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Aproape 500 de elevi 
clujeni, infectaţi cu COVID
În Cluj-Napoca, 53 de şcoli, grădiniţe şi li-
cee au cel puţin o clasă suspendată din ca-
uza infecţiei cu COVID-19.  Pagina 2

SOCIAL

Consiliere gratuită 
de Blue Monday
Din 2005, cea de-a treia zi de luni din ianu-
arie e numită Blue Monday şi este conside-
rată cea mai deprimantă zi din an. Pagina 4

ACTUALITATE

Zboruri noi din Cluj 
în vara lui 2022
Compania aeriană Blue Air va opera zbo-
ruri din Cluj-Napoca spre cele mai popu-
lare destinaţii de la mare.  Pagina 7

ECONOMIE

7 mil. € de la buget 
pentru bursele elevilor
7 milioane de euro este suma prevăzută 
de la bugetul municipiului Cluj-Napoca 
pentru bursele elevilor, în 2022.  Pagina 5

ACTUALITATE

Weekend plin pentru 
pompierii clujeni
12 intervenţii au avut pompierii clujeni în 
doar trei zile, în mai multe situaţii exis-
tând persoane rănite.  Pagina 6

POLITICĂ

Un nou scandal îl vizează 
pe Boris Johnson
Premierul britanic este criticat în propriul 
partid şi se confruntă cu cea mai gravă cri-
ză de la sosirea sa la putere.  Pagina 8
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

România, cele mai mari scumpiri din ultimii 10 ani
Inflația în România a încheiat anul 2021 cu 8,2%. Atât facturile la gaze naturale și electricitate, cât și alimentele 
de pe rafturile magazinelor au înregistrat scumpiri record anul trecut.  Pagina 5

Unde pot fi vaccinați 
copiii între 5 și 11 ani?
Șapte centre din Cluj sunt dedicate vaccinării copiilor
Platforma de programare pentru vaccinarea împotriva coronavirusului 
a copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani este deschisă, 
iar din 26 ianuarie va începe vaccinarea propriu-zisă.  Pagina 3

Ziua Culturii Naționale a fost și în acest an marcată într-un mod inedit la Cluj-Napoca. În seara de sâmbătă, 
15 ianuarie, pe clădirea Teatrului Național „Lucian Blaga” au fost proiectate imagini cu Mihai Eminescu, 
cea mai importantă voce poetică din literatura română. 

Chipul lui Mihai Eminescu, proiectat pe Teatrul Cluj
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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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Absolvenţii Universităţii 

de Farmacie şi Medicină 

„Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca au obţinut 

cele mai bune punctaje 

la examenul naţional 

de rezidenţiat

În urma analizării date-

lor privind rezultatele ob-

ţinute de candidaţii la exa-

menul naţional de intrare 

în rezidenţiat din 21 no-

iembrie 2021, Universita-

tea de Medicină şi Farma-

cie „Iuliu Haţieganu” din 

Cluj-Napoca se află pe lo-

cul întâi în topul universi-

tăţilor de profil, fiind ur-

mată, pe locul al doilea, de 

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Carol Davila” 

din Bucureşti.

Absolvenţii universităţii 

clujene au obţinut cea mai 

mare rată de promovare, dar 

şi cele mai mari punctaje.

În ceea ce priveşte procen-

tul de candidaţi promovaţi, a-

tât la nivelul promoţiei 2021, 

cât şi la nivelul absolvenţilor 

din toţi anii, UMF „Iuliu Ha-

ţieganu” înregistrează din nou 

cea mai mare rată de promo-

vare din întreaga ţară, la toa-

te cele trei domenii.

1.600 de candidaţi 
au promovat examenul

Din cei peste 1.600 de can-

didaţi înscrişi la centrul de 

examinare din Cluj-Napoca, 

au promovat:

Candidaţi absolvenţi ai pro-

moţiei 2021:

Medicină – 97,89%

Medicină Dentară – 95,79%

Farmacie – 94,5%

Candidaţi absolvenţi din 

toate promoţiile:

Medicină – 92,75%

Medicină Dentară – 86,49%

Farmacie – 91,46%

Absolvenţii universităţii 

de medicină şi farmacie clu-

jene au avut şi cele mai bu-

ne rezultate la grilele de con-

curs. Astfel, aceştia au obţi-

nut cele mai multe puncta-

je de peste 800, la toate ce-

le trei domenii:

Medicină – 45,76%

Medicină dentară – 52,69%

Farmacie – 11,11%

Concursul naţional de in-

trare în rezidenţiat s-a desfă-

şurat în centrele universitare 

din Bucureşti, Cluj-Napoca, 

Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi 

Timişoara, sub formă de 

test-grilă cu 200 de întrebări 

pentru fi ecare domeniu, iden-

tice pentru toate centrele uni-

versitare, pe o durată de pa-

tru ore. Potrivit metodologiei 

de concurs stabilite de Minis-

terul Sănătăţii, punctajul mi-

nim de promovare a exame-

nului de rezidenţiat a fost de 

60% din punctajul maxim re-

alizat la nivel naţional pentru 

fi ecare domeniu.

La nivel naţional, un nu-

măr record de 12.564 de can-

didaţi au concurat pentru 

cele 6.311 locuri şi posturi 

oferite de Ministerul Sănă-

tăţii în cele trei domenii de 

pregătire: 3.942 de locuri şi 

posturi pentru domeniul me-

dicină, 1.190 de locuri pen-

tru medicină dentară, 1.087 

de locuri pentru farmacie şi 

un număr de 92 locuri pen-

tru ministerele cu reţea sa-

nitară proprie.

Absolvenţii UMF Cluj, cele mai mari note la rezidenţiat

Paula COPACIU
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Conform datelor furnizate 

vineri, 14 ianuarie, 

de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj, 471 de elevi 

şi 147 de profesori (sau 

personal nedidactic, auxi-

liar) din judeţ sunt infec-

taţi cu COVID-19, rezul-

tând suspendarea activită-

ţii faţă în faţă pentru 95 

de şcoli, grădiniţe şi licee, 

dintre care 53 

doar în Cluj-Napoca.

Statistica datelor colectate 

de la nivelul tuturor unităţi-

lor de învăţământ preuniver-

sitar din judeţul Cluj, privind 

situaţia epidemiologică din u-

nităţile de învăţământ preu-

niversitar, cuprinse în reţea-

ua şcolară a judeţului Cluj, 

este următoarea:

¤ Număr de unităţi de învă-

ţământ cu activitatea faţă în 

faţă suspendată (50% din to-

talul claselor unităţii sunt sus-

pendate) – 1

¤ Număr de unităţi de învă-

ţământ integral în sistem on-

line (solicitare a unităţii şi 

aprobare IŞJ Cluj) – 1

¤ Număr de clase din unităţi-

le de învăţământ cu activitatea 

faţă în faţă suspendată – 276

¤ Număr de cazuri active pre-

şcolari/elevi confi rmaţi CO-

VID-19 – 471

¤ Număr de cazuri active 

personal confirmat CO-

VID-19 (didactic, nedidac-

tic, auxiliar) – 147

Şcolile din Cluj continuă 
activitatea faţă în faţă

Având în vedere prevederi-

le de actualitate ale Ordinului 

Comun al Ministerului Sănătă-

ţii şi Ministerului Educaţiei, 

pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activităţii în ca-

drul unităţilor/ instituţiilor de 

învăţământ în condiţii de sigu-

ranţă epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu vi-

rusul SARS-Co-V-2 şi faptul că 

la nivelul judeţului Cluj rata de 

ocupare a paturilor de spital 

destinate îngrijirii pacienţilor 

infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 

este sub 75% (Cluj – 28%), 

toate unităţile de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Cluj 

vor desfăşura activitatea edu-

caţională cu prezenţă fi zică, în-

cepând de luni, 17 ianuarie.

Elevii merg la şcoală 
în funcţie de numărul 
de paturi ocupate

Comitetul Naţional pen-

tru Situaţii de Urgenţă (CN-

SU) a decis ca în baza unui 

ordin comun al Ministeru-

lui Educaţiei şi Ministeru-

lui Sănătăţii, desfăşurarea 

cursurilor cu prezenţă fizi-

că în unităţile de învăţă-

mânt preuniversitar/cone-

xe să fie permisă în funcţie 

de rata de ocupare la nivel 

judeţean a paturilor de spi-

tal destinate îngrijirii paci-

enţilor cu COVID-19.

Conform primarului Emil 

Boc, gradul de ocupare a pa-

turilor din spitale la Cluj-Na-

poca este de 42%, ceea ce în-

seamnă că elevii clujeni vor 

mere fi zic la cursuri.

„Gradul de ocupare a pa-

turilor Covid din spitale şi 

terapie intensivă este de 42% 

în Cluj. Asta înseamnă că 

de luni, şcolile îşi pot des-

făşura normal orele, fără ni-

ciun fel de interdicţie, dacă 

se publică noul ordin în Mo-

nitorul Oficial”, a precizat 

edilul, vineri, la un pot de 

radio local.

Conform primarului Emil 

Boc, pentru ca elevii să trea-

că la ore online este nevoie 

de atingerea unui prag de 70% 

a gradului de ocupare a patu-

rilor din spitale.

„Suntem departe de 

acest prag la Cluj. Dar aces-

tea sunt date preliminare 

care trebuie confirmate de 

ordinul de ministru publi-

cat în Monitorul Oficial. 

E o decizie raţională lua-

tă de autorităţile naţiona-

le. Dacă se va confirma 

acest lucru şi datele de la 

Cluj sunt certe cu privire 

la gradul de ocupare a pa-

turilor din spitale, înce-

pând de luni înseamnă că 

viaţa şcolară se va desfă-

şura normal, nu online”, 

a mai spus Emil Boc.

Până în prezent, desfă-

şurarea orelor în format fi-

zic era condiţionată de gra-

dul de vaccinare a profe-

sorilor din fiecare unitate 

de învăţământ.

Aproape 500 de elevi 
clujeni au COVID-19
În Cluj-Napoca, 53 de școli, grădinițe și licee au cel puțin o clasă suspendată 
din cauza infecției cu COVID-19 în rândul elevilor sau al profesorilor

În Cluj-Napoca, 53 de şcoli, grădiniţe şi licee au cel puţin o clasă suspendată din cauza infecţiei cu COVID-19
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ANCA DANA BUZOIANU | rectorul UMF Cluj

 „Suntem mândri de absolvenții noștri, 
care au reușit să obțină rezultate atât de bune 
la concursul de rezidențiat, în ciuda contextului 
difi cil din ultimii doi ani. Îi felicit pe noii noștri 
colegi rezidenți, dar și pe cadrele didactice 
care i-au pregătit și i-au îndrumat 
pe parcursul anilor de studiu“
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Românii îşi pot adminis-

tra doza booster de vaccin 

împotriva COVID-19 

la 4 luni după fi nalizarea 

schemei. Anterior, 

termenul era de 6 luni.

Preşedintele Comitetului Na-

ţional de Coordonare a Activi-

tăţilor privind Vaccinarea an-

ti-COVID, Valeriu Gheorghiţă, a 

anunţat, joi, devansarea terme-

nului de administrare a dozei 

de booster de la şase luni la pa-

tru luni pentru toate tipurile de 

vaccinuri efectuate în momen-

tul de faţă în România.

„Toate persoanele care au cel 

puţin patru luni de la prima 

schemă de vaccinare completă 

pot să meargă să efectueze do-

za de booster, tocmai pentru a 

da posibilitatea de a completa 

schemele de vaccinare în mo-

mentul de faţă, pentru că date-

le ştiinţifi ce ne arată o protecţie 

sporită, o refacere – dacă vreţi 

– a efi cienţei vaccinurilor faţă 

de infecţia cu varianta Omicron.

De ce s-a ales acest prag de pa-

tru luni? Ne-am uitat la ce se în-

tâmplă în celelalte ţări europene. 

Majoritatea au ales două praguri: 

de trei luni sau de patru luni. Am 

decis să optăm pentru pragul de 

patru luni, pentru că datele ştiin-

ţifi ce ne arată că protecţia faţă de 

varianta Omicron începe să sca-

dă destul de mult după cea de-a 

patra lună de la prima schemă de 

vaccinare”, a arătat el, în cadrul 

unei conferinţe de presă susţinu-

te la Palatul Victoria.

Şeful CNCAV a adăugat că, 

din punct de vedere al efectu-

lui imunologic, prin administra-

rea mai devreme de patru luni 

„se pierde efectul de booster re-

al” al dozei de vaccin asupra 

răspunsului imun.

„Această modifi care va fi  dis-

ponibilă începând de luni, 17 

ianuarie. Practic, de luni, toate 

persoanele care au minim pa-

tru luni de la prima schemă de 

vaccinare se pot prezenta pen-

tru efectuarea dozei de booster, 

incluzând aici toate persoanele 

de peste 12 ani”, a mai spus el.

Valeriu Gheorghiţă a menţio-

nat că persoanele care la prima 

schemă de vaccinare au primit 

un vaccin pe bază de ARN me-

sager vor putea opta doar pen-

tru un vaccin similar. De aseme-

nea, cei care s-au vaccinat cu As-

traZeneca vor putea opta pentru 

unul dintre cele două vaccinuri 

pe bază de ARN mesager.

„Singura diferenţă este la pe-

roanele care au primit o doză de 

vaccin Johnson & Johnson, ca-

re pot opta la booster, la cerere, 

pentru a efectua acelaşi tip de 

vaccin, adică Johnson. Recoman-

darea noastră fermă este de a se 

administra un vaccin pe bază de 

ARN mesager la booster (...) pen-

tru că efectul imunogen este su-

perior”, a explicat el.

Booster-ul poate fi făcut 
la patru luni după doza 2

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Ministerul Sănătăţii 

a anunţat, vineri, 

că a modifi cat Protocolul 

de tratament al infecţiei 

cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit unui comunicat, 

schimbările vizează creşterea 

accesibilităţii pacientului la tra-

tament precoce în ambulatoriu.

„Conform modifi cărilor, 

medicaţia antivirală orală va 

putea fi  prescrisă în centrele 

ambulatorii de evaluare de că-

tre medicii de orice speciali-

tate pentru pacienţii infectaţi 

cu SARS-CoV-2. Unul dintre 

medicamente, respectiv Favi-

piravir, va putea fi  eliberat, în 

viitor, în farmaciile cu circu-

it deschis, numai pe bază de 

prescripţie medicală”, se ara-

tă într-un comunicat la MS.

Ordinul pentru modifi carea 

anexei la Ordinul ministrului 

Sănătăţii nr. 487/2020 pentru 

aprobarea protocolului de tra-

tament al infecţiei cu virusul 

SARS-CoV-2 a fost publicat joi 

în Monitorul Ofi cial.

Alexandru Rafi la a declarat, 

marţi, că „în farmacii, nu putem 

să punem în vânzare către pu-

blic decât medicamente reco-

mandate de comisia de specia-

litate a Ministerului Sănătăţii”.

„Vreau să fi u foarte tranşant. 

Încercăm să facem acest lucru 

pentru Favipiravir, este un me-

dicament antiviral care poate 

să scurteze cu două-trei zile 

durata bolii, dar care nu infl u-

enţează în niciun fel formele 

complicate şi decesul. Asta 

spun cele câteva studii clinice 

referitoare la Favipiravir. Încer-

căm să găsim o soluţie, însă 

persoanele care pot să ia Favi-

piravir în ambulatoriu, pot să 

ia după ce sunt evaluate din 

punct de vedere al stării de să-

nătate – şi nu mă refer la CO-

VID, ci la alte tipuri de afecţi-

uni pentru că sunt medicamen-

te foarte toxice – şi ulterior prin 

prescripţie medicală.

Celălalt medicament, Ar-

bidol, este un medicament 

pentru care nu există la nivel 

global niciun studiu care să 

arate că infl uenţează în vre-

un fel infecţia cu coronavirus. 

În consecinţă Comisia de bo-

li infecţioase a Ministerului 

Sănătăţii nu a putut să reco-

mande încât ANMDM să poa-

tă să elibereze autorizaţie de 

punere pe piaţă. Eu nu pot 

decât să respect părerea cole-

gilor mei infecţionişti care au 

această responsabilitate”, a 

spus ministrul Sănătăţii.

Antiviralul Favipiravir va putea 
fi cumpărat din farmacii

Carmen LUCUŢ
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Se pot face programări 

pe platforma naţională 

de programare pentru 

vaccinare împotriva 

COVID-19 pentru copiii cu 

vârste între 5 şi 11 ani, iar 

din 26 ianuarie, va începe 

vaccinarea propriu-zisă.

Programările se pot reali-

za doar în centrele de vacci-

nare dedicate acestora, regă-

site în platformă cu denumi-

rea P_Ped. Vaccinarea anti-Co-

vid se poate realiza şi fără 

programare, prin prezentare 

directă în centrele de vacci-

nare dedicate copiilor, din 

Cluj-Napoca şi celelalte ora-

şe din judeţul Cluj.

„De azi, 13 ianuarie, ora 

17:30, este disponibilă posi-

bilitatea de programare la vac-

cinare a copiilor cu vârsta cu-

prinsă între 5-11 ani, în cabi-

netele de vaccinare pediatri-

ce confi gurate în platformă P_

PED, prima zi disponibilă pen-

tru programare fi ind 26 ianu-

arie”, se arată pe platformă.

În perioada 13-25 ianua-

rie, copiii cu vârsta de pes-

te 12 ani, care se adresează 

pentru vaccinare cu prima 

doză în centrele de vaccina-

re în care sunt organizate şi 

cabinete de vaccinare pedi-

atrice, se vor prezenta direct, 

fără programare în platfor-

mă, pe timpul programului 

de lucru al centrelor.

În ce condiţii 
se face vaccinarea?

CNCAV a făcut mai multe 

precizări cu privire la modul 

în care se va realiza vaccina-

rea pentru această categorie 

de vârstă.

¤ sunt obligatorii acordarea 

consimţământului informat 

de către părinţi sau de către 

reprezentantul legal al mino-

rului şi efectuarea triajului 

medical prin completarea ches-

tionarului de triaj dedicat co-

piilor; modelele sunt disponi-

bile şi pe platforma naţiona-

lă de vaccinare;

¤ schema de vaccinare a co-

piilor cu vaccinul Comirnaty 

este de 10 micrograme/doză, 

la interval de 21 de zile; ad-

ministrarea fi ecărei doze se 

efectuează intramuscular, si-

milar celorlalte grupe de vâr-

stă eligibile;

¤ dacă se iniţiază vaccinarea 

la copiii care împlinesc 12 ani 

între administrarea celor do-

uă doze, aceştia continuă sche-

ma de vaccinare cu doza pe-

diatrică de 10 micrograme.

CNCAV menţionează că 

vaccinul Comirnaty produs de 

compania farmaceutică Pfi -

zer/ BioNTech este deja apro-

bat pentru administrarea la 

populaţia de peste 12 ani.

„În urma fi nalizării evalu-

ării datelor ştiinţifi ce a rezul-

tat că raportul benefi ciu/risc 

este pozitiv, mai ales la copi-

ii care au comorbidităţi şi ca-

re prezintă un risc crescut de 

a dezvolta forme severe ale in-

fecţiei cu SARS-CoV-2. Regle-

mentările menţionate se ba-

zează pe studiile de siguranţă 

şi recomandările care arată că 

răspunsul imun rămâne maxi-

mal pentru benefi ciari în ca-

zul administrării vaccinului 

Comirnaty. Studiul realizat la 

copiii cu vârsta cuprinsă între 

5 şi 11 ani a arătat că răspun-

sul imun la Comirnaty admi-

nistrat la o doză mai mică (10 

micrograme) a fost compara-

bil cu cel observat la doza mai 

mare (30 micrograme) admi-

nistrată celor peste 16 ani (mă-

surat prin nivelul de anticorpi 

împotriva SARS-CoV-2)”, ara-

tă CNCAV.

Centrele de vaccinare pentru copiii 
între 5 și 11 ani din județul Cluj
Platforma de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 a copiilor între 5 și 11 ani este deschisă

Vaccinarea copiilor între 5 şi 11 ani începe în 26 ianuarie, însă părinţii pot face programări încă de acum

Lista centrelor de vaccinare dedicate copiilor cu vârsta între 
5 și 11 ani din judeţul Cluj este:

Cluj-Napoca:
¤ Sala de sport a Școlii „Ion Creanga”, Str. Aleea Peana, nr. 
2-4;

¤ Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, Calea 
Moţilor, nr. 68;

¤ Școala Generală „Iuliu Haţieganu”, Strada Grigore 
Alexandrescu, nr. 16;

Turda:
¤ Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Str. Dr. Ioan Raţiu, nr. 
111;

Dej:
¤ Centrul de Servicii Sociale Dej, Str. Regina Maria, nr. 26;

Gherla:
¤ Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond”, Str. Fermei 35;

Huedin:
¤ Centrul de Vaccinare Huedin, P-ţa Victoriei, Nr. 6-8.

Unde se pot vaccina copiii în Cluj?

VEZI AICI CUM SE FAC PROGRAMĂRI
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Bode, de ce taci? 
Scuze? Condoleanțe? 
Demisie de onoare?
Paul NICULESCU
redactia@monitorulcj.ro

Lucian Bode, din biroul de la ministerul de Interne se vede 
strada? Vezi ce se întâmplă cu polițistul care a omorât o fetiță 
pe trecerea de pietoni? Niște scuze, poate condoleanțe?!
Niște scuze, poate condoleanțe?! Sau fetele erau de vină că 
s-au născut pe pământul vostru, unde oamenii obișnuiți, fără 
trese, fără grade (inclusiv ălea de rudenie), doar încurcă?!
Dacă era civil, era deja reținut, arestat, pus după gratii. 
Pentru că face parte din sistem a fost scos de colegi și i 
se caută scuze.
Poza cu agentul vorbind la telefon în timp ce lovește victima 
cu pantoful să vadă dacă a omorât-o ilustrează perfect 
imaginea polițistului român!
E prea dură să poată fi publicată undeva, dar e suficient de 
bună să fie probă într-un dosar. Polițistul ăla ar trebui 
anchetat inclusiv pentru lipsirea de asistență a victimei. 
Pentru că (inclusiv în codul rutier) ești obligat să acorzi primul 
ajutor victimei unui accident de circulație. Nu să-ți suni colegii 
și să îți scoți haina reflectorizantă…
Să acorzi ajutor! Nu cu vârful pantofului!
O altă mizerie de PR: se vorbește despre „agentul de 
proximitate”! Nu, nu e de proximitate, e agent de poliție. 
Faptul că ieri era încadrat ca agent de proximitate nu îl face 
mai puțin polițist. Dar sună mai bine pentru mașinăria de piar.
Următoarele întrebări nu sunt pentru Bode, el e de pe altă 
planetă. Sunt pentru oamenii de rând, ca să nu cadă în uitare.
Vă mai amintiți de cazul cetățenilor luați pe sus și bătuți în 
pădure pentru că nu aveau măști?
Despre boschetarul de la Cluj, aproape omorât în bătaie în 
duba Poliției Locale și aruncat în pădure ați mai auzit ceva?
Dosarul accidentului (șoferului) aceluiași Bode a fost închis. 
Totuși, nimeni nu a putut explica de ce ministrul 
Transporturilor avea mașină cu girofare? Și unde se grăbea?
De polițiștii paralizați de frică în fața „bombardierilor” împinși 
de pandemie înapoi în țară vă mai amintiți?
De polițiștii care s-au făcut preș în fața senatoarei Șoșoacă? 
Dar despre protestele pe care tocmai le anunță polițiștii, 
nemulțumiți (din nou) de salarizare ce părere aveți? Iar se 
pregătesc să-și arunce caschetele? Mira-m-aș!
Oameni buni, nu vi se pare că, de la înălțimea epoleților, 
acești indivizi vă scuipă în față?
Au salarii nesimțite (unii le cumulează cu pensiile, se știu 
ei…), ies la pensie la 48-50 de ani, iau pensii „de serviciu”, 
speciale etc…
Și vă scuipă-n ochi, dacă le ieșiți în drum.
Pe banii voștri, căci salariile și pensiile lor sunt plătite din 
taxele și impozitele voastre, ei nu produc nimic. Eh, nu chiar 
nimic, uite, acum ne produc greață!
Revenim la Bode, prin grația lui Klaus Iohannis ministru de 
Interne, șef peste toate armele, izmenele și bucătăriile:
Hai, dă-te jos de pe bancheta din spate și dă-ți frumos 
demisia de onoare. Dacă ai!

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Parchetul a contrazis 

comunicatul ofi cial al 

Poliţiei şi anunţă că poli-

ţistul care a omorât un 

copil pe trecerea de pie-

toni în Bucureşti nu era 

în misiune, chiar dacă 

avea girofarul pornit.

Radu Călin, procuror la Par-

chetul de pe lângă Judecăto-

ria Sectorului 1, a declarat că 

poliţistul care a accidentat 

mortal un copil şi a rănit al-

tul joi nu se afl a în misiune.

Totuşi, în acel moment avea 

pornite semnalele luminoase, 

dar nu şi cele acustice, la ma-

şina de Poliţie.

„Agentul de poliţie nu a 

respectat limita maximă de 

viteză şi nu a acordat prio-

ritate de trecere victimei, mi-

noră de 13 ani, care era an-

gajată în traversare pe trece-

rea de pietoni. (...) S-a reţi-

nut că avea semnalele vizu-

ale pornite, nu şi cele acus-

tice, şi nu se afl a în misiu-

ne. Se administrează mijloa-

cele de probă şi se fac cer-

cetări cu privire la aceste as-

pecte. S-a reţinut că n-au fost 

respectate prevederile lega-

le şi s-a stabilit că nu a res-

pectat regimul de viteză, s-a 

dispus o expertiză care va 

stabili ce viteză avea”, po-

trivit biziday.ro.

Despre accidentul mortal

Poliţistul care a acciden-

tat mortal, joi, o fată de 13 

ani obţinuse permisul de con-

ducere în România în 2012 

şi l-a preschimbat în 2016 în 

Marea Britanie, fi ind valabil 

pe bază de reciprocitate cu 

Uniunea Europeană, a infor-

mat Biroul de presă al Poli-

ţiei Capitalei.

„Având în vedere informa-

ţiile apărute în spaţiul public 

cu privire la permisul de con-

ducere deţinut de către poli-

ţistul implicat în evenimen-

tul rutier de ieri, facem ur-

mătoarele precizări: bărbatul 

a obţinut permisul de condu-

cere în anul 2012, în Româ-

nia; în anul 2016, bărbatul 

şi-a preschimbat permisul în 

Marea Britanie; având în ve-

dere Convenţia de la Viena 

din 8 noiembrie 1968, permi-

sul de conducere este vala-

bil, pe bază de reciprocitate 

UE”, se explică în comunica-

tul transmis vineri.

Accidentul s-a petrecut 

în Sectorul 1, agentul de po-

liţie aflat la volan acciden-

tând două fete care traver-

sau strada. Una dintre ele a 

fost transportată la spital, 

iar cea de a doua a murit la 

locul accidentului.

Potrivit purtătorul de cu-

vânt al Poliţiei Capitalei, Di-

ana Sarca, poliţistul, care era 

încadrat din 2017, a fost tes-

tat cu aparatul etilotest, iar 

rezultatul a fost zero. El se 

afl a singur în maşină.

Cercetările au fost preluate 

de Brigada Rutieră în vederea 

stabilirii cauzelor şi condiţiilor 

în care s-a produs accidentul.

Folosirea girofarului va 
fi  anunțată la dispecerat

În urma incidentului, şe-

ful Poliţiei capitalei a decis 

ca, de acum înainte, ca echi-

pajele de poliţe care fac de-

plasări de urgenţă şi folo-

sesc girofarul şi sirena să 

anunţe acest lucru prin sta-

ţie la dispecerat.

El a refuzat să comente-

ze imaginile cu poliţistul ca-

re a devenit agresiv cu jur-

naliştii în momentul în ca-

re a ieşit de la audieri de la 

Parchetul Sectorului 1.

„Eu cred că nu ne putem 

pronunţa cu privire la situ-

aţia neplăcută prin care a 

trecut poliţistul astăzi la ie-

şirea din Parchetul de pe lân-

gă Judecătoria Sectorului 1”.

În privinţa marcajului tre-

cerii de pietoni, Bogdan Be-

rechet a spus că au mai fost 

sesizări privind zona respec-

tivă şi s-au dat şi amenzi.

De asemenea, chestorul 

Berechet a mai precizat că 

permisul de conducere al 

poliţistului, care a fost ob-

ţinut în România şi preschim-

bat în Anglia, este legal.

Poliţistul în vârstă de 30 

de ani este cercetat pentru 

ucidere din culpă, iar pro-

curorii l-au plasat sub con-

trol judiciar, cu interdicţia 

de a conduce, după ce au 

stabilit că nu avea nicio mi-

siune urgentă, deşi circula 

prin oraş cu peste 80 de ki-

lometri pe oră şi cu semna-

lele luminoase pornite.

Agentul lucrează în Poli-

ţie din 2017. E poliţist de 

proximitate la Sectia 5. Nu 

a făcut o şcoală de specia-

litate, pentru că a fost an-

gajat din sursă externă, ce-

ea ce înseamnă că a avut o 

pregătire iniţială de cel mult 

şase luni înainte de a înce-

pe munca.

Poliţistul care a omorât un copil 
pe trecerea de pietoni nu era în misiune

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Asociaţia Daisler lansează 

ediţia cu numărul 5 a 

campaniei Blue Monday, 

care poartă numele celei 

mai depresive zile din an. 

Zeci de specialişti din 

toată ţara vor oferi şedin-

ţe gratuite de consiliere 

pentru a-i ajuta pe cei 

interesaţi să treacă mai 

uşor peste obstacolele 

unei perioade grele.

Scopul campaniei Blue 

Monday este de a oferi şansa 

de înţelegere, suport emoţio-

nal şi noi resurse de gestiona-

re a difi cultăţilor.

Sub coordonarea psihologi-

lor Mădălina Bogdan, Denisa Ni-

ţă şi Cristina Laţcu, campania va 

conecta sute de persoane din în-

treaga ţară cu mai mulţi de psi-

hologi şi psihoterapeuţi români. 

Şedinţele se vor desfăşura în pe-

rioada 17-21 ianuarie 2022.

Blue Monday, cea mai 
deprimantă zi din an

Din 2005 încoace, cea de-a 

treia zi de luni din ianuarie e 

numită Blue Monday şi este 

considerată cea mai depriman-

tă zi din an, cu un risc major 

asupra sănătăţii psihice. Potri-

vit unor cercetări, trecerea săr-

bătorilor de iarnă, cheltuielile 

din decembrie, vremea poso-

morâtă şi perspectiva îndepăr-

tată a unei vacanţe sunt doar 

câteva dintre motivele care con-

tribuie. La acestea se adaugă şi 

stările generate de incertitudi-

nea contextului epidemiologic, 

în condiţiile în care statisticile 

indică faptul că tot mai multe 

persoane se simt mai triste sau 

mai puţin încrezătoare.

„Proiectul Blue Monday poa-

te fi  un adevărat sprijin pentru 

cei care se confruntă cu stări de-

presive. Un ajutor acordat la mo-

mentul potrivit poate fi  chiar sal-

varea unui om de la suicid. Ini-

ţiativa este un liant între persoa-

nele dornice să înceapă un pro-

ces terapeutic şi psihoterapeuţi 

disponibili pentru a-şi oferi ser-

viciile, mai ales în contextul ce-

lei mai depresive luni din an şi 

a creşterii numărului de persoa-

ne care se confruntă cu proble-

me în această direcţie”, spune 

psihologul Mădălina Bogdan.

Pe bluemonday.ro se pot 

înregistra atât persoane care 

au nevoie de ajutor şi vor să 

discute gratuit cu un specia-

list, cât şi psihologi care do-

resc să îşi ofere serviciile pen-

tru a veni în sprijinul comu-

nităţii. În 2021, aproape 60 

de specialişti au oferit 300 de 

sesiuni de terapie.

Toate şedinţele se vor des-

făşura atât fi zic, cât şi online, 

în funcţie de preferinţele par-

ticipanţilor, fi ind disponibile 

persoanelor din întreaga ţară.

Pornită în 2018, iniţiativa per-

mite celor care se simt singuri, 

trişti sau deprimaţi în această pe-

rioadă să discute cu psihologi în 

cadrul unor şedinţe oferite gra-

tuit. Pentru a se înscrie, dorito-

rii trebuie să completeze un for-

mular disponibil la această adre-

să web. Ulterior vor intra în con-

tact cu specialiştii înscrişi deja.

Proiectul este iniţiat de Aso-

ciaţia Daisler şi susţinut de Da-

isler Print House. Asociaţia Da-

isler este un ONG fondat la 

Cluj-Napoca în 2016. Pe lista 

proiectelor asociaţiei se numă-

ră şi festivalul de light-art Lights 

On, Strada Potaissa – piaţa de 

fl ori altfel sau iniţiativa de trans-

formare a oraşului intitulată Cen-

trul Verde. Daisler Print House 

este o afacere de familie în do-

meniul tipăriturilor pornită în 

Cluj-Napoca în 2003.

De Blue Monday, psihologii clujeni 
oferă ședințe gratuite de terapie
Din 2005 încoace, cea de-a treia zi de luni din ianuarie e numită Blue Monday și este considerată 
cea mai deprimantă zi din an, cu un risc major asupra sănătății psihice

Zeci de specialişti din toată ţara vor oferi şedinţe gratuite de consiliere psihologică
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„Domnul Ministru Vâlceanu are 
dreptate, dacă toți cer pomană, 
România se face praf și pulbere”
Dragoş Damian

Într-un comentariu des-

pre măsurile de protejare a 

consumatorilor economici 

afectaţi de scumpirea ener-

giei. Domnul Ministru Dan 

Vâlceanu, a declarat „Unde 

ne vom opri? Întotdeauna 

va mai fi cineva pe care ai 

uitat să-l ajuţi!”

Absolut corect, cerutul 

de ajutor este natural într-

o țară intoxicată cu pomană, în care zeci dacă nu chiar 

sute de mii de oameni sunt încurajați să nu facă nimic, 

de fapt sunt plătiți pentru asta. 

De data aceasta, lucrurile sunt însă mai complica-

te, comentariul ministrului vine pe fondul trezirii din 

toropeală a combinatelor chimice și alimentare ener-

gofage – adică marii contribuabili, cei ce plătesc sume 

importante la stat pentru pensii, sanatate, educație – 

care nu au nici o șansa să supraviețuiască creșterilor 

la utilități de 500-600% din prezent, cine știe ce va mai 

fi în următoarele luni. 

Nerușinate, combinatele din țară vin și cer pomană.

Neatente la semnalele discrete date de criza energe-

tică încă din primavara lui 2021 - când autoritățile de 

fapt spuneau: „stați liniștiți, creșterea este efectul li-

beralizării, rămâneți în piața liberă, prețurile vor scă-

dea, etc.” - fabricile din România au luat o țeapă ma-

re mergând pe mâna guvernanților în loc să creadă ce 

le-au spus atunci furnizorii de utilități, și anume ca 

vin vremuri grele.

Dar, de data asta, problema guvernanților este la fel 

de mare precum cea a fabricilor mari din țară. Una es-

te când vin la tine importatorii cu lobbiștii lor, mai tri-

mit și câțiva ambasadori, mai strigă și UE către Româ-

nia, atunci se rezolvă aproape orice. Fabricile din Ro-

mânia în schimb, indiferent de capital, nu au fost lu-

ate în serios pentru că au lobby zero, odată pentru că 

nu timp pentru asta și apoi pentru că directorii lor sunt 

atât de automultumiți că nu s-au gândit niciodată să 

aibă o singură voce cu care să vorbească despre nevo-

ie de producție și exporturi – a stat fiecare în silozul 

lui, încercând să obțină beneficii sectoriale, în loc să 

existe o singură voce care să vorbească pentru marii 

contribuabili industriali. Acum, guvernanți și industriași 

realizează pentru prima oara cât de fragilă este producția 

industrială din România și cât de dependentă este Ro-

mânia de importuri. 

Lucrurile sunt cu atât mai complicate cu cât țări din 

UE au început să dea compensari sau plafonari produ-

cătorilor industriali pentru a menține competitivitatea 

prețurilor la export. Astfel încât, fără un tratament 

proporțional, încercările fabricilor din țară de a-și crește 

prețurile pentru a absorbi umflarea utilităților vor re-

zulta în lipsa de competitivitate și reducerea venituri-

lor. Asta dacă nu trebuie să închidă, cel puțin în peri-

oada de iarnă, pentru că vor fi incapabile să achite me-

ga-facturile la utilități.

Așadar, pe nesimțite, probabil că povestea cu utilitățile 

va mai închide câteva fabrici, spre bucuria dezvoltari-

lor imobiliari care nu fac față cererii din rezidential. 

Iar România mai pierde un pic de suveranitate econo-

mică dacă fabricile din țară nu primesc pomana și re-

duc activitatea sau se inchid.  

Dar cui îi pasă, avem creștere economică fie ea și 

din inflație, avem sectoare economice care pot com-

pensa pierderile de mari contribuabili, avem banii din 

PNRR, putem importa dacă este nevoie, oricum nu mai 

avem muncitori să muncească în fabrici. De aceea am 

închis și producția internă de energie, pentru că putem 

aduce din import, iată, avem de unde aduce electrici-

tate și gaz.

Nu există motive de îngrijorare din cauza închide-

rii acolo a una-doua fabrici și nici rațiuni pentru care 

am concepe o strategie națională de producție indus-

triala până în 2030.

Dr. Dragoş Damian este CEO-ul companiei de medicamente 

Terapia Cluj, respectiv directorul executiv al Patronatului 

Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER)

Bursele şcolare cresc 

în anul 2022, semestrul al 

II-lea, la Cluj-Napoca. Din 

bugetul local, 7 milioane de 

euro au fost prevăzuţi pen-

tru bursele elevilor clujeni.

Majorarea burselor şcola-

re se face din semestrul II al 

anului şcolar 2021-2022:

„Educaţia – prioritate a bu-

getului local şi pentru anul 

2022. Bursele şcolare cresc. 

Aproape 7 mil. euro (33.544.000 

lei) sunt prevăzuţi în bugetul 

anului 2022 pentru bursele ele-

vilor clujeni”, a spus Emil Boc.

Faţă de cuantumul minim al 

burselor stabilit prin Hotărâre 

de Guvern, Primăria propune 

majorarea burselor pentru se-

mestrul II al anului şcolar 2021 

– 2022 la următorul cuantum:

Burse de performanţă: 
500 lei (faţă de 300 lei în se-

mestrul I)

Burse de merit media 10: 
275 lei (faţă de 120 lei în 

semestrul I)

Burse de merit media 
9,50-9,99: 225 lei (faţă de 120 

lei în semestrul I)

Burse de studiu: 200 lei (fa-

ţă de 120 lei în semestrul I)

Burse de ajutor social: 
250 lei ( faţă de 200 lei în se-

mestrul I)

Infrastructura educaţională 
în Cluj-Napoca

Pe lângă creşterea burselor, 

continuă investiţia în educaţie 

şi în infrastructura educaţio-

nală, dar şi politicile publice 

consacrate deja în materie de 

educaţie, susţine Emil Boc.

În anul 2022 se vor fi nali-

za lucrările la câteva şcoli, iar 

la altele sunt „în pregătire”:

¤ Anul acesta se fi nalizează ur-

mătoarele obiective: Grădiniţa 

„Floare de Iris”, Şcoala Gimna-

zială „Iuliu Haţieganu”, Semi-

narul Teologic Ortodox, Şcoala 

Gimnazială „Nicolae Iorga”.

¤ În pregătire: creşă nouă str. 

Negoiu 9B, creşă şi grădiniţă 

nouă str. Parcul Feroviarilor 

nr. 1A, modernizare şi extin-

dere Grădiniţa „Mica Sirenă” 

şi Creşa „Clopoţica”, creşă no-

uă cartierul Dâmbul Rotund, 

modernizarea şi extinderea 

Şcolii Gimnaziale „Traian Dâr-

jan”, supraetajare clădire Şcoa-

la Gimnazială „Ion Creangă” 

(studii), supraetajare clădire 

Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Titulescu” (studii).

¤ Concursuri internaţionale 

de soluţii: modernizarea Lice-

ului „Nicolae Bălcescu”, mo-

dernizarea Colegiului Naţio-

nal „Gheorghe Şincai”, mo-

dernizarea Liceului cu Pro-

gram Sportiv şi Colegiul de 

Turism Napoca.

7 mil. €, bani de la buget pentru bursele elevilor clujeni

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Rata anuală a infl aţiei 

a urcat la 8,19% în luna 

decembrie 2021, 

de la 7,8% în noiembrie, 

potrivit datelor publicate 

vineri de Institutul 

Naţional de Statistică 

(INS). Proiecţia BNR 

era de 7,5%. Atât facturile 

la gaze şi electricitate, cât 

şi alimentele din magazi-

ne s-au scumpit mult.

Institutul Naţional de Sta-

tistică a calculat o rată anua-

lă a creşterii preţurilor de con-

sum de +8,2%, faţă de luna 

decembrie a anului 2020.

Facturile la gaze s-au 

scumpit cu 50% şi cele la 

electricitate cu 15% faţă de 

începutul anului.

Într-un an de zile s-au scum-

pit cu +6,7% mărfurile alimen-

tare, mărfurile nealimentare (in-

clusiv combustibilii şi energia) 

cu +10%, iar serviciile cu 

+4%, scrie biziday.ro.

În prezent carnea şi lap-

tele sunt mai scumpe cu cir-

ca +4% faţă de începutul 

anului, iar combustibilii au 

fost mai ieftini cu -0,7% în 

luna decembrie decât noiem-

brie, anul 2021.

Totuşi, combustibilii sunt cu 

+22,5% mai scumpi faţă de 

luna decembrie a anului 2020.

Carnea şi laptele sunt mai 

scumpe cu aproximativ +4% 

faţă de începutul anului. 

Combustibilii s-au ieftinit cu 

-0,7% în decembrie faţă de 

noiembrie, dar sunt cu 

+22,5% mai scumpi faţă de 

decembrie 2020.

Creşterea preţurilor vine în 

condiţiile în care mărfurile ne-

alimentare s-au scumpit cu 

10,73%, mărfurile alimentare 

cu 6,69%, iar serviciile cu 

4,49%, faţă de decembrie 2020.

„Preţurile de consum în lu-

na decembrie 2021 compara-

tiv cu luna noiembrie 2021 au 

crescut cu 0,7%. Rata anuală 

a infl aţiei în luna decembrie 

2021 comparativ cu luna de-

cembrie 2020 este 8,2%. Rata 

medie a preţurilor de consum 

în ultimele 12 luni (ianuarie 

2021 – decembrie 2021) faţă 

de precedentele 12 luni (ianu-

arie 2020 – decembrie 2020) 

este 5,1%”, arată INS.

Românii cu salarii mici, 
cei mai afectaţi

De pildă, preţul unul kilo-

gram de cartofi  s-a majorat în 

ultimul an cu circa 25%, în 

vreme ce litrul de ulei s-a 

scumpit cu circa 30%.

„Problema cea mai mare 

este că inflaţia afectează în 

mod diferit persoane diferi-

te. Cei care au salariile ce-

le mai mici, ei sunt afectaţi 

mult mai puternic pentru că 

coşul lor de consum nu e 

coşul mediu pe care îl cal-

culează INS”, a declarat pen-

tru Digi 24 analistul finan-

ciar Dragoş Cabat.

Valuri succesive 
de scumpiri, în 2022

Specialiştii se aşteaptă ca 

scumpirea energiei să se re-

fl ecte în preţurile produse-

lor în valuri succesive de-a 

lungul acestui an, în condi-

ţiile în care la sfârşitul lunii 

martie va expira plafonarea 

preţurilor la gaze naturale şi 

energie electrică.

Purtătorul de cuvânt al 

Băncii Naţionale a Români-

ei, Dan Suciu, a declarat pre-

sei centrale că BNR va încer-

ca să limiteze evoluţiile in-

fl aţioniste prin majorarea do-

bânzii de politică monetară 

şi să tempereze creşterea de 

preţuri la celelalte componen-

te, dat fi ind că peste 70% din 

componenta indicelui de in-

fl aţie are la bază creşterile de 

preţuri ale energiei.

România se confruntă cu 

cea mai mare presiune infl a-

ţionistă din ultimul deceniu. 

Fenomenul se manifestă la 

nivel mondial. În SUA, de 

exemplu, infl aţia a ajuns la 

cel mai mare nivel din ulti-

mii 30 de ani.

Ce servicii şi produse 
s-au scumpit?

Câteva scumpiri, în decem-

brie 2021 faţă de noiembrie:

¤ Transport aerian +20%;

¤ Energie electrică +6,2% 

(+15% faţă de decembrie 

2020);

¤ Cartofi  +4,4%;

¤ Ouă +2,4%;

¤ Mălai +2,4%;

¤ Energie termică +2,1%;

¤ Gaze naturale +1,4%.

România a încheiat 2021 
cu o inflație de 8,2%
Facturile la gaze naturale sunt cu 50% mai scumpe decât în urmă 
cu un an, pentru români. De asemenea, s-au înregistrat scumpiri 
pentru toate categoriile de alimente.

Scumpirile record din ultima vreme nu se vor opri nici în 2022, atenţioneză specialiştii
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Pompierii clujeni trag un 

semnal de alarmă după 

ce, în weekend, au avut 

intervenţie după interven-

ţie pentru stingerea unor 

incendii în judeţul Cluj.

Doar vineri şi sâmbătă, 

pompierii au avut nouă inter-

venţii pentru stingerea unor 

incendii, ziua de duminică 

aducând alte trei evenimente 

de acest fel.

„În ultimele 48 de ore pom-

pierii clujeni au intervenit pen-

tru a stinge nu mai puţin de 

nouă incendii, iar în două si-

tuaţii s-au înregistrat persoa-

ne care au suferit arsuri şi in-

toxicaţii ce au dus la decesul 

uneia dintre acestea, iar cea 

de-a doua se afl ă în stare cri-

tică. Contextul în care s-au 

produs este unul asemănă-

tor”, au transmis reprezentan-

ţii ISU Cluj.

Sâmbătă dimineaţa, pom-

pierii din cadrul Detaşamen-

tului Dej au intervenit pen-

tru a stinge fl ăcările care au 

cuprins o afumătoare şi o ma-

gazie de lemne dintr-o gos-

podărie situată în localitatea 

Vale, comuna Aluniş. La fa-

ţa locului a fost găsit un băr-

bat de aproximativ 70 de ani, 

inconştient. Victima a încer-

cat să stingă singură fl ăcări-

le, însă a suferit arsuri la ni-

velul feţei şi a inhalat mult 

fum. După ce i s-au întreprins 

manevre de resuscitare timp 

de o oră, bărbatul a fost de-

clarat decedat.

Câteva ore mai târziu, în 

jurul serii de sâmbătă, două 

autospeciale şi un echipaj 

SMURD din cadrul Punctului 

de Lucru Mociu şi al Detaşa-

mentului de Pompieri Dej au 

intervenit pentru stingerea 

unui incendiu la o casă de lo-

cuit din localitatea Buza. În 

timp ce se luptau cu fl ăcări-

le, pompierii i-au acordat asis-

tenţă unui bărbat de 50 de 

ani, care a suferit arsuri pe 

braţe şi în zona feţei. Echipa-

jele SMURD au preluat ime-

diat victima şi au transpor-

tat-o în stare critică la spital.

Intervenţie după 
intervenţie şi duminică

Duminică dimineaţă, pom-

pierii din cadrul Gărzii de In-

tervenţie Gilău şi Punctul de 

Lucru Floreşti au intervenit 

pentru a stinge un incendiu 

care a cuprins mansarda unei 

case din localitatea Muntele 

Rece, comuna Măguri Răcă-

tău. Apelul la numărul unic 

de urgenţă a fost dat în jurul 

orei 6.50, iar la faţa locului 

s-au deplasat cu două auto-

speciale de stingere şi un echi-

paj SMURD.

„La faţa locului, pompierii 

au găsit mansarda unei locu-

inţe de aproximativ 80 mp cu-

prinsă în totalitate de fl ăcări. 

S-a intervenit imediat pentru 

stingerea incendiului, respec-

tiv limitarea propagării aces-

tuia, întrucât exista posibili-

tatea ca fl ăcările să se extin-

dă la alte două case învecina-

te. Din fericire, nu au existat 

persoane rănite. Cauza pro-

babilă a incendiului este un 

coş de fum izolat necorespun-

zător faţă de materiale com-

bustibile”, a transmis purtă-

torul de cuvânt ISU Cluj.

Ulterior, două autospecia-

le din cadrul Detaşamentului 

1 de pompieri Cluj-Napoca au 

intervenit pentru stingerea fl ă-

cărilor care au cuprins o ca-

să de locuit din localitatea Lu-

na de Jos, comuna Dăbâca.

Solicitarea pentru interven-

ţia pompierilor a fost înregis-

trată în jurul orei 07.40, iar în 

momentul sosirii pompierilor 

la faţa locului incendiul se 

manifesta la acoperişul unei 

case, cu un nivel, cu suprafa-

ţa de cca 60 mp. O femeie, în 

vârstă de 75 ani, a fost con-

sultată de un echipaj SAJ, pre-

zentând agitaţie psihomoto-

rie. Din cercetările prelimina-

re se pare că incendiul a por-

nit de la o defecţiune a insta-

laţiei electrice a imobilului.

Tot duminică dimineaţă, 

pompierii din cadrul Detaşa-

mentului Dej au intervenit la 

un incendiu care a afectat bu-

cătăria unui apartament din-

tr-un bloc din localitatea 

Sânmărtin. La această inter-

venţie au fost mobilizate do-

uă autospeciale, alături de au-

toscara din cadrul Detaşamen-

tului 2 Cluj-Napoca.

În momentul în care pom-

pierii au ajuns la faţa locului, 

incendiul, care a cuprins o su-

prafaţă de cca. 6 mp, a fost 

ţinut sub control de locatari, 

cea mai mare parte a acesto-

ra s-au autoevacuat până la 

sosirea echipajelor de inter-

venţie. Nu au existat persoa-

ne care să solicite consultul 

medical. Cauza probabilă a 

incendiului este o defecţiune 

la racordarea buteliei de ali-

mentare cu gaze.

Pompierii îndeamnă 
la prudenţă

Pompierii îi îndeamnă pe clu-

jeni să rămână într-un loc sigur 

dacă izbucneşte un incendiu şi 

să îşi pună vieţile mai păresus 

de bunurile materiale care pot 

fi  pierdute în incendiu.

„O situaţie de urgenţă, pre-

cum un incendiu, reprezintă 

un moment extrem de tensio-

nat. Chiar şi aşa, pompierii vă 

recomandă prudenţă în cazul 

oricărei situaţii de urgenţă. Via-

ţa este mai importantă decât 

o eventuală pagubă materia-

lă!”, arată pompierii clujeni.

Foto: Un bărbat de 74 de ani 
a murit într-un incendiu 

în localitatea Vale, sâmbătă

Zile „de foc” pentru 
pompierii clujeni
Peste 10 intervenţii au avut pompierii clujeni 
în weekend pentru stingerea incendiilor

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Poliţiştii clujeni au efec-

tuat o razie în noaptea 

de vineri spre sâmbătă 

şi au oprit o petrecere 

cu peste 100 de persoane 

în centrul municipiului 

Cluj-Napoca.

Poliţiştii au legitimat 116 

persoane la această petrecere 

şi au descoperit nereguli la 

casa de marcat.

„În cadrul activităţilor de-

marate, s-a constatat faptul că, 

în interiorul unui local situat 

în centrul municipiului, se des-

făşoară un eveniment privat, 

cu participarea mai multor per-

soane, fi ind astfel încălcate 

prevederile legale impuse în 

contextul pandemic. Au fost 

identifi cate 116 persoane, pre-

cum şi organizatorul eveni-

mentului, căruia i-a fost apli-

cată o sancţiune contravenţi-

onală în valoare de 15.000 de 

lei, conform Legii 55/2020. De 

asemenea, verifi cările poliţiş-

tilor specializaţi în investiga-

rea criminalităţii economice 

au condus la aplicarea unei 

sancţiuni în baza OUG 28/1999, 

privind obligaţia operatorilor 

economici de a utiliza apara-

te de marcat. Urmează a fi  apli-

cate măsurile legale şi faţa de 

ceilalţi participanţi la eveni-

mentul în cauză.”, a transmis 

IPJ Cluj.

Amenzi de 20.000 de lei 
la o altă petrecere

În aceeaşi seară, poliţiş-

tii au aplicat o amendă de 

20.000 de lei unor persoa-

ne care participau la un eve-

niment organizat.

„De asemenea, în cadrul 

acţiunii, în jurul orei 22.45, 

poliţiştii municipiului Cluj-Na-

poca au identifi cat un alt lo-

cal situat în centrul munici-

piului, în interiorul căruia nu 

erau respectate măsurile lega-

le impuse în contextul pande-

mic, fi ind în desfăşurare un 

eveniment privat.

Au fost aplicate astfel mă-

surile prevăzute de Legea 

55/2020, 36 de persoane ca-

re participau la evenimen-

tul organizat fiind sancţio-

nate contravenţional cu 

amenzi în valoare totală de 

20.000 de lei.

De asemenea, poliţiştii Ser-

viciului de Investigare a Cri-

minalităţii Economice au apli-

cat măsurile legale conform 

OUG 28/1999, privind obliga-

ţia operatorilor economici de 

a utiliza aparate de marcat.

În ambele situaţii consta-

te sunt efectuate în continu-

are cercetări în cadrul unor 

dosare penale întocmite sub 

aspectul săvârşirii infracţiunii 

de zădărnicirea combaterii bo-

lilor”, a transmis IPJ Cluj.

Amintim că autorităţile au 

decis restricţiile şi măsurile ce 

se vor aplica în contextul va-

lului 5 al pandemiei de CO-

VID-19 din România, în ca-

drul sedinţei Comitetului Na-

ţional pentru Situaţii de Ur-

genţă (CNSU). Astfel, se men-

ţine interdicţia de organizare 

a unor evenimente private pre-

cum nunţile, botezurile, me-

sele festive şi altele aseme-

nea. Măsura a fost luată ini-

ţial în luna octombrie a anu-

lui trecut, prin Hotărârea Gu-

vernului nr. 1.130.

„Pentru prevenirea răspân-

dirii infecţiilor cu virusul 

SARS-CoV-2 sunt interzise or-

ganizarea şi desfăşurarea de 

(…) evenimente private 

(nunţi, botezuri, mese festi-

ve şi altele asemenea)”, se 

arăta, între altele, în docu-

mentul guvernamental.

Petrecere cu peste 100 de persoane, 
în centrul Clujului



luni, 17 ianuarie 2022 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 7

PUBLICITATE

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Compania Blue Air 

vede o redresare puternică 

a cererii pentru călătoriile 

de Paşte şi de vară 

si adaugă 14 noi destinaţii 

Soare & Mare pentru 

acest sezon. Totodată, 

toate rutele Blue Air 

vor benefi cia 

de o reducere specială.

Programul de vară Blue Air 

(27 martie – 29 octombrie 

2022) cuprinde peste 50 de 

rute noi şi include 16 desti-

naţii noi din Bucureşti, 7 des-

tinaţii noi din Cluj şi 6 desti-

naţii noi din Iaşi.

„În ultimii doi ani, liber-

tatea de a zbura ne-a fost lu-

ată tuturor, iar zborul a fost 

accesibil doar unui grup mic 

de persoane care au putut 

zbura către un număr limitat 

de destinaţii. Noi, la Blue Air, 

credem că am depăşit cea mai 

grea perioada şi, luând în 

considerare tendinţele de re-

zervare, clienţii noştri se aş-

teaptă ca restricţiile de călă-

torie să fi e ridicate până în 

aprilie. Ştim că pentru mulţi 

oameni zborul este esenţial, 

fi e că este vorba despre reu-

nirea cu cei dragi, evadare 

departe de vremea rece, zile 

de naştere si aniversari, răs-

făţ cultural sau gastronomic 

sau pur şi simplu relaxare la 

plajă – toate acestea au ne-au 

fost luate de ceva vreme. Noi, 

cei de la Blue Air, trăim pen-

tru a zbura şi zborul este în-

totdeauna o experienţă inte-

resantă. Este timpul să zbu-

răm din nou”, a declarat Kras-

simir Tanev, Chief Commer-

cial Offi cer Blue Air.

Sub sloganul „Live to Fly” 

Blue Air lansează cea mai re-

centă campanie pentru a săr-

bători revenirea aviaţiei la nor-

malitate. Toate rutele Blue Air 

vor benefi cia de o reducere spe-

cială şi toţi clienţii pot folosi a-

ceastă reducere aplicând codul 

special LIVE2FLY în timp ce îşi 

fac rezervarea pentru următo-

rul zbor Blue Air cu date de că-

lătorie începând cu 1 aprilie.

Programul Blue Air Vara 22 

oferă o selecţie atractivă de 

destinaţii, care include locuri 

de agrement renumite, opţiuni 

exclusive pentru turism cultu-

ral şi gastronomic, vacanţe pe 

insulă, oportunităţi captivan-

te pentru cei care caută adre-

nalină şi activităţi în aer liber 

şi alegeri vibrante pentru 

citybreak, oferind cele mai bu-

ne opţiuni pentru călătorii la 

cele mai bune preţuri.

Cele mai noi destinaţii 
Soare & Mare

¤ Bucuresti – Porto, Split, Du-

brovnik, Palma de Mallorca, 

Ibiza, Alicante, Bilbao, Sevilla, 

Tenerife, Santorini, Corfu, Ski-

athos, Chania şi Bordeaux

¤ Cluj-Napoca – Malaga, Va-

lencia, Zakynthos, Heraklion 

şi Rodos

¤ Iaşi – Barcelona, Mykonos, 

Zakynthos şi Heraklion

Codul promoţional LIVE-

2FLY va fi disponibil în pe-

rioada 14 – 16 ianuarie şi 

poate fi aplicat doar pe si-

te-ul Blue Air şi in aplica-

ţia mobilă.

Despre compania 
aeriană Blue Air

Blue Air este cea mai 

mare companie aeriană ro-

mânească după numărul 

de pasageri transportaţi, cu 

un model de business Ul-

tra – Low – Cost (ULC) şi 

cu abordare centrată pe ne-

voile pasagerilor.

Cu o echipă formată din 

peste 1.000 de profesio-

nişti, pasionaţi de aviaţie, 

compania Blue Air are un 

istoric impecabil în sigu-

ranţa zborului. Compania 

operează avioane tip Boe-

ing 737. În cei 16 ani de 

activitate, Blue Air a trans-

portat peste 32 de milioa-

ne de pasageri şi a zburat 

peste 340 milioane de ki-

lometri. Compania este cer-

tificată IATA Operaţional 

Safety Audit (IOSA) de că-

tre Internaţional Air Trans-

port Association (IATA) 

pentru standarde excepţi-

onale de operare şi este 

membră cu drepturi depli-

ne IATA.

Zboruri noi din Cluj-Napoca 
pentru vara anului 2022
În vara acestui an, compania aeriană Blue Air va opera zboruri 
din Cluj-Napoca spre cele mai populare destinații de la mare: 
Malaga, Zakynthos, Heraklion, Rodos și Valencia

Compania aeriană Blue Air va opera zboruri din Cluj-Napoca spre cele mai populare destinaţii de la mare

Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a apro-

bat vineri o nouă hotărâre 

prin care se actualizează 

lista ţărilor/ teritoriilor 

cu risc epidemiologic ridi-

cat. Peste 70 de state 

se afl ă în zona roşie.

Comitetul Naţional pen-

tru Situaţii de Urgenţă a 

aprobat, vineri, o nouă ho-

tărâre privind actualizarea 

listei ţărilor/teritoriilor de 

risc epidemiologic ridicat, 

din zona roşie fiind elimi-

nate, între altele, Africa de 

Sud, Brazilia, India.

Astfel, HCNSU 4/2022 cu-

prinde ca prevederi principale:

¤ actualizarea listei ţărilor/

teritoriilor de risc epidemio-

logic ridicat, doar pentru sta-

tele membre ale Uniunii Eu-

ropene şi ale Spaţiului Eco-

nomic European şi menţine-

rea ratelor de incidenţă din 

săptămâna precedentă pen-

tru statele terţe

¤ excluderea din zona roşie 

a următoarelor state/zone cu 

risc epidemiologic ridicat: 

Africa de Sud, Brazilia, In-

dia, Nepal, Botswana, Eswa-

tini, Namibia, Zimbabwe, Le-

shoto, Mozambic, Malawi, 

Angola şi Zambia.

Noua listă aprobată de CN-

SU a intrat în vigoare în data 

de 16 ianuarie, ora 00:00.

Cine este exceptat 
de la carantină?

Reamintim persoanele vac-

cinate sau trecute prin boală 

nu intră în carantină la sosi-

rea în România dacă vin din 

state UE, indiferent de zona 

în care sunt clasate.

Totodată, persoanele 

vaccinate sau trecute prin 

boală nu intră în caranti-

nă la sosirea în România 

din statele terţe (din afara 

UE), indiferent de zona în 

care sunt clasate dacă pre-

zintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR nu mai 

vechi de 48 de ore. Dacă 

nu prezintă rezultatul vor 

sta 5 zile în carantină.

O persoană vaccinată sau tre-

cută prin boală va sta 5 zile în 

carantină dacă este contact di-

rect cu o persoană infectată cu 

COVID-19 sau 7 zile de izolare 

dacă este depistată cu COVID-19.

CNSU a actualizat lista ţărilor cu risc epidemiologic

Salvamontiştii din ţară 

au avut 125 de intervenţii 

de urgenţă în ultimele 

24 de ore, cele mai multe 

înregistrându-se 

în zona Braşovului.

La Dispeceratul Naţional Sal-

vamont s-au primit 125 de ape-

luri prin care se solicita inter-

venţia de urgenţă a salvamon-

tiştilor, astfel: 15 apeluri pentru 

Salvamont Municipiul Braşov, 

11 pentru Salvamont Lupeni, 10 

pentru Salvamont Alba şi câte 

9 pentru Salvamont Borşa, Gorj 

şi Suceava.

Au mai fost intervenţii ale 

salvatorilor montani din Sibiu 

(8), Caraş Severin-Muntele Mic 

(7), Voineasa şi Bihor (câte 6).

Apeluri de urgenţă au fost 

primite şi pentru Salvamont Ma-

ramureş, Predeal, Prahova-Buş-

teni, Neamţ, Vatra Dornei, Azu-

ga, Dâmboviţa, Caraş Severin-Se-

menic, Mureş, Rodna, Harghi-

ta, Prahova, Bran, Cluj, Petro-

şani, Buzău, Suceava, Gorj, pre-

cizează duminică Salvamont.

În cazul acestor intervenţii 

au fost salvate 125 de persoa-

ne. Dintre acestea 47 au fost 

predate la Ambulanţă sau 

SMURD pentru transport la spi-

tal. S-a înregistrat şi un deces.

S-au mai primit 63 de ape-

luri prin care se solicitau sfaturi 

şi informaţii despre domeniile 

schiabile şi traseele turistice din 

zona montană.

Ce să faci dacă vezi un 
accident pe pârtia de schi? 

¤ Nu intrați în panică.

¤ Protejați victima prin mar-

carea locului  accidentului prin 

amplasarea unei perechi de 

schiuri amplasate în X la 4-5 

metri în amonte. 

¤ Anunțați echipa Salvamont afl a-

tă pe domeniul schiabil sau apelați  

telefonic 112 sau Dispeceratul 

Național Salvamont – Vodafone 

(0salvamont – 0725826668).

¤ Dacă victima este inconștientă 

verifi cați pulsul, respirația, gu-

ra victimei și eliberați căile ae-

riene și în lipsa pulsului sau 

respirației începeți manevrele 

de resuscitare. 

¤ Protejați termic persoana ac-

cidentată, discutați permanent 

cu ea, urmăriți o eventuală 

schimbarea culorii feței.

Peste 120 de intervenţii 
ale salvatorilor montani

VEZI AICI LISTA ACTUALIZATĂ 
A ȚĂRILOR
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Petreceri au fost organizate 

în fi ecare vineri la sediul 

premierului în Downing 

Street 10 în timpul caranti-

nei, afi rmă sâmbătă ziarul 

The Mirror, prelungind ast-

fel lista acuzaţiilor care îl 

vizează pe premierul brita-

nic Boris Johnson 

a cărui poziţie pare 

din ce în ce mai precară, 

comentează AFP.

Afectat de scandalul 

„partygate”, premierul conser-

vator în vârstă de 57 de ani es-

te criticat deschis în propriul 

partid şi se confruntă cu cea 

mai gravă criză de la sosirea sa 

la putere în 2019. El a cerut 

scuze miercuri Parlamentului 

pentru prezenţa sa la una din 

aceste petreceri în mai 2020, 

afi rmând că crezuse că este 

vorba de o reuniune de lucru.

Dar de atunci, alte dezvă-

luiri au apărut despre o pe-

trecere în Downing Street – 

fără Boris Johnson – în aju-

nul înhumării prinţului Phi-

lip în aprilie 2021. Regina Eli-

sabeta a II-a asistase la fune-

raliile soţului său singură în 

capela castelului Windsor, 

imagine simbolică a rigorii 

măsurilor de carantină.

Petreceri chiar 
şi în lockdown

The Mirror afi rmă sâmbă-

tă că, în fi ecare vineri, anga-

jaţii din Downing Street îşi în-

cheiau săptămâna de lucru cu 

o mică petrecere cu pahare de 

vin, „o tradiţie de dată înde-

lungată”, care s-a prelungit în 

pofi da introducerii restricţii-

lor legate de pandemie care 

interzic acest tip de reuniuni.

Publicaţia adaugă că per-

sonalul investise într-un fri-

gider pentru a-şi păstra sti-

clele cu alcool la rece şi că 

premierul era la curent cu a-

ceste reuniuni.

O anchetă efectuată de o 

înaltă funcţionară, Sue Gray, 

urmează să stabilească dacă 

Boris Johnson şi colaborato-

rii săi au încălcat reglementă-

rile în vigoare în cursul aces-

tor evenimente.

Dar indignarea creşte, in-

clusiv în rândul conservatori-

lor, notează AFP. Deputatul 

Andrew Bridgen a apreciat 

sâmbătă că „nu are nevoie să 

aştepte ceea ce va spune Sue 

Gray pentru a şti că – pentru 

mine – Boris Johnson şi-a pier-

dut autoritatea morală pentru 

a conduce ţara”.

Premierul nu vrea 
să renunţe la funcţie

Boris Johnson a lansat un 

contraatac destinat să-l men-

ţină la putere. Unele ziare 

au informat că susţinători ai 

lui au fost invitaţi să-i lau-

de realizările, între care a-

plicarea Brexit-ului şi că u-

nii dintre colaboratorii sunt 

rugaţi să ia cuvântul.

Liderul opoziţiei laburiste, 

Keir Starmer, a reiterat sâm-

bătă apelul său la demisie, 

apreciind că aceasta este în 

„interesul naţional”.

„Avem un premier care es-

te absent – se ascunde literal-

mente în acest moment- şi es-

te incapabil să conducă, de a-

ceea am conchis că trebuie să 

plece”, a declarat el într-o in-

tervenţie în cadrul think 

tank-ului de stânga The Fabi-

an Society.

Dar Starmer a fost el însuşi 

acuzat de ipocrizie din cauza 

unor fotografi i care îl arată 

bând bere cu un mic grup de 

angajaţi ai Partidului Laburist 

într-un birou în luna mai a 

anului trecut, într-o perioadă 

reuniunile în interior erau in-

terzise, în afara doar de cele 

în cadru profesional.

Când fotografi a a fost pu-

blicată prima oară anul tre-

cut, partidul său anunţase că 

Keir Starmer nu a încălcat ni-

cio regulă pentru că se afl a 

„într-un loc de muncă”, amin-

teşte AFP.

„PETRECERILE DE VINERI”, ÎN LOCKDOWN

Un nou scandal îl vizează 
pe Boris Johnson
Premierul în vârstă de 57 de ani este criticat deschis în propriul partid 
şi se confruntă cu cea mai gravă criză de la sosirea sa la putere în 2019

„Petrecerile de vineri”, un nou scandal pe lista ce i-ar putea aduce lui Boris Johnson sfârşitul politic

Premierul britanic Boris Johnson și-a cerut 
scuze reginei Elisabeta a Marii Britanii pentru 
organizarea a două petreceri, la reședinţa sa 
din 10 Downing Street, chiar în noaptea di-
naintea funeraliilor prinţului Philip, soţul re-
ginei, informează BBC.

Petrecerile, semnalate în premieră în presa 
britanică de publicaţia The Telegraph, au 
avut loc pe 16 aprilie 2021 și au durat până 
noaptea târziu. Funeraliile prinţului Philip au 
avut loc pe 17 aprilie 2021.

„Este profund regretabil că s-a întâmplat 
într-o perioadă de doliu naţional”, a de-
clarat purtătorul de cuvânt al premieru-
lui britanic.

Boris Johnson nu a participat la niciuna din-
tre cele două petreceri dar, în schimb a recu-
noscut că a participat la o altă petrecere 
„stropită cu alcool” organizată în luna mai 
2021, în perioada de lockdown. Johnson și-a 
cerut scuze, în timp ce opoziţia, dar și colegii 
săi din partid i-au cerut demisia.

Boris Johnson și-a cerut scuze reginei 



luni, 17 ianuarie 2022 | monitorulcj.ro SĂNĂTATE 9

Această descoperire creşte 

speranţa unei posibile 

dezvoltări a unui trata-

ment viitor care să facă 

posibilă vindecarea aces-

tei boli ce afectează 

aproape 2,8 milioane 

de persoane pe glob.

Aproximativ 95% dintre 

adulţi sunt infectaţi cu viru-

sul Epstein-Barr (EBV), care 

poate provoca şi alte boli, cum 

ar fi  mononucleoza.

Studiul, publicat săptămâ-

na aceasta în prestigioasa re-

vistă Science, arată că acest vi-

rus este necesar pentru dezvol-

tarea sclerozei multiple, chiar 

dacă nu toate persoanele infec-

tate dezvoltă această boală.

Ipoteză studiată de ani buni

Ipoteza este studiată de câţi-

va ani, dar a fost greu de de-

monstrat în special pentru că 

acest virus este foarte frecvent, 

iar simptomele bolii nu se ma-

nifestă decât după aproxima-

tiv zece ani de la infectare.

Acesta este „primul studiu 

care oferă dovezi convingătoa-

re de cauzalitate”, a spus Al-

berto Ascherio, autor princi-

pal şi profesor de epidemiolo-

gie la şcoala de sănătate pu-

blică a Universităţii Harvard.

„Este un pas important de-

oarece sugerează că majorita-

tea cazurilor de scleroză mul-

tiplă ar putea fi  prevenite prin 

oprirea infecţiei cu virusul Ep-

stein-Barr”, a adăugat el, ci-

tat într-un comunicat. „Viza-

rea acestui virus ar putea du-

ce la descoperirea unui leac”.

Cercetătorii au urmărit timp 

de 20 de ani peste 10 milioa-

ne de tineri adulţi înrolaţi în 

armata americană, dintre ca-

re 955 au fost diagnosticaţi cu 

scleroză multiplă. Potrivit 

acestei lucrări, riscul de a con-

tracta scleroza multiplă a cres-

cut de 32 de ori după o infec-

tare cu virusul Epstein-Barr, 

dar a rămas neschimbat du-

pă infectarea cu alţi viruşi.

Alţi factori responsabili 
pentru dezvoltarea bolii

Potrivit cercetătorilor de 

la Universitatea Stanford, ca-

re au publicat un comenta-

riu asupra studiului în revis-

ta Science, alţi factori, ca de 

exemplu genetica, ar putea 

juca un rol în dezvoltarea 

sau nu a bolii.

Scleroza multiplă este o 

boală autoimună a sistemu-

lui nervos central (creierul şi 

măduva spinării). Ea determi-

nă o perturbare a sistemului 

imunitar care atacă mielina, 

teaca folosită pentru a prote-

ja fi brele nervoase.

Evoluând prin recurenţe, 

boala este foarte variabilă de 

la un pacient la altul, dar poa-

te duce la sechele şi este una 

din cauzele frecvente de han-

dicap la adulţii tineri.

Compania americană Mo-

derna a anunţat săptămâna tre-

cută că a început studiile clini-

ce pe oameni a unui vaccin îm-

potriva virusului Epstein-Barr.

Lipsa unei enzime 
poate provoca scleroza 
laterală amiotrofi că

Deficienţa unei enzime, 

ciclofilina A, în celule poa-

te provoca scleroza latera-

lă amiotrofică, potrivit 

unui studiu realizat de cer-

cetători italieni de la In-

stituto Mario Negri din Mi-

lano şi de la Citta della Sa-

lute e della Scienza din To-

rino (nordul Italiei), rela-

tează EFE.

Concluziile acestui stu-

diu, publicat marţi în revis-

ta ştiinţifică Brain, reprezin-

tă un „prim pas spre dez-

voltarea unei terapii împo-

triva sclerozei laterale ami-

otrofice (SLA)”, a explicat 

Valentina Bonetto, una din-

tre autoarele studiului.

În cadrul acestei cercetări 

s-a constatat că enzima ci-

clofi lina A este fundamenta-

lă pentru buna funcţionare 

a proteinei TDP-43. Această 

proteină are un rol foarte im-

portant în procesele celula-

re iar în cazul unor mutaţii 

poate apărea SLA.

Studii pe animale, 
dar şi pe pacienţi

Studiul, realizat atât pe 

animale cât şi pe pacienţi 

de la spitalul universitar 

Citta della Salute e della 

Scienza din Torino, a de-

monstrat că lipsa acestei 

enzime la animale induce 

o boală neurodegenerativă 

similară SLA şi provoacă o 

acumulare anormală de pro-

teină TDP-43.

„Am observat că atunci 

când enzima ciclofilina A 

lipseşte subiectul animal 

dezvoltă simptome de SLA 

precum o disfuncţie moto-

rie progresivă şi o alterare 

a comportamentului, în a-

sociere cu moartea neuroni-

lor motorii”, notează autoa-

rea principală a studiului, 

Laura Pasetto.

Aceste simptome au fost 

observate şi la un mare nu-

măr de pacienţi cu SLA şi 

cu demenţă frontotempora-

lă, care aveau deficienţe ale 

acestei enzime şi, în con-

secinţă, o proastă funcţio-

nare a proteinei TDP-43.

Pornind de la această 

descoperire, care confirmă 

că în această boală func-

ţiile protectoare ale enzi-

mei ciclofilina A sunt de-

ficitare, se poate dezvolta 

„o focalizare terapeutică 

menită să restaureze aces-

te funcţii”, a explicat La-

ura Bonetto.

Un virus, identificat ca origine 
a sclerozei multiple, arată un studiu
Scleroza multiplă este foarte probabil cauzată de virusul Epstein-Barr, potrivit unui studiu 
al cercetătorilor americani, care au identificat pentru prima dată un responsabil al acestei boli

Scleroza multiplă este foarte probabil cauzată de virusul Epstein-Barr

Deputaţii din Costa Rica 

au aprobat joi legalizarea 

cultivării, producţiei, 

industrializării şi comer-

cializării de canabis în 

scop medicinal, după trei 

ani de dezbateri 

în Congres, relatează AFP.

„Cu mare satisfacţie, după un 

drum foarte lung şi numeroase în-

târzieri, proiectul a fost aprobat”, 

a anunţat deputatul care se afl ă 

în spatele iniţiativei, Zoila Volio.

Această decizie „va genera 

o redresare economică, va des-

chide oportunităţi pentru ţară 

şi va genera investiţii şi locuri 

de muncă”, a spus el. „Dar cel 

mai important lucru este ca pa-

cienţii să primească medicamen-

te de calitate la un preţ rezona-

bil pentru a avea o calitate bu-

nă a vieţii”, a adăugat ofi cialul.

Potrivit activistului Isaac 

Amador, tatăl unui copil cu pa-

ralizie cerebrală care foloseşte 

ulei de canabis pentru a-şi cal-

ma episoadele de epilepsie, apro-

ximativ 3.500 de persoane din 

ţară folosesc astfel de produse 

din motive medicale.

El a afi rmat că, până în pre-

zent, multe familii ale acestor 

pacienţi au obţinut produsele în 

mod clandestin, le-au cumpă-

rat din străinătate sau, ca şi el, 

le-au produs singuri acasă.

La nivel mondial, peste 20 de 

ţări permit producţia şi consumul 

de canabis în scop medicinal, in-

clusiv câteva state din America 

Latină, precum Argentina, Chile, 

Panama, Mexic şi Columbia.

În Costa Rica, este necesar 

ca preşedintele Carlos Alvarado 

să semneze legea pentru intra-

rea sa în vigoare. Preşedintele 

şi-a exprimat în trecut sprijinul 

pentru acest proiect. Cu toate 

acestea, el are drept de veto.

Pentru producţia de plante 

şi derivate ale acestora, produ-

cătorii trebuie să se înregistre-

ze la stat şi să-şi declare activi-

tăţile autorităţilor.

Uleiul de canabis, 
efi cient pentru tratarea 
autismului

O echipă de cercetători isra-

elieni de la Universitatea Tel 

Aviv (TAU) a tratat cu succes 

autismul în experimente pe ani-

male cu ajutorul uleiului de ca-

nabis medicinal. Cercetătorii au 

descoperit că tratamentul cu ulei 

de canabis medicinal îmbună-

tăţeşte atât parametrii compor-

tamentali ai autismului, cât şi 

pe cei biochimici.

Rezultatele studiului, con-

dus de doctoranda Shani Po-

leg, au fost prezentate în jur-

nalul Translational Psychiatry, 

publicat de Nature.

„Procesul obişnuit de testare 

a noilor medicamente implică 

cercetarea în vase Petri, urmată 

de modele animale şi, în fi nal, 

de un studiu clinic pe oameni”, 

a explicat Daniel Offen, profesor 

la Facultatea de Medicină Sackler.

„În cazul canabisului medici-

nal, procesul a fost inversat: trata-

mentele au început pe oameni. 

Deoarece canabisul nu este defi -

nit ca medicament, au fost deja 

efectuate studii pe copii şi adoles-

cenţi cu autism – fără cercetări 

preliminare care să abordeze pro-

bleme precum efectul canabisului 

asupra proceselor biochimice din 

creier, lichid cefalorahidian sau 

sânge şi cine poate benefi cia de 

ce tip de ulei de canabis. Există 

multă dezinformare pe tema ca-

nabisului medicinal şi a autismu-

lui, iar proiectul de doctorat al lui 

Shani Peleg reprezintă o cerceta-

re de bază de pionierat în ceea ce 

priveşte tratarea autismului cu ulei 

de canabis”, a adăugat Offen.

Costa Rica autorizează producţia 
şi consumul de canabis în scop medicinal
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Cu ocazia aniversării zilei de naştere urăm

LA MULŢI ANI!

cu sănătate şi noroc în viaţă,

dlui ROMAN GLIGOR.

Dna Rodica şi Nicu Toşa

FELICITARE
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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 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, Gri-
gorescu, decomandat, etaj inter-
mediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt 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, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faianţă, 
parchet, C.T., 2 balcoane, 2 băi, de-
bara, garaj 18 mp, pivniţă 10 mp, 
teren 23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii 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, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 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

¤ 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 suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, 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, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ 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 ter-
mică, 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

S.C. Nistor One Food 
Delivery S.R.L

angajează

Agent Servicii Client

Detalii la tel 0756385322.

¤ 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.

SC Brati & Beni 
Construction SRL 

Angajează 
1 săpător manual

vorbitor de limba engleză, 
lucrări reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 

Vă rugăm trimiteti CV pe 
email: 

defrimbrati01@gmail.com

¤ 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.

BLIPSZ S.R.L. 
birou de proiectare arhitectură 

din Cluj 

angajează 

TEHNICIAN PROIECTANT 
ÎN CONSTRUCȚII. 

Informații la: 0730603830.

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

SC Mtstroy SRL 
angajează 

2 săpători manuali
vorbitori de limba engleză, lu-

crări reabilitare apă canal, 
orașul Turda, jud. Cluj. 

Vă rugăm trimiteți CV pe 
email: contact@mtstroy.eu

Telefon: 0747979870

¤ 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. 

(33.50)

¤ 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. (31.45)

¤ 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.

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.

¤ 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 informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0743-028667.

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

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

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator judi-
ciar provizoriu al societăţii Marina M Telecom Nord S.R.L. 
(în faliment, in bankruptcy, en faillite) conform Încheierii civile 
pronunţată în data de 13.01.2022 în dosarul nr. 1044/1285/2021, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, în temeiul dispoziţiilor 
art. 99 al. 1 și art. 100 al. 1 din Legea nr. 85/2014,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Marina M Telecom Nord S.R.L. 
(Sat Copăceni, Comuna Săndulești, Nr. 172, Ap. 8, Jud. 
Cluj, CUI 34583510, J12/1645/2015) că faţă de aceasta a 
fost deschisă procedura insolvenţei în formă simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de ad-
mitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
24.02.2022.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întoc-
mirea și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
a tabelului preliminar al creanţelor este 01.03.2022.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de ta-
belul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecu-
te, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabe-
lul preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea ta-
belului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă.

4. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor credito-
rilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zi-
le de la primirea notifi cării.

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii, 
contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 
24.03.2022.

Data primei adunări a creditorilor este 08.03.2022, ora 
12.00 și va avea loc la sediul lichidatorului judiciar SOLVEN-
DI S.P.R.L. – Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. ZALINA S.R.L., în calitate de titular, anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de me-
diu pentru „Elaborare Puz şi documentaţie pentru autori-
zarea lucrărilor de construire pensiune“, situat în comuna 
Mărișel, satul Mărișel, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului, str. Principală nr. 24, loc. Iclod, com. Iclod, ju-
deţ Cluj, din data 12.01.2022, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 27.01.2022, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: maria.dobos@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi 
între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 09.00-13.00.

PIERDERI

Societatea MARIFLOR PRODCOM declară pierdute Certi-
fi catul constatator nr. 97833/14.06.2019 privind Punctul de 
lucru din municipiul Cluj-Napoca, P-ța. MIHAI VITEAZU, nr. 
17, județul Cluj, Certifi catul constatator nr. 118131/29.10.2009, 
privind Punctul de lucru din municipiul Cluj-Napoca, str. BU-
CEGI, nr. 13-15, ap. 5, județul Cluj, Certifi catul constatator 
nr. 97833/14.06.2019, privind Magazinul nr. 15 din muni-
cipiul Cluj-Napoca, P-ţa. MIHAI VITEAZUL, nr. 25-56, județul 
Cluj și Certifi catul constatator nr. 97833/14.06.2019, privind 
Punctul de lucru magazin 6 din municipiul Cluj-Napoca, str. 
ALBAC, nr. 6, ap. 1, județul Cluj. Acestea se declară nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, organizează concurs/examen în vederea 
încadrării, prin recrutare din sursă externă, a unui număr de 10 posturi de personal 
contractual, astfel:

¤ Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor califi cat IV la Serviciul Logistic 
– Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă (cod COR 741307– electrician 
de întreţinere şi reparaţii; cod COR 818207 – fochist; cod COR 712609 – instalator instalaţii 
tehnico-sanitare şi gaze) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile 
generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat și următoarele condiţiile specifi ce:

a) să fi e declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;
• să deţină diplomă/certifi cat/atestat de absolvire a cursurilor de califi care, sau alt 

document emis de o instituţie acreditată care să ateste absolvirea cursului de califi care în 
profi lul postului, conform COR;

c) vechime în muncă: 6 luni;
d) vechime în specialitate: 6 luni;
e) să deţină permis de conducere, minim categoria ,,B”;
f) să deţină/să obţină după încadrare certifi cat de acces la informaţii clasifi cate, nivel 

conform fi șelor posturilor scoase la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
b) proba scrisă – 07.03.2022, ora 1000
c) interviu – 11.03.2022, ora 1000

¤ Trei posturi vacante de personal contractual – îngrijitor (cod COR 515301 – îngrijitor 
clădiri), unul la Serviciul Logistic, unul la Poliţia municipiului Cluj-Napoca şi unul la Poliţia 
municipiului Turda) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile 
generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat și următoarele condiţiile specifi ce:

a) să fi e declarat apt din punct de vedere medical și psihologic;
b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;
c) vechime în muncă: 6 luni;
d) vechime în specialitate: 6 luni;
e) să deţină/să obţină după încadrare certifi cat de acces la informaţii clasifi cate, nivel 

conform fi șelor posturilor scoase la concurs.
Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
b) proba scrisă – 14.03.2022, ora 1000
c) interviu – 18.03.2022, ora 1000

¤ Trei posturi vacante de personal contractual – muncitor califi cat IV la Serviciul logistic 
– Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă – Complex „Colina“ (cod COR 
513201 – barman – 1 post; cod COR 513102 – ospătar – 2 posturi) din cadrul I.P.J. Cluj

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile 
generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat și următoarele condiţiile specifi ce:

a) să fi e declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) nivelul studiilor: cel puţin studii gimnaziale;
• să deţină diplomă/certifi cat/atestat sau alt document emis de o instituţie acreditată, 

care să ateste absolvirea cursului de califi care în specialitatea postului, conform COR;
c) vechime în muncă: 6 luni;
d) vechime în specialitate: 6 luni;
e) să deţină/să obţină după încadrare certifi cat de acces la informaţii clasifi cate, nivel 

conform fi șelor posturilor scoase la concurs.
Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.03.2022
b) proba scrisă – 09.03.2022, ora 1000
c) interviu – 15.03.2022, ora 1000

¤ Un post vacant de administrator II (cod COR 422401 – receptioner) la Serviciul 
Logistic – Biroul

Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendenţă – Complex “Colina” din cadrul I.P.J. Cluj.
În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile 

generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizat și următoarele condiţiile specifi ce:
a) să fi e declarat apt din punct de vedere medical și psihologic
b) nivelul studiilor: liceul cu diplomă de bacalaureat;
- să deţină diplomă/certifi cat/atestat de absolvire a cursurilor de profi l, sau alt document 

emis de o instituţie acreditată, care să ateste absolvirea cursurilor de califi care în profi lul 
postului (recepţioner de hotel – cod COR 422401);

c) vechime în muncă: 6 luni;
d) să deţină/să obţină după încadrare certifi cat de acces la informaţii clasifi cate, nivel 

conform fi șei postului scos la concurs.

Concursul/examenul constă în trei etape succesive, respectiv:
a) selecţia dosarelor de înscriere – 28.02.2022
b) proba scrisă – 10.03.2022, ora 1000
c) interviul – 16.03.2022, ora 1000

Înscrierile se realizează la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj până în data 
de 01.02.2022, inclusiv, ora 13.00, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii 
documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia fi șei de aptitudine 
în muncă însoţită de documentele ce au stat la baza eliberării acesteia, care se depune la 
sediul instituţiei până la data de 24.02.2022, ora 13.00.

În funcţie de evoluţia fenomenului pandemic detalii referitoare la locaţia și ora de 
desfășurare a probelor de concurs se vor comunica în timp util pe pagina de internet a 
inspectoratului și vor fi  afi șate la sediul unităţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din I.P.J. Cluj, telefon 
0749264190 și 0264/432727 interior 20087 de luni până vineri între orele 08:00-14:00, 
sau pe site-ul de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, http://www.cj.
politiaromana.ro./cariera/posturi-scoase-la-concurs.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie (C.A.) al
ARTEX S.C.M.

cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Brassai Samuel nr. 7, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară (O) şi extraordinară (EO) în data de 03.02.2022, la orele 13,00, respectiv 14,00, 
la adresa din Cluj-Napoca, str. Dr. Louis Pasteur, nr. 73 et. 2.

În cazul în care la prima convocare adunarea generală nu va fi  statutara, respectiv 
neîndeplinirea cvorumului prevăzut de lege, adunarea generală se reconvoca în fi ecare zi 
lucrătoare la aceleași ore și locaţie până la îndeplinirea cerinţelor legale de constituire.

Ordinea de zi:

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea economico-socială desfășurată 
în anul 2021, descărcarea de gestiune a administratorilor.

2. Contul de profi t și pierderi, raportul de gestiune și aprobarea bilanţului contabil pe 
2021.

3. Raportul comisiei de cenzori și certifi carea bilanţului pe 2021.
4. Raportul Consiliului Social pe anul 2021 și propunerile pentru 2022.
5. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Aprobarea cooptării, excluderii și retragerii de membri cooperatori.
7. Aprobarea programului de investiţii, modernizare și dezvoltare al societăţii pe anul 

2022, precum și a C.A.G. și a indicatorilor de performanţă al administratorilor.
8. Alegerea cenzorilor.
9. Alegerea delegaţilor la A.G./U.J.C.M. Cluj și la Congresul UCECOM.
10. Diverse.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Mandatarea C.A. cu privire la ipotecarea, gajarea, transmiterea în folosinţă sau 
înstrăinarea imobilizărilor corporale aparţinând societăţii cooperative.

2. Împuternicirea C.A. de a contracta credite bancare și de a lua decizii privind garanţiile 
bancare,

3. Aprobarea actualizării Statutului, ROI, ROF, Hotărârea adunării generale privind 
raporturile de muncă, CIM, Sistemului de salarizare și anexă la sistem,

4. Aprobarea majorării capitalului social subscris și vărsat, urmare a majorării valorii 
minime a aportului individual (parte socială) la capitalul social.

5. Modifi carea Statutului după cum urmează:
5.1. Art. 3 aliniatul 4 teza fi nală va avea următorul cuprins: “Ea poate funcţiona cu un 

număr minim de 5 membri cooperatori și cu un aport minim la capitalul social de 1000 
RON al fi ecărui cooperator, din care la înscriere în societate să fi e vărsat cel puţin 30 % 
(conf. Art.24 al.1 din Legea nr.1/2005).

5.2. Art. 49 aliniatul 9 se modifi ca astfel “Valoarea minimă obligatorie a aporturilor 
individuale, stabilită la data de 10.02.2021, este de 1.000 lei.”

5.3. Art. 3 aliniatul (5) se modifi ca astfel:” ARTEX SCM la data actualizării prezentului 
statut are un capital social subscris și vărsat de 20000 RON”.

6. Aprobarea cooptării de noi membrii.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
BT Capital Partners S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, jud. Cluj, înregistrată 
la O.R.C. sub nr. J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.btcapitalpartners.ro, în 
conformitate cu legea și actul constitutiv al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 18.02.2022 ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 31.01.2022.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1. Alegerea administratorilor societăţii pentru mandatul 04.04.2022-04.04.2026; data 
limită pentru depunerea candidaturilor este 31.01.2022; lista cuprinzând informaţii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de administrator este pusă la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, putând 
fi  consultată de acţionari începând cu data de 01.02.2022;

Începând cu data publicării convocării, documentele și informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor se pot consulta la sediul societăţii/
pe pagina de internet sau obţine de la societate.

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2 precum și limitările privind adunările de persoane, în vederea protejării acţionarilor 
săi precum și a celorlalţi participanţi, BT Capital Partners dorește să limiteze, pe cât mai mult 
posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în prezent, interacţiunile umane în legătură cu 
evenimentele corporative ale Societăţii, inclusiv adunările generale ale acţionarilor. În acest 
sens, Societatea recomanda cu tărie acţionarilor să utilizeze mijloacele electronice/de interacţiune 
la distanţă cu privire la Adunarea Generală a Acţionarilor (respectiv, utilizarea votului prin 
corespondenţa). În condiţiile extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea 
Generală a Acţionarilor să fi e desfășurată fără participarea fi zică a acţionarilor.

Reprezentarea acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor se poate face pe bază 
de procuri speciale.

Atât buletinele de vot prin corespondenţa cât și procurile speciale pot fi  obţinute de la 
sediul societăţii începând cu data de 01.02.2022. Acestea se vor depune în original la sediul 
societăţii până la data de 15.02.2022. Corespondenţa poate fi  purtată și pe adresa de 
e-mail a societăţii: offi ce@btcapitalpartners.ro .

În cazul în care la data de 18.02.2022 nu se întrunește cvorumul legal și statutar pentru 
a valida întrunirea, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data 
de 21.02.2022, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi și data de referinţă.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Costel Lionăchescu

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. SOMEŞUL CALD PRODUCŢIE S.R.L., titular 
al proiectului – „Deviere reţele electrice subterane“, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj în cadrul procedurii de evaluarea a 
impactului asupra mediului pentru proiectul „Deviere reţele 
electrice subterane“, propus a fi  amplasat în municipiului 
Cluj-Napoca, str. Plopilor, F.N., judeţul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din 
Calea Dorobanților, nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail maria.dobos@
apmcj.anpm.ro, 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 e-mail maria.dobos@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 A.P.M. Cluj.
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Haaland îi critică pe 
şefii lui Dortmund
Fotbalistul norvegian Erling 
Haaland a criticat comportamentul 
șefi lor clubului german Borussia 
Dortmund, care îl „împing să ia o 
decizie" legată de viitorul său, 
scrie site-ul radioteleviziunii.
Impresionant de când a venit la 
Dortmund în urmă cu doi ani, 
Haaland este dorit de unele 
dintre cele mai mari cluburi din 
Europa, ca Real Madrid, 
Manchester City sau FC 
Barcelona. Sub contract cu 
Borussia Dortmund până în 
2024, Haaland ar putea pleca 
în 2022 datorită unei clauze de 
reziliere din contractul său, esti-
mată la 80 milioane euro.
Cu câteva luni înaintea perioa-
dei de transferuri din vară, pe 
buzele tuturor observatorilor 
există întrebarea unde va ajun-
ge colosul norvegian.
Conștienţi că riscă să rămână fă-
ră diamantul lor, ofi cialii 
Borussiei încep să nu mai aibă 
răbdare. În orice caz, asta se în-
ţelege din declaraţiile lui 
Haaland pentru presa din ţara 
sa: „În ultimele șase luni, n-am 
spus nimic despre viitorul meu 
din respect pentru club. Dar în ul-
tima vreme, ei mă împing să iau 
o decizie. Vreau doar să mă con-
centrez asupra fotbalului, însă e 
imposibil. Nu e momentul ideal 
pentru a lua asemenea decizii, 
suntem într-o fază importantă a 
sezonului. Însă Dortmund mă 
presează.”, a transmis Haaland.

Două medalii pentru 
echipajul de bob
Româncele Georgeta Popescu 
și Antonia Sârbu au câștigat 
medaliile europene de aur, ar-
gint și bronz în urma evoluţiilor 
lor de sâmbătă de la 
Winterberg (Germania).
Popescu și Sîrbu au cucerit aurul 
la Campionatele Europene 
Under-23 (1:56.85), fi ind singu-
rul echipaj la această categorie.
La Europenele de juniori (U26), 
cele două au ocupat locul se-
cund (din două echipaje), după 
germancele Maureen Zimmer/
Anabel Galander (1:54.62).
În Cupa Europei, Popescu și Sârbu 
au ocupat locul patru, la peste do-
uă secunde de bronz. În ierarhia 
generală a Cupei Europei, sezonul 
2021-2022, româncele au ocupat 
locul la treilea, cu 528 puncte.

CSM Bucureşti, 
victorie la pas
CSM București a învins în depla-
sare echipa muntenegreană 
Buducnost BEMAX Podgorica, cu 
scorul de 28-20 (15-9), sâmbătă 
seara, în Grupa A a Ligii 
Campionilor la handbal feminin.
Campioana României a contro-
lat jocul de la un capăt la altul 
și victoria nu a fost pusă niciun 
moment sub semnul întrebării.
CSM a intrat la pauză cu un 
avans de șase goluri, 15-9, dar 
Buducnost a reușit să se apro-
pie în repriza secundă la doar 
două goluri, 18-16 (min. 43), 
dar au urmat șase goluri conse-
cutive ale ''tigroaicelor''. CSM 
București a câștigat cu 28-20.
Pentru CSM au marcat Cristina 
Neagu 7 goluri, Yvette Broch 5, 
Elizabeth Omoregie 3, Emilie 
Hegh Arntzen 3, Carmen Martin 
Berenguer 2, Malin Larsen Aune 
2, Alexandra Dindiligan 2, Samara 
Da Silva Vieira 1, Siraba Dembele 
Pavlovic 1, Angela Ștefania Stoica 
1, Ema Ramusovic 1.

Pe scurt

Şase jucătoare române 

de tenis, printre care şi 

Simona Halep, vor evolua 

în proba de dublu feminin 

a turneului Australian 

Open, care va începe luni la 

Melbourne, potrivit tragerii 

la sorţi efectuate duminică.

Simona Halep va face pe-

reche cu Gabriela Ruse, ur-

mând să întâlnească un cu-

plu alcătuit din Jaqueline 

Cristian şi germanca An-

drea Petkovic.

Irina Begu şi sârboaica Ni-

na Stojanovic vor fi  capi de 

serie numărul 15, iar în pri-

mul tur vor înfrunta cuplul 

Rebecca Peterson (Suedia)/

Anastasia Potapova (Rusia).

Raluca Olaru va evolua 

alături de germanca Anna-Le-

na Friedsam, urmând să în-

tâlnească în prima rundă cu-

plul francez Alize Cornet/

Diane Parry.

Irina Bara o va avea ală-

turi pe partenera sa obiş-

nuită de dublu, Ekaterine 

Gorgodze (Georgia), însă 

adversarele din primul tur 

vor fi unele de valoare, ce-

hoaicele Marie Bouzkova/

Lucie Hradecka.

De notat este şi faptul 

că Australian Open a înce-

put fără Novak Djokovic. 

Liderul mondial nu a pri-

mit viza pentru a putea 

concura la primul turneu 

de Grand Slam. „Nole” a 

depus două contestaţii şi a 

sperat până duminică într-o 

posibilă participare.

Novak Djokovic deţine re-

cordul de titluri de Mare Şlem 

câştigate (20), împreună cu 

Rafael Nadal şi Roger Fede-

rer. Djokovic este şi deţinăto-

rul recordului de titluri cuce-

rite la Australia Open (nouă) 

şi campionul en titre.

Șase românce, 
în proba de dublu 
la Australian OpenFC Rapid l-a transferat, 

sâmbătă seara, pe atacan-

tul slovac Jakub Vojtus, 

fostul jucător al echipelor 

Universitatea Cluj, 

CFR Cluj şi Academica 

Clinceni semnând 

un contract valabil 

un sezon şi jumătate 

cu gruparea giuleşteană.

„Rapid l-a transferat pe Ja-

kub Vojtus, un atacant slo-

vac în vârstă de 28 de ani, 

de la Mezokovesd, din prima 

ligă maghiară, acesta sem-

nând un contract pe un an şi 

jumătate. Vojtus a mai jucat 

în România la cele două for-

maţii din Cluj, Universitatea 

şi CFR, dar şi la Academica 

Clinceni. Jakub, campion al 

României cu CFR Cluj (2020), 

a evoluat pentru naţionalele 

U17, U19 şi U21 ale Slovaci-

ei", informează site-ul ofi ci-

al al clubului Rapid.

Vojtus s-a arătat bucuros 

de faptul că a semnat cu FC 

Rapid, el fi ind dorit de con-

ducerea giuleşteană şi în va-

ra anului trecut.

Crescut la juniorii clubu-

lui Zilina, atacantul slovac a 

ajuns în 2010 la Internazio-

nale Milano, unde a evoluat 

pentru formaţia U19, iar de 

aici a fost împrumutat la 

Chievo şi NK Zagreb. Vojtus 

a mai jucat la Olhanense 

(Portugalia), Spartak Trnava 

(Slovacia), Miedz Legnica 

(Polonia), U Cluj (România), 

Tychy (Polonia), Academica 

Clinceni (România), CFR Cluj 

(România), iar în ultimele 

două sezoane pentru Me-

zokovesd-Zsory (Ungaria).

Jakub Vojtus este al doi-

lea transfer realizat de FC 

Rapid în actuala pauză com-

petiţională după fundaşul 

Răzvan Ondea de la CSM 

Poli Iaşi.

Jakub Vojtus a ajuns la Rapid 
după experienţa CFR Cluj

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Mijlocaşul central a fost 

adus de Şumudică în 

vară, însă a plecat după 

doar câteva luni de la 

echipă şi a semnat cu 

Heerenveen. Tahiri a 

declarat că Dan Petrescu 

a recunoscut că a greşit 

când l-a lăsat în afara lis-

tei pentru Liga 1, însă 

pentru el nu a mai contat 

acest lucru.

„În România, cluburile tre-

buie să depună o listă de 25 de 

jucători, înainte de 30 august, 

pe care doresc să-i folosească, 

iar eu, alături de mulţi alţii ca-

re au fost aduşi de antrenorul 

anterior (n.r. – Marius Şumu-

dică), nu eram pe lista respec-

tivă. Petrescu a sosit pe 28 au-

gust şi, fără să mă vadă la la 

treabă sau să mă întrebe, pur 

şi simplu m-a dat deoparte. 

Eram uimit, dar neputincios. 

Petrescu a primit 'carte albă' 

de la conducere după sosirea 

sa şi nimeni nu a fost împotri-

va deciziilor sale.

După o săptămână şi ju-

mătate de antrenament, an-

trenorul m-a sunat să-mi 

spună că a făcut o greşea-

lă nepunându-mă pe listă. 

El a vrut să modifice lista 

luna asta, când sunt per-

mise ajustări. Dar pentru 

mine totul s-a terminat. Din 

momentul în care a luat 

decizia de a mă da afară 

fără motiv, a fost clar că 

aveam de gând să plec. Pur 

şi simplu nu mai aveam 

chef să stau într-un aseme-

nea mediu”, a spus Tahiri, 

pentru Hln.be.

Anas Tahiri a jucat doar 

şapte meciuri la CFR Cluj 

şi a reuşit un gol şi o pasă 

de gol. Jucătorul marocan 

a mai declarat că a venit la 

CFR Cluj pentru a prinde 

minute în cupele europene 

încercând astfel să ajungă 

în lotul naţionalei Marocu-

lui pentru Cupa Africii, com-

petiţie care se desfăşoară la 

ora actuală.

„Deciziile antrenorului 

m-au costat jumătate de an 

din carieră şi probabil şi par-

ticiparea la Cupa Africii cu 

Maroc. În perioada mea la 

RKC Waalwijk am fost aproa-

pe de selecţie şi minute de 

joc la Cluj în Europa m-ar fi  

ajutat, ar fi  fost scenariul i-

deal pentru a mă pune în 

centrul atenţiei. Prin urma-

re, sunt foarte fericit că am 

putut trage linie peste poves-

tea mea la Cluj şi că am gă-

sit o nouă provocare groza-

vă cu Heerenveen.

(n.r. – râde) „De fapt, nu 

am jucat niciun meci timp de 

jumătate de an, aşa că îmi lip-

seşte ritmul meciului. Dar la 

Cluj m-am antrenat la nivel î-

nalt şi am lucrat în continua-

re individual cu un antrenor. 

Aşa că nu mă aştept deloc la 

probleme. Ritmul meciului va 

urma în săptămânile urmă-

toare”, a adăugat Tahiri.

La doar 27 de ani, Tahiri 

părea un jucător ideal pen-

tru CFR Cluj. Fotbalistul a 

evoluat ani la rând în prima 

ligă din Olanda şi Belgia. 

Transferul lui Tahiri a fost 

văzut cu ochi buni de majo-

ritatea specialiştilor din Ro-

mânia, dar lucrurile nu au 

stat atât de bine.

Jucătorul cu origini maro-

cane s-a adăugat lui Karlo Le-

tica (liber), Sebastian Mailat 

(FC Botoşani), Denis Ciobo-

tariu (FC Voluntari), Daniel 

Paraschiv (Hermannstadt) şi 

Juan Emmanuel Culio (liber) 

pe lista plecărilor.

Tahiri, despre relația cu Petrescu: 
„A recunoscut că a greșit”
Anas Tahiri a fost unul dintre cei mai interesanți jucători aduși de Marius Șumudică 
la CFR Cluj, dar aventura lui în România s-a încheiat rapid

Anas Tahiri în momentul prezentării ofi ciale la CFR Cluj, echipă pentru care a evoluat în sezonul 2021/2022
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