş Nicolae a venit mai re-

pede, duminică 05 decembrie, 

la ora 09:00 deschidem sezonul 

de ski 2021/2022 la Buscat”, au 

scris aceştia pe Facebook

De asemenea, ei au relatat 

că s-a încercat înzăpezirea pâr-

tiei mai devreme, dar din cau-

za condiţiilor meteo, acest lu-

cru nu a fost posibil până acum.

„Ne bucurăm de interesul 

manifestat, prin mesaje, tele-

foane şi comentarii legate de 

starea pârtiilor. Muncim la ame-

najarea acestora pentru a pu-

tea deschide cât mai repede po-

sibil, mai avem nevoie de o zi 

cu temperaturi scazute pentru 

a putea înzăpezi în totalitate 

pârtia albastră. Vineri noaptea 

va fi  defi nitorie, pentru a ştii 

dacă sâmbătă dimineaţa putem 

deschide şi porni telescaunul. 

Să ne ţineţi pumnii, şi ne au-

zim sâmbătă dimineaţa ,spe-

răm noi cu veşti bune legate 

de data şi ora deschiderii nou-

lui sezon de ski”, au transmis 

cei de la Buscat vineri.

Staţiunile Straja 
şi Sureanu, deschise

Straja şi Sureanu sunt prin-

tre cele mai preferate staţiuni 

de schi din România. Sezonul 

de schi la staţiunea Straja din 

Hunedoara s-a deschis pe 4 de-

cembrie, deşi iniţial trebuia să 

se deschidă de 1 Decembrie, 

Ziua Naţională a României. Ad-

ministratorii pârtiilor au pro-

dus zăpadă artifi cială cu ajuto-

rul lacului de acumulare şi a 

tunurilor de zăpadă, iar în pri-

mă fază s-au deschis două pâr-

tii care sunt prevăzute şi cu 

nocturnă. Pe acele două pârtii 

au fost montate şi instalaţii noi 

de transport pe cablu.

În schimb, iubitorii de schi 

şi de zăpadă se vor putea bu-

cura de pârtiile de la Dome-

niul Schiabil Şureanu înce-

pând de vineri, 10 decembrie.

„Pregătiţi pentru un nou se-

zon la Şureanu! Dragi prieteni, 

la noi a nins consistent şi ne 

pregătim să începem un sezon 

de distracţie şi voie bună pe Do-

meniul Schiabil Şureanu.Înce-

pând de vineri, 10 decembrie 

vă aşteptăm la munte pentru a 

vă bucura de aer curat, peisaje 

de vis şi, în primul rând, de ză-

padă pe pârtiile noastre”, s-a 

arătat într-o postare a Domeniu-

lui Schiabil Şureanu, pe pagina 

lor de socializare.

Alte pârtii de schi 
din Transilvania, 
care sunt deschise

Tunurile de zăpadă au fost 

puse în funcţiune de săptă-

mâna trecută pe pârtia mică 

de schi din staţiunea Şugaş 

Băi, afl ată la circa zece kilo-

metri de municipiul Sfântu 

Gheorghe din Covasna, dar 

administratorii acesteia apre-

ciază că va putea fi  deschisă 

publicului abia în luna ianu-

arie a anului viitor. Meteoro-

logii au anunţat vreme caldă 

până la fi nele anului, iar în a-

ceste condiţii va fi  greu să se 

formeze şi să se menţină un 

strat consistent de zăpadă.

Reprezentanţii domeniului 

schiabil au spus că deocam-

dată nu se ştie dacă vor fi  in-

troduse anumite restricţii în 

contextul pandemiei, cum ar 

fi  limitarea numărului de schi-

ori sau deţinerea certifi catu-

lui verde, însă vor fi  luate, ca 

şi anul trecut, măsuri de si-

guranţă pentru limitarea răs-

pândirii noului coronavirus.

În staţiunea Harghita Mădă-

raş sezonul de schi s-a deschis 

de câteva zile, unde funcţio-

nează o singură pârtie de schi.

Administratorul pârtiilor 

de schi a declarat că deocam-

dată este deschisă pârtia Kic-

si Sugo, pe care se afl ă un 

strat de zăpadă artifi cială de 

30 de centimetri, tunurile de 

zăpadă fi ind pornite şi pe pâr-

tia Kicsi Mihaly, care ar pu-

tea fi  funcţională începând 

de sâmbătă.

Potrivit paginii de Face-

book a domeniului schiabil 

de la Harghita Mădăraş, pen-

tru a urca în staţiune cu ma-

şina se recomandă folosirea 

cauciucurilor de iarnă, echi-

pate cu lanţuri antiderapan-

te sau folosirea maşinilor cu 

tracţiune 4x4.

S-a deschis sezonul de schi la Băişoara! 
Pârtia, pregătită cu zăpadă proaspătă.
Sezonul de schi s-a deschis la Băişoara duminică, după mai multe încercări nereuşite de înzăpezire a pârtiei. 
Iubitorii de sporturi de iarnă au mai multe opţiuni în regiune pentru un weekend de aventură.

Reprezentanţii pârtiei Buscat de la Băişoara au anunţat că duminică dimineaţa la ora 9:00 că s-a deschis sezonul de schi
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Bilanţul erupţiei vulcanului 

Semeru din Indonezia 

a crescut de la unu la 13 

morţi, a raportat duminică 

agenţia de gestionare a dez-

astrelor, în timp ce echipele 

de salvare continuă să cer-

ceteze zona, notează AFP.

„Bilanţul este acum de 13 

morţi. Salvatorii au găsit mai 

multe corpuri”, a declarat pen-

tru AFP purtătorul de cuvânt 

al agenţiei, Abdul Muhari, pre-

cizând că 10 persoane surprin-

se de erupţia de sâmbătă au 

fost găsite în viaţă în zona si-

tuată în estul Insulei Java.

Imaginile au arătat un uri-

aş nor de cenuşă şi fum ridi-

cându-se din craterul vulca-

nului sâmbătă, în jurul orei 

locale 15.00 (7.00 GMT), de-

clanşând panică în rândul lo-

cuitorilor satelor din vecină-

tate care au fugit în timp ce 

regiunea s-a scufundat în în-

tuneric în plină după-amiază.

Satul Lumajang a fost aco-

perit cu un strat gros de lavă 

rece şi cenuşă, potrivit cores-

pondenţilor AFP, iar locuito-

rii din mai multe de sate au 

fost nevoiţi să meargă în adă-

posturi şi moschei pentru a-

şi petrece noaptea.

Cel puţin 57 de persoane 

au fost rănite în erupţie, din-

tre care 41 cu arsuri, a anun-

ţat agenţia de gestionare a dez-

astrelor într-un comunicat.

Muntele Semeru, cel mai 

înalt din Java, are o înălţime 

de 3.676 de metri. Imagini ale 

Agenţiei de meteorologie şi 

geofi zică din Indonezia au 

arătat cenuşă căzând în 

Oceanul Indian.

Ultima erupţie majoră a 

vulcanului Semeru a avut loc 

în decembrie 2020. Atunci, 

mii de persoane au fost nevo-

ite să fugă şi sate întregi au 

fost acoperite cu cenuşă.

Indonezia, o ţară în care 

se afl ă 127 de vulcani activi, 

se situează în aşa numitul 

„Cerc de foc al Pacifi cului”, 

fi ind afectată frecvent de cu-

tremure majoritatea de mică 

intensitate.

13 morţi în erupţia 
vulcanului Semeru

Obligativitatea prezentării 

unui certifi cat verde pen-

tru COVID-19 în staţiunile 

de ski franceze a intrat 

în vigoare sâmbătă 

şi au fost instalate controa-

le, conform protocolului 

prevăzut în caz de deterio-

rare a situaţiei sanitare, 

au anunţat operatorii 

din cadrul Domeniilor 

Schiabile din Franţa 

(DSF), relatează AFP.

„Începând de azi (sâmbă-

tă) devine aplicabil”, a decla-

rat Alexandre Maulin, preşe-

dintele DSF, organizaţie ce re-

uneşte operatorii din 250 de 

staţiuni de schi franceze.

Protocolul de acces la in-

stalaţiile de cablu din staţiuni 

prevede un skipass obligato-

riu, în caz de o incidenţă ca-

re depăşeşte 200 de cazuri la 

100.000 de locuitori. „Această 

limită a fost atinsă săptămâna 

trecută şi ne afl ăm azi la 350”, 

a explicat Alexandre Maulin.

Potrivit lui, vor avea loc 

operaţiuni de verifi care la prin-

cipalele instalaţii de cablu şi 

la telecabina principală, în 

mod aleatoriu şi nepermanent, 

pentru ca cetăţenii să ştie că 

sunt verifi caţi.

În staţiunea alpină Ser-

re-Chevalier, unde sezonul de 

ski s-a deschis sâmbătă di-

mineaţă, controlul certifi ca-

tului verde s-a făcut la mo-

mentul cumpărării biletelor 

şi la urcarea în telecabină, a 

declarat pentru AFP, David 

Chabanal, directorul agenţi-

ei locale de turism.

„Clienţii sunt informaţi la 

urcare pentru a prezenta QR 

pe telefon şi nu au existat 

aglomeraţii. În acest weekend 

de deschidere lucrurile au 

mers fl uent”, a precizat el.

La fel ca şi alte ţări din Eu-

ropa, Franţa se confruntă cu 

o recrudescenţă a cazurilor de 

COVID-19, iar purtătorul de 

cuvânt al guvernului a descris 

curba drept „vertiginoasă”.

Staţiunile de ski din 

Franţa, unde purtarea măş-

tilor sanitare este obliga-

torie în instalaţiile meca-

nice, s-au redeschis după 

două sezoane care au fost 

afectate de pandemie.

Certificatul verde, 
obligatoriu 
pe pârtii, în Franţa

Până la 4,1 milioane 

de persoane care lucrează 

pentru aplicaţiile de 

ride-hailing sau care 

livrează mâncare ar putea 

fi  reclasifi cate ca angajaţi 

potrivit unui plan avut 

în vedere de Comisia 

Europeană destinat îmbu-

nătăţirii drepturilor anga-

jaţilor din sectorul econo-

miei informale, transmite 

Bloomberg.

Potrivit unui proiect legis-

lativ consultat de Bloomberg 

News, UE estimează că aces-

te propuneri ar putea majora 

costurile pentru aplicaţiile de 

ride-hailing sau care livrează 

mâncare cu până la 4,5 mili-

arde de euro pe an. În schimb, 

este posibil ca milioane de 

persoane care lucrează pen-

tru companii precum Uber Te-

chnologies Inc., Deliveroo PLC 

şi Bolt Technology OU să ai-

bă acces la protecţie legală şi 

salariu minim pe economie. 

Alţi 3,8 milioane de munci-

tori ar primi confi rmarea că 

sunt liber profesionişti.

Livratorii, califi caţi 
drept angajaţi

Platformele digitale se vor 

opune propunerii Executivu-

lui comunitar, care în opinia 

lor va conduce la pierderi ma-

ri de locuri de muncă. La în-

ceputul acestui an justiţia spa-

niolă a decis că angajaţii plat-

formelor de livrări trebuie con-

sideraţi drept curieri, ceea ce 

a determinat Deliveroo să se 

retragă din Spania şi o altă 

aplicaţie de livrare de mânca-

re să îşi reducă operaţiunile 

din Spania.

În analiza de risc care în-

soţeşte propunerea, Comisia 

Europeană susţine că nu es-

te posibil să calculeze posi-

bilele pierderi de locuri de 

muncă precum şi că modifi -

carea regulilor ar putea să 

afecteze în mod negativ fl e-

xibilitatea muncitorilor. În 

plus, este posibil ca noile re-

guli să crească costurile pen-

tru aplicaţiile de ride-hailing 

sau care livrează mâncare, 

în condiţiile în care Execu-

tivul comunitar apreciază că 

este posibil ca o parte din 

costurile majorate ale plat-

formelor să fi e suportate de 

consumatori.

Cu toate acestea, Comisia 

Europeană susţine că aceste 

propuneri au fost considera-

te drept cea mai efi cientă va-

riantă pentru a îmbunătăţi 

condiţiile de muncă ale an-

gajaţilor şi ai ajuta să aibă 

acces la sistemele de protec-

ţie socială. De asemenea, sta-

tele membre ar putea strân-

ge anual aproximativ patru 

miliarde de euro de pe urma 

majorării taxelor şi contribu-

ţiilor sociale.

Noi reglementări 
propuse de Bruxelles

Conform propunerilor 

Bruxelles-ului, care ar urma 

să fie date publicităţii săp-

tămâna viitoare, orice mun-

citor al cărui loc de muncă 

este controlat de o platfor-

mă digitală poate să se ba-

zeze pe faptul că este un 

angajat, indiferent cum es-

te descris în contractul său 

de muncă. Platformele digi-

tale vor avea obligaţia lega-

lă de a dovedi că acel mun-

citor nu este un angajat.

Înainte de a deveni lege, 

propunerea Comisiei va avea 

nevoie să obţină sprijinul sta-

telor membre UE şi al Parla-

mentului European.

Drepturi sporite pentru cei 
care lucrează ca livratori
UE vrea să îmbunătăţească drepturile celor care lucrează 
pentru firmele de livrări prin clasificarea lor ca angajaţi

Cei care lucrează pentru aplicaţiile de ride-hailing sau care livrează mâncare ar putea fi  reclasifi cate ca angajaţi

Divizia de livrare de mâncare a grupului Uber 
a încheiat un parteneriat cu retailerul de can-
nabis Tokyo Smoke pentru a putea face livrări 
de canabis în provincia Ontario din Canada, 
acesta fi ind prima intrare a grupului Uber pe 
acest segment de activitate.

Compania de car-sharing Uber Technologies 
Inc livrează deja băuturi alcoolice prin divizia 
Uber Eats și de mai mult timp urmărește cum 
evoluează piaţa canabisului. Directorul gene-
ral de la Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat 
jurnaliștilor încă din luna aprilie că grupul va 
lua în considerare livrarea de canabis atunci 
când acest lucru va fi  permis în SUA. La trei 
ani după ce Parlamentul canadian a aprobat 

legalizarea consumului de marijuana în scop 
recreaţional, autorităţile încearcă să corecteze 
situaţia de pe această piaţă, în condiţiile în ca-
re producătorii ilegali continuă să controleze o 
mare parte din vânzările totale anuale.

Graţie parteneriatului dintre Uber Eats și 
Tokyo Smoke, adulţii din Canada vor putea 
să comande în mod legal canabis sigur, ceea 
ce va ajuta la combaterea pieţei subterane, 
care reprezintă în continuare peste 40% din 
vânzările naţionale de canabis non-medici-
nal, a precizat Uber.

Clienţii vor putea să comande canabis de pe 
platforma Uber Eats și să îl ridice din cel mai 
apropiat magazin Tokyo Smoke.

Uber îşi extinde afacerile prin livrarea de canabis
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Analize de laborator care 

vizează tratamentul cu 

anticorpi dezvoltat împotri-

va COVID-19 de grupul far-

maceutic GlaxoSmithKline 

(GSK) în colaborare cu par-

tenerul său american Vir 

au arătat că acest medica-

ment este efi cient şi împo-

triva noii variante Omicron 

a virusului SARS-CoV-2, au 

anunţat reprezentanţii com-

paniei britanice.

Potrivit producătorului bri-

tanic, testele de laborator şi un 

studiu realizat pe şoareci au 

demonstrat că Sotrovimab, un 

cocktail de anticorpi de sinte-

ză, este efi cient împotriva unor 

virusuri care au fost modifi ca-

te genetic pentru a prezenta 

unele dintre mutaţiile princi-

pale ale variantei Omicron.

Cele două companii au cre-

at prin inginerie genetică 

aşa-zise „pseudo-virusuri”, 

care conţin mutaţiile majore 

ale tuturor variantelor îngri-

jorătoare de coronavirus apă-

rute până în prezent şi au re-

alizat teste de laborator ce au 

vizat vulnerabilitatea acestor 

mutaţii în faţa tratamentului 

cu Sotrovimab.

O analiză a testelor prece-

dente a stat la baza autoriză-

rii preliminare a acestui medi-

cament, joi, în Marea Britanie, 

deoarece mutaţiile principale 

ale variantei Omicron erau de-

ja cunoscute, fi ind descoperi-

te la mai multe dintre mutaţi-

ile precedente ale virusului.

„Urmărim cu mare atenţie 

fi ecare mutaţie care ar putea fi  

importantă”, a declarat Herbert 

Virgin, director-principal al de-

partamentului ştiinţifi c din ca-

drul companiei americane Vir.

„În cazul acestei variante 

noi, mutaţiile pe care noi le-am 

testat până acum nu au avut 

un efect semnifi cativ asupra 

Sotrovimab”, a adăugat el.

Mai mult decât atât, mu-

taţiile apărute în acea zonă 

a proteinei Spike de care se 

leagă anticorpii din Sotrovi-

mab nu par să producă vreo 

diferenţă asupra efi cacităţii 

tratamentului.

Pentru a confi rma aceste 

rezultate încurajatoare, un 

pseudo-virus ce prezintă toa-

te mutaţiile variantei Omi-

cron este testat în prezent, 

iar rezultatele sunt aştepta-

te până la sfârşitul anului 

2021, a precizat grupul GSK 

într-un comunicat.

Anticorpii au fost conce-

puţi pentru a se lipi de pro-

teina Spike de la suprafaţa 

noului coronavirus, însă oa-

menii de ştiinţă au descope-

rit că varianta Omicron pre-

zintă un număr neobişnuit 

de mare de mutaţii la nive-

lul acestei proteine.

„Sotrovimab a fost conce-

put în mod intenţionat pen-

tru a avea în vedere un virus 

care suferă mutaţii”, a decla-

rat directorul executiv al com-

paniei Vir, George Scangos, 

adăugând că medicamentul 

ţinteşte o regiune din protei-

na Spike care prezintă o pro-

babilitate extrem de mică de 

a suferi mutaţii.

Agenţia de reglementare a 

medicamentelor şi a produse-

lor medicale din Marea Brita-

nie (MHRA) a autorizat joi 

medicamentul Sotrovimab, cu-

noscut şi sub numele comer-

cial Xevudy, pentru persoane-

le cu forme uşoare până la 

moderate de COVID-19 şi ca-

re prezintă un risc sporit de 

a dezvolta forme severe ale 

acestei boli.

Tratamentul GSK cu anticorpi, 
eficient împotriva variantei Omicron

Tedros Adhanom 

Ghebreyesus a declarat 

în urmă cu mai bine 

de un an, în octombrie 

2020, într-un discurs trans-

mis prin videoconferinţă, 

că singura modalitate 

de a învinge pandemia 

de COVID-19 este asigura-

rea accesului echitabil la 

vaccin al ţărilor sărace.

„Când avem un vaccin efi -

cient, trebuie să îl şi folosim 

în mod efi cient”, a declarat 

el atunci.

„Şi cea mai bună modali-

tate de a face acest lucru es-

te să vaccinăm unii oameni 

din toate ţările, mai degrabă 

decât toţi oamenii din unele 

ţări. Naţionalismul în materie 

de vaccinuri va prelungi pan-

demia, nu o va scurta”, a mai 

spus şeful OMS.

Inaccesul la vaccin, 
vinovat pentru Omicron?

Un an mai târziu, inega-

litatea accesului la vaccinuri 

este incontestabilă. Ţări bo-

gate, precum Franţa şi Japo-

nia, au administrat cel puţin 

o doză la peste 75% din po-

pulaţiile lor.

În Africa de Sud – unde 

varianta Omicron a fost de-

pistată pentru prima dată – 

doar un sfert din populaţie 

a fost complet vaccinată, iar 

aceasta este una dintre cele 

mai mari rate de inoculare 

de pe continentul african.

Este însă inegalitatea în 

materie de vaccinuri motivul 

apariţiei noii variante de co-

ronavirus Omicron?

Experţi francezi însărcinaţi 

să informeze guvernul cu pri-

vire la răspunsul la pandemia 

de coronavirus afi rmă că Omi-

cron a apărut probabil la un 

pacient cu un sistem imuni-

tar deprimat şi este rezultatul 

unui lung şir de mutaţii care 

s-au acumulat în timpul unei 

infecţii cronice.

Însă, indiferent de sursa 

sa, răspândirea noii variante 

de coronavirus ar fi  fost „cu 

atât mai lentă, cu cât imuni-

tatea populaţiei din jur era 

mai ridicată”, a declarat pen-

tru AFP Arnaud Fontanet, 

membru al consiliului ştiinţi-

fi c, care consiliază guvernul 

de la Paris, şi epidemiolog la 

Institutul Pasteur.

„Vă puteţi imagina că o răs-

pândire a virusului în timpul 

epidemiilor necontrolate cre-

ează mai multe posibilităţi 

pentru apariţia de noi varian-

te”, a declarat el.

Un şoc necesar

„Mi-ar plăcea ca acest nou 

motiv de îngrijorare să şoche-

ze lumea pentru ca aceasta 

să-şi da seama de importan-

ţa vaccinării populaţiei la sca-

ră globală”, a spus Fontanet.

„Planeta va fi  în siguran-

ţă doar atunci când vom atin-

ge un nivel de imunitate glo-

bală care limitează semnifi -

cativ răspândirea şi posibili-

tatea apariţiei de noi varian-

te”, a mai spus el.

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii a tras din nou un sem-

nal de alarmă cu privire la in-

egalitatea în materie de vac-

cinuri în septembrie, când 

multe ţări bogate au început 

să ia în calcul vaccinarea cu 

cea de-a treia doză a adulţi-

lor vaccinaţi, în timp ce alte-

le au luat în considerare vac-

cinarea copiilor.

Directorul OMS le-a cerut 

atunci ţărilor să evite adminis-

trarea de doze booster anti-CO-

VID până la sfârşitul anului, 

subliniind că milioane de per-

soane din întreaga lume nu au 

primit încă o doză de vaccin.

„Nu voi rămâne tăcut 

atunci când companiile şi ţă-

rile care controlează furniza-

rea globală de vaccinuri cred 

că populaţia săracă a lumii ar 

trebui să se mulţumească cu 

resturile”, a spus el.

Mecanismul COVAX, sche-

ma globală pentru distribui-

rea echitabilă a vaccinurilor, 

condus de OMS şi alianţa pen-

tru vaccinuri Gavi, este me-

nit să ofere unui număr de 92 

de ţări cu venituri mici şi me-

dii vaccinuri fi nanţate de sta-

te bogate.

COVAX afi rmă că a reuşit 

să administreze 500 de mili-

oane de doze în 144 de ţări şi 

teritorii, iar preşedintele chi-

nez Xi Jinping a promis luni 

Africii un miliard de doze de 

vaccinuri anti-COVID, sub for-

mă de donaţii sau de sprijin 

pentru producţia locală.

Calitatea donaţiilor, 
scăzută

Însă, într-o declaraţie co-

mună publicată luni, Trustul 

african pentru achiziţia vacci-

nurilor, Centrele Africane pen-

tru Controlul şi Prevenirea Bo-

lilor şi COVAX au declarat că 

este nevoie de o îmbunătăţire 

a calităţii donaţiilor.

„Până în prezent, majori-

tatea donaţiilor au fost ad-hoc, 

furnizate cu o notifi care re-

dusă în timp şi termene de 

valabilitate reduse”, au spus 

organizaţiile.

„Acest lucru a făcut extrem 

de difi cil pentru aceste ţări să 

planifi ce campaniile de vacci-

nare şi să crească capacitatea 

de absorbţie”, au mai spus ele.

„Vaccinarea populaţiei lu-

mii nu este doar o chestiune 

de doze”, a afi rmat la rândul 

său Arnaud Fontanet.

„Trebuie să sprijinim sis-

temele de sănătate fragile şi 

să facem eforturi pentru a 

convinge oamenii să se vac-

cineze”, a adăugat el.

A dus inegalitatea accesului la vaccinurile 
anti-COVID la apariţia variantei Omicron?
În 2020, în timp ce oamenii de ştiinţă din întreaga lume se întreceau pentru a dezvolta un vaccin 
anti-COVID, directorul OMS avertiza asupra pericolului „naţionalismului” în materie de vaccinuri

Inegalitatea accesului la vaccinuri este incontestabilă și ar putea fi  vinovată de apariția variantei Omicron a COVID-19
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj interme-
diar, în bloc cu încălzire centra-
lă, supr. 11,44 mp, cu baie boi-
ler și instalaţii sanitare, preţ 
27.500 euro, negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0745-302177.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul 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 închis 
cu termopan, geam la baie, reno-
vat recent, cart. Mărăști, str. Te-
leorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
informaţii și alte detalii sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53.000 
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 la tel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, 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 auxi-
liare pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, te-
ren 850 mp. Preţ 42000 euro. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Gospodărie de vânzare: te-
ren intravilan în supr. de 500 
mp, cabană, curent electric, a-
pă, adăpost găini, mese cam-
ping, magazie, str. Drumul Sf. 
Ioan nr. 62. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0788-287268.

TERENURI

¤ Cumpăr teren în supr. de 
700-1000 mp, varianta Florești-
Donath, cu front la drum, acte. 
Ofer 15000-17000 euro, în 
funcție de amplasament, zonă, 
utilități. Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ 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, cup-
tor cu microunde, preţ 220 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
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, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ 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. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, decomandat, C.T., 
suprafaţa 58 mp, et. 6/10, str. 
Aurel Vlaicu nr. 5, mobilat, uti-
lat, fi nisat modern, parcare, 
preţ 400 euro. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la 
0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer 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 suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ 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.

SPAŢII

¤ Caut de închiriat garaj pe ter-
men lung în cart. Bună Ziua, sau 
de cumpărat. Rog seriozitate. Aș-
tept telefoane la nr. 
0744-671950. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, ben-
zină + GLP, PRITAX + DANIEL. In-
formaţii la telefonl 
0724-681273. (2.5)

¤ Intelectuală, proaspăt pensio-
nată, caut loc de muncă ca 
agent de pază, îngrijire copii mi-
ci, am experienţă în ambele do-
menii sau muncă la domiciliu. 
Rog și ofer seriozitate. Aștept 
telefoane la nr. 0753-987284.

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști 
industriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

¤ 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.

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

¤ 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.

¤ 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 
experienţă, caut loc de muncă 
în domeniul juridic. Cer și ofer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
nr. 0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te 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 seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
în construcţii,

executăm acoperişuri 
BILKA de orice tip, 

mansardări şi orice tip 
de reparaţii.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0728-622230. 

(16.50)

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ
în construcţii

executăm acoperişuri de 
toate tipurile, ţiglă 
ceramică-metalică 

Tondach, 
Creaton-BILKA-Weterbest 

şi reparaţii urgente.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0754-839738, 
0731-569813. (13.45)

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!
Telefon 0754-632471.

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat 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. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând RENAULT CAPTURE, AB 
berlină, 22.000 km, 1197 
cmc, Euro 6, an de fabricaţie 
2018, benzină, culoare gri, 
preţ 12.000 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0743-028667.

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA 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.

ELECTRO

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

UZ CASNIC

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 
8 corpuri cu dim. 110 x 30 x 
220, cu vitrină și rafturi din 
sticlă, în perfectă stare de 
funcţionare. Preţuri negociabi-
le. Informaţii și detalii la tele-
fon 0764-092212.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

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

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

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 
8 corpuri cu dim. 110 x 30 x 
220, cu vitrină și rafturi din sti-
clă, în perfectă stare de funcţi-
onare. Preţuri negociabile. In-
formaţii și detalii la telefon 
0764-092212.

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

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

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

MESAJ

¤ Pierdut două brăţări din aur 
14 k și un medalion din aur 18 
k, în cart. Gheorgheni, zona 
Lidl-Kaufl and-Jysk sau str. N. Ti-
tulesc-Albii-Albac. Ofer 500 eu-
ro, preţul oferit de casele de 
amanet, reprezintă valore senti-
mentală. Tel. 0752-363431 sau 
0755-638101.

ANIMALE

¤ Dau spre adopţie pui de pisi-
că de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, 
jucăuși, afectuoși, folosesc liti-
era. Sunt vaccinaţi, au carnet 
de sănătate. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0753-987284.

DIVERSE

¤ Vând arbuști de cătină, goji, 
coacăze, cireș, nuc, alun, diferite 
soiuri de zmeură, etc., preţurile și 
alte informaţii la livadă sau la nr. 
de telefon 0762-258062.

¤ Vând prune bio, nestropite, 
roșii, bistriţe, grase galbene, 
pentru gem, compot, magiun și 
pentru ţuică, dar se pot și con-
fia, foarte coapte, gust deose-
bit, calitate. Se pot culege și de 
client, preţul diferă de cantita-
tea dorită și de urgenţa comen-
zii. Tel. 0762-258062.

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
între vârsta de 4-9 ani. Pentru in-
formaţii la telefon 0799-725180.

¤ Vând articole de îmbrăcăminte 
și încălţăminte pentru adulţi și 
copii de 6-12 ani, articole de ma-
rochinărie, curele, portmonee, 
borsete din piele naturală. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0762-258062.

¤ Vând curele din piele natura-
lă, lungimea între 105-130 cm, 
lăţimea între 2,5-5 cm, culori 
negre, maro și gri, portmoneu 
de damă și bărbaţi, borsete, se 
vinde la bucată sau en-gros, 
preţ negociabil. Informaţii la te-
lefon 0762-258062.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
20.12.2021, ora 12.00, bunurile 
mobile constând din: Autotu-
rism BMW 520D, an fabricaţie 
2009, la preţul de 39000 lei 
plus TVA. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 116, telefon 
0264.705603 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Subscrisul Asset Recovery IPURL 
în calitate de lichidator al GPP 
WOOD SRL, CUI 31643910, 
J12/1576/2013, declar pierdute 
următoarele documente:
- Certifi catul de înregistrare; 
- Certifi catul constatator din data 
de 05.05.2015;

¤ Subscrisul Asset Recovery IPURL 
în calitate de lichidator al JANIS-
CAFFE SRL, CUI 29191332, 
J12/2480/2011, declar pierdute 
următoarele documente:
- Certifi catul de înregistrare; 
- Certifi catul constatator din data 
de 04.01.2013;
- Certifi catul constatator din data 
de 06.10.2011;
- Certifi catul constatator din data 
de 29.09.2013;
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

0264.59.77.00

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informaţii la telefon: 

tel 0752-449012

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.

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Telefon/Fax: 0264-41-45-68   Mobil: 0729-15-86-00

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
acumulatori staționări.

Reprezentanța Batrom 
din Cluj Napoca 

se afl ă pe strada Streiului, nr. 12

Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

www.batrom.row batrom rowww batrom ro
Batrom  

i li ă f t ă i t ă

reprezentanță și service

 Rombat SA Bistrița

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC 
TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EXPORT SRL, cu 
sediul social în loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, nr. 45, jud. 
Cluj, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”EXPLOATARE DE 
NISIP ŞI PIETRIŞ DIN TERASĂ, ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢII 
GLIGOREŞTI, COMUNA LUNA, JUDEŢUL CLUJ – PERIMETRUL 
GLIGOREŞTI – TI 2“  în comuna Luna, sat Gligorești - extravilan, 
jud Cluj.

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

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Negreni cu sediul în localitatea Negreni, nr. 
63, comuna Negreni, judeţul Cluj, tel / fax 0264.258222, 
0264.258223, email: info@primarianegreni.ro, cod poștal 
407440, CUI 14866024, organizează licitaţie publică cu plic 
închis, în vederea atriburii contractului de închiriere pentru 
urmatoarele parcele de teren, identifi cate prin nr. Cadastrale 
50797 și 50792.

Teren situat în intravilanul localitatii Negreni, în locul numit 
“ Parcare Negreni “, comuna Negreni, judeţul Cluj în suprafaţă 
totală de 716 mp în vederea desfășurării unor activităţi comerciale.

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Negreni, 
localitatea Negreni, nr. 63, comuna Negreni, judeţul Cluj, 
marti 28 decembrie 2021, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al 
licitaţiei pentru acest teren, la conţinutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Negreni.

Data limită de depunere a documentelor este 28 decembrie 
2021, ora 10.00

Persoană de contact: Ilea Diana – Gabriela : 0740650013.

ANUNȚ  DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul Plan Urbanistic Zonal conform Legii 
nr.350/2001 modifi cată şi actualizată, în Cluj-Napoca, zona 
Drumul Sf. Ion şi Aleea Veveriţei, judeţul Cluj, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, telefon 0264 410722, fax : 0264 410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-13.00, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. FIER DE LUX S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ – introducere teren în 
intravilan, construire hale industriale, amenajări exterioare, 
extindere reţele edilitare, racorduri şi branşamente la 
utilităţi“, în Com. Gilău, sat Gilău, f.n., C.F. 58158, 58159, 
58072 Gilău, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. 
FIER DE LUX S.R.L. cu sediul în Com. Gilău, sat Gilău, nr. 
1192/A, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-
16.00, din data 03.12.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 21.12.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Scandal în Bundesliga 
după Dortumund – 
Bayern Munchen
Borussia Dortumund a fost în-
vinsă de rivala Bayern 
Munchen, sâmbătă, în 
Bundesliga, la capătul unui 
meci spectaculos terminat 2-3. 
Cu toate acestea, jucătorii lui 
Dortmund au contestat decizia 
de a fi  arbitraţi de Felix 
Zwayer, condamnat în trecut 
pentru meciuri trucate. Jude 
Bellingham a fost cel mai vocal 
oponent al arbitrajului. Felix 
Zwayer a fost suspendat pen-
tru șase luni de Federaţia ger-
mană după un scandal de me-
ciuri trucate în 2005. Atât 
Bellingham cât și Marco Reus 
au contestat un penalti acor-
dat lui Bayern în minutul 77, 
cât și decizia de a nu cere aju-
torul arbitrajului video la un 
duel în careu între Reus și 
Lucas Hernandez.

Real Madrid, lider 
detaşat în LaLiga
Real Madrid s-a distanţat la 
opt puncte în fruntea clasa-
mentului din LaLiga, după vic-
toria cu Real Sociedad, scor 
2-0, pe stadionul din San 
Sebastian. Echipa pregătită de 
Carlo Ancelotti a marcat prin 
Vinicius Junior ('47) și Luka 
Jovic ('57). Vinicius Junior a 
devenit primul jucător născut 
în 2000 care a înscris cel puţin 
10 goluri într-un sezon de 
LaLiga. Real a ajuns la șase 
victorii consecutive în LaLiga 
și a acumulat 39 de puncte. 
De cealaltă parte, Real 
Sociedad rămâne pe locul 5, 
cu 29 de puncte.

Ana-Maria Popescu, 
argint la Dubai

Scrimera Ana-Maria Popescu a 
cucerit medalia de argint la 
Cupa Mondială de spadă de la 
Dubai, sâmbătă, după ce a fost 
învinsă în fi nală de estoniana 
Kristina Lehis, informează 
Agerpres. Lehis s-a impus cu 
15-14 și și-a luat astfel revanșa 
după eșecul din semifi nalele JO 
2020, obţinând a treia sa victo-
rie în faţa româncei. La MK 
Fencing Academy International 
Epee Cup 2021, Ana-Maria 
Popescu s-a impus în toate cele 
patru meciuri din grupă, cu 
Sheikha Al-Zaabi, Fajr 
Al-Marzooqi, Afra Abdalla (toa-
te din Emiratele Arabe Unite) și 
britanica Ananya Navalekar. 
Ana-Maria a intrat direct în 
sferturile de fi nală, unde a în-
vins-o pe Zainab Al-Hosany 
(EAU) cu 15-5, iar în semifi nale 
a dispus de Alanoud Al Saady 
(EAU), cu 15-5.

Pe scurt

CFR Cluj a fost amendată 

de UEFA cu 200.000 de 

euro. Sancţiunea a fost 

aplicată pentru că „ferovi-

arii” au „datorii restante”.

Prima Cameră a Corpului 

UEFA de Control Financiar al 

Cluburilor a anunţat, vineri, 

o sancţiune în cazul grupării 

CFR Cluj, în valoare de 

200.000 de euro.

Sancţiunea i-a fost acor-

dată pentru că nu a respec-

tat cerinţa de a nu avea „da-

torii restante”.

„Nou-înfi inţata Primă Ca-

meră a Corpului de Control 

Financiar al Cluburilor UE-

FA (CFCB Prima Cameră) a 

anunţat, astăzi, că opt clu-

buri, FC Astana (Kazahstan), 

CFR 1907 Cluj (România), 

PFC ŢSKA-Sofi a (Bulgaria), 

Mons Calpe SC (Gibraltar) , 

FC Porto (Portugalia), Real 

Betis Balompié (Spania), CD 

Santa Clara (Portugalia) şi 

Sporting Lisabona (Portuga-

lia) au fost sancţionate din 

cauza nerespectării cerinţei.

FC Astana şi CFR 1907 Cluj 

au fost amendate cu 150.000 

de euro şi, respectiv, 200.000 

de euro.

Toate celelalte cluburi au 

fost sancţionate cu o contri-

buţie fi nanciară necondiţio-

nată şi, în plus, cu o exclu-

dere condiţionată de la par-

ticiparea în următoarea com-

petiţie UEFA pentru cluburi 

pentru care s-ar califi ca în 

următoarele trei (3) sezoane 

(2022/23, 2023/24 şi 

2024/25), cu excepţia cazu-

lui în care pot dovedi până 

la 31 ianuarie 2022 că au plă-

tit sumele restante.

Amenzile aplicate sunt ur-

mătoarele: PFC ŢSKA-Sofi a – 

75.000 €, Mons Calpe SC – 

15.000 €, FC Porto – 300.000 

€, Real Betis Balompie – 

250.000 €, CD Santa Clara – 

75.000 € şi Sporting – 250.000 

€”, a precizat forul european.

Amendă pentru CFR Cluj 
de la UEFA! 200.000 de euro 
pentru „datorii restante”Dan Petrescu este decis să 

renunţe la mai mulţi jucă-

tori în această iarnă, fi ind 

nemulţumit de nivelul lor 

în această stagiune.

Dan Petrescu şi CFR Cluj 

sunt decişi să renunţe la o se-

rie de fotbalişti care nu au mai 

evoluat la campioana Româ-

niei în ultimele luni. Primul 

jucător la care se va renunţa 

va fi  Sebastian Mailat.

„Mailat n-a mai jucat de mult, 

pentru treburile acestea puteţi 

să întrebaţi conducerea. Vedeţi 

că el nu e în lot, nu se antre-

nează, nu cred că mai poate să 

facă parte din lotul lui CFR în 

continuare. Eu, sincer, aş vrea 

să fi e mărit lotul. Asta e dorin-

ţa mea, speranţa mea, CFR tre-

buie să aibă un lot mai mare ca 

să facă faţă şi în Europa, şi în 

campionat. Lista e foarte mică, 

trebuie să ai jucători crescuţi de 

club”, a spus Petrescu la confe-

rinţa de presă dinaintea meciu-

lui cu Chindia Târgovişte.

De la CFR Cluj a plecat de-

ja Giedrius Arlauskis şi sunt 

pregătite alte despărţiri im-

portante. Petrescu este ne-

mulţumit în special de jucă-

torii aduşi la recomandarea 

lui Marius Şumudică.

Anas Tahiri, Guessouma 

Fofana şi Mihai Butean sunt 

şi ei pe lista fotbaliştilor ca-

re au şanse mici să continue 

în Gruia din iarnă. Campioa-

na României va încerca să-i 

împrumute sau să le rezilie-

ze contractul.

Merge Dan Petrescu 
la naţională?

Dan Petrescu este antreno-

rul dorit de Federaţia Româ-

nă de Fotbal pentru postul de 

selecţioner, după ce Mirel Ră-

doi a refuzat prelungirea con-

tractului şi Gheorghe Hagi şi 

Răzvan Lucescu nu au dorit 

să renunţe la echipele pe ca-

re le pregătesc.

Răzvan Burleanu, preşedin-

tele FRF, şi Mihai Stoichiţă, di-

rectorul tehnic al Federaţiei, 

au mers joi la Cluj-Napoca pen-

tru a negocia cu Dan Petrescu 

posibila sa angajare pe postul 

de selecţioner al naţionalei.

Conform digisport.ro, Dan 

Petrescu va oferi răspunsul pes-

te aproape trei săptămâni, adi-

că după ultimul meci al CFR-ului 

din acest an calendaristic, cu 

FC Argeş, care se va juca în we-

ekend-ul 18/19 decembrie.

„Bursucului” îi este propus 

un contract de lungă durată, 

iar Federaţia Română de Fot-

bal vrea să-l aducă pentru pa-

tru ani, adică două campanii, 

cele pentru EURO 2024 şi pen-

tru Cupa Mondială din 2026.

Dan Petrescu începe curăţenia la CFR Cluj! 
Primul jucător care va pleca la iarnă.

Echipa din Gruia a domi-

nat prima parte a jocului 

şi a avut numeroase oca-

zii de a marca. Costache 

a avut şansa deschiderii 

scorului în minutul 5, 

însă a trimis cu capul 

puţin pe lângă poartă. 

În minutul 21, Omrani a 

deschis scorul pentru CFR. 

La faza golului, mingea 

a ricoşat dintr-un duel 

cu Laurenţiu Corbu şi l-a 

lovit pe Valentin Costache 

în braţ, apoi i-a căzut 

perfect pentru preluare 

şi, ulterior, pentru pasa 

care a dus la golul de 1-0.

Arbitrul Radu Petrescu a 

lăsat jocul să continue, con-

siderând că se impunea acor-

darea unei lovituri libere in-

directe pentru mingea jucată 

cu mâna de Valentin Costa-

che în careul Chindiei.

Costache a avut o nouă 

ocazie în minutul 29, însă Că-

buz l-a blocat in-extremis. 

Omrani a şutat dintr-o lovitu-

ră liberă de la mare distanţă, 

Căbuz a respins în lateral, fa-

za a continuat, iar apoi Deac 

a şutat de la marginea careu-

lui, dar Căbuz a fost din nou 

la post. În minutul 36, Deac 

a şutat din lovitură liberă de 

la marginea careului, dar Că-

buz a plonjat şi a respins şi 

de această dată.

Gazdele au început mai 

bine repriza secundă. În pri-

mă fază, Graovac a respins 

şutul lui Dulca, iar apoi Ot-

to a respins şutul lui Popa-

diuc din afara careului. În 

minutul 67, Păun a primit o 

pasă în afara careului, şi-a 

făcut mingea şi a şutat, în-

să Căbuţ a prins, iar partida 

s-a încheiat cu victoria fero-

viarilor, cu 1-0.

Petrescu: „Arbitrul nu 
a infl uenţat rezultatul!”

Antrenorul Dan Petrescu 

este de părere că deciziile 

brigăzii de arbitraj nu au in-

fluenţat rezultatul partidei. 

Succesul cu 1-0 a fost obţi-

nut dintr-o fază în care ad-

versarii au cerut henţ la ata-

cantul Valentin Costache, 

care spune că este posibil 

ca mingea să îl fi atins pe 

bandaj, motiv pentru care 

nu a simţit-o.

Dan Petrescu este de păre-

re că au fost şi alte momente 

de arbitraj discutabile, astfel 

că victoria formaţiei sale nu 

poate fi  pusă sub semnul în-

trebării. Antrenorul Dan Pe-

trescu nu a dorit să intre în 

detalii, dar a precizat că arbi-

trul a avut mai multe decizii 

discutabile, astfel că nu a in-

fl uenţat rezultatul fi nal.

„M-am uitat şi eu acum la 

fază, nu văzusem foarte bine 

ce s-a întâmplat. Cu un mi-

nut înainte am avut un pe-

nalty clar şi cred că era totul 

ok dacă arbitrul acorda pe-

nalty şi marcam. Atunci, nu 

mai zicea nimeni nimic. Per 

total, arbitrul a greşit şi de o 

parte şi de cealaltă. Eu cred 

că nu a infl uenţat rezultatul, 

victoria noastră este merita-

tă. Sunt trei puncte mari, pe 

un teren unde puţine echipe 

au şanse”, a declarat Dan Pe-

trescu, potrivit Digi Sport.

Întrebat despre faza la ca-

re s-a cerut henţ, Valentin Cos-

tache a driblat un răspuns di-

rect într-un mod elegant: „Păi, 

acum, îţi dai seama că, şi da-

că m-ar fi  lovit mingea, nu 

mai spuneam că da. E nor-

mal. Dar, eu nu am simţit ni-

mic, nu ştiu. Probabil mi-a 

dat aici, în bandaj şi de aia 

nu am simţit”.

Clujenii mai adună trei 

puncte în lupta pentru câşti-

garea campionatului şi se dis-

tanţează la 11 puncte în vâr-

ful clasamentului, urmată de 

FCSB, cu un meci mai puţin 

disputat. Astfel, CFR Cluj es-

te lider în clasament, cu 48 

de puncte, în timp ce echipa 

de pe locul doi, FCSB, are 37 

de puncte şi un joc mai pu-

ţin. Chindia se afl ă pe poziţia 

a zecea, cu 19 puncte.

Chindia Târgovişte – CFR Cluj 0-1. 
Campioana României, o nouă victorie.
CFR Cluj a câştigat, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, meciul disputat 
împotriva echipei Chindia Târgovişte, în etapa a XVIII-a a Ligii 1

CFR Cluj a câştigat, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, meciul disputat împotriva echipei Chindia Târgovişte
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