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SOCIAL

Campanie caritabilă 
de Crăciun
Două asociaţii din Cluj strâng bani şi ali-
mente pentru a oferi o masă caldă de Cră-
ciun persoanelor fără posibilităţi.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Concurs de soluţii 
pentru Science Campus
Un campus de ştiinţe va fi  construit la 
Cluj-Napoca, în Lomb, în urma unui con-
curs internaţional de soluţii.  Pagina 3

ACTUALITATE

Ce vor străinii 
de la Cluj-Napoca?
Reprezentanţii străinilor stabiliţi în Cluj au 
arătat ce îşi doresc de la municipalitate, 
într-un dialog cu primarul Emil Boc. Pagina 2

TIMP LIBER

Peisaje de basm 
în stațiunile de munte
Fotografi ile cu peisaje „înghețate” din zone-
le de munte ale Clujului au atras mii de 
reacții pe rețelele de socializare.  Paginile 6-7

SĂNĂTATE

Doza 3, eficientă 
împotriva Omicron
Pfi zer  recomandă vaccinarea cu trei doze 
pentru o protecție mai bună împotriva va-
riantei Omicron.  Pagina 5

CULTURĂ

Expoziție UMF 
la Turnul Croitorilor
Medicii clujeni pasionați de artă își expun 
lucrările la „Salonul de iarnă al medici-
lor”, la Turnul Croitorilor.  Pagina 7
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 8 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

Liber la petreceri, în nopțile de Crăciun și de Revelion
În nopțile de Crăciun şi de Revelion nu vor mai exista restricţii referitoare la ora de funcţionare a restaurantelor 
şi agenţilor economici, iar persoanele nevaccinate nu vor mai avea restricții de circulație.  Pagina 5

15 proiecte câștigătoare 
la bugetarea participativă

Care sunt cele mai votate proiecte propuse de cetățeni în 2021?
15 proiecte au fost desemnate câștigătoare în cadrul bugetării participative 2021 și vor primi 
finanțare din bugetul pe anul viitor. Propunerile nu depășesc valoarea de 150.000 €. 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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Comunitatea Internaţională 

Cluj s-a întâlnit marţi, 7 

decembrie, cu primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, în cadrul unei 

noi ediţii „Meet the Mayor”. 

Evenimentul a avut loc 

în format hibrid 

(online-offl ine).

În urma discuţiilor purta-

te în cadrul ediţiei din acest 

an a evenimentului, s-a con-

chis că străinii îşi doresc un 

Cluj „eco & family friendly”.

„Străinii stabiliţi în Cluj 

i-au spus lui Emil Boc că îşi 

doresc un oraş cu transport 

public complet electrifi cat, cu 

mai multe staţii de încărcare 

pentru maşini electrice, cu 

piste de biciclete care să lege 

şi suburbiile de restul oraşu-

lui, precum şi mai multe cen-

tre de cartier dotate cu zone 

pietonale, facilităţi de distrac-

ţie şi de cumpărături care să 

micşoreze presiunea pe cen-

trul oraşului.

Discuţiile de la întâlnirea 

din acest an au fost centrate 

pe planurile pe care le au au-

torităţile locale pentru viito-

rul sustenabil şi confortabil al 

oraşului, cu accent pe priori-

tizarea tehnologiilor verzi”, 

se arată într-un comunicat al 

Primăriei Cluj-Napoca.

Sprijin pentru HoReCa, 
printre obiectivele 
Primăriei Cluj-Napoca

Printre temele avute în dis-

cuţie în cadrul „Meet the 

Mayor” a fost şi cea legată de 

sprijinirea domeniului HoRe-

Ca, puternic afectat de restric-

ţiile impuse în contextul pan-

demiei de Coronavirus. Edi-

lul a dat asigurări că, în com-

pletarea sprijinului acordat 

până acum, în 2022 este dis-

pus să discute cu mediul de 

afaceri şi posibilităţi de aju-

tor fi nanciar.

„Ne străduim să ţinem 

oraşul viu, aşa am sprijinit 

până acum acest sector. În 

bugetul pe 2022 suntem des-

chişi să discutăm şi despre 

ajutor la nivel financiar. În 

primul rând, noi, aici, la ni-

vel local a trebuit să impu-

nem regulile, aşa cum reies 

din legislaţia adoptată la ni-

vel naţional. Înţelegem cât 

de dificil a fost şi este pen-

tru HoReCa. Ce putem noi 

face şi cum putem sprijini 

HoReCa este nu neapărat 

prin subvenţii în bani, ci ţi-

nând oraşul deschis”, a spus 

Emil Boc.

Evenimentul „Meet the 

Mayor” are loc din 2012, 

aducându-l pe primarul Clu-

jului, Emil Boc, în faţa ex-

paţilor din oraş. Dialogul 

este unul deschis, iar edi-

lului îi sunt adresate liber 

întrebări, ale căror răspun-

suri sunt importante pen-

tru comunitatea internaţio-

nală care trăieşte aici, in-

diferent că este vorba de 

oameni de afaceri, studenţi 

sau persoane fizice care au 

ales Clujul ca loc de reşe-

dinţă. Evenimentul are loc, 

în mod normal, de două ori 

pe an, dar, la fel ca anul 

trecut, din cauza pandemi-

ei de Covid, şi în 2021 a-

ceasta a fost singura ediţie, 

desfăşurată online şi parţi-

al offline, prin prezenţa unui 

grup de 15 persoane în Sa-

la de Sticlă a Primăriei.

„Meet The Mayor” are loc 

din 2012, aducându-l pe pri-

marul Clujului, Emil Boc, în 

faţa expaţilor din oraş. Dia-

logul este unul deschis, iar 

edilului îi sunt adresate liber 

întrebări, ale căror răspun-

suri sunt importante pentru 

comunitatea internaţională 

care trăieşte aici, indiferent 

că este vorba de oameni de 

afaceri, studenţi sau persoa-

ne fi zice care au ales Clujul 

ca loc de reşedinţă. Eveni-

mentul are loc, în mod nor-

mal, de două ori pe an, dar, 

la fel ca anul trecut, din ca-

uza pandemiei de Covid, şi 

în 2021 aceasta a fost singu-

ra ediţie, desfăşurată online 

şi parţial offl ine, prin prezen-

ţa unui grup de 15 persoane 

în Sala de Sticlă a Primăriei.

Străinii stabiliți la Cluj, 
în dialog cu Emil Boc
În cardul evenimentului „Meet the Mayor”, reprezentanții străinilor 
stabiliți în Cluj i-au adresat întrebări primarului Emil Boc

Străinii stabiliţi în Cluj îşi doresc un oraş cu transport public complet electrifi cat

Urmărire şi focuri de armă 
în localitatea Dezmir
Un șofer oprit de poliţiști în Dezmir pentru 
control a fugit de aceștia. Un agent a fost 
rănit și au fost trase focuri de armă pentru 
a-l opri pe bărbat, care în urma testării s-a 
constatat că băuse.
„La data de 6 decembrie, în jurul orei 
04.45, poliţiștii Secţiei 2 Poliţie Rurală 
Apahida au oprit pentru control un au-
tovehicul, pe DN1C – V.O.C.E. (varianta 
de ocolire Cluj Est- n.red.), pe raza loca-
lităţii Dezmir.
În timpul verifi cării autoturismului din exte-
rior, conducătorul auto, respectiv un bărbat 
de 31 de ani, din Cluj-Napoca, a accelerat 
brusc, părăsind locul în care acesta a fost 
oprit și rănind ușor agentul de poliţie. După 
somare, poliţiștii au efectuat trei focuri de 
armă, unul în plan vertical și două către 
pneuri, cu toate acestea, autoturismul con-
tinuându-și deplasarea.
Poliţiștii au pornit în urmărirea acestuia, iar 
după aproximativ 200-300 de metri, în zo-
na sensului giratoriu de la intersecţia 
V.O.C.E. Apahida și Calea Dezmirului, con-

ducătorul ar fi  pierdut controlul direcţiei de 
deplasare, rămânând imobilizat pe margi-
nea drumului.
Conducătorul auto, alături de patru pasa-
geri cu vârste cuprinse între 26-34 de ani, 
au fost imobilizaţi și conduși la sediul uni-
tăţii de poliţie, în timpul acestor activităţi 
bărbatul de 31 de ani adresând amenin-
ţări agentului de poliţie. Testarea condu-
cătorului cu aparatul etilotest a indicat o 
concentraţie de 0,34 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, fapt pentru care în cauză a 
fost aplicată o sancţiune contravenţională 
în conformitate cu OUG 195/2002 și mă-
sura complementară a suspendării exerci-
tării dreptului de a conduce ”, au declarat 
reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean (IPJ) Cluj.

Pieton, lovit de o maşină 
lângă gara din Cluj
Un tânăr a fost lovit în plin de o mașină 
când traversa strada, marţi, în zona gării 
din Cluj-Napoca. Șoferul care a produs acci-
dentul a fugit de la faţa locului.
Victima a fost transportată la spital de ur-

genţă după accident pentru a primi ajutor 
de specialitate.
Șoferul a fugit de la faţa locului. În schimb, 
poliţiștii au găsit mașina abandonată.
„Poliţiștii au fost sesizaţi pentru a interveni 
la un accident rutier produs în municipiul 
Cluj-Napoca, la intersecţia străzilor Simion 
Balint și Piaţa Gării, impactul fi ind sesizat 
între un autovehicul și un pieton. Poliţiștii 
s-au deplasat la faţa locului, identifi când pi-
etonul, respectiv un tânăr de 19 ani, din ju-
deţul Vrancea, care a fost transportat în sta-
re conștientă la spital pentru îngrijiri și in-
vestigaţii de specialitate.
Autovehiculul implicat în accidentul rutier 
nu a fost găsit la locul în care s-ar fi  produs 
impactul, însă în urma investigaţiilor deru-
late de poliţiști, acesta a fost identifi cat 
abandonat pe strada Căpitan Grigore Ignat. 
În continuare sunt desfășurate cercetări 
pentru identifi carea conducătorului auto 
implicat în evenimentul rutier, iar în cauză 
a fost deschis un dosar penal pentru vătă-
mare corporală din culpă și părăsirea locu-
lui accidentului”, a transmis IPJ Cluj.
În cursul zilei de miercuri, șoferul s-a pre-
dat, au trasnmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „În primul rând, noi, aici, la nivel 
local a trebuit să impunem regulile, 
aşa cum reies din legislaţia 
adoptată la nivel naţional. 
Înţelegem cât de difi cil a fost şi este 
pentru HoReCa. Ce putem noi face 
şi cum putem sprijini HoReCa este 
nu neapărat prin subvenţii în bani, 
ci ţinând oraşul deschis. Apoi, avem 

o rată mare de vaccinare, 
aici în Cluj-Napoca, peste 50%. 
Şi, trebuie să ştiţi că infrastructura 
pentru vaccinare, în municipiu, 
este asigurată tot de Primărie 
în momentul de faţă. Nicio resursă 
nu vine de la Guvern, totul este 
local. Deci şi acesta este un sprijin 
al nostru pentru HoReCa“
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Un campus de ştiinţe 

va fi  construit 

la Cluj-Napoca, în Lomb, 

în urma unui concurs 

internaţional de soluţii.

Consilierii locali au votat, 

în şedinţa de luni, 6 decem-

brie, organizarea, în parte-

neriat cu Universitatea Ba-

beş-Bolyai Cluj, a concursu-

lui internaţional de soluţii 

pentru ansamblul urban „Sci-

ence Campus Cluj” din car-

tierul Lomb, pe un teren de 

peste 6,4 hectare pus la bă-

taie pentru investiţie de pri-

măria clujeană. Campusul 

dedicat ştiinţei urmează să 

cuprindă un muzeu al ştiin-

ţei, o piaţă urbană şi tere-

nuri de sport, dar şi un cen-

tru de cercetare, sediul fa-

cultăţii de matematică şi că-

mine pentru 500 de studenţi.

„În şedinţa Consiliului Lo-

cal de ieri, 06.12.2021, am vo-

tat organizarea în parteneriat 

cu Universitatea Babeş-Bolyai 

a Concursului internaţional 

de soluţii pentru ansamblul 

urban Science Campus Cluj. 

Scopul proiectului este crea-

rea unui ansamblu urban des-

tinat cercetării, educaţiei şi 

antreprenoriatului care con-

tribuie la dezvoltarea cunoaş-

terii şi inovării”, a transmis 

viceprimarul Dan Tarcea.

Ansamblul urban „Scien-

ce Campus Cluj” este com-

pus din următoarele obiec-

tive de investiţii:

Obiectivul 1 – Autoritate 

contractantă municipiul 

Cluj-Napoca, alcătuit din:

¤ CLAS – Center for Life, Art 

and Science (Science Center) 

— un centru multifuncţional 

ce pune cetăţeanul în mijlo-

cul proceselor de cercetare, 

inovare şi transfer tehnologic 

din domeniile STEAM (Scien-

ce, Technology, Engineering, 

Arts, Mathematics);

¤ Piaţă urbană şi terenuri 

de sport.

Obiectivul 2 – Autoritate 

contractantă Universitatea 

„Babeş-Bolyai”, alcătuit din:

¤ Platforma InfoBioNano-

4Health — centru comun de 

cercetare al Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” (UBB), prin care 

Universitatea îşi va direcţiona 

cercetări din domeniile infor-

matică matematică/ştiinţele 

cognitive/inteligenţa artifi cia-

lă/bio-nano ştiinţe/ştiinţele 

vieţii, spre dezvoltări inova-

toare în domeniul sănătăţii;

¤ Facultatea de Matemati-

că-Informatică a Universită-

ţii „Babeş-Bolyai”;

¤ Cămin studenţesc pentru 

500 de studenţi.

Campusul, construit 
pe 6,4 hectare

Terenul este proprieta-

tea privată a municipiului 

Cluj-Napoca şi este situat 

în zona Lomb iar suprafa-

ţa totală este de 6,4 ha din 

care o suprafaţă aproxima-

tivă de 3,48 ha îi revine 

municipiului Cluj-Napoca 

pentru realizarea Obiecti-

vului 1, iar pentru o supra-

faţa estimativă de 3 ha va 

fi propusă constituirea unui 

drept de superficie în fa-

voarea Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” pentru realiza-

rea Obiectivului 2 .

Valoarea premiilor concur-

sului internaţional pentru „Sci-

ence Campus Cluj” este:

¤ Premiului I – Contractul 

de proiectare – 12.816.292,50 

lei fără TVA

¤ Premiul II – 247.500 lei

¤ Premiul III – 123.750 lei.

Science Campus-ul plă-

nuit în Lomb urmează să 

se realizeze cu bani euro-

peni pe care Primăria şi UBB 

şi-au propus să îi atragă.

Concurs internaţional de soluţii pentru Science Campus Cluj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

15 proiect au fost desemna-

te câştigătoare în cadrul 

procesului de bugetare par-

ticipativă 2021. E vorba des-

pre şase proiecte din cate-

goria spaţii verzi şi locuri 

de joacă, cinci proiecte pen-

tru amenajarea spaţiilor 

publice, două proiecte 

de infrastructură educaţio-

nală şi culturală şi câte un 

proiect în categoriile mobi-

litate, accesabilitate şi sigu-

ranţa circulaţiei, respectiv 

alei, trotuare şi spaţii pieto-

nale. Propunerile clujenilor 

nu depăşesc valoarea 

de 150.000 de euro.

Ce proiecte au fost 
cele mai votate?

Proiectele care au strâns 

cele mai multe voturi în ca-

drul procesului de bugetare 

participativă de anul acesta 

sunt, în ordine descrescătoa-

re, următoarele:

¤ Biciclete/alei pe malul pâ-

râurilor Gârbău, Calvaria, Po-

pii, Becaş – 679 de voturi

Proiectul propune ame-

najarea de piste de bicicle-

te şi alei pietonale de-a lun-

gul tuturor pârâurilor de pe 

raza oraşului şi implicit co-

nectarea lor cu viitoarea 

pista de biciclete de pe ma-

lul Someşului ar creşte sem-

nificativ mobilitatea cu mij-

loace de transport nepolu-

ante. Totodată, s-ar crea o 

mai bună legatură între par-

curile/ viitoarele parcuri şi 

spaţii verzi din oraş, evi-

tând traficul auto.

¤ Educaţie rutieră pentru co-

pii, minipoligon – 448 voturi

Iniţiativa propune ca, într-un 

parc public din municipiu, 

să fie amenajat un minipo-

ligon, în care cei mici să 

poată învăţa câteva reguli 

elementare pentru a se feri 

de accidente în trafic.

¤ Parcul Iuliu Prodan accesi-

bil şi primitor pentru toţi ce-

tăţenii – 382 voturi

Prin acest proiect, se do-

reşte refacerea aleii circula-

re din Parcul Iuliu Prodan 

din cartierul Zorilor şi pa-

varea acesteia, pentru a re-

zolva în mod durabil depla-

sarea în incinta parcului, 

dar şi crearea unui drum în-

gust de aproximativ 1 m fă-

ră trepte, care să permită ac-

cesul cu cărucior pentru co-

pii şi pentru persoane cu 

dizabilităţi, pe toată porţi-

unea orizontală.

¤ Panouri fotovoltaice on 

grid amenajate pe blocuri /

acoperişuri plate /parcări – 

327 voturi

Proiectul propune utilizarea 

efi cientă a acoperişurilor pen-

tru conversia energiei solare în 

energie electrică. Ea poate fi  

utilizată la iluminat local sau 

trimisă în reţeaua naţională de 

energie electrică – on grid.

¤ Parcul Detunata, centru de 

comunitate – 308 voturi

Cu o suprafaţă de circa 10 

hectare, acesta este cea mai 

mare întindere de zonă verde 

din întreg cartierul Gheorgheni. 

El are potentialul de a fi  un 

centru de comunitate în aer li-

ber. Iniţiatorii proiectului pro-

pun păstrarea cadrului natu-

ral şi accesibilizarea acestuia, 

astfel încât oamenii să petrea-

că mai mult timp în comuni-

tate, în acest cadru superb.

¤ Mens sana in corpore sano 

– 264 voturi

Proiectul presupune înfiin-

ţarea unor ansambluri de 

aproximativ 30 metri pătraţi, 

amplasate pe spaţiile verzi 

dintre blocuri, ce aparţin de 

Primărie şi care să includă 

două mese de şah, pavimen-

tul zonei, cărări de acces ca-

re să unească pavimentul cu 

aleile din zonă, iluminatul 

zonei, grupuri statuare for-

mate din diferite piese de 

şah în mărime naturală, pen-

tru aspectul urbanistic.

¤ Capace colorate zâmbete 

adunate – 162 voturi

Problemele abordate de 

proiectul actual pot fi sinte-

tizate în două linii mai cu-

prinzătoare: gradul redus de 

reciclare şi gradul redus de 

activităţi de ajutorare a se-

menilor din categoria per-

soanelor vulnerabile. Pen-

tru aceste probleme modul 

meu de răspuns se traduce, 

în esenţă, prin educaţie, în 

particular educaţia prin joa-

că a copiilor. La rândul lor, 

copiii îi pot educa ulterior 

şi pe cei mai mari.

¤ Pumptrack modular în Ba-

za Sportivă Gheorgheni, La 

Terenuri şi pe Malul Someşu-

lui – 158 voturi

Proiectul propune achizi-

ţionarea şi instalarea unui 

pumptrack modular în 3 lo-

caţii din municipiul Cluj-Na-

poca: parcul sportiv Gheor-

gheni, baza sportiva din Ma-

nastur „La terenuri” şi ma-

lul stâng al Someşului pe 

pajiştea dintre podul Gari-

baldi şi podul Albastru.

¤ Acoperişul Verde – 146 voturi

Nu strică niciodată mai 

mult verde în oraş. Deja sunt 

soluţii tehnice pentru a schim-

ba acoperişurile clădirilor în 

siguranţă, fără a afecta struc-

tura sau diferitele benefi cii ale 

unui acoperiş.

¤ Parc Iris 2 – 140 voturi

Poriectul propune reali-

zarea unui parc pe strada 

Alexandru Sahia (Iris) după 

modelul celui recent ame-

najat pe Aleea Bibliotecii 

(Mărăşti), eliminarea ben-

zilor de parcări şi extinde-

rea spaţiului verde.

¤ Stâlpişori coloraţi la creşe, 

grădiniţe şi şcoli – 104 voturi

Proiectul propune colora-

rea stâlpişorilor din preaj-

ma creşelor, grădiniţelor şi 

şcolilor, liceelor pentru a 

crea un mediu atractiv, co-

lorat, vioi pentru copiii din 

Cluj-Napoca.

¤ Umbrirea artifi cială a locu-

rilor de joacă – 100 de voturi

Se propune umbrirea spa-

ţiilor de joacă pentru copii cu 

parasolare de înaltă calitate.

¤ Încurajăm cititul prin artă 

sustenabilă – 50 voturi

Realizarea unor instala-

ţii sub forma de carte care 

să fie instalate în puncte 

cheie prin oraş pentru încu-

rajarea cititului.

¤ Mini-scene culturale – 45 voturi

Proiecte propune crearea 

unor locuri, ca nişte mini-sce-

ne, unde artiştii stradali ar pu-

tea susţine mici concerte ad-hoc.

¤ Incluziv – comunitate in-

cluzivă pentru membri de la 

0 la 100 ani – 29 de voturi

Se propune dotarea parcului 

din capătul străzii Virgil Oni-

ţiu cu mobilier urban care să 

favorizeze cresterea mobilită-

ţii cetăţenilor şi a membrilor 

comunităţii din această zonă.

Ce proiecte vor primi finanțare anul viitor, 
în cadrul bugetării participative?
Au fost alese cele mai votate proiecte propuse de cetățeni pentru finanțare din bugetul pe anul 2022. 
Ce proiecte au câștigat în cadrul bugetării participative de anul acesta?

15 proiect au fost desemnate câştigătoare în cadrul procesului de bugetare participativă 2021

Bugetarea participativă este 
„un proces prin care ideile și 
iniţiativele comunităţii cluje-
ne se manifestă și se trans-
formă în realitate. Este un 
proces deschis, incluziv și 
transparent prin care mem-
brii comunităţii se implică 
direct în formularea decizii-
lor privind priorităţile de 
cheltuire a banilor din bu-
getul local”, arată cei din ca-
drul municipalităţii.

Astfel, în cadrul procesului, 
clujenii au ocazia de a propu-
ne diferite proiecte, iar în 
funcţie de analiza și voturile 
acordate, cele mai bune pro-
puneri vor obţine fi nanţare 
din cadrul bugetului local, ur-
mând să fi e implementate.

Ce este procesul 
de bugetare 
participativă?

BUGET

12.8
milioane de lei este 
valoarea contractului 
de proiectare 
a cărui câștigător 
va fi  desemnat 
prin concurs 
internațional de soluții
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Ministrul Sănătăţii 

vrea să renunţe 

la stimulentele financia-

re pentru vaccinare. 

Potrivit ministrului 

Sănătăţii, numărul 

celor vaccinaţi este 

în scădere, semn 

că stimulentele financia-

re nu mai au efect.

Ministrul Sănătăţii, Ale-

xandru Rafila, ia în calcul 

renunţarea la acordarea ti-

chetelor de masă de 100 de 

lei pentru persoanele vac-

cinate împotriva COVID-19, 

într-un moment în care nu-

mărul românilor care se vac-

cinează este în continuă 

scădere. Potrivit legii, tiche-

tele se acordă persoanelor 

care se vaccinează cu sche-

ma iniţială (primele două 

doze Pfizer, Moderna sau 

Astra Zeneca sau doza uni-

că Johnson&Johnson), nu 

şi pentru doza booster (do-

za 3), până la data de 31 

decembrie 2021.

Alexandru Rafila a afir-

mat, într-o întâlnire cu me-

dicii de familie, că se gân-

deşte să nu mai prelungeas-

că acordarea tichetelor du-

pă 1 ianuarie 2022 şi a con-

firmat, ulterior, informaţia 

pentru HotNews.ro, moti-

vând că „stimulentele finan-

ciare nu mai produc efecte”.

De cealaltă parte, preşe-

dintele Federaţiei Naţionale 

a Patronatelor Medicilor de 

Familie, dr. Raluca Zoiţanu, 

unul dintre medicii care au 

participat la întâlnirea cu Ale-

xandru Rafi la, a declarat pen-

tru HotNews.ro că „pentru o 

parte dintre pacienţi aceste 

tichete funcţionează, este ce-

ea ce îi atrage la vaccinare”.

Ministrul Sănătăţii, Ale-

xandru Rafila, a confirmat, 

pentru HotNews.ro, că ia în 

calcul renunţarea la acorda-

rea tichetelor, motivând că 

acestea „nu mai produc efec-

te”, însă a subliniat că dis-

cuţia cu medicii de familie, 

în timpul căreia a vorbit des-

pre această posibilitate, „a 

fost informală şi nu a pre-

supus luarea unor decizii”.

Voucherele, introduse 
în mandatul 
Ioanei Mihăilă

Românii care s-au vacci-

nat anti-COVID-19 începând 

cu 3 septembrie pot primi vo-

uchere în valoare de 100 de 

lei începând de la acea dată. 

Voucherele se acordă sub for-

ma a 5 tichete de masă în va-

loare de 20 de lei fi ecare.

Tichetele au fost o măsu-

ră gândită în timpul manda-

tului fostului ministru al Să-

nătăţii, Ioana Mihăilă, în în-

cercarea de a stimula cam-

pania de vaccinare, într-un 

moment în care aceasta era 

în cădere liberă.

De vouchere beneficiază 

toţi cei care s-au vaccinat 

cu schema completă – do-

uă doze Pfizer, Moderna 

sau Astra Zeneca sau o do-

ză Johnson&Johnson – du-

pă momentul publicării în 

Monitorul Oficial a Ordo-

nanţei de Urgenţă ce stabi-

leşte beneficiarii, adică da-

ta de 3 septembrie, clarifi-

ca, în luna octombrie, An-

drei Baciu, secretar de stat 

în Ministerul Sănătăţii şi vi-

cepreşedintele Comitetului 

Naţional de Coordonare a 

Activităţilor privind Vacci-

narea împotriva COVID-19.

Conform legii, românii 

care fac acum doza 3 de 

vaccin, aşadar au făcut pri-

mele două doze în urmă cu 

cel puţin 6 luni, înainte de 

apariţia Ordonanţei de Ur-

genţă, nu pot beneficia de 

aceste vouchere.

Se renunţă la tichetele de masă 
pentru persoanele vaccinate

Luni, până la ora 19:00, 

în urma utilizării testelor 

rapide efectuate din proba 

de salivă, au fost raporta-

te 86 de cazuri detectate 

pozitiv, dintre care 

4 în judeţul Cluj.

4 elevi clujeni au fost de-

pistaţi pozitiv la infecţia cu 

SARS-CoV-2 după ce au fă-

cut teste de salivă. În cazul 

a 3 dintre aceştia, boala a 

fost confi rmată printr-un test 

PCR, potrivit Inspectoratu-

lui Şcolar Cluj.

Luni, 6 decembrie 2021, a 

fost prima zi în care testarea 

elevilor a început efectiv în 

judeţul Cluj. Majoritatea u-

nităţilor au optat pentru tes-

tare la domiciliu, vorbim de 

383 de unităţi de învăţământ, 

din totalul celor 443 de uni-

tăţi existente în reţeaua şco-

lară a judeţului Cluj.

Patru elevi au fost depis-

taţi pozitiv; aceştia provin 

de la două şcoli din muni-

cipiul Cluj-Napoca (doi de 

la Liceul de Arte Plastice 

„Romulus Ladea” şi o elevă 

de la Liceul Teologic Adven-

tist „Maranatha” Cluj-Napo-

ca), iar unul este de la Şcoa-

la Gimnazială Pălatca, co-

muna Pălatca.

Prin retestarea acestora cu 

teste PCR, trei dintre elevii iden-

tifi caţi au fost reconfi rmaţi po-

zitiv, iar unul a ieşit negativ.

În ceea ce priveşte mo-

dalitate de administare a tes-

telor non-invazive pentru 

testarea elevilor conform In-

strucţiunii, emisă de către 

Ministerul Sănătăţii, privind 

aprobarea procedurii de ad-

ministrare a testelor rapide 

antigen non-invazive, efec-

tuate din proba de saliva, 

statistica datelor centraliza-

te de către Inspectoratul Şco-

lar Judeţean Cluj, de la ni-

velul tuturor unităţilor de 

învăţământ din judeţul Cluj, 

se prezintă astfel:

¤ 43 de unităţi de învăţământ 

preuniversitar au adoptat, prin 

decizia consiliului de admi-

nistraţie, modalitatea mixtă 

de adminstrare a testelor (la 

şcoală/la domiciliu)

¤ 17 unităţi de învăţământ 

preuniversitar au optat pen-

tru administrarea testelor la 

nivel de unitate şcolară

¤ 383 de unităţi de învăţă-

mânt preuniversitar au adop-

tat, prin decizia consiliului 

de administraţie, efectuarea 

testelor la domiciliul elevi-

lor, în prezenţa părinţilor.

Trei elevi clujeni, depistaţi 
cu COVID-19 cu ajutorul testelor de salivă

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

„Light Up a Life”, o cam-

panie organizată 

de AIESEC în parteneriat 

cu asociaţia O Masa 

Caldă, îşi propune 

să aducă persoanelor mai 

puţin norocoase bucuria 

sărbătorilor de Crăciun.

Ei stâng alimente neperisa-

bile, dar şi donaţii în bani pen-

tru a asigura o masă caldă per-

soanelor fără adăpost, copiilor 

de la centrele de plasament, 

dar şi persoanelor fără veni-

turi sau cu venituri mici.

„Activităţile de la O masă 

caldă se desfăşoară de luni pâ-

nă vineri şi avem benefi ciari din 

trei categorii: copii de la centre-

le de zi şi de la grădiniţă, adulţi 

de la centrele de adăpost, per-

soane care nu au o locuinţă şi 

cei cu venituri mici. Orice cam-

panie de strângere de fonduri 

sau de produse neperisabile in-

tră la comun, din care noi cum-

părăm ingredientele necesare 

pentru mesele pe care le facem”, 

a declarat pentru monitorulcj.

ro, Raimonda Boian, organiza-

toarea proiectului.

„Noi am început de curând 

campania şi strângem alimen-

te pentru O masă caldă, ei ofe-

ră zilnic o masă persoanelor 

care au nevoie, copii orfani. 

Toată munca lor este realizată 

de către voluntari şi ne dorim 

să strângem alimente pentru 

ei, obiecte sanitare şi donaţii 

care constau în bani care pot 

fi  direcţionaţi în contul celor 

de la O masă caldă. Donaţiile 

în alimente pot fi  aduse la do-

uă cămine ale Universităţii Ba-

beş-Bolyai, la Căminul Econo-

mica II şi Căminul XVI din Haş-

deu. Noi ne-am pus un target 

de 3.000 de lei”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro, Cătălina Ru-

su, membru PR al AIESEC Cluj.

Campania se încheie 
pe 18 decembrie

Persoanele interesate pot do-

na până pe 18 decembrie, ali-

mente neperisabile (orez, pas-

te, conserve, etc) şi materiale 

sanitare pentru prevenirea vi-

rusului COVID-19, necesare 

pentru desfăşurarea activităţi-

lor în siguranţă (măşti de pro-

tecţie, produse dezinfectante).

Donaţiile în bani se pot fa-

ce în contul asociaţiei O Masă 

Caldă, cu menţiunea AIESEC:

¤ IBAN RON: RO78BTRLRON-

CRT0292723301

¤ IBAN EUR: RO28BTRLEUR-

CRT0292723301 (SWIFT: B-

TRLRO22)

Totuşi, organizatoarea pro-

iectului O masă caldă, Rai-

monda Boian, declară că a 

fost plăcut surprinsă de fap-

tul că cei din AIESEC s-au gân-

dit să îi ajute cu această strân-

gere de fonduri şi alimente.

„Ne bucură foarte mult că 

cei de la AIESEC s-au gândit 

la noi şi ne oferă ajutorul. În 

vară ne-au trimis voluntari in-

ternaţionali care s-au simţit 

foarte bine la noi şi cu care am 

interacţionat extrem de bine”, 

a declarat Raimonda Boian.

Campanie de strângere de fonduri 
şi alimente pentru nevoiaşi
S-a dat startul campaniei „Light Up a Life”, menită să sprijine persoanele cu posibilităţi limitate 
în pragul sărbătorilor de iarnă. Persoanele interesate pot dona alimente sau bani.

Clujenii care doresc să contribuie pot dona alimente neperisabile sau bani

Proiectul „O masa caldă” 
funcționează din iunie 2013, când, la 
Cluj-Napoca, o mână de oameni au 
strâns 100 de lei, cu care s-au gătit 
50 de mese calde, la Cantina Socială 
a Primăriei Cluj-Napoca din Piața 
Muzeului. Treptat, aceștia și-au extins 
activitățile și în alte orașe: Adjud, 
București, Bistrița, Constanța, Satu 
Mare și Zalău.

Mesele lor calde ajung la copiii din cen-
tre de zi administrate de alte organizații 
neguvernamentale, rezidenții centrelor 
de adăpost pentru adulți, dar și la per-
soanele vulnerabile, fără adăpost.
AIESEC este una dintre cele mai mari 
organizații globale de tineri care are ca 
scop facilitarea exchange-urilor 
internaționale. Este non-politică, non-
profi t și are la conducere o serie de 

studenți și recent absolvenți ai 
instituțiilor de învățământ superior.
AIESEC a fost înfi ințat în 1948 în 7 tări 
din Europa de Jean Choplin (Franța), 
Bengt Sjøstrand (Suedia) și Dr. Albert 
Kaltenthaler (Germania). 65 de ani mai 
târziu, organizația este prezentă în 126 
de țări și teritorii. În România a fost 
înfi ințată în anul 1990 și are la momen-
tul actual fi liale în toată țara.

Asociația „O masă caldă” hrănește sute de persoane
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Expertul în sănătate 

publică al Universităţii 

Babeş-Bolyai, Răzvan 

Cherecheş, a anunţat 

că vaccinarea 

anti-Covid-19 şi infecţia 

naturală anterioară ne 

protejează de Omicron.

Acestea sunt datele primu-

lui studiu fi nalizat despre va-

rianta Omicron. Deşi protec-

ţia nu este totală, aceasta es-

te sufi cient de mare pentru a 

fi  în siguranţă.

De asemenea, această tul-

pină se aseamănă cu celelal-

te existente, fapt care îl face 

vulnerabil la anticorpi.

Cu toate acestea, exper-

tul UBB spune că adminis-

trarea dozei 3 după „expi-

rarea” celor 6 luni de la ul-

tima doză devine extrem 

de importantă:

„Veşti bune – vaccinarea 

şi infecţia naturală anteri-

oară ne protejează de omi-

cron (nu complet, dar sufi-

cient). Studiul făcut pe vac-

cinul Pfizer arată o scăde-

re a eficacităţii vaccinului, 

dar protecţia rămâne – omi-

cron nu a reuşit să evade-

ze imunologic partea bună 

este că omicron încă folo-

seşte receptorii ACE2, la fel 

ca celelalte tulpini de 

SARS-CoV-2, ceea ce îl fa-

ce vulmerabil la anticorpi.

În protecţia contra Omi-

cron, devine o chestiune de 

număr de anticorpi – doza 

a 3-a devine extrem de im-

portantă la 6 luni după do-

za 2 sau infecţie naturală (ca 

o modalitate de stimulare a 

numărului de anticopi circu-

lanţi). Primul studiu finali-

zat, disponibil în câteva zi-

le şi pe medRxiv- https://

sigallab.net”, a anunţat ex-

pertul în sănătate publică 

Răzvan Cherecheş.

Pfi zer anunţă că doar 
2 doze nu protejează 
de Omicron

Pfi zer a transmis un co-

municat din presă prin care 

recomandă a 3-a doză de 

vaccine pentru o protecţie 

mai bună împotriva varian-

tei Omicron.

Oficialii Pfizer BioNTech 

au anunţat că nivelul de an-

ticorpi împotriva Omicron 

este, în medie, de 25 de ori 

mai redus în rândul persoa-

nelor care au primit două 

doze de vaccin şi ar fi ne-

voie de a 3-a doză pentru 

o protecţie mai bună în lup-

ta cu varianta Omicron.

Reprezentanţii compani-

ei au transmis că două do-

ze „ar putea să nu fie sufi-

ciente pentru a proteja îm-

potriva infecţiei cu varian-

ta Omicron”.

Datele colectate de spe-

cialişti au arătat că la o lu-

nă de la efectuarea dozei 

a 3-a de vaccin Pfizer Bi-

oNTech , nivelul de anti-

corpi eficienţi împotriva 

Omicron este comparabil 

cu cel observat la persoa-

ne vaccinate cu două do-

ze, împotriva virusului de 

tip sălbatic.

Cherecheş, despre varianta Omicron: 
„Doza 3, extrem de importantă”

Premierul Nicolae Ciucă 

a cerut ca spitalele 

regionale şi pregătirea 

valului 5 să fi e 

priorităţi ale 

Ministerului Sănătăţii.

Premierul Nicolae Ciucă 

a declarat, miercuri, în şe-

dinţa de Guvern, că subiec-

tul celor trei spitale regio-

nale trebuie să reprezinte 

un punct prioritar pe agen-

da Ministerului Sănătăţii.

Alexandru Rafila a afir-

mat că pentru spitalul re-

gional de la Iaşi s-a sem-

nat contratul pentru pro-

iectare şi speră ca şi pen-

tru cele de la Cluj şi Cra-

iova să se semneze con-

tractele luna viitoare.

„Am avut o discuţie cu 

domnul Rafila şi de aseme-

nea, legat de acest subiect, 

cred că este important să 

aducem în dezbatere şi sta-

diul în care ne găsim cu pro-

iectele celor trei spitale re-

gionale”, a spus Ciucă, ci-

tat de Adevărul.

Ciucă cere 
ca spitalele regionale 
să fie priorităţi

Premierul Nicolae Ciucă a 

spus că ar dori ca subiectul 

celor trei spitale să reprezin-

te un punct prioritar pe agen-

da Ministerului Sănătăţii.

„Este de asemenea foarte im-

portant tot ceea ce înseamnă pre-

gătirea întregului ansamblu de 

servicii medicale oferte popula-

ţiei, este nevoie să identifi căm 

de acum ceea ce avem nevoie 

pentru valul 5, să demarăm toa-

te elementele de contract, asigu-

rarea medicamentelor şi servici-

ilor medicale în ATI şi dacă exis-

tă posibilitatea, şi trebuie să exis-

te, să îmbunătăţim tot ceea ce 

reprezintă ansamblul de măsuri”, 

a mai afi rmat Ciucă.

La rândul lui, ministrul Să-

nătăţii, Alexandru Rafi la a 

spus că în cazul celor trei spi-

tale regionale ar trebui să de-

mareze proiectarea.

„Pentru Iaşi s-a semnat con-

tractul pentru proiectare, ur-

mează ca în cursul acestei luni, 

sau probabil luna viitoare, să 

se semneze şi pentru Cluj şi 

Craiova, voi da un raport deta-

liat”, a mai spus Rafi la.

Joi, 11 noiembrie, a fost sem-

nat contractul de fi nanţare din-

tre România şi Banca Europea-

nă de Investiţii, în valoare de 305 

milioane de euro, pentru susţi-

nerea obiectivului de investiţii 

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj.

Estimarea este că proiectul, 

în valoare de peste 500 milioa-

ne euro, va fi  realizat într-o pe-

rioadă de şapte ani iar imple-

mentarea acestuia va fi  asigu-

rată prin Ministerul Sănătății.

Contractul pentru proiectarea 
Spitalului Regional, semnat luna viitoare

NICOLAE CIUCĂ | 
premierul României

 „Am avut o discuţie 
cu domnul Rafi la 
şi de asemenea, legat 
de acest subiect, 
cred că este 
important să aducem 
în dezbatere şi stadiul 
în care ne găsim 
cu proiectele celor 
trei spitale regionale“

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Restaurantele nu vor 

avea restricţii de oră 

în noapte de Crăciun 

şi în noaptea 

de Revelion, a anunţat 

Raed Arafat, însă acce-

sul se va face în limita 

a 50% din capacitate 

şi doar cu certificatul 

de vaccinare, 

de trecere prin boală 

sau test negativ.

Şeful DSU, Raed Arafat, 

a anunţat marţi că propune-

rea Comitetului Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă 

nu prevede o limită orară 

pentru activitatea magazi-

nelor sau a restaurantelor 

în noaptea de Crăciun şi în 

cea de Revelion.

Pe de altă parte, în şedin-

ţa CNSU s-a propus ca în re-

staurante locurile să fie ocu-

pate la o capacitate de 50%, 

fiind permisă prezenţa doar 

pentru cei vaccinaţi, trecuţi 

prin boală sau testaţi.

„Pentru nopţile de Cră-

ciun şi Anul Nou – noap-

tea de 24 spre 25 şi 31 spre 

1 – nu vor fi  restricţii referi-

toare la ora până la care vor 

fi  deschise restaurantele sau 

vor funcţiona operatorii eco-

nomici. Deci pot fi  pe toată 

durata nopţii, dar cu limită 

de 50% la locurile care pot 

fi ocupate şi cu prezenta-

rea certificatului de vacci-

nat, trecut prin boală sau 

testat. Totodată, la unităţi-

le de cazare unde nu exis-

tă limită la capacitate, pâ-

nă acum erau permise doar 

persoanele vaccinate sau 

trecute prin boală, acum se 

introduc şi persoanele tes-

tate”, a declarat Arafat, la 

Palatul Victoria.

Evenimente în aer liber, 
cu respectarea măsurilor

În ce priveşte evenimen-

tele în aer liber, secretarul de 

stat în MAI a spus că organi-

zatorii vor trebui să se asigu-

re că sunt respectate măsu-

rile de sănătate publică.

„Se permite să fi e activi-

tăţi specifi ce nopţii de An 

Nou, dar organizatorii au res-

ponsabilitatea să se asigure 

că se respectă măsurile de să-

nătate publică: masca şi alte 

măsuri de sănătate publică. 

Nu există acolo impus un nu-

măr maxim. (...) La restau-

rant nu avem cum să purtăm 

mască. Asta se ştie foarte bi-

ne. Capacitatea va fi  de 50% 

maxim, dar cu certifi cat de 

vaccinat, trecut prin boală 

sau testat”, a precizat el.

În legătură cu petreceri-

le private, precum nunţile 

sau botezurile, Raed Arafat 

a afirmat că se menţin re-

stricţiile existente.

În hoteluri şi pensiuni vor 

fi  primite şi persoanele testa-

te, nu doar cele vaccinate sau 

trecute prin boală.

Cu toate că în România 

au fost descoperite mai mul-

te cazuri de infectare cu tul-

pina Omicron, şeful DSU a 

justifi cat relaxarea restricţi-

ilor prin faptul că sunt mai 

puţine cazuri de infectare: 

„Clar că situaţia noastră acum 

e una mai bună decât acum 

două-trei săptămâni”, a afi r-

mat Raed Arafat, marţi sea-

ră, la fi nalul şedinţei CNSU.

Masca, eliminată 
în spaţii neaglomerate

Conform acestuia, se propu-

ne eliminarea interdicţiei de cir-

culaţie a persoanelor nevacci-

nate în cursul nopţii, creşte in-

tervalul orar de la ora 21 la ora 

22 pentru magazine, restaurate 

şi activităţi economice care aveau 

limită de închidere ora 21.

Se elimină obligativitatea 

purtării măştii în spaţiile des-

chise cu excepţia celor aglo-

merate, precum staţii de au-

tobuz. În transportul în co-

mun şi spaţii închis masca 

de protecţie este obligatorie, 

la fel şi în pieţe, târguri, lo-

curi unde se formează cozi.

Acces liber în mall-uri
De asemenea, accesul în 

mall-uri va fi  permis nu doar 

persoanelor vaccinate sau 

trecute prin boală ci şi per-

soanelor testate cu test PCR 

sau antigen rapid.

La magazinele mici, până la 

200 de metri pătraţi suprafaţă, 

va trebui să se stabilească un 

număr maxim de persoane, asi-

gurând 4 metri pătraţi de per-

soană, şi se va permite accesul 

fără certifi cat verde.

Activităţile limitate cu 30% 

din capacitate – cinematogra-

fe, teatre, activităţi sportive – 

vor permite accesul publicului 

până la 50% din capacitate.

Liber la petreceri, în nopțile
de Crăciun şi de Revelion
În noaptea de Crăciun şi de Revelion nu vor fi restricţii privind ora de funcţionare a restaurantelor 
şi agenţilor economici, iar persoanele nevaccinate vor putea circula liber

Restaurantele nu au limită de oră în noaptea de Crăciun şi de Revelion, însă vor trebui să pună limită de 50% 
din capacitatea localului şi să ceară certifi catul verde COVID

Organizatorii de concerte și evenimente din Cluj, dar și 
din alte mari orașe din România, sunt exasperaţi de no-
ile decizii luate de autorităţi pentru Revelion.

Reprezentanţii Untold, Electric Castle, TIFF și Jazz in the 
Park, dar și alţi organizatori de concerte și evenimente 
culturale din ţară solicită elaborarea unui plan concret, 
cu norme de funcţionare clare, care să confere predictibi-
litate sectorului cultural cu norme de funcţionare clare, 
care să confere predictibilitate 
sectorului cultural.

Aceștia au trimis o scrisoare 
către Guvernul României și 
Ministerul Culturii în care se 
arată indignaţi de faptul că tre-
buie să privească „ușurinţa cu 
care se face excepţie în noap-
tea de Revelion de la toate re-
gulile”, în timp ce ei au fost 
„forţaţi” să le respecte timp de 
20 de luni.

Organizatorii de evenimente, exasperați

VEZI TEXTUL SCRISORII AICI
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Fotograful Ana Pana a imor-

talizat peisaje de basm la 

munte, pe Vârful Vlădeasa, 

în luna decembrie când 

zăpada a îmbrăcat natura 

într-un alb imaculat.

Staţia meteo de pe Vâr-

ful Vlădeasa arată acum ca 

o căsuţă de turtă dulce, par-

că acoperită cu frişcă.

Zăpada nu a lăsat o at-

mosferă de vis doar pe Vâr-

ful Vlădeasa. Ea s-a făcut 

simţită şi pe Valea Drăganu-

lui, la Băişoara şi Mărişel, 

punctele turistice forte ale 

din apropierea Clujului.

Acestea arată ca tărâme 

de vis în luna decembrie. Va-

lea Drăganului este una din-

tre cele mai pitoreşti locali-

tăţi din ţară. Se afl ă în co-

muna Poieni din judeţul Cluj, 

Transilvania şi este situată la 

limita Vlădeasa, munţilor Me-

seş şi a depresiunii Huedin.

Este o localitate de vis 

pe care o străbate râul Dră-

gan. Valea Drăganului situ-

ată la 65 km de Cluj-Napo-

ca, la puţin peste o oră de 

mers cu maşina.

Mărişel, zonă râvnită 
din Județ

Românii s-au orientat 

anul acesta spre destinaţii 

care în urmă cu câţiva ani 

nici măcar nu existau pe har-

ta turistică a ţării, iar prin-

tre acestea se numără Tar-

niţa, Gilău şi Mărişel.

Când vine vorba de Mă-

rişel ne gândim direct la schi. 

Mărişel este o comună din 

judeţul Cluj, care se afl ă în 

Munţii Gilău (componenţi 

ai Munţilor Apuseni), la 52 

km de Cluj-Napoca, adică 

aproximativ o oră de mers 

cu maşina.

Aici toată lumea se 

strânge iarna pentru a pu-

tea practica schi pe pârti-

ile din zonă. În Mărişel 

prima zăpadă se aşează la 

jumătatea lunii noiembrie 

şi ţine mult timp, până în 

luna aprilie. Acesta este 

un atu pentru practicarea 

sporturilor de iarnă, pre-

cum schiul.

S-a deschi
sezonul de

Sezonul d

la Băişoara 

mai multe î

pezire a pâ

schi sunt aşt

Cei de 

anunţat că 

minică dimi

chis sezonu

„Moş N

mai repede

decembrie,

deschidem

2021/2022 

Staţie meteo de pe V
Zăpada creează peisa
Staţia meteo de pe Vârful Vlădeasa arată ca o că

Staţia meteo de pe Vârful Vlădeasa arată ca o căsuţă de turtă dulce la începutul lunii 

În judeţul Cluj nu există 

drumuri judeţene bloca-

te sau închise. Peste 600 

de tone de material anti-

derapant au fost folosite 

în intervenţiile 

pe drumurile judeţene.

În cursul dimineţii zilei 

de miercuri, 8 decembrie, 

pe raza judeţului Cluj nu 

există drumuri judeţene blo-

cate sau închise trafi cului 

rutier. În acelaşi timp, în-

să, pe mai multe sectoare 

de drum, în special în zo-

na de munte, circulaţia se 

desfăşoară în condiţii spe-

cifi ce sezonului rece.

Din cauza căderilor de 

ploaie, lapoviţă şi zăpadă, 

precum şi a temperaturilor 

sub zero grade Celsius înre-

gistrate în cursul nopţii, mai 

multe drumuri judeţene au 

fost afectate de polei.

Peste 600 de tone 
de material 
antiderapant

În acest context, pentru 

asigurarea unor condiţii op-

time de circulaţie, în cur-

sul zilei de marţi, 7 decem-

brie, s-a acţionat, inclusiv 

prin revizii, pe 10 drumuri 

sau sectoare de drumuri 

judeţene situate pe raza 

zonelor Huedin şi Gilău. 

Intervenţia a fost realizată 

cu ajutorul a 10 utilaje. Tot 

în aceste zone, în cursul 

nopţii şi al acestei dimineţi 

s-a acţionat pe 26 de dru-

muri judeţene, cu 15 uti-

laje. În cadrul acestor ac-

ţiuni a fost folosită o can-

titate însumată de 366 de 

tone de material antidera-

pant, inclusiv sare.

Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Turda, în cur-

sul zilei de marţi s-a inter-

venit, inclusiv prin revizii, 

pe 5 drumuri judeţene, cu 5 

utilaje. În cursul nopţii şi al 

acestei dimineţi s-a acţionat, 

inclusiv prin revizii, pe 11 

drumuri judeţene, cu 10 uti-

laje. În cadrul acestor acţi-

uni a fost folosită o cantita-

te însumată de 152 de tone 

de material antiderapant, in-

clusiv sare.

Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Gherla, în cur-

sul zilei de ieri s-a intervenit, 

inclusiv prin revizii, pe 13 dru-

muri judeţene, cu 6 utilaje. În 

cursul nopţii şi al acestei di-

mineţi s-a acţionat, inclusiv 

prin revizii, pe 5 drumuri ju-

deţene, cu un utilaj. În cadrul 

acestor acţiuni a fost folosită 

o cantitate însumată de 61 de 

tone de material antiderapant, 

inclusiv sare.

Pe drumurile judeţene 

situate în zona Dej, în cur-

sul zilei de ieri s-a inter-

venit pe 9 drumuri jude-

ţene, cu 4

sul nopţii

mineţi s-a

siv prin r

muri jude

je. În cad

uni a fost

tate însum

ne de ma

pant, incl

În cont

nează cu 

ale antide

sare, pentr

nomenulu

semenea, 

vizii pe m

judeţene p

stării părţ

mând să 

caz de ne

Polei pe șosele, în județul Cluj. 
Utilajele de deszăpezire au interven
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is 
e schi în Cluj
de schi s-a deschis 

duminică, după 

încercări de înză-

ârtiei. Iubitorii de 

teptaţi pe pârtie.

la Băişoara au 

la ora 9:00, du-

ineaţa, că s-a des-

ul de schi:

Nicolae a venit 

e, duminică 05 

, la ora 09:00 

 sezonul de ski 

la Buscat.”

De asemenea, s-a încercat 

înzăpezirea pârtiei mai devre-

me, dar din cauza condiţiilor 

meteo nu a fost posibil:

„Ne bucurăm de interesul 

manifestat, prin mesaje, tele-

foane şi comentarii legate de 

starea pârtiilor. Muncim la 

amenajarea acestora pentru 

a putea deschide cât mai re-

pede posibil, mai avem nevo-

ie de o zi cu temperaturi sca-

zute pentru a putea înzăpezi 

în totalitate pârtia albastră. 

Vineri noaptea va fi  defi nito-

rie, pentru a ştii dacă sâmbă-

tă dimineaţa putem deschide 

şi porni telescaunul. Să ne ţi-

neţi pumnii, şi ne auzim sâm-

bătă dimineaţa ,sperăm noi 

cu veşti bune legate de data 

şi ora deschiderii noului se-

zon de ski”, au transmis cei 

de la Buscat vineri.

Băişoara se afl ă la 36 km 

de Cluj-Napoca, adică apro-

ximativ 50 de minute de 

mers cu maşina.

Ce faci dacă vezi 
un accident 
pe pârtia de schi?

Salvamont Vlădeasa Cluj a 

distribuit pe pagina de Face-

book o serie de măsuri pe ca-

re le puteţi lua, ca să ajutaţi 

pe cineva care s-a accidentat 

în timpul unui sport de iarnă.

Dar nu uitaţi, echipele 

Salvamont sunt singurele 

structuri care deţin compe-

tenţa legală, personal pregă-

tit profesional şi atestat pen-

tru a interveni în soluţiona-

rea accidentelor montane în 

care sunt implicate persoa-

ne cu afecţiuni medicale.

Nu evitaţi să apelaţi la 

salvamontişti pentru ajutor.

„Pentru că sezonul de iar-

nă va debuta în curând, Salva-

mont România, vă prezintă câ-

teva masuri pe care să le între-

prindeţi dacă sunteţi martor la 

un accident pe pârtiile de prac-

ticare a sporturilor de iarnă:

1. Nu intraţi în panică.

2. Protejati victima prin 

marcarea locului accidentu-

lui prin amplasarea unei pe-

rechi de schiuri amplasate 

in X la 4-5 metri în amonte.

3. Anuntati echipa Salva-

mont afl ată pe domeniul 

schiabil , sau apelaţi telefo-

nic SNAU 112 sau Dispece-

ratul Naţional SALVAMONT 

– VODAFONE (0SALVA-

MONT – 0725826668).

4. Nu mişcaţi persoana ac-

cidentată şi nu permiteţi ni-

mănui să facă acest lucru, de-

cat dacă se afl ă sub infl uenţa 

directă a unui factor de risc 

care îi pune viaţa în pericol 

sau îî provoaca afecţiuni me-

dicale imediate. Orice căzătu-

ră după care victima se resim-

te trebuie tratată ca avand un 

posibil traumatism la coloana 

necesitând imobilizare şi trans-

port adecvat . Nu permiteţi 

«binevoitorilor» sau «salvato-

rilor de ocazie» să mişte sau 

să transporte pe braţe, târâş 

sau improvizat victima.

5. Dacă victima este in-

conştientă verifi caţi pulsul, 

respiraţia, gura victimei şi 

eliberaţi căile aeriene şi în 

lipsa pulsului sau respiraţiei 

începeţi menavrele de resus-

citare indiferent de nivelul 

dumneavoastră de pregătire.

6. Discutaţi cu victima şi 

observati daca este coeren-

tă în exprimare. Observati 

dacă prezintă hemoragii pu-

ternice, care reuşesc să trea-

că prin echipament. Identi-

fi caţi locul hemoragiei si in-

cercaţi să faceţi compresie.

7. Nu incercaţi să aduceţi 

în poziţie anatomică mem-

brele sau corpul victimei in-

diferent de poziţia acestuia, 

se pot produce leziuni cu efect 

ireversibil sau pot fi  fatale.

8. Protejaţi termic persoa-

na accidentată, discutaţi per-

menent cu ea, urmariţi o even-

tuală schimbarea culorii feţei 

şi aşteptaţi până sosesc echi-

pele Salvamont”, a anunţat 

Salvamont Vlădeasa Cluj.

Vf. Vlădeasa sau „Căsuţa de turtă dulce”? 
aje de basm la munte.
ăsuţă de turtă dulce la începutul lunii decembrie, după ce a nins abundent la munte

decembrie

Fo
to

: 
A

n
a

 P
a

n
a

 

Peisaj de vis din Valea Drăganului
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Troiene de zăpadă la Băișoara
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Natura s-a îmbrăcat cu zăpadă la Mărişel

4 utilaje. În cur-

i şi al acestei di-

a acţionat, inclu-

evizii, pe 4 dru-

eţene, cu 2 utila-

drul acestor acţi-

 folosită o canti-

mată de 24 de to-

aterial antidera-

lusiv sare.

tinuare, se acţio-

utilaje şi materi-

rapante, inclusiv 

ru combaterea fe-

ui de polei. De a-

se efectuează re-

ai multe drumuri 

pentru verificarea 

ţii carosabile, ur-

se acţioneze în 

cesitate.

nit.
Medicii clujeni 

pasionați de artă, 

din cadrul UMF Cluj-

Napoca, și-au expus 

lucrările de pictură (și 

nu numai) la „Salonul 

de iarnă al medicilor” 

de la Turnul Croitorilor.

40 de medici au realizat 

120 de lucrări de artă care 

pot fi  admirate de oricine 

acum, până duminică, la 

Turnul Croitorilor.

Evenimentul „Salonul de 

iarnă al medicilor” are loc de 

zeci de ani de zile, iar unii me-

dici își expun creațiile în cadrul 

acestuia încă din anii facultății.

Ediția din acest an are 

numărul 51.

„Salonul de iarnă al me-

dicilor, un eveniment orga-

nizat în cadrul Zilelor UMF 

«Iuliu Hațieganu», a ajuns 

la ediția cu numărul 51.

Anul acesta, 40 de medici 

pasionați de artă, dintre care 

30 participă pentru prima da-

tă, și-au expus lucrările la  Cen-

trul de Cultură Urbană Turnul 

Croitorilor din Cluj-Napoca. 

Printre ei, se afl ă și domnul 

profesor Viorel Lupu, care își 

expune lucrările în cadrul a-

cestui eveniment de 41 de ani, 

de când era student în anul I.

Expoziția cuprinde peste 

120 de lucrări de pictură, ar-

tă decorativă, grafi că și ce-

ramică, pe care le veți pu-

tea vedea până duminică, 

12 decembrie. Felicitări tu-

turor expozanților, precum 

și organizatorilor, Colegiul 

Medicilor Cluj și Colegiul 

Medicilor Stomatologi Cluj 

și domnului șef lucr. dr. Ra-

du-Andrei Moga, coordona-

torul expoziției!”, a anunțat 

Anca Dana Buzoianu, rec-

torul Universității de Medi-

cină și Farmacie Iuliu 

Hațieganu din Cluj-Napoca.

Preocupările artistice ale 

medicilor nu mai sunt de mult 

o noutate, artele vizuale ocu-

pând un  loc însemnat în u-

niversul lor sufl etesc, alături 

de literatură, unii colecţionând 

lucrări de artă, iar alţii aşter-

nându-şi impulsurile interioa-

re mai ales pe pânză.

În acest an, la expoziție 

lipsesc fotografi a, arta textilă, 

sculptura și metaloplastia, ca-

tegorii care au fost prezenta 

în edițiile din anii trecuți.

Salonul este organizat de 

Colegiul Medicilor Stomato-

logi Cluj, Colegiul Medicilor 

din România și U. M. F. „Iu-

liu Hațieganu” Cluj-Napoca, 

targetul reprezentându-l și in-

tegrarea Salonului în ampla 

manifestare științifi că Zilele 

UMF-ului clujean, ediția 2021.

„Salonul de iarnă al medicilor” clujeni, 
expoziție a UMF la Turnul Croitorilor

reprezentanții UMF Cluj-Napoca

 „În cadrul Zilelor Universităţii, va avea loc 
şi cea de-a 51-a ediţie a Salonului de Iarnă 
al Medicilor. Expoziţia va găzdui lucrări 
de artă ale medicilor clujeni şi va putea fi  
vizitată până la data de 12 decembrie 2021, 
la Turnul Croitorilor din Cluj-Napoca,
 în intervalul orar 9:00 – 18:00.“

Rectorul Anca Buzoianu şi profesorul Viorel Lupu, la expoziţia UMF
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O echipă de oameni de 

ştiinţă de la o universitate 

din vestul Japoniei a dez-

voltat o mască ce strălu-

ceşte atunci când este 

expusă la lumină ultravi-

oletă în cazul în care con-

ţine urme de coronavirus, 

folosind anticorpi extraşi 

din ouă de struţ, relatează 

miercuri Xinhua.

Echipa de la Universitatea 

din Kyoto, condusă de preşe-

dintele instituţiei, Yasuhiro 

Tsukamoto, 52 de ani, speră că 

măştile vor oferi utilizatorilor o 

modalitate mai uşoară de a se 

testa dacă au contractat virusul.

Cercetările continuă, iar 

echipa şi-a propus să obţină 

aprobarea guvernului pen-

tru a pune în vânzare măş-

tile de anul viitor.

Struţii sunt capabili să pro-

ducă mai multe tipuri diferi-

te de anticorpi sau proteine 

care neutralizează entităţile 

străine din organism.

În februarie anul trecut, echi-

pa a injectat o formă inactivă 

şi nepericuloasă de coronavi-

rus la femele de struţ, extră-

gând apoi cu succes o cantita-

te mare de anticorpi din ouăle 

pe care acestea le-au depus.

Echipa de cercetători a dez-

voltat apoi un fi ltru special ca-

re este plasat în interiorul măş-

tii. Filtrul poate fi  scos şi pulve-

rizat cu un colorant fl uorescent 

care conţine anticorpi de coro-

navirus de la ouăle de struţ. Da-

că virusul este prezent, fi ltrul 

va străluci atunci când este pla-

sat sub lumină ultravioletă.

Echipa de cercetători a efec-

tuat experimente timp de 10 zi-

le în rândul a 32 de persoane 

infectate cu COVID-19 şi a des-

coperit că toate măştile pe care 

acestea le purtau străluceau sub 

lumina UV, care s-a estompat 

odată cu trecerea timpului, iar 

încărcătura lor virală a scăzut.

Echipa condusă de 

Tsukamoto intenţionează să 

extindă experimentul la 150 

de participanţi. Preşedintele 

universităţii a descoperit că 

era chiar el pozitiv la CO-

VID-19 după ce a purtat una 

dintre măştile experimentale 

şi a constatat că strălucea 

atunci când a fost verifi cată.

„Putem produce în masă an-

ticorpi de la struţi la un cost re-

dus. În viitor, vreau să transform 

această descoperire într-un kit de 

testare uşor pe care oricine îl poa-

te folosi”, a spus Tsukamoto.

Japonezii au dezvoltat 
o mască ce străluceşte 
când detectează COVID-19

Compania farmaceutică 

chineză Sinovac prevede 

să aibă "fi nalizată 

în trei luni" o nouă versiu-

ne a vaccinului 

său anti-COVID-19 

(Coronavac), adaptată pen-

tru a combate varianta 

Omicron a noului corona-

virus, care a plasat în aler-

tă lumea întreagă din 

cauza numărului său mare 

de mutaţii, relatează EFE.

Yaling Hu, vicepreşedinte al 

companiei Sinovac, a făcut acest 

anunţ marţi cu ocazia participării 

sale la un simpozion organizat de 

Institutul Butantan din Sao Paulo, 

cu care compania chineză s-a ali-

at pentru a produce vaccinul Co-

ronavac pe teritoriul brazilian.

„Dezvoltarea vaccinului îm-

potriva tulpinii Omicron va fi  

fi nalizată peste trei luni”, cu o 

capacitate de producţie cuprin-

să între „1 miliard şi 1,5 miliar-

de de doze pe an”, a declarat 

Yaling Hu, care face parte şi din 

grupul de experţi ai Organizaţi-

ei Mondiale de Sănătate (OMS).

Acest proces ce prevede 

adaptarea vaccinului la noua 

variantă Omicron, detectată 

iniţial în Africa de Sud în no-

iembrie şi despre care se cu-

nosc destul de puţine lucruri, 

a început deja şi include un 

plan de evaluare a efi cacită-

ţii sale prin teste de labora-

tor, iar apoi şi teste pe subiecţi 

umani de diferite vârste.

Potrivit datelor Institutului 

Butantan, unul din centrele de 

cercetare cele mai prestigioa-

se din Brazilia, vaccinul Coro-

navac este utilizat în 45 de ţă-

ri în timpul actualei pandemii 

de COVID-19, care a provocat 

moartea a peste 5,2 milioane 

de persoane la nivel mondial.

Cu peste 7,9 miliarde de 

doze administrate în întreaga 

lume, Coronavac reprezintă 

„25% din producţia mondia-

lă de vaccinuri”, potrivit in-

stitutului brazilian.

Vaccinul chinezesc Coro-

navac a fost cel mai utilizat 

de la începerea campaniei 

de vaccinare în Brazilia, ca-

re a debutat pe 17 ianuarie 

şi al cărei progres rapid a de-

terminat o scădere conside-

rabilă a numărului de infec-

tări şi de decese în această 

ţară sud-americană.

Compania Sinovac speră 
să obţină un vaccin 
împotriva variantei Omicron

O schiţă inedită se ascun-

de sub straturile de vop-

sea ale celui mai cunos-

cut tablou pictat de 

Rembrandt, „Rondul de 

noapte”, au anunţat mier-

curi cercetătorii olandezi, 

care vorbesc despre o des-

coperire majoră ce dezvă-

luie geneza acestei capo-

dopere a pictorului fl a-

mand, informează AFP.

Schiţa arată că Rembrandt 

a prevăzut iniţial să picteze 

pene pe cascheta unui poliţist 

şi că a decis să renunţe la o 

spadă care ar fi  trebuit să se 

afl e între cele două personaje 

principale din celebrul tablou.

„Penele sunt foarte vizibi-

le pe schiţă, dar nu şi în pic-

tura fi nală”, a detaliat într-o 

conferinţă de presă Pieter Ro-

elofs, coordonatorul departa-

mentului de Pictură şi Sculp-

tură din cadrul Rijksmuseum 

din Amsterdam.

„Nu ştim de ce s-a răzgân-

dit, poate pentru că ar fi  atras 

prea mult atenţia asupra ace-

lui personaj”, a adăugat el.

Aproximativ 30 de experţi au 

lucrat timp de doi ani şi jumă-

tate asupra acestei pânze, una 

dintre cele mai cunoscute pic-

turi din lume, studiind-o cu me-

ticulozitate cu ajutorul celor mai 

avansate tehnici de imagistică 

şi tehnologie informatică.

Rijksmuseum a prezentat 

miercuri rezultatele primei faze 

a acestor studii, care au obiec-

tivul de a descifra şi a înţelege 

tehnica artistului fl amand şi, pe 

termen lung, să îi redea acestei 

pânze monumentale strălucirea 

şi splendoarea sa de altădată.

„Descoperirea schiţei repre-

zintă o descoperire majoră în 

acest studiu”, „am descoperit 

geneza” operei, a declarat Ta-

co Dibbits, directorul Rijksmu-

seum, un muzeu celebru din 

Amsterdam a cărui piesă prin-

cipală este „Rondul de noap-

te”, tablou pictat în anul 1642.

„Am bănuit întotdeauna că 

Rembrandt a făcut o schiţă pe 

pânză înainte de a se lansa în 

această compoziţie incredibil 

de complexă, dar până acum 

nu aveam dovada”, a conti-

nuat Taco Dibbits.

„Este fascinant să vezi că Re-

mbrandt a căutat să obţină o bu-

nă compoziţie” pentru a realiza 

tabloul, ce măsoară 3,8 metri în 

înălţime şi 4,5 metri în lungime, 

având o greutate totală de 337 

de kilograme, a adăugat el.

Restaurare istorică

Olandezul Rembrandt van 

Rijn (1606-1669) a primit în 

1642 o comandă de la căpita-

nul poliţiei burgheze din Am-

sterdam, Banninck Cocq, pen-

tru a realiza un portret al ofi ţe-

rilor şi membrilor echipei sale.

De atunci, în aproape pa-

tru secole, tabloul a trecut prin 

destul de multe încercări. În 

1715, a fost pur şi simplu de-

cupat pentru a fi  instalat în se-

diul Primăriei din Amsterdam, 

iar în timpul celui de-Al Doi-

lea Război Mondial a reuşit să 

scape de trupele naziste.

Precedenta restaurare ma-

joră a acestei picturi datează 

din urmă cu peste 40 de ani, 

după un act de vandalism co-

mis în 1975 de o persoană cu 

afecţiuni mintale, care a sfâşi-

at tabloul cu lovituri de cuţit.

De atunci, experţii au con-

statat apariţia unui halou alb 

deasupra unor părţi din ta-

blou, în special în jurul zonei 

afectate de loviturile de cuţit, 

care au dus la decolorarea câi-

nelui afl at în partea dreaptă 

inferioară a picturii.

Rijksmuseum a lansat în 

iulie 2019 o operaţiune de 

restaurare, considerată ex-

trem de originală, întrucât 

se desfăşoară în direct sub 

privirile publicului.

Celebra pânză este plasa-

tă într-un cub de sticlă în 

mijlocul galeriei de onoare 

a muzeului, iar vizitatorii de 

la Rijksmuseum – al căror 

număr era de 3 milioane pe 

an înainte de pandemie şi a 

scăzut la 675.000 în 2020 – 

pot să observe toate acţiuni-

le restauratorilor.

Denumit „Operaţiunea Ron-

dul de Noapte”, actualul pro-

iect de restaurare, care costă 

mai multe milioane de euro, 

reprezintă o premieră pe mai 

multe planuri, fi ind cea mai 

vastă şi cea mai complexă ac-

ţiune de cercetare şi de resta-

urare a acestei capodopere.

Pe 19 ianuarie, experţii vor 

demara o procedură care vi-

zează deformaţiile apărute în 

colţul superior stâng al tablo-

ului. Ei vor evalua informaţi-

ile obţinute şi vor decide apoi 

dacă o restaurare completă a 

operei este necesară.

„Starea generală a tablou-

lui este conformă cu ceea ce 

putem să ne aşteptăm de la o 

pictură veche de aproape 400 

de ani. Însă nu există nimic 

care să fi e alarmant”, a pre-

cizat Pieter Roelofs.

„Rondul de noapte” 
de Rembrandt
îşi dezvăluie secretele
O schiţă inedită se ascunde sub straturile de vopsea ale celui mai cunoscut 
tablou pictat de Rembrandt, „Rondul de noapte”

Rondul de noapte este considerat cea mai ambitioasa lucrare a lui Rembrand
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Grupul elveţian Nestle a 

decis să vândă o parte din 

acţiunile pe care le deţine 

la producătorul francez de 

cosmetice L'Oréal pentru 

8,9 miliarde euro, o deci-

zie care va reduce un par-

teneriat vechi, de peste 

patru decenii, încheiat 

între două din cele mai 

importante companii euro-

pene producătoare 

de bunuri de larg consum, 

transmite Bloomberg.

Nestle, producătorul cafe-

lei Nespresso, va vinde gru-

pului francez L'Oreal un pa-

chet de 22,3 milioane acţiuni 

proprii la un preţ de 400 de 

euro pentru fi ecare acţiune. 

În urma acestei vânzări, par-

ticipaţia deţinută de Nestle la 

L'Oreal va scădea de la 23,3% 

până la 20,1%. La rândul său, 

L'Oreal va anula acţiunile răs-

cumpărate de la Nestle.

Este pentru prima dată 

după 2014 când Nestle îşi re-

duce participaţia la L'Oreal, 

la acea dată grupul elveţian 

a strâns şase miliarde de eu-

ro după ce a vândut un pa-

chet de 8% din acţiunile gru-

pului francez.

Celălalt mare acţionar de 

la L'Oréal este familia Betten-

court Meyers, una din cele 

mai bogate familii din Fran-

ţa. Ca urmare a vânzării acţi-

unilor deţinute de Nestle par-

ticipaţia familiei Bettencourt 

Meyers va creşte de la 33,3% 

până la 34,7%, a informat 

producătorul de cosmetice.

Nestle şi L'Oréal, 
parteneriat îndelungat

Cele două companii au un 

parteneriat care datează din 

1974, un acord conceput ini-

ţial pentru a proteja L'Oréal 

de o posibilă naţionalizare în 

Franţa. Vânzarea anunţată 

miercuri pune capăt mai mul-

tor ani de speculaţii, potrivit 

cărora Nestle îşi va diminua 

participaţia la L'Oréal, pe mă-

sură ce directorul general Mark 

Schneider restructurează cel 

mai mare producător mondi-

al de alimente.

Analişti sunt de părere că 

tranzacţia este una benefi că 

pentru ambele companii, de-

oarece reduce expunerea Ne-

stle pe L'Oréal, care în pre-

zent este supraevaluată, în 

timp ce pentru L'Oreal răs-

cumpărarea acţiunilor deţi-

nute de Nestle permite men-

ţinerea controlului în mâini-

le familiei Bettencourt 

Meyers, susţine Martin De-

boo, analist la Jefferies.

„Este o nouă etapă în pro-

gramul de transformare a Ne-

stle demarat de Mark Schnei-

der. Întrebarea este dacă a-

ceasta este o singură tranzac-

ţie sau începutul unei faze de 

ieşire din acţionariatul L'Oreal 

de către Nestle, care va con-

tinua în următorii ani”, a spus 

Martin Deboo.

De la numirea sa la con-

ducerea Nestle, în 2017, 

Mark Schneider a luat une-

le măsuri curajoase, precum 

vânzarea diviziei de dulciuri 

din SUA, a mărcilor de apă 

îmbuteliată de pe segmen-

tul de mass-market sau a 

produselor de îngrijire a pie-

lii. În schimb, Mark Schnei-

der s-a concentrat pe dome-

nii cu creştere puternică, 

precum cafeaua, alimentele 

pentru animalele de compa-

nie şi produsele de consu-

mer health. De exemplu, 

acordul în valoare de 7,15 

miliarde de dolari convenit 

de Mark Schneider pentru a 

obţine dreptul de a vinde 

produse de cafea marca Star-

bucks în supermarketuri, re-

staurante şi operaţiuni de 

catering a impulsionat vân-

zările de cafea. În paralel, 

Nestle şi-a extins afacerile 

cu vitamine şi suplimente.

Nestle, cea mai mare 

companie de produse ali-

mentare şi băuturi din lu-

me, este prezentă în 189 de 

ţări din întreaga lume. Ne-

stle oferă un portofoliu larg 

de produse şi servicii pen-

tru oameni şi animale de 

companie, pentru tot par-

cursul vieţii. Cele peste 2000 

de branduri ale Nestle in-

clud nume emblematice pre-

cum Nescafe, Nespresso, 

Maggi şi Nido.

L'Oréal este o companie 

franceză de dimensiuni mari 

şi cea mai importantă corpo-

raţie din industria cosmetică 

şi a înfrumuseţării. Având se-

diul în Paris, L'Oréal avea un 

profi t de peste 1,6 miliarde € 

în anul 2005.

Nestle îşi va diminua participaţia 
la L'Oreal până la 20%
Nestle a decis să vândă grupului francez de cosmetice L'Oreal un pachet de 22,3 milioane 
acţiuni proprii la un preţ de 400 de euro pentru fiecare acţiune

Nestle va vinde grupului francez L'Oreal un pachet de 22,3 milioane acţiuni proprii

Fabricile de vaccinuri 

din Uniunea Europeană 

ar urma să producă anul 

viitor aproximativ 3,6 

miliarde doze de vaccin 

împotriva COVID-19, în 

condiţiile în care produc-

ţia mondială este estimată 

la peste 20 de miliarde, 

au declarat miercuri pen-

tru Reuters doi ofi ciali 

europeni de rang înalt.

În prezent, ţările UE ad-

ministrează doza booster, în 

condiţiile în care 70% din 

populaţia UE are schema de 

vaccinare completă, compa-

rativ cu doar 7% din popu-

laţia Africii.

„Vom produce în Europa 

mult mai mult decât avem 

nevoie”, a declarat un ofi-

cial european, la un briefi-

ng de presă, adăugând că 

administrarea dozei booster 

în blocul comunitar nu in-

tră în conflict cu obiectivul 

referitor la vaccinarea între-

gii populaţii a globului, pen-

tru că UE produce mult mai 

multe doze decât are nevo-

ie pentru statele membre.

Fabricile din UE vor pro-

duce 3,6 milioane de doze 

de vaccin împotriva CO-

VID-19 în 2022, în creştere 

faţă de aproximativ trei mi-

liarde de doze în acest an, 

a mai spus oficialul citat de 

Reuters, care a adăugat că 

„este mult mai mult decât 

avem nevoie pentru a vac-

cina şi a administra şi doza 

booster populaţiei noastre ”

Însă, oficialul UE nu a 

oferit şi cifre detaliate pri-

vind producţia realizată de 

fiecare dintre producătorii 

de vaccinuri.

Până acum, cei mai ma-

ri producători de vaccin îm-

potriva COVID-19 din Euro-

pa au fost Pfizer Inc şi Bi-

oNTech. Alţi producători cu 

facilităţi în UE sunt Astra-

Zeneca, Moderna şi John-

son & Johnson. De aseme-

nea, grupul Novavax are ca-

pacităţi de producţie în UE 

şi urmează ca în scurt timp 

să înceapă să livreze doze 

de vaccin în Europa.

Un al doilea ofi cial euro-

pean citat de Reuters a esti-

mat că anul viitor producţia 

mondială de vaccinuri împo-

triva COVID-19 va depăşi 20 

de miliarde de dolari, citând 

în sprijinul acestor estimări 

planurile de majorare a ca-

pacităţilor anunţate de pro-

ducătorii de vaccinuri din 

China şi Rusia.

3,6 miliarde de doze de vaccin 
vor fi produse în UE, în 2022
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 27.500 eu-
ro, negociabil. Informaţii supli-
mentare 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. Informa-
ţii 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 auxilia-
re pe lângă casă. Pentru infor-

maţii 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: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, 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. (6.7)

¤ 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. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

¤ 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 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat, cart. Mă-
răști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, ben-
zină + GLP, PRITAX + DANIEL. In-
formaţii la telefonl 
0724-681273. (4.5)

¤ 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. 

(18.50)

¤ 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. (15.45)

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

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
puțin folosit, în stare bună, preț 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (1.7)

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

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

MOBILIER

¤ Vând 2 dulapuri cu două 
uși, din lemn masiv, furmir 
nuc. Informaţii la telefon 
0745-300323 sau 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând pătuţ copii din lemn, 
cu 2 sertare, preţ 200 RON. 

Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ 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 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-Kaufland-Jysk sau str. N. Ti-
tulesc-Albii-Albac. Ofer 500 eu-
ro, preţul oferit de casele de 
amanet, reprezintă valore sen-
timentală. 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 pomi fructiferi, doi de 
nuci și pruni. Tel. 0745-300323 
sau 0264-424005. (1.7)

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

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preţ între 1 RON 
și 1,20 RON, pentru cantităţi mai 
mari livrăm și acasă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-265436.

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Tel. 0745-300323 sau 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând miere de albine direct din 
gospodărie proprie. Informaţii la 
telefon 0264-535847 sau 
0745-265436.

¤ Vând cărucior copii, albie 
plastic pentru copii. Informaţii la 
tel. 0745-300323 sau 
0264-424005. (1.7)

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

¤ Vând loc de veci nou (4 locuri) 
amenajate, în Feleac, lângă Bise-
rica Șt. cel Mare sau schimb cu si-
milar în Mănăștur. Informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0728-13639. (1.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă, preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ 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.

CITAȚII

¤ Numiții Dancs Flora, Dancs 
Ana, Dancs Zaharia, Pleșa Todor, 
Pleșa Krecsun, Pleșa Anna, 
Dancs Todora, Dancs Maria, 
Dancs Petre, Dancs Flore, Dancs 
Irina, Danciu Ana, toți cu domici-
liu necunoscut, sunt citați la Ju-
decătoria Huedin pe data de 
09.02.2022, ora 13:30, sala 4, 
în calitate de pârâți în dosarul 
civil nr.1685/242/2019, în pro-
cesul de uzucapiune cu recla-
mantul ONUȚU ADRIAN NICO-
LAE CĂTĂLIN.

PIERDERI

¤ Pierdut  certificatele consta-
tatoare aferente sediului profe-
sional și punctului de lucru din 
sat Feleacu, com Feleacu, nr. 
5A, jud. Cluj, ale Întreprinderii 
individuale MÂRZA DARIUS 
ENEEA, cu sediul în sat Felea-
cu, com. Feleacu, nr. 5B, jud. 
Cluj, F12/503/2013, C.U.I. 
31420918. Se declară nule.

¤ Pierdut C.I.F. 19589242, dr. 
Tőkés Estera medic stomatolog. 
Îl declar nul.
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

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

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 

ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deținerea autorizației ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere 
categ. B.

• PROIECTANT INSTALAȚII DE UTILIZARE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare, inginer petrol-gaze/ instalatii pentru construcții. 

Detinerea autorizatiei ANRE gradul PGIU/PGD/. Experienţă în domeniul: minim 1 
an vechime cu grad PGIU/PGD sau experienţa minim 1 an în activitatea de proiectare 
sub coordonarea directă a unui Instalator autorizat PGIU în fi rmă autorizată ANRE. 
Deprinderi utilizare MS Offi ce, AUTOCAD.

• MUNCITOR REVIZII ȘI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca și Câmpia Turzii
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și 

meserii, cu califi care in meseria de instalator gaze naturale. Experiență minim 1 
an în instalații. Permis de conducere categ. B.

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.01.2022, pe adresa de e-mail: ionela.
muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 0786 711 020
www.eon.ro

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

ANUNŢ 

Merciu Cristian, titular al proiectului „Prelungire 
conductă de apă şi branşament apă“ propus a fi  amplasat 
în comuna Borșa, sat Giula, CF nr.63914 Borșa și CF 63021 
Borșa, jud.Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu 
solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare pentru proiectul “Prelungire conductă de apă și 
branșament apă” propus a fi  amplasat în comuna Borșa, 
sat Giula, CF nr.63914 Borșa și CF 63021 Borșa, jud.Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților, nr.99, în zilele de luni-joi între orele 9-14, 
vineri între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.

ANUNŢ

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
ROMANIA SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE 
PLATFORMĂ NEACOPERITĂ DEPOZITARE PRODUSE FINITE ÎN 
INCINTA FABRICII DE IPSOS TURDA“, propus a fi  amplasat 
în mun. Turda, str. 22 Decembrie 1989, nr. 17, jud. Cluj, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluarii impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
„CONSTRUIRE PLATFORMĂ NEACOPERITĂ DEPOZITARE 
PRODUSE FINITE ÎN INCINTA FABRICII DE IPSOS TURDA“, 
propus a fi  amplasat în mun. Turda, str. 22 Decembrie 1989, 
nr. 17, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni - joi, între orele 9,00-
14,00 și vineri între orele 9,00-13,00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM ŞOFER &
MANIPULANT MARFĂ

Unde?
Localitatea Florești
Judeţul Cluj

Cerințe:
•Cu permis de conducere categoria B
•Capacitate fi zică bună și tare, rapiditate, abilitate
•Permis de conducere categoria B
•Nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
•Salar Atractiv
•Program fl exibil
•Bonusuri, premii
•Asigurăm sau plătim drumul la loc de muncă

Desfăşurarea activităţii de lucru
•Va avea loc pe raza judeţelor: Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureş, Bihor şi Sălaj.

Informaţii: între orele 9-18
Tel 0748 883 637

info@containeretextile.ro



SPORTSPORT.
joi, 9 decembrie 2021

Cămin nou 
pentru sportivii 
de la „U” Cluj
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj și-a deschis propriul că-
min pentru sportivi. Sportivii 
clubului au de acum casa lor, 
confortabilă, utilă și la doi 
pași de bazele sportive.
Căminul poate caza 74 de 
sportivi în camere cu un pat 
și cu două paturi.
„Am realizat acest obiectiv, 
după alte obiective realizate, 
cum ar fi sediul clubului, baza 
de recuperare și refacere, sa-
la de forţă și sala de incalzi-
re, din dorinţa de a oferi 
sportivilor noștri condiţii cât 
mai bune de pregătire, recu-
perare și odihnă. Pentru vii-
tor ne dorim să deschidem 
propria cantină – restaurant 
pentru a putea oferi sportivi-
lor și o alimentaţie pe măsu-
ra efortului pe care îl depun”, 
au transmis oficialii clubului.

Ana Bogdan, 
eliminată la Angers
Ana Bogdan a fost învinsă fă-
ră drept de apel de rusoaica 
Natalia Vihlianţeva, cu 6-2, 
6-2, miercuri, într-un meci 
din prima rundă a turneului 
WTA 125 de la Angers 
(Franţa), dotat cu premii to-
tale de 115.000 de dolari.
Românca (29 ani, 113 WTA) 
a câștigat doar 22 de puncte 
pe propriul serviciu din tota-
lul de 32.
Vihlianţeva (24 ani, 244 
WTA) s-a impus după 62 de 
minute, aceasta fiind prima 
confruntare dintre cele două 
în circuitul profesionist.
Ana Bogdan s-a ales cu 1.008 
euro și un punct WTA pentru 
participare.

Haller, de neoprit 
în Liga Campionilor
Sebastien Haller, atacantul 
echipei Ajax Amsterdam, a re-
ușit să marcheze în fiecare 
dintre cele șase meciuri din 
faza grupelor Ligii 
Campionilor la fotbal, ega-
lând astfel recordul realizat de 
portughezul Cristiano Ronaldo 
în ediţia 2017-2018 a celei 
mai importante competiţii 
continentale intercluburi.
Haller, care a înscris din pe-
nalty pentru Ajax în meciul 
cu Sporting Lisabona (4-2), 
disputat marţi seara, este 
liderul clasamentului mar-
catorilor din actuala ediţie 
a Champions League, cu 10 
goluri, unul în plus faţă de 
polonezul Robert 
Lewandowski (Bayern 
Munchen).
Argentinianul Lionel Messi a 
reușit o „dublă” pentru 
Paris Saint-Germain în me-
ciul cu FC Bruges (4-1), con-
solidându-și poziţia secundă 
în ierarhia all-time a gol-
gheterilor Ligii Campionilor, 
cu un total de 125 de go-
luri. Lider este Cristiano 
Ronaldo (Manchester 
United), cu 140 de goluri.
Messi, care a cucerit recent 
al șaptelea său Balon de 
Aur, este jucătorul cu cele 
mai multe goluri marcate 
pentru un singur club în a-
ceastă competiţie (120, în 
tricoul lui FC Barcelona).

Pe scurt

PUBLICITATE

Cristina Laslo a fost 

desemnată cea mai bună 

jucătoare a echipei femini-

ne de handbal CS Minaur 

Baia Mare în 2021, 

a anunţat clubul, mier-

curi, pe site-ul său ofi cial

Conducătorii, managerii şi 

antrenorii secţiei de handbal 

feminin au optat pentru cen-

trul naţionalei la fi nalul unui 

an în care Minaur s-a clasat 

pe locul doilea în Liga Naţio-

nală (sezonul 2020-2021) şi pe 

locul 3 în EHF European Lea-

gue (sezonul 2020-2021). În 

stagiunea în curs, după 9 eta-

pe, Minaur se afl ă pe locul 8.

Cristina Laslo le-a devan-

sat în clasamentul fi nal pe ex-

trema Ana Maria Tănasie (lo-

cul al doilea), interul sârb Je-

lena Lavko (locul al treilea), 

centrul Andreea Popa (locul 

patru), extrema japoneză Asu-

ja Fujita şi pivotul ucrainean 

Iaroslava Burlacenko (la ega-

litate pe locul al cincilea).

Cristina Laslo evoluează 

în această perioadă la Cam-

pionatul Mondial de Hand-

bal feminine din Spania şi es-

te cea mai bună marcatore 

după meciurile din faza gru-

pelor. Clujeanca a punctat de 

16 ori în trei meciuri.

Clujeanca Laslo, 
cea mai bună jucătoare 
de la Minaur în 2021

Britanica Emma 

Răducanu, câştigătoare 

în urmă cu câteva luni0 

la US Open, a fost desem-

nată revelaţia anului 2021 

de către WTA. 

Australianca Ashleigh 

Barty, liderul mondial, 

a primit pentru a doua 

oară distincţia de cea mai 

bună jucătoare a anului,

Emma Răducanu, în vâr-

stă de 19 ani, al cărei tată 

este român, a devenit pri-

ma jucătoare venită din ca-

lificări care a câştigat un 

Grand Slam, cel de la Flus-

hing Meadows din luna sep-

tembrie. Răducanu a fost 

prima jucătoare din Marea 

Britanie câştigătoare a unui 

turneu de Mare Şlem în ul-

timii 44 de ani.

După succesul ei de la 

US Open, Răducanu a dez-

amăgit la următoarele tur-

nee, fiind eliminată la In-

dian Wells în turul doi, la 

Cluj Napoca în sferturi şi 

la Linz în primul tur. Brita-

nica este acum pe locul 19 

în clasamentul WTA.

Barty, care a mai obţinut 

această distincţie în 2019, a 

câştigat cinci titluri în acest 

an, printre care al doilea său 

turneu de Mare Şlem la Wim-

bledon, unde a învins-o pe 

Karolina Pliskova (Cehia). De 

asemenea, ea şi-a apărat titlul 

la Miami şi a triumfat la Mel-

bourne, Stuttgart şi Cincin-

nati, încheind pentru al trei-

lea an la rând pe prima pozi-

ţie a ierarhiei WTA.

Jucătoarea cehă Barbora 

Krejcikova a fost desemnată 

jucătoarea care a progresat 

cel mai mult, ea impunân-

du-se în acest an la Roland 

Garros. Krejcikova a fost pre-

miată şi pentru că a alcătuit 

cea mai bună pereche la du-

blu în acest sezon alături de 

compatrioata sa Katerina Si-

niakova. Ele au mai obţinut 

această distincţie în 2018.

Britanica Emma Răducanu, 
revelaţia anului în circuitul WTA

Meciul de la Ploieşti s-a 

jucat pe ploaie rece, fi ind 

presărat de multe durităţi 

din partea celor două 

echipe şi decis de un gol 

destul de noroc din partea 

lui Ceobotaru.

În minutul 3, gazdele oferă 

prima intervenţie a meciului 

după ce Bratu centrează în ca-

reu, Măzărache reuşeşte să re-

ia cu capul din 5 metri, dar tri-

mite balonul pe lângă poartă. 

Replica „studenţilor” a venit în 

minutul 17, când Ribeiro reu-

şeşte să reia cu capul din 6 me-

tri după ce Acolatse trimite ba-

lonul în careu, dar Avram a in-

tervenit şi a respins în lateral.

În minutul 30, Ţicu a centrat 

în careu, mingea este respinsă, 

Meijers trage din întoarcere, Gor-

cea respinge în faţă, balonul 

ajunge tot la Meijers, dar scapă 

mingea în afara terenului. În mi-

nutul 37, Bratu urmăreşte min-

gea respinsă dintr-un corner, tra-

ge e la aproximativ 25 de me-

tri, dar mingea ajunge direct în 

braţele lui Gorcea.

După o primă repriză în-

cheiat 0-0, golul victorie avea 

să vină în minutul 69. Petro-

lul deschide scorul după o 

centrare din corner, Măzăra-

che se înalţă bine la prima 

bară şi reia cu capul spre col-

ţul lung, Gorcea respinge în 

faţă, iar Cebotaru marchea-

ză din 2 metri.

În minutul 80, Ispas ba-

te o lovitură liberă din la-

teral, dar mingea trece pes-

te bară. Dican trimite ba-

lonul pe lângă zid dintr-o 

lovitură liberă în minutul 

84, dar balonul trece pe 

lângă poartă.

În minutul 87, Diarra îi 

pasează din stânga careu-

lui lui Boţogan, care scapă 

singur cu Gorcea şi trimi-

te direct în portar. Boţogan 

recuperează mingea, dar e 

şi agăţat de portar, o pa-

sează prin alunecare în cen-

tru, Diarra insistă şi şutea-

ză în blocaj, balonul sare 

tot la Boţogan, ridicat de 

joc, şi reia din 6 metri pes-

te poartă.

Partida se termină cu sco-

rul 1-0 pentru FC Petrolul, sin-

gurul gol fi ind marcat de Ce-

obanu în minutul 69.

Trupa antrenată de Erik 

Lincar a încheiat anul calen-

daristic pe locul al treilea în 

clasamentul din Liga a 2-a, 

fi ind la 9 puncte de liderul 

Petrolul şi la alte două punc-

te de FC Hermannstadt.

Lincar vrea 4-5 transferuri

Universitatea Cluj caută în 

această perioadă să se întă-

rească în mai multe zone ale 

terenului. Lincar şi-ar dori cel 

puţin un fundaş, un atacant 

şi doi mijlocaşi. Marea pro-

blemă pentru Universitatea 

Cluj a fost faza de atac în ce-

le 16 meciuri.

„Şepcile Roşii” au marcat 

doar 25 de goluri până acum, 

în condiţiile în care Petrolul, 

Hermannstadt şi Buzău au dat 

toate peste 33 de goluri.

„S-ar putea să încercăm 

şi mai mult de patru-cinci 

transferuri. Petrolul, de exem-

plu, am văzut că are un lot 

numeros, iar noi, din păca-

te, nu am reuşit să facem as-

ta, mai ales că am transfor-

mat această echipă în pro-

porţie de 80 la sută în vară. 

Acum, dacă vom avea resur-

sele necesare şi vom găsi ju-

cătorii potriviţi, va trebui să 

facem transferuri”, a decla-

rat Erik Lincar după partida 

cu Petrolul, pierdută de „U” 

Cluj la limită, cu 0-1.

„U” Cluj a pierdut derby-ul cu Petrolul. 
Lincar anunţă transferuri în iarnă.
„U” Cluj a pierdut cu 1-0 meciul cu Petrolul Ploiești, ultimul din 2021 jucat 
de formația în „alb-negru” în Liga a 2-a

Universitatea Cluj a pierdut ultimul meci disputat în 2021 în Liga a 2-a
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