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SĂNĂTATE

Mai multe localităţi 
din Cluj, în scenariul roşu
Municipiile Turda, Câmpia Turzii şi Gher-
la, dar şi mai multe comune din judeţ in-
tră în scenariul roşu, de astăzi.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Dezbatere publică privind 
bugetul Clujului
Bugetul municipiului Cluj-Napoca va fi  su-
pus dezbaterii publice joi, 27 ianuarie. Cluje-
nii interesaţi pot participa online.  Pagina 3

ACTUALITATE

Proiecte blocate 
pe Autostrada Transilvania
Lucrările pe mai multe tronsoane şi sec-
toare ale Autostrăzii Transilvania sunt blo-
cate în proceduri sau amânate.  Pagina 2

POLITICĂ

Premierul Nicolae Ciucă, 
acuzat de plagiat
Teza de doctorat a premierului Nicolae 
Ciucă ar conţine plagiat în cel puţin 42 din 
cele 147 de pagini ale lucrării.  Pagina 4

TIMP LIBER

Mai mulţi vizitatori 
la Grădina Botanică
Numărul de vizitatori ai Grădinii Botanice 
din Cluj-Napoca a fost, în 2021, de 170.000, 
în creştere cu 65% faţă de 2020.  Pagina 6

MAPAMOND

Roberta Metsola, 
noua preşedintă a PE
Roberta Metsola a fost aleasă marţi în 
funcţia de preşedinte al Parlamentului Eu-
ropean până în 2024.  Pagina 8
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Poleiul şi ninsorile au creat probleme în județul Cluj
Urgenţele ortopedice au crescut în Cluj, după ce zeci de persoane au alunecat din cauza poleiului. Mai multe accidente 
rutiere s-au produs luni şi marţi, din cauza drumurilor alunecoase sau acoperite de zăpadă.  Paginile 6-7

Taxi-urile au „verde” 
pe banda de autobuz

Taximetrele pot circula pe patru benzi de transport în comun din Cluj
Proiectul de hotărâre care prevede circulația taxiurilor pe benzile dedicate 
autobuzelor de pe Bulevardul Nicolae Titulescu, strada Regele Ferdinand, 
Calea Florești și Splaiul Independenței a fost aprobat marți.  Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Un bărbat de 66 de ani, 
fără permis, a provocat 
un accident
Un bărbat de 66 de ani din comuna Ceanu 
Mare, Cluj a condus fără a avea permis și a 
provocat un accident.
 „La data de 17 ianuarie, polițiștii Secției 4 
Poliție Rurală Câmpia Turzii, au reținut pen-
tru o perioadă de 24 de ore un bărbat, în 
vârstă de 66 de ani, din comuna Ceanu 
Mare, pentru conducerea unui vehicul fără 
permis de conducere.
În fapt, în jurul orei 12.00, polițiștii au fost 
sesizați să intervină în urma producerii unui 
accident rutier soldat cu pagube materiale, 
la intersecția drumurilor DJ 161A și DC 65, 
pe raza localității Strucut, din comuna 
Ceanu Mare.
Conform verifi cărilor efectuate la locul pro-
ducerii evenimentului rutier, cel în cauză ar 
fi  intrat în coliziune cu o autoutilitară con-
dusă din direcția localității Cojocna, către 
Ceanu Mare.
Polițiștii au constatat că bărbatul în cauză 
nu deține permis de conducere, fapt pentru 
care s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere”, au de-

clarat reprezentanții Inspectoratului de 
Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Copil de 10 ani, lovit 
de o mașină în Florești
Un copil de 10 ani a fost lovit de o mașină pe 
strada Cetățeții din comuna Florești. Acesta a 
traversat strada printr-un loc nepermis.
„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-
Napoca, au fost sesizați luni, în jurul orei 
15.20, pentru a interveni la un accident de 
circulație produs pe strada Cetății, din comu-
na Floresti, soldat cu rănirea unui pieton.
Din primele informații, conducătorul unui 
autoturism, respectiv o femeie în vârstă de 
38 de ani, ar fi  surprins și accidentat un mi-
nor de 10 ani, care s-ar fi  angajat in traver-
sarea drumului prin loc nepermis.
Conducătorul autoturismului a fost testat cu 
aparatul etilotest, rezultatul fi ind negativ”, 
au transmis reprezentanții IPJ Cluj. 

Doi bărbați, prinși la volan 
sub influența drogurilor
Doi șoferi au fost prinși de polițiști condu-
când sub infl uența drogurilor. Ambii au fost 
testați pozitiv cu aparatul drugtest.

„La data de 14 ianuarie, în jurul orei 
23.20, polițiștii din cadrul Poliției munici-
piului Turda au depistat un conducător 
auto, în vârstă de 18 de ani, din Câmpia 
Turzii, care se deplasa cu autoturismul pe 
raza municipiului Turda, aflându-se sub 
influența substanțelor psihoactive. În ca-
drul controlului efectuat de către polițiști, 
tânărul a fost testat cu aparatul Drugtest, 
rezultatul fiind pozitiv”, au transmis 
reprezentanții Inspectoratului de Poliție 
Județean (IPJ) Cluj.
De asemenea, în data de 15 ianuarie, un 
bărbat de 34 de ani a fost prins de poliștii 
orașului Huedin conducând sub infl uența 
substanțelor interzise.
„La data de 15 ianuarie, în jurul orei 
18.40, polițiștii orașului Huedin, 
Compartimentul Rutier au oprit pentru 
control un autoturism condus pe strada 
P.A. Munteanu, din oraș, de către un băr-
bat de 34 de ani. Testarea cu aparatul 
drugtest a indicat prezența substanțelor in-
terzise, fi ind astfel condus la o unitate me-
dicală în vederea recoltării probelor biolo-
gice”, a transmis IPJ Cluj.
În ambele cazuri sunt efectuate cercetări 
sub aspectul infracțiunii de conducere a 
unui vehicul sub infl uența alcoolului sau a 
substanțelor interzise.

Pe scurt

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările pe mai multe 

tronsoane și sectoare ale 

Autostrăzii Transilvania 

sunt blocate în proceduri 

sau amânate de noul 

ministru al Transporturilor, 

Sorin Grindeanu, respectiv 

de șeful CNAIR, Cristian 

Pistol, susține un consilier 

local USR.

Tronsonul Autostrăzii Tran-

silvania cuprins între Poarta 

Sălajului și Nușfalău, dar și 

cele dinte Suplacu de Barcău 

și Chiribiș, respectiv lotul 

Chiribiș - Biharia sunt bloca-

te în diverse stadii ale proce-

durilor, atrage atenția Alexan-

dra Oană, consilier local USR 

al municipiului Cluj-Napoca.

Consilierul susține că majo-

ritatea problemelor legate de 

loturile A3 sunt legate de lipsa 

de reacție a ministrului Sorin 

Grindeanu, respectiv a șefului 

Companiei Naționale de Admi-

nistrare a Infrastructurii Rutie-

re (CNAIR), Cristian Pistol.

„În județul Cluj, proiecte-

le mari de infrastructură par 

a nu se mai mișca de când 

conducerea CNAIR a fost pre-

luată de Cristian Pistol. Haideți 

să ne uităm la Autostrada A3 

Transilvania - Autostrada A3 

Transilvania - Cluj-Napoca - 

Zalău - Oradea. După ce Că-

tălin Drulă a reușit include-

rea tronsonului principal din-

tre Nădășelu și Poarta Sălaju-

lui în PNRR, această fi nanțare 

este pusă în pericol întrucât 

Ministerul Transporturilor în-

că nu a reușit să rezolve ulti-

mele probleme birocratice le-

gate de scoaterea pădurilor de 

pe traseu din circuitul fores-

tier și descărcarea arheologi-

că de la Zimbor. De aseme-

nea, alunecările de teren im-

previzibile trebuie gestionate 

prompt și profesionist din 

punct de vedere contractual 

de către Compania de Dru-

muri pentru a nu duce la blo-

carea tronsonului. Ar fi  păcat 

ca lucrările să se blocheze din 

motive contractuale, când în-

cepem să avem constructori 

care se mobilizează pentru a 

fi naliza la  timp lucrările”, a 

arătat Alexandra Oană.

Care sunt tronsoanele 
cu probleme? 

Potrivit acesteia, pentru 

tronsonul de la Poarta Sălaju-

lui la Nușfalău, trebuiau de-

puse ofertele în toamnă: „Cum 

actualul ministru a ignorat pâ-

nă acum acest proiect, nu 

avem niciun progres nici pâ-

nă azi”, susține Oană. Secto-

rul Nușfalău - Suplacu de Bar-

cău este în lucru începând din 

2021, cu termen de fi nalizare 

în primăvara lui 2023.

Probleme sunt și pe 

porțiunea Suplacu de Barcău 

- Chiribiș, respectiv Chiribiș 

- Biharia:

„Tronsonul Suplacu de Bar-

cău - Chiribiș este în proce-

dură de licitație, iar contrac-

tul ar fi  trebuit semnat pe fi -

nal de 2021, dar s-a blocat în 

contestații și, cel mai proba-

bil, nu vom vedea lucrări în 

2022! Ultimul lot nefi nalizat 

dinspre Oradea, cel dintre 

Chiribiș și Biharia, din păca-

te, este într-un blocaj total. 

După ce a fost contractat în 

2020 pe un preț foarte mic, 

constructorul nu și-a mai a-

sumat realizarea lucrărilor în 

prețul ofertat și a cerut o su-

plimentare consistentă”, a ară-

tat consilierul local.

Proiecte blocate pe mai multe 
tronsoane și sectoare ale A3 
Lucrările pe mai multe tronsoane ale Autostrăzii Transilvania (A3) sunt blocate 
în proceduri sau amânate, atrage atenția consilierul local USR Alexandra Oană

Anul 2022 ar putea veni, într-un scenariu optimist, cu des-
chideri de trafi c pe aproape 100 de kilometri de autostrăzi 
și drumuri expres, iar unele dintre proiectele care au șansa 
să fi e inaugurate sunt chiar spectaculoase: Podul de la 
Brăila, primul sector al autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, precum 
și primii kilometri de drum expres adevărat în România.

- A1 Sibiu – Boiţa – 13 km (half-profi le pe viaductul 
Tălmăcel) – stadiu în decembrie 2021: 56%

- Podul de peste Dunăre de la Brăila + 10 km de drum de 
legătură – stadiu în decembrie 2021: 51%

- DX12 Craiova – Pitești – Tronsonul 2 – 40 km – stadiu în 
decembrie 2021: 90%

- DX12 Craiova – Pitești – Tronsonul 3 – 32 km – stadiu în 
decembrie 2021: 15%

- VO Satu Mare (complet) – restul de 16 km – stadiu în de-
cembrie 2021: 82%

- Pasajul de tip giratoriu-suspendat de la Domnești – stadiu 
în decembrie 2021: 51%

- Pasaj de tip giratoriu-suspendat – Berceni + centură 2x2 – 
stadiu în decembrie 2021: 43%

- Pasaj de tip giratoriu-suspendat – Olteniţa + centura 2x2 – 
stadiu în decembrie 2021: 37%

Anul acesta există șanse să vedem licitaţii pentru execuţie 
în cazul unor tronsoane de pe A7 sau A8.

Ce autostrăzi sau drumuri expres 
s-ar putea deschide în 2022?
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redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au apro-

bat marţi Strategia 

Integrată de Dezvoltare 

Urbană (SIDU) a munici-

piului Cluj-Napoca pentru 

perioada 2021-2030.

Strategia Integrată de Dez-

voltare Urbană (SIDU) 

2021-2030 a fost supusă marţi 

votului consilierilor locali, fi -

ind aprobată cu 19 voturi „pen-

tru” şi 7 abţineri.

Dezbaterile pe acest punct 

au durat peste două ore, în 

care Marcel Heroiu, expert al 

Băncii Mondiale a prezentat 

principalele direcţii urmărite 

în strategie, de la extinderea 

transportului nepoluant, la 

desfi inţarea caselor modula-

re de la Pata Rât şi mutarea 

rezidenţilor în locuinţe soci-

ale, la investiţii în noi creşe, 

grădiniţe şi şcoli şi la moder-

nizarea celor existente. Prin-

tre priorităţi se mai numără 

amenajarea unei autogări noi, 

a Spitalului regional de ur-

genţă, Spitalului pediatric mo-

nobloc, însă şi amenajările şi 

infrastructura din cartiere es-

te luată în vizor, inclusiv prin 

crearea cartierelor „de 20 de 

minute”, unde toate servici-

ile necesare zilnic să se afl e 

la o distanţă de 20 de minu-

te de mers pe jos. În total, 

Strategia Integrată pentru Dez-

voltare Urbană 2021-2030 in-

clude proiecte prioritate în 

valoare de peste 800 milioa-

ne de euro.

În cadrul dezbaterii au in-

tervenit şi cetăţeni interesaţi 

de strategie, dar şi consilie-

rii locali ai USR şi PSD, ca-

re au solicitat o analiză a re-

zultatelor strategiei anteri-

oare (2014-2020), dar şi ca 

anumite aspecte ale strate-

giei prezente să fi e aprofun-

date suplimentar.

Consilierii locali au apro-

bat strategia cu 19 voturi „pen-

tru” şi 7 abţineri.

A fost aprobată Strategia Integrată 
de Dezvoltare Urbană a Clujului

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Dezbaterea publică pri-

vind proiectul de buget al 

municipiului Cluj-Napoca 

pentru anul 2022 va avea 

loc online, joi, 27 ianua-

rie. Potrivit reprezentanţi-

ilor Primăriei, clujenii 

interesaţi se pot înscrie 

pentru a lua cuvântul.

„Joi, 27 ianuarie 2022, de 

la ora 17.00 va avea loc dez-

baterea publică online având 

ca temă Proiectul de buget 

al municipiului Cluj-Napoca 

pentru anul 2022. Persoane-

le care doresc să ia cuvân-

tul în cadrul dezbaterii vor 

fi  înscrise pe platforma on-

line de videoconferinţă, pe 

baza unui formular comple-

tat online pe site-ul Primă-

riei municipiului Cluj-Napo-

ca, începând de marţi, 25 ia-

nuarie ora 12.00 până înain-

te cu minimum 4 ore de ora 

stabilită pentru începerea şe-

dinţei”, au transmis repre-

zentanţii primăriei Cluj.

Persoanele interesate pot 

trimite sesizările, observaţii-

le, punctele de vedere în pe-

rioada 12 -27 ianuarie 2022 la 

adresa de email: consultare-

publica@primariaclujnapoca.

ro sau pot înregistra adrese 

scrise la Serviciul Centrul de 

Informare pentru Cetăţeni, str. 

Moţilor nr.7 sau la orice pri-

mărie de cartier, în atenţia Di-

recţiei Economice.

Peste 430 de milioane 
de euro, bugetul 
pentru anul 2022

Bugetul stabilit pentru anul 

2022 este de peste 430 de mi-

lioane de euro, în creştere cu 

1,13% faţă de anul 2021.

Printre proiectele impor-

tante care ar trebui să fi e fi -

nalizate în acest an se numă-

ră cel al Bulevardului 21 De-

cembrie, a Bazei Sportive „La 

Terenuri”, Planul Urbanistic 

Zonal (PUZ) pentru noul car-

tier Sopor, reabilitarea termi-

că a 20 de blocuri, moderni-

zarea Parcului Ştefan cel Ma-

re şi a Parcului Farmec, reali-

zarea unui nou corp de clădi-

re la Şcoala Gimnazială „Iu-

liu Haţieganu” sau crearea de 

noi locuri pentru biciclete.

Printre proiectele care 

continuă în acest an, dar nu 

vor fi finalizate, se află Po-

dul Răsăritului, Podul Ar-

mătura şi Podul Feroviari-

lor, reabilitarea zonei stră-

zii Mihail Kogălniceanu, mo-

dernizarea platoului Sălii 

Sporturilor ori reabilitarea 

malurilor Someşului în zo-

na Grigorescu-Plopilor.

De asemenea, se vor orga-

niza licitaţii publice pentru 

obiective majore precum Cen-

tura metropolitană şi metrou, 

Parcul Est, modernizarea Par-

curilor Primăverii,14 iulie şi 

Zorilor, dar şi pentru proiec-

tul Park&Ride-ului la aeroport 

sau amenajarea Cetăţuiei.

Conform municipalităţii, 

cu banii din bugetul anului 

2022, se vor realiza şi fi nali-

za în acest an cel puţin 500 

de noi locuri pentru biciclete 

şi spaţii securizate în valoare 

de peste 2.500.000 lei.

Dezbatere publică privind bugetul 
municipiului Cluj pe anul 2022

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit proiectului 

de hotărâre aprobat 

în cadrul şedinţei ordina-

re de Consiliu Local, taxi-

metriştii vor avea acces 

pe patru benzi dedicate 

autobuzelor, cu respecta-

rea unor reguli.

Astfel, accesul şi circulaţia 

taxiurilor va fi  permisă pe ben-

zile dedicate autobuzelor de 

pe Bulevardul Nicolae Titu-

lescu, strada Regele Ferdinand, 

Calea Floreşti şi Splaiul Inde-

pendenţei, doar în următoa-

rele condiţii, conform proiec-

tului de hotărâre:

¤ Accesul este permis doar 

taxiurilor cu client;

¤ Nu este permisă îmbarca-

rea şi debarcare clienţilor pe 

banda dedicată;

¤ Nu se permite utilizarea sta-

ţiilor de transport public în 

comun ca puncte de îmbarca-

re/debarcare a clienţilor, cu 

excepţia intervalului orar 

23.00-5.00.

Decizia, luată în urma 
unui studiu de circulaţie

Primarul Emil Boc a preci-

zat că cele patru benzi dedi-

cate pe care vor putea circu-

la taxiurile au fost stabilite în 

urma unui studiu de circula-

ţie, astfel încât circulaţia au-

tobuzelor să nu fi e afectată.

„Conform legii, taxiurile pot 

circula pe pistele special ame-

najate fără a perturba circula-

ţia autobuzelor. Dar cine deci-

de dacă perturbă? Pentru a eli-

mina potenţialele abuzuri asu-

pra taximetriştilor, am proce-

dat ca la carte şi anume, am 

stabilit în ce condiţii nu pertur-

bă circulaţia. Am făcut un stu-

diu, iar pe aceste patru benzi, 

datorită frecvenţei transportu-

lui public, nu afectează. Pe ce-

lelalte benzi ar pune probleme.

Dacă am mai pune pe alte 

benzi taxiuri, am bloca circu-

laţia. Acolo unde a fost posi-

bil, am considerat că taxime-

trele pot să circule pe aceste 

benzi dedicate de transport în 

comun. Avem nevoie de re-

guli precise care să fi e cunos-

cute de toată lumea, e un pro-

iect făcut cu ştiinţă de carte”, 

a spus edilul, la începutul şe-

dinţei de Consiliu Local de 

marţi, 18 ianuarie.

Taximetriştii, 
nemulţumiţi de decizie

Ioan Pugna, în calitate de 

preşedinte al Asociaţiei de Mo-

nitorizare Taxi Transilvania, a 

prezentat punctul de vedere 

al taximetriştilor clujeni cu 

privire la proiect, arătând că 

asociaţia nu este de acord cu 

„intenţia administraţiei loca-

le de a împiedica, printr-o ho-

tărâre a Consiliului Local, ac-

cesul taximetrelor pe benzile 

de autobuz amenajate în Mu-

nicipiul Cluj-Napoca”. Asoci-

aţia susţine că Administraţia 

Locală intervine într-un mod 

„neconcurenţial şi discrimi-

natoriu” asupra serviciului de 

taximetrie din Cluj-Napoca, 

prin restricţii care „împiedică 

operatorii autorizaţi să ofere 

servicii mai bune clienţilor ca-

re accesează acest tip de trans-

port urban.”

Pugna a mai arătat că ar 

trebui admisă circulaţia taxi-

metrelor pe benzile de auto-

buz şi fără client, atâta timp 

cât lampa se afl ă pe acoperi-

şul maşinii. El a mai reproşat 

administraţiei locale şi faptul 

că taximetriştii nu au fost cu-

prinşi în Strategia Integrată de 

Dezvoltare Urbană 2021-2030, 

arătând că şi acest mijloc de 

transport reprezintă o alterna-

tivă la maşina personală, fi ind 

o modalitate de a reduce tra-

fi cul din oraş, ţinând cont de 

faptul că nu toţi clujenii pot 

folosi bicicleta sau mijloacele 

de transport în comun.

Ce cred bicicliştii 
despre proiect?

„Transportul cu taxi este o 

componentă esenţială a trans-

portului alternativ în oraşe, 

acesta nu poate fi  ignorat. Tre-

buie găsit un echilibru, nu 

poate fi  tratat nici ca trans-

portul cu autobuzul sau cu 

bicicleta, dar nici ca trafi cul 

normal de maşini. Transpor-

tul public trebuie să fi e mult 

mai rapid decât transportul 

individual. Vedem pe asta 

est-vest că deja există ambu-

teiaje de autobuze la ore de 

vârf, din acest punct de vede-

re suntem de acord cu propu-

nerea primăriei. Primăria a 

obligat bicicliştii să meargă 

pe banda de autobuze, fără 

să încerce să amenajeze pis-

te de biciclete, dar nici nu res-

pectă lăţimea minimă pentru 

ca bicicliştii şi autobuzele să 

poată circula normal. Acum, 

mai punem şi taxi-urile pe 

aceleaşi benzi. Este inaccep-

tabil, nu este o soluţie feza-

bilă”, a arătat Radu Mititea-

nu, preşedintele Clubului de 

Cicloturism Napoca.

„Salut cele două interven-

ţii. Am colaborat cu domnul 

Pugna şi cu colegii săi în ad-

ministraţie şi vă mulţumesc 

pentru responsabilitate. Aici, 

nu pot fi  de acord cu dumnea-

voastră. Noi am încercat să nu 

promovăm politici care cine 

câştigă şi cineva pierde tot, nu 

vreau să pun pe nimeni împo-

triva altcuiva. Legea spune 

foarte clar că taximetrele pot 

circula pe benzile de autobuz, 

fără a perturba trafi cul. Noi 

am încercat să aducem un re-

gulament care să defi nească 

la ce ne referim cu perturba-

rea trafi cului. Serviciul de ta-

ximetrie rămâne unul funda-

mental al oraşului, dar să nu 

distrugem o prioritate pe care 

a făcut-o din transportul în co-

mun. Nu avem cu pe Bulevar-

dul 21 Decembrie – Moţilor să 

punem şi taxiurile, nu am fa-

ce decât să compromitem tot. 

Nu ar mai renunţa nimeni la 

maşină, pentru că tot aşa ar 

sta şi în maşină, şi în autobuz 

sau în taxi. Vom analiza peri-

odic care sunt efectele strate-

giei, suntem deschişi să adu-

cem ajustări”, a răspuns pri-

marul Emil Boc.

Proiectul a fost aprobat de 

consilierii locali cu 20 de vo-

turi „pentru”, 4 voturi „împo-

trivă” şi 2 abţineri.

Taximetriştii pot circula pe benzile de autobuz
Proiectul de hotărâre care prevede circulaţia taxiurilor pe patru benzi dedicate autobuzelor din Cluj-Napoca 
a fost aprobat de consilierii locali, în şedinţa de marţi, 18 ianuarie

Accesul taxiurilor, permis pe patru benzi dedicate autobuzelor din Cluj-Napoca

VEZI AICI STRATEGIA 
DE DEZVOLTARE 2021-2030

BUGET

430
de milioane de euro 
este bugetul stabilit 
pentru anul 2022
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ARS OPINIÆ

Între „țeapă” centrală 
și „mântuire” locală
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Ciclul electoral actual s-ar putea 
dovedi cel mai mare „bluff poli-
tic” al perioadei postdecembris-
te, unul din acelea în care poli-
ticienii semnalizează stânga și 
o iau dreapta (sau invers) sau 
promit că pornesc în grabă îna-
inte și o iau degrabă îndărăt.
Acel ciclu care, fără alegeri in-
termediare, promitea o gu-
vernare lungă și coerentă și 
recuperarea deficitului de mo-
dernizare a țării, acumulat 
prin tot felul de „frâne” de tipul „Dragnea & comp” - 
Dăncilă etc... Și când colo ce să vezi, nici n-a cântat cocoșul 
de trei ori că programele și legămintele și promisiunile elec-
torale au fost abandonate și trădate pentru mize, planuri și 
angajamente care n-au fost explicate niciodată. Pornind, 
aproape legați la ochi, către un „adânc necunoscut”!

Ce-am putut constata după mai puțin de un an de guvernare 
de „dreapta”?
Că „părintele” mult râvnitului „guvern al meu”, odată ce l-a 
avut, l-a făcut „praf” în opt luni, prin supra-implicare în PNL, 
prin manevre politice greșite și prin „meșterirea” prostească a 
relației cu USR. Pe de altă parte, PNL s-a dovedit doar un 
„ghem” de interese, un conținut amorf, ținut laolaltă de o 
„coajă” pusă de alții. Iar USR a jucat rolul ageamiilor în politi-
că, fi e că au fost scoși de la putere prea ușor, fără ca ei să vrea, 
fi e că s-au scos singuri de la putere, tot fără să vrea, dar prin 
calcul greșit.

„Marele comandant reales” al nației pare acum genul „c...-n 
drum și fuge-n tufă”, după ce-a „încurcat borcanele”, a pierdut 
încrederea și orice garanție a bunei guvernări, a dat puterea 
pe mâna „inamicului” politic (ceea ce nu face nimeni nicioda-
tă). De frică, din comoditate, din lipsă de imaginație și soluții, 
„a băgat capul între umeri”, a întors spatele, „și-a pus palma-n 
f..” și a spus „descurcați-vă singuri de aici înainte”!

Ce putem constata după două luni de guvernare a „Marii Coaliții”?
Ce puteam bănui și ce se putea anticipa: lălăială continuă și amâ-
nare, confuzie în program și bâjbâială în execuție, arătat cu dege-
tul și băgat vina unul pe altul, ridicat din umeri. Dar mai ales „in-
stalat la putere”, acea operație „dulce” pe care politicianul român 
ar eterniza-o să poată. Adică, ar vrea să tot înceapă (să-i pună el 
pe-ai lui în funcții), iar începutul să nu se mai sfârșească niciodată. 
Se vede treaba că nu contează și nu le pasă de nimic pe cine pun, 
de ce pun, nu dau socoteală la nimeni, dar spun că guvernează. 
Nicio problemă concretă și reală nu mi-aduc aminte să fi  rezolvat 
ceva în acest timp: nici legat de pandemie și de criza sanitară, nici 
de certifi catul verde, nici legat de sistemul de sănătate și 
educație; doar căutări, ezitări, acuze, tânguieli, plânsete. De pro-
blema energiei nu mai zic, suntem într-o criză fără orizont, iar 
despre  strategie, nici vorbă. Justiția face pași înapoi, îndreptarea 
erorilor PSD făcute anterior întârzie, CCR „bagă lemne” pe focul 
„suveranismului” de tip maghiaro-polonez.

Dimpotrivă, ies mereu la iveală „slăbiciunile” statului, un stat 
construit pe relații și pile de partid și „peticit” cu oameni de 
bunăcredință,  ca să nu curgă „cârpele” de pe el. Afl ăm în a-
ceste zile din cine se compune și cum funcționează Poliția ro-
mână (de parcă nu am ști), de „putregaiul” (după cum se ex-
primă însuși ministrul de Interne) care a crescut acolo și e culti-
vat cu sârg. Sau de „Poliția locală”, acele „sluji” docile ale pri-
marilor, care, plătiți cu bani grei, nici nu știu și nici nu vor să 
facă nimic pentru cetățeni. 

Sunt șanse să se întâmple în viitor ceva fundamental diferit 
sau de o altă calitate a guvernării? Eu cred că nu! Singurul lu-
cru bun ce s-ar putea întâmpla, în opinia mea, ar fi  această 
alianță să se rupă cât mai repede și să dea startul altei 
competiții politice, altminteri țara se duce în jos prin 
„nemișcare”, trasă în jos și mai tare de această „piatră de 
moară” tot mai grea, care este AUR, ce „oblojește” și capitali-
zează atât „nefacerile”, cât și „nemulțumirile”.

Mulți, și dintre cei care au dorit ”Marea Alianță” și dintre cei care 
n-au dorit, știu că nu prea e de așteptat mare lucru de la guvern 
(programe coerente, proiecte mari, modernizare statutului și a 
instituțiilor lui etc.). De fapt, ăsta era și marele proiect liberal, 
să-l pună pe Florin Cîțu „șef” la partid și la guvern și să le „îm-
partă” daruri în teritoriu. Mă tem că atât a mai rămas și din gu-
vernarea actuală, o „bătălie” cruntă pentru infl uență și pentru 
resurse, atât între partide, cât și în interiorul acestora. O „jumu-
lire” continuă a bugetului pe bucăți, fără cap și fără noimă, în 
pofi da angajamentelor, a fondurilor europene și a PNRR, la care 
strâmbă din nas. Cheltuirea banilor nu după plan, ci după inte-
rese personale, de gașcă, de partid. Căci cine va lua mai mult, 
va câștiga alegerile viitoare! Și altă socoteală nu există!

Iar Clujul e și el o mică Românie (cum ar putea fi  altfel?), prins 
în angajamente și promisiuni foarte mari și cu la fel de mari 
îndoieli că vor putea fi  onorate. Dincolo de guvernul central, 
care la momentul acesta este o „coajă goală”, avem o 
Românie „teritorială” săracă și frămândă de dezvoltare și 
puține resurse pentru a o sătura. Doar speranțe și amăgiri.

Când guvernul n-are susținere destulă, nu face nimic important, 
doar „cheltuie”, pentru că e „prea slab”. Când are susținere prea 
mare, e fudul și iar doar „cheltuie” și nu face nimic important, 
pentru că-și „permite”. La noi nu e bine niciodată!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de 
Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din 
UBB, Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are pes-
te 20 de ani de experienţă în presă şi predă jurnalis-
mul de mai mult de 10 ani. A scris la revista NU, 
Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Conţinutul din cel puţin 

19 pagini a fost plagiat 

din alte două teze de doc-

torat susţinute anterior 

la Universitatea Naţională 

de Apărare „Carol I” 

(UNAP), una dintre ele 

coordonată chiar de îndru-

mătorul premierului.

„Teza de doctorat a premie-

rului Nicolae Ciucă, în baza că-

reia a devenit doctor în Ştiinţe 

militare în 2003, este plagiată. 

Astăzi pot să prezint dovezile 

adunate cu multă migală care 

atestă că cel puţin 42 de pagini 

din totalul de 138 ale tezei sunt 

plagiate. Conţinutul din cel pu-

ţin 19 pagini a fost plagiat din 

alte două teze de doctorat sus-

ţinute anterior la Universitatea 

Naţională de Apărare “Carol I” 

(UNAP), una dintre ele coordo-

nată chiar de îndrumătorul pre-

mierului”, arată Emilia Şercan.

Cu câteva excepţii, porţiu-

nile plagiate depistate ar fi  

fost copiate din surse tipări-

te, care nu ar putea fi  detec-

tate cu un soft anti-plagiat.

Emilia Şercan arată că Bi-

blioteca Naţională nu i-a per-

mis să acceseze teza prim-mi-

nistrului timp de mai multe 

luni, deşi a solicitat acest lu-

cru în repetate rânduri.

„Accesul la teză l-am pri-

mit în decembrie 2021, după 

trei solicitări scrise făcute de 

PressOne către Biblioteca Na-

ţională începând cu luna mai 

2021. Săptămâna trecută am 

primit acces şi la Biblioteca 

UNAP. În acest articol nu voi 

putea prezenta fotocopii, pen-

tru că atât regulamentul Bibli-

otecii Naţionale, cât şi cel al 

UNAP interzic fotografi erea 

paginilor dintr-o teză de doc-

torat. În schimb, veţi putea ci-

ti, comparativ, transcrierile 

unor pagini din lucrarea pre-

mierului şi din textele-sursă.

Analiza lucrării a revelat – 

pe lângă copierea mot à mot 

– patru tehnici clasice de mas-

care a plagiatului folosite în 

teza prim-ministrului”, mai 

arată jurnalista.

Cum răspunde premierul 
Nicolae Ciucă acuzaţiilor?

Conform jurnalistei , 

într-o declaraţie pe care 

premierul Nicolae Ciucă i-a 

transmis-o luni seară, el 

susţine că teza sa de doc-

torat „a fost întocmită în 

concordanţă cu cerinţele 

legale existente la momen-

tul respectiv”.

Emilia Şercan mai arată că 

pe lângă plagiatul în sine al 

tezei lui Ciucă, „lucrarea nu 

este un produs de cercetare 

ştiinţifi că. Nu are o metodo-

logie, un corpus şi o cerceta-

re propriu-zisă”.

Cu câteva excepţii, porţiu-

nile plagiate depistate au fost 

copiate din surse tipărite, ca-

re nu ar putea fi  detectate cu 

un soft anti-plagiat.

„Aprec iez  in teresu l 

dumneavoastră faţă de eti-

ca academică şi respecta-

rea acesteia în cadrul lu-

crărilor ştiinţifice. Vă asi-

gur că în toată cariera mea 

de ofiţer al Armatei Româ-

niei mi-am asumat toate 

responsabilităţile, indife-

rent de funcţia ocupată. 

Nu voi renunţa la acest 

principiu nici în cariera de 

politician. Teza mea de 

doctorat este rodul cerce-

tării ştiinţifice din anii de 

studii doctorale şi reflec-

tă munca depusă. Lucra-

rea a stat şi stă la dispo-

ziţia publicului de aproa-

pe 20 de ani şi a fost în-

tocmită în concordanţă cu 

cerinţele legale existente 

la momentul respectiv”, a 

declarat premierul Româ-

niei pentru PressOne.

Premierul Ciucă acuzat 
că a plagiat teza de doctorat. 
Cum se apără prim-ministrul?
Jurnalista Emilia Şercan a arătat printr-un nou material amplu cum teza 
de doctorat a actualului prim-ministru Nicolae Ciucă este plagiată

Teza de doctorat a actualului prim-ministru Nicolae Ciucă este plagiată, arată jurnalista Emilia Şercan

Un prim efect al aplicării 

legii fi nanţării partidelor: 

tot mai mulţi bani pentru 

marile partide, în timp 

ce transparenţa scade.

Marile partide au devenit 

din ce în ce mai bogate şi mai 

puţin transparente, după a-

plicarea legii fi nanţării parti-

delor, relevă o analiză reali-

zată de Europa Liberă. Un alt 

efect al legii, identifi cat în ar-

ticolul citat, este legat de fap-

tul că au dispărut banii ne-

gri sau s-a discutat mai pu-

ţin despre ei, dar au apărut 

neregulile financiare: un 

exemplu îl reprezintă con-

damnarea la cinci ani de în-

chisoare primită de fostul tre-

zorier PSD, Mircea Drăghici, 

pentru delapidare şi folosirea 

în alte scopuri a subvenţiei.

Transparenţa rămâne însă 

o mare problemă, iar relaţia 

dintre partide şi mass-media 

ridică mari semne de întreba-

re, este a treia concluzie for-

mulată în analiză.

Creşteri spectaculoase 
ale sumelor 
primite de partide

Sumele din subvenţie au 

crescut de la an la an, înre-

gistrând un salt spectaculos 

între 2016 şi 2020, o creştere 

de 17 ori.

Potrivit analizei, totul a fost 

posibil datorită unui amenda-

ment depus tocmai de Mircea 

Drăghici la legea fi nanţării 

partidelor politice, care pre-

vede că partidele politice pot 

primi anual subvenţii ce nu 

pot depăşi, în total, 0,04% din 

PIB. Până atunci, raportarea 

se făcea la veniturile bugeta-

re, iar prin acest artifi ciu sub-

venţia s-a triplat.

Guvernele conduse de 

premieri PNL au promis în 

fiecare an că vor reduce sub-

venţia, dar totul s-a dovedit 

a fi doar parte a unui dis-

curs electoral. PSD şi PNL 

au continuat să încaseze su-

me foarte mari, iar, procen-

tual, de mai mulţi bani au 

profitat toate partidele. Pe 

măsură ce subvenţia a cres-

cut, cotizaţiile de la partid 

au scăzut şi formaţiunile po-

litice au început să se baze-

ze exclusiv pe ce primesc 

de la bugetul de

Cu bani mai mulţi de la 

buget în conturi, partidele nu 

au crescut şi gradul de trans-

parenţă. Partidele au obliga-

ţia legală să prezinte toate 

achiziţiile în faţa Autorităţii 

Electorale Permanente şi Cur-

ţii de Conturi. Rezultatele con-

troalelor sunt prezentate suc-

cint, dar societatea nu afl ă cu 

exactitate pe ce a cheltuit su-

mele primite un partid, deşi 

banii sunt publici.

Problemele indicate ar tre-

bui să conducă la o schimba-

re a legii fi nanţării partidelor 

politice, dar în sens pozitiv. 

Principalele trei zone de acţi-

une ar fi  o subvenţie justă în 

funcţie de necesităţile reale 

ale partidelor, o transparenţă 

totală, publicarea tuturor con-

tractelor din bani publici şi 

un control riguros pentru ca 

legea să fi e respectată.

Marile partide, tot mai bogate şi mai puţin transparente
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Grădiniţa cu Program 

Prelungit „Helen” din 

municipiul Cluj-Napoca 

se închide din cauza situ-

aţiei epidemiologice.

Preşcolarii de la Grădini-

ţa „Helen” îşi vor desfăşu-

ra activitatea în sistem on-

line începând de miercuri, 

19 ianuarie 2022, potrivit 

Prefecturii Cluj.

Perioada suspendării este 

de 10 zile, iar preşcolarii nu 

vor putea merge fi zic la aceas-

tă grădiniţă.

În prezent, în judeţul Cluj, 

276 de clase din şcoli şi gră-

diniţe sunt suspendate din ca-

uza creşterii numărului cazu-

rilor de Covid-19.

Prefectura Cluj a anunţat 

marţi că în judeţul Cluj au 

fost depistate 501 de cazuri 

de infectare cu Covid-19 în 

24 de ore, de luni până marţi, 

iar rata incidenţei a crescut 

la 9,17.

„Se aprobă suspendarea 

activităţii didactice cu pre-

zenţă fizică, pe o perioadă 

de 10 zile, începând cu da-

ta de 19.01.2022, în unita-

tea de învăţământ preuni-

versitar Grădiniţa cu Pro-

gram Prelungit ” Helen” din 

municipiul Cluj-Napoca, str.

Rapsodiei, nr.4. Pe perioa-

da suspendării, procesul de 

învăţământ la unitatea de 

învăţământ preuniversitar 

menţionată se va desfăşura 

în sistem online.

Prezenta hotărâre se co-

munică spre informare şi 

punere în aplicare Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean Cluj 

şi Direcţiei de Sănătate Pu-

blică a Judeţului Cluj. Cu 

comunicarea dispoziţiilor 

prezentei hotărâri se încre-

dinţează Secretariatul teh-

nic permanent al Comitetu-

lui Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj, asigurat de 

Centrul operaţional din ca-

drul Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Avram 

Iancu” al Judeţului Cluj”, 

se arată în hotărârea Comi-

tetului Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă Cluj.

În urmă cu o zi, tot din ca-

uza situaţiei epidemiologice, 

activitatea la Colegiul Naţio-

nal „Gheorghe Şincai” din 

Cluj-Napoca şi la Grădiniţa cu 

Program Prelungit „Poeniţa” 

s-a mutat în online.

Se închide Grădiniţa „Helen” 
din Cluj-Napoca, pentru 10 zile

Ministrul Sănătăţii, 

Alexandru Rafi la, a preci-

zat marţi că presiunea pe 

spitale, în ciuda număru-

lui mare de cazuri COVID, 

nu mai este similară cu 

ceea ce s-a întâmplat în 

valul 4, ci este mai mică.

„Dacă ieri aveam 21 de ca-

zuri de copii la ATI, azi avem 

doar 12 cazuri. (...) Nu ne 

confruntăm cu o explozie a 

cazurilor care blochează spi-

talele şi secţiile de terapie in-

tensivă în cazul copiilor. (...) 

Sunt 337 de copii internaţi în 

secţii şi ieri au fost 338. Cu 

unul mai puţin decât în ziua 

precedentă, în ciuda număru-

lui mare de cazuri înregistra-

te în cursul zilei de azi. În-

seamnă că numărul de inter-

nări a fost echivalent cu nu-

mărul de copii nou internaţi 

în aceste secţii.

Oricum, fi e că discutăm 

despre copii, fi e că discutăm 

despre adulţi, vedem că pre-

siunea pe spitale, în ciuda 

numărului mare de cazuri, 

nu mai este similară cu ceea 

ce s-a întâmplat în valul 4. 

Este mai mică presiunea pe 

spitale iar operaţionalizarea, 

în această săptămână, a ce-

lor 230 de centre ambulato-

rii şi foarte curând – vor in-

tra în funcţiune centrele am-

bulatorii de evaluare a paci-

enţilor infectaţi COVID care 

au forme medii sau comor-

bidităţi şi extinderea testării 

– sperăm măcar la dublarea 

numărului de teste efectuate 

în fi ecare zi la medicii de fa-

milie”, a afi rmat ministrul în 

cadrul unei dezbateri organi-

zate de „Salvaţi Copiii”.

El a subliniat că nu se 

menţin şcolile deschise „cu 

orice preţ”, însă apreciază 

că întreruperea activităţii 

şcolare faţă în faţă duce la 

„consecinţe serioase” asu-

pra evoluţiei copiilor.

„Nu menţinem şcolile des-

chise cu orice preţ, dar trebu-

ie să fi m conştienţi de faptul 

că întreruperea activităţii şco-

lare şi aşa-zisa şcoală online, 

că mulţi dintre copii nu au ac-

ces la şcoală în mod real on-

line, duce la consecinţe foar-

te serioase asupra evoluţiei 

acestor copii şi lucrul acesta 

trebuie foarte bine înţeles. Ide-

ea pe care am avut-o împre-

ună cu colegii de la INSP şi 

împreună cu reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii este să 

găsim calea de mijloc, calea 

echilibrată, care să poată să 

ţină şcolile deschise, în aşa 

fel încât să nu existe niciun 

pericol major asupra sănătă-

ţii copiilor”, a arătat Rafi la.

Presiunea pe spitale, 
mai mică decât în valul patru

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Având în vedere că oraşe-

le Turda, Câmpia Turzii şi 

Gherla au depăşit inciden-

ţa cazurilor de COVID-19 

de 3 infectări la 1.000 de 

locuitori, de miercuri, 19 

ianuarie 2022, se aplică 

noi restricţii mai dure.

De asemenea, încă opt co-

mune din judeţul Cluj sunt în 

aceeaşi situaţie, potrivit date-

lor Prefecturii Cluj:

Municipiul Turda (4.09), 

municipiul Câmpia-Turzii 

(4.86), municipiul Gherla ( 

4.58), comuna Ceanu-Mare 

(3.55), comuna Frata( 3.89), 

comuna Iclod (4.50 ‰), co-

muna Moldoveneşti (4.04), 

comuna Recea-Cristur (3.66), 

comuna Ţaga(4.18 ‰), comu-

na Tritenii de Jos(4.38), co-

muna Viişoara(4.87), unde ra-

ta de incidenţă cumulată la 

14 zile este mai mare de 

3/1.000 de locuitori.

Se aplică noi restricţii, pe 

o perioadă de 14 zile, înce-

pând cu data de 19.01.2022

Lista restricţiilor care in-
tră în vigoare de miercuri:
¤ Pentru prevenirea răspân-

dirii infecţiilor cu virusul 

SARS-CoV-2 sunt interzise or-

ganizarea şi desfăşurarea de 

mitinguri, demonstraţii, pro-

cesiuni, concerte, spectaco-

le, cursuri de instruire, work-

shopuri, conferinţe sau alte 

tipuri de întruniri, organiza-

rea de evenimente private 

(nunţi, botezuri, mese festi-

ve şi altele asemenea), pre-

cum şi a întrunirilor de na-

tura activităţilor culturale, şti-

inţifi ce, artistice, sportive sau 

de divertisment în spaţii des-

chise sau închise, cu excep-

ţia anumitor evenimente:

¤ În spaţiile închise sau des-

chise, competiţiile sportive se 

pot desfăşura cu participarea 

spectatorilor până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiu-

lui, în intervalul orar 05ºº-22ºº, 

cu asigurarea unei distanţe de 

minimum 2 metri între persoa-

ne şi purtarea măştii de protec-

ţie. Repartizarea spectatorilor 

se face pe întreaga suprafaţă a 

spaţiului. Participarea este per-

misă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2, persoa-

nele care prezintă rezultatul ne-

gativ al unui test RT-PCR pen-

tru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul nega-

tiv certifi cat al unui test anti-

gen rapid pentru infecţia cu vi-

rusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore, respectiv persoa-

nele care au trecut prin infec-

ţia cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 180 de zile

¤ Organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în cadrul cinemato-

grafelor, instituţiilor de spec-

tacole şi/sau concerte în spa-

ţii închise sau deschise sunt 

permise cu participarea publi-

cului până la 30% din capa-

citatea maximă a spaţiului în 

intervalul orar 05ºº-22ºº, cu 

purtarea măştii de protecţie

¤ Organizarea şi desfăşurarea 

în aer liber a spectacolelor, con-

certelor, festivalurilor publice 

şi private sau a altor evenimen-

te culturale sunt permise cu 

participarea publicului până la 

30% din capacitatea maximă 

a spaţiului, dar nu mai mult de 

500 de persoane, în intervalul 

orar 05ºº-22ºº, cu asigurarea 

unei distanţe de 2 metri între 

persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4 mp pentru fi ecare 

persoană, precum şi cu purta-

rea măştii de protecţie

¤ Organizarea de cursuri de 

instruire, inclusiv cele de for-

mare profesională care nece-

sită activităţi practice, work-

shopuri, conferinţe, precum 

şi cele organizate pentru im-

plementarea proiectelor fi nan-

ţate din fonduri europene, cu 

participarea persoanelor pâ-

nă la 30% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului, în interior 

sau în exterior, dar nu mai 

mult de 100 de persoane, în 

intervalul orar 05ºº-22ºº, cu 

asigurarea unei distanţe de 2 

metri între persoane şi a unei 

suprafeţe de minimum 4 mp 

pentru fi ecare persoană, cu 

purtarea măştii de protecţie şi 

cu respectarea normelor de 

protecţie sanitară.

¤ Activitatea cultelor religi-

oase, inclusiv slujbele şi ru-

găciunile colective, se desfă-

şoară în interiorul şi/sau în 

afara lăcaşurilor de cult, cu 

respectarea regulilor de pro-

tecţie sanitară

¤ Organizarea de procesiuni şi/

sau pelerinaje religioase este 

permisă numai cu respectarea 

regulilor de protecţie sanitară

¤ Activităţile recreative şi spor-

tive desfăşurate în aer liber 

sunt permise cu participarea 

a cel mult 10 persoane care 

nu locuiesc împreună.

¤ Se permite, în condiţiile Legii 

nr. 60/1991 privind organizarea 

şi desfăşurarea adunărilor pu-

blice, republicată, cu modifi că-

rile ulterioare, organizarea de 

mitinguri şi demonstraţii cu un 

număr de participanţi de maxi-

mum 100 de persoane şi cu pur-

tarea măştii de protecţie

¤ Se permite desfăşurarea ac-

tivităţilor de prevenire şi com-

batere a pestei porcine africa-

ne prin vânători colective la 

care pot participa maximum 

20 de persoane.

Mai multe localități din județul Cluj intră 
în scenariul roșu de astăzi
Municipiile Turda, Câmpia Turzii şi Gherla, dar şi opt comune din judeţ, intră în scenariul 
roşu. Începând de miercuri se aplică restricţii noi, pentru limitarea răspândirii COVID-19.

Restricţii noi se aplică de miercuri în 3 oraşe şi 8 comune din județul Cluj
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Viscolul şi căderile de zăpadă 

au creat haos în mai multe 

zone din judeţul Cluj. Anca 

Marcu, viceprimarul comunei 

Cojocna, a semnalat luni 

seară că mai mulţi oameni 

sunt blocaţi în maşini pe dru-

mul dintre Iuriu de Câmpie şi 

Ceanu Mare.

În câteva ore de ninsoare s-a 

acumulat multă zăpadă pe dru-

muri, luni seară, iar în unele zo-

ne, mulţi şoferi au semnalat fap-

tul că utilajele de dezăpezire nu 

au intervenit în timp.

Anca Marcu, viceprimarul co-

munei Cojocna a postat pe pa-

gina sa de Facebook mai multe 

fi lmări şi fotografi i cu şoferi ca-

re au rămas blocaţi cu maşinile 

în zăpadă.

„De două ore sunt oamenii 

blocaţi din Iuriu spre Ceanu 

Mare şi după nenumărate ape-

luri, am chemat utilajele noas-

tre, care vă fac vouă treaba în 

loc să ne-o facem pe-a noastră 

că e destulă. Consiliul Jude-

tean Cluj, să postaţi mâine di-

mineaţă ca totul e perfect şi 

câte tone de antiderapant aţi 

folosit ca să fi e totul ţiplă! ”, 

a transmis Anca Marcu, vice-

primarul comunei Cojocna.

Alţi şoferi au semnalat pe 

grupurile de Facebook proble-

me pe tronsoanele Măguri Ră-

cătău- Someşul Rece şi E 60 Po-

ieni-Huedin. Un alt şofer a sem-

nalat că trafi cul în zona Leghia 

a fost blocat din cauza unui TIR 

care s-a răsturnat.

Drumarii au intervenit 
pe DN1

Echipele Direcţiei Regionale 

Drumuri şi Poduri Cluj au inter-

venit pe DN 1, unde circulaţia 

s-a desfăşurat cu greutate din 

cauza viscolului.

Lucrătorii au intervenit pen-

tru degajarea unui copac că-

zut pe carosabil la km 536+400. 

Reprezentanţii DRDP Cluj au 

afi rmat luni că, dacă situaţia 

vremii se înrăutăţeşte, este lu-

ată în calcul varianta închide-

rii drumului.

Clujul s-a afl at sub o averti-

zare cod portocaliu de vreme 

rea până marţi dimineaţa. Tot-

odată, zona de munte din ju-

deţul Cluj la peste 1.800 de me-

tri s-a afl at sub cod roşu de vis-

colluni seară. O avertizare cod 

galben de vânt a fost valabil 

până marţi seară, conform Ad-

ministraţiei Naţionale de Mete-

orologie (ANM).

Autobuz CTP, blocat din 
cauza ninsorii în Cluj-Napoca

Un şofer s-a blocat cu un 

autobuz CTP pe un drum din 

Cluj-Napoca luni seară, din ca-

uza ninsorii depuse pe carsa-

bil şi a viscolului. Mai mulţi 

şoferi şi câţiva poliţişti s-au 

oprit ca să-l împingă. Este vor-

ba de autobuzul CTP care cir-

cula pe ruta 21.

Camera video de pe bordul 

unui şofer a înregistrat întrea-

ga „acţiune”. În video apar câţi-

va şoferi care se opresc pentru 

a da o mână de ajutor şoferu-

lui de autobuz, dar şi vreo trei 

poliţişti care ajută la împinsul 

autobuzului. Iarna pare să fi  

luat autorităţile din nou pe ne-

pregătie. Videoclipul a fost fi l-

mat luni seara, cu puţin înain-

tea orei 20:00.

Un autobuz a derapat şi a 
lovit o maşină de poliţie, 
pe bulevardul Muncii

Un accident a avut loc marţi 

dimineaţa pe Bulevardul Muncii 

din Cluj-Napoca. O maşină a Po-

liţiei Locale, un autobuz, un cap 

tractor şi o maşină au fost impli-

cate. Drumul a fost acoperit de 

zăpadă şi polei la momentul pro-

ducerii accidentului.

„Solicitarea pentru interven-

ţia pompierilor a fost înregistra-

tă în jurul orei 9.50, iar la faţa 

locului au găsit o autospecială 

de la politia locala, un autobuz, 

un autotursim si un cap tractor 

avariate, iar ocupanţii erau ie-

şiţi din acestea. O persoană a 

fost consultată de către echipa-

jul SMURD fără a fi  transporta-

tă la spital”, au declarat repre-

zentanţii Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.

Şoferul autobuzului ar fi  pier-

dut controlul volanului, izbin-

du-se de o maşină a poliţiei lo-

cale şi de alte două vehicule.

„Din informaţiile primite re-

iese faptul că, un mijloc de 

Clujul a fost „paraliz
Incident după incide
Viscolul și căderile de zăpadă au făcut prăpăd la C
nu s-a putut circula din cauza zăpezii. La Cluj-Nap

Trafi cul în zona Leghia a fost blocat din cauza unui TIR care s-a răsturnat

Zeci de persoane s-au pre-

zentat de urgență la Camera 

de Gardă de la Ortopedie 

după ce a nins abundent în 

Cluj-Napoca și poleiul a apă-

rut pe drumuri și trotuare.

Marți, de la miezul nopții pâ-

nă la ora 13:00, 36 de urgențe 

au apărut la Camera de Gardă 

de la Ortopedie, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro responsabilul 

de comunicare al Spitalului Cli-

nic Județean de Urgență Cluj, 

Doru Danciu.

De asemenea, 20 dintre 

urgențele înregistrate în interva-

lul orar menționat reprezintă frac-

turi, iar sala de așteptare era pli-

nă marți de persoane care nece-

sitau ajutor medical de urgență.

Luni seara a nins viscolit în 

Cluj-Napoca, iar peste drumu-

rile și trotuarele din oraș s-a 

așezat poleiul.

La Ortopedie cazurile au cres-

cut semnifi cativ de când vremea 

s-a înrăutățit, față de o zi obișnuită.

Cine trebuie să curețe 
trotuarele?

Persoanele fi zice și juridice și 

asociațiile de proprietari, în ca-

zul blocurilor, sunt direct respon-

sabile de curățarea zăpezii din 

dreptul imobilelor pe care le dețin 

sau le folosesc și de îndepărta-

rea țurțurilor care se formează 

la acoperișul acestor imobile. 

Obligațiile pe care le au cetățenii 

odată ce s-a așternut zăpada sunt 

stabilite de autoritățile locale.

Curățarea zăpezii și a gheții de 

pe trotuarul din fața casei/fi rmei 

noastre și îndepărtarea țurțurilor 

nu sunt doar chestiuni ce țin de 

bunul simț cetățenesc, ci și obligații 

prevăzute prin acte normative și 

pentru neîndeplinirea cărora cei 

Atenție la polei! Număr imens d

Numărul vizitatorilor care 

au trecut, în 2021, poarta 

Grădinii Botanice din Cluj-

Napoca a crescut cu peste 

65% față de cifrele înregis-

trate în anul 2020.

Potrivit datelor înregistra-

te la fi nalul anului trecut, nu-

mărul vizitatorilor Grădinii 

Botanice s-a apropiat, în anul 

2021, de 170.000.

„Chiar daca pandemia CO-

VID-19 a afectat încă puternic 

întregul nostru cotidian, Grădi-

na Botanică «Alexandru Bor-

za» a UBB a reușit să-și adap-

teze activitatea noilor condiții, 

astfel încât să ofere tuturor vi-

zitatorilor o binemeritată esca-

padă în lumea plantelor, chiar 

în centrul orașului Cluj-Napo-

ca. Noile colecții de plante, eve-

nimentele organizate pentru 

promovarea patrimoniului ve-

getal sau cultural au atras con-

stant atenția publicului larg. 

Cei mai mulți vizitatori ne-au 

călcat pragul în primăvară, pe-

rioadă ce coincide cu înfl orirea 

celor mai multe plante bulboa-

se pe care le avem (lalele, zam-

bile, brândușe, narcise etc.). A-

ceastă remarcabilă colecție (pes-

te 30.000 de bulbi plantați) a 

atras un public larg, recorduri-

le de vizitare fi ind de peste 

5.500 vizitatori/zi. Astfel, am 

avut onoarea ca în 2021 să pri-

mim din partea celui mai mare 

site web de călătorie socială din 

lume distincția «Travelers’ Choi-

ce Best of the Best»! Toate aces-

tea arată că suntem în continu-

are una dintre cele mai impor-

tante destinații cultural-educati-

ve din această parte a țării”, afi r-

mă  conf. univ. dr. Mihai Pușcaș, 

directorul Grădinii Botanice „Ale-

xandru Borza”.

Număr de vizitatori în creștere 
la Grădina Botanică din Cluj-Napoca
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transport persoane, condus în 

direcţia localităţii Apahida, ar 

fi  pierdut controlul asupra di-

recţiei de deplasare, intrând în 

coliziune cu autospeciala Poli-

ţiei Locale, ulterior acrosând cu 

partea din spate alte două au-

tovehicule, respectiv un auto-

turism şi un ansamblu de ve-

hicule, oprite în acel moment. 

Testările cu aparatul etilotest 

au indicat rezultate negative”, 

a transmis IPJ Cluj.

Un avion a ieşit de pe pista 
Aeroportului Cluj

Un Airbus A320 care opera 

în seara zilei de 17 ianuarie 2022 

zborul Wizz Air de pe ruta Bo-

logna – Cluj Napoca a ieşit de 

pe pista aeroportului de desti-

naţie după aterizare. După ate-

rizare, în timpul manevrei de în-

toarcere pe pistă, jamba din fa-

ţă a Airbusului A320 Wizz Air 

(HA-LYK) a ieşit de pe suprafa-

ţa betonată a pistei.

Incidentul s-a petrecut din 

cauza vântului puternic, iar avi-

onul nu a fost avariat.

Potrivit datelor înregistrate 

de FlightRadar24, incidentul a 

avut loc luni seara la ora loca-

lă 23:27. La ora respectivă vân-

tul bătea cu o viteză de apro-

ximativ 20 de noduri (37 km/h) 

pe direcţia nord-vest – sud-est, 

potrivit datelor furnizate de 

ROMATSA. După evenimentm 

avionul a fost tractat pe pistă 

şi ulterior mutat pe platforma 

de parcare a aeroportului din 

Cluj Napoca. În dimineaţa zi-

lei de marţi, 18 ianuarie 2022, 

avionul a operat un zbor din 

Cluj Napoca spre Milano BGY.

986 de tone de antiderapant, 
pe drumurile judeţene

Consiliul Judeţean Cluj a in-

format că, din cauza condiţii-

lor meteorologice extreme, re-

spectiv a căderilor masive de 

zăpadă şi a viscolului puternic 

din cursul zilei de luni, 17 ia-

nuarie, precum şi a temperatu-

rilor sub zero grade Celsius în-

registrate în cursul nopţii, mai 

multe drumuri judeţene au fost 

afectate de stratul de zăpadă 

depus pe carosabil într-un in-

terval de timp foarte scurt şi de 

fenomenul de polei, circulaţia 

rutieră fi ind îngreunată.

Pentru asigurarea unor con-

diţii optime de circulaţie, în 

cursul zilei de luni, 17 ianua-

rie, s-a acţionat pe 34 de dru-

muri sau sectoare de drumuri 

judeţene situate pe raza zone-

lor Huedin şi Gilău. Interven-

ţia a fost realizată cu ajutorul 

a 18 utilaje. Tot în aceste zo-

ne, în cursul nopţii şi al dimi-

neţii de marţi s-a acţionat pe 

31 de drumuri judeţene, cu 17 

utilaje. În cadrul acestor acţi-

uni a fost folosită o cantitate 

însumată de 320 de tone de 

material antiderapant, inclusiv 

sare. Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Turda, în cursul 

zilelor de luni şi de marţi s-a 

intervenit, inclusiv prin revi-

zii, pe 16 drumuri judeţene, cu 

10 utilaje. În cadrul acestor ac-

ţiuni a fost folosită o cantita-

te însumată de 240 de tone de 

material antiderapant, inclusiv 

sare. Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Gherla s-a inter-

venit, pe 29 de drumuri jude-

ţene, cu 8 utilaje. În cadrul 

acestor acţiuni a fost folosită 

o cantitate însumată de 246 de 

tone de material antiderapant, 

inclusiv sare.

În zona Dej, în cursul zilelor 

de luni şi de marţi s-a intervenit 

pe 14 drumuri judeţene, cu 11 

utilaje. În cadrul acestor acţiuni 

a fost folosită o cantitate însu-

mată de 180 de tone de materi-

al antiderapant, inclusiv sare.

zat” de viscol și ninsoare. 
ent pe drumurile clujene.
Cluj, în seara de luni spre marți. Pe mai multe drumuri din județ 

poca, pe drumuri și trotuare încă era polei, marți dimineața.

responsabili pot fi  amendați de 

Poliția Locală. Cei vizați de aces-

te obligații sunt deopotrivă per-

soanele fi zice, asociațiile de pro-

prietari, în cazul blocurilor, și per-

soanele juridice.

Potrivit Ordonanței Guvernu-

lui nr. 21/2002 privind gospodă-

rirea localităților urbane și ru-

rale, cetățenii sunt obligați să 

îndepărteze zăpada sau gheața 

de pe trotuarele din dreptul imo-

bilelor în care locuiesc sau pe 

care le folosesc în alte scopuri 

și să mențină curățenia pe tro-

tuare, pe partea carosabilă a stră-

zii sau a drumului, pe porțiunea 

din dreptul gospodăriei și a lo-

curilor de parcare pe care le fo-

losesc. Aceeași ordonanță pre-

vede că obligațiile acestea vor 

fi  preluate de asociațiile de pro-

prietari, acolo unde este cazul, 

iar ele vor răspunde pentru în-

deplinirea lor în fața autorităților 

administrației publice locale.

În Cluj-Napoca, limitele amen-

zii persoanele fi zice și juridice ca-

re nu respectă aceste prevederi se 

situează între 500 de lei și 1.000 

de lei, potrivit Hotărârii Consiliu-

lui Local nr. 191/2009.

de fracturi și entorse.

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Un colaj cu videoclipuri 

din mai multe fi lme vechi 

româneşti a fost publicat 

pe reţelele de socializare. 

În urmă cu 100 de ani, 

Clujul era un „Hollywood 

al Transilvaniei”.

În grupul de Facebook inti-

tulat „Amintiri din Vechiul Cluj” 

a fost publicat un colaj de vide-

oclipuri care fac parte din fi lme 

vechi româneşti. Acele fi lme au 

fost fi lmate în Cluj-Napoca, în 

urmă cu 100 de ani, potrivit ma-

terialului video, pe când oraşul 

de pe Someş era văzut ca un 

„Hollywood al Transilvaniei”.

Videoclipul a stârnit mul-

tiple reacţii în rândul clujeni-

lor, care l-au redistribuit de 

peste 250 de ori şi care au de-

pănat amintiri în secţiunea de 

comentarii. Unii dintre ei au 

observat actori cunoscuţi din 

videoclipurile respective: „Ve-

dem şi actori precum Puiu Că-

linescu, Grigore Vasiliu Birlic; 

Ba auzim şi vocea lui Stefan 

Mihailescu-Brăila, (în grădina 

de la Cazino)”, sau chiar lo-

curi din oraş care s-au schim-

bat de-a lungul timpului:

- „Am zărit şi magazinul 

de jucării de pe fosta 6 Mar-

tie”, spune o clujeancă

- „La 0:30, secvenţa fi lma-

tă la Clinici, în plan depărtat, 

dincolo de pasaj, se vede pla-

ca comemorativă masivă ca-

re era fi xată în capul trepte-

lor care duc spre terasa a I-a”, 

zice alt clujean.

La fi nalul videoclipului, au-

torul spune că s-au folosit scene 

din fi lmele Escortata, Mingea, 

Gaudeamus Igitur, Corigenta 

Domnului Profesor, Pistruiatul.

Clujul, un „Hollywood 
al Transilvaniei” 
în urmă cu 100 de ani

VEZI VIDEOCLIPUL CU CLUJUL 
ÎN FILMELE VECHI ROMÂNEȘTI
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Şeful diplomaţiei europene, 

Josep Borrell, a declarat 

luni că se teme de o „inte-

grare de facto” în Rusia 

a regiunilor Ucrainei necon-

trolate de Kiev, notează AFP.

„Sunt din ce în ce mai îngri-

jorat de situaţia din regiunile ca-

re nu sunt controlate de Kiev, 

deoarece acestea se îndepărtea-

ză din ce în ce mai mult de 

Ucraina şi se apropie din ce în 

ce mai mult de Rusia”, a expli-

cat el în cursul unei audieri de 

către Comisia pentru Afaceri Ex-

terne a Parlamentului European.

Regiunea Donbas, din es-

tul Ucrainei, ar putea fi  inte-

grată treptat „de facto” în Ru-

sia, a explicat Josep Borrell 

deputaţilor europeni, reuniţi 

la Strasbourg pentru o sesiu-

ne plenară a Parlamentului.

De şapte ani, această zo-

nă este sfâşiată de un război 

între Kiev şi separatişti 

pro-ruşi, iar soluţionarea po-

litică a confl ictului, prevăzu-

tă de acordurile de la Minsk 

din 2015, se afl ă în impas.

„Concentrarea de forţe ru-

se la frontiera cu Ucraina es-

te legată de această integrare 

(...) Un atac masiv în Ucrai-

na nu este scenariul cel mai 

probabil, dar există şi alte mo-

dalităţi de a ataca, precum 

atacurile cibernetice”, a co-

mentat Josep Borrell.

Ucraina a fost recent victi-

ma, în noaptea de joi spre vi-

neri, a unui atac cibernetic de 

amploare vizând site-urile mai 

multor ministere. Kievul a afi r-

mat duminică că are „dovezi” 

privind implicarea Rusiei în acest 

atac cibernetic.

„Lucrăm la cel puţin şap-

te scenarii diferite. Nu cred 

că vom trece imediat la cel 

mai rău scenariu, dar există 

mai multe în care situaţia ar 

putea fi  sufi cient de pericu-

loasă pentru a necesita o sta-

re permanentă de alertă”, a 

subliniat Josep Borrell.

UE se teme de integrarea 
în Rusia a regiunilor 
necontrolate de Kiev

Încrederea publică 

în guvernele care conduc 

democraţiile lumii s-a pră-

buşit la noi cote negative 

în legătură cu modul 

de gestionare a pandemiei 

de coronavirus, dar şi pe 

fondul pesimismului în pri-

vinţa economiei, arată un 

studiu realizat pe plan glo-

bal, citat marţi de Reuters.

Studiul Edelman Trust Ba-

rometer indică în schimb o creş-

tere a încrederii în mai multe 

state autocrate, mai ales Chi-

na, precum şi un nivel solid de 

încredere în mediul de afaceri, 

datorită rolului acestuia în dez-

voltarea de vaccinuri şi adap-

tarea practicilor de la locul de 

muncă, cu toate că există re-

zerve privind angajamentul său 

faţă de echitatea socială.

„Avem un adevărat colaps 

al încrederii în democraţii”, a 

remarcat Richard Edelman, di-

rectorul grupului de comunica-

ţii care a realizat sondajul cu 

participarea a 36.000 de respon-

denţi din 28 de ţări, în perioa-

da 1-24 noiembrie anul trecut.

Cea mai mare scădere a ni-

velului de încredere faţă de son-

dajele similare precedente au 

suferit-o anul trecut instituţiile 

din Germania, o scădere de 7 

puncte procentuale (46%), Aus-

tralia, cu -6 puncte procentua-

le (53%), Olanda cu -6 punc-

te procentuale (57%), Coreea 

de Sud cu -5 puncte procentu-

ale (42%) şi Statele Unite cu 

-5 puncte procentuale (43%).

În schimb, a crescut încre-

derea publică în instituţii în 

China, ajungând la 83% (+11 

puncte procentuale), Emira-

tele Arabe Unite (+9, 76%) 

şi Thailanda (+5, 66%).

Miile de miliarde de dolari 

cheltuite de cele mai bogate 

ţări ale lumii pentru a-şi sus-

ţine economiile în pandemie 

nu au reuşit să insufl e un sen-

timent durabil de încredere, 

sugerează studiul.

În Japonia, doar 15% din-

tre respondenţi au apreciat că 

situaţia lor şi a familiilor lor va 

fi  mai bună peste cinci ani, în 

majoritatea celorlalte democra-

ţii acest procent fi ind între 20% 

şi 40%. În China însă aproape 

două treimi dintre respondenţi 

s-au declarat optimişti în ce pri-

veşte viitorul lor economic şi 

80% din indieni consideră de 

asemenea că le va merge mai 

bine peste cinci ani.

Potrivit lui Edelman, acest 

nivel ridicat de încredere con-

statat în China este legat nu 

doar de percepţiile economi-

ce, ci şi de percepţia publicu-

lui de predictibilitate în pri-

vinţa politicilor chineze, in-

clusiv în privinţa pandemiei.

„Cred că există o coerenţă în-

tre ce se face şi ce se spune... Au 

avut o situaţie mai bună privind 

COVID-19, de exemplu, decât 

SUA”, a menţionat Edelman.

Încrederea publică în guverne, 
la noi cote negative

Roberta Metsola a câştigat 

alegerile în primul tur 

de scrutin, unde a primit 

o majoritate absolută 

de 458 voturi din 690 

voturi exprimate, dintre 

trei candidaţi. La începu-

tul zilei de marţi, Kosma 

Złotowski (ECR, Polonia) 

şi-a retras candidatura.

Roberta Metsola va condu-

ce Parlamentul în a doua ju-

mătate a actualei legislaturi, 

până la constituirea un nou 

Parlament în urma alegerilor 

europene din 2024.

Rezultatele votului:

1. Roberta Metsola (PPE, Mal-

ta) – 458

2. Alice Bah Kuhnke (Verzi/

ALE, Suedia) – 101

3. Sira Rego (Stânga, Spania) 

– 57

Cine este 
Roberta Metsola?

Născută în Malta în 1979, 

Roberta Metsola este deputa-

tă în Parlamentul European 

din 2013 şi va fi  cel mai tâ-

năr preşedinte ales al PE. A 

fost aleasă prim-vicepreşe-

dintă în noiembrie 2020 şi a 

fost preşedintă în exerciţiu a 

Parlamentului după decesul 

preşedintelui Sassoli la 11 ia-

nuarie 2022. Este a treia fe-

meie preşedintă a Parlamen-

tului European, după Simo-

ne Veil (1979-1982) şi Nico-

le Fontaine (1999-2002).

Adresându-se Parlamentu-

lui imediat după ce a fost alea-

să, Roberta Metsola a decla-

rat: „Primul lucru pe care aş 

dori să îl fac în calitate de pre-

şedinte este să mă gândesc la 

moştenirea lui David Sassoli: 

a fost un luptător; a luptat 

pentru Europa şi pentru noi, 

pentru acest Parlament. Îl voi 

omagia pe preşedintele David 

Sassoli susţinând întotdeau-

na Europa şi valorile noastre 

comune precum democraţia, 

demnitatea, justiţia, solidari-

tatea, egalitatea, statul de drept 

şi drepturile fundamentale”.

„Doresc ca oamenii să re-

capete un sentiment de con-

vingere şi entuziasm pentru 

proiectul nostru. Dragi euro-

peni, în următorii ani, oameni 

din întreaga Europă se vor ui-

ta către instituţia noastră pen-

tru un model de urmat, în 

timp ce alţii vor continua să 

testeze limitele valorilor noas-

tre democratice şi ale princi-

piilor noastre europene. Tre-

buie să luptăm împotriva dis-

cursului anti-UE care se ex-

tinde atât de uşor şi atât de 

rapid. Dezinformarea şi infor-

maţiile eronate, amplifi cate şi 

mai mult în timpul pandemi-

ei, alimentează cinismul şi so-

luţiile ieftine ale naţionalis-

mului, autoritarismului, pro-

tecţionismului, izolaţionismu-

lui”, a adăugat aceasta.

Preşedinta Metsola a mai 

subliniat că „Europa înseam-

nă exact contrariul. Este vor-

ba despre modul în care toţi 

ne susţinem reciproc, apropi-

indu-ne unii de alţii. Este vor-

ba despre a apăra cu toţii prin-

cipiile părinţilor fondatori ca-

re ne-au condus de la cenuşa 

războiului şi a holocaustului 

la pace, la speranţă şi la pros-

peritate. În urmă cu douăzeci 

şi doi de ani, Nicole Fontaine 

a fost aleasă la 20 ani după 

Simone Veil. Nu vor mai tre-

ce încă două decenii până ca 

următoarea femeie să se afl e 

aici”, a declarat aceasta.

Despre preşedintele 
Parlamentului

Preşedintele dispune de o 

gamă largă de competenţe exe-

cutive şi de reprezentare pre-

văzute la articolul 22. În afară 

de atribuţiile prevăzute în mod 

expres acolo, responsabilităţi-

le preşedintelui se extind la 

„toate competenţele necesare 

pentru a prezida lucrările Par-

lamentului şi pentru a asigura 

buna desfăşurare a acestora”. 

Deciziile care au asigurat buna 

funcţionare a Parlamentului de 

la începutul pandemiei de CO-

VID-19 reprezintă un exemplu 

esenţial în acest sens.

Articolul 14 din Tratatul pri-

vind Uniunea Europeană pre-

vede că Parlamentul îşi alege 

preşedintele dintre membrii 

săi. De la primele alegeri eu-

ropene (prin vot universal) din 

1979, fi ecare preşedinte este 

în funcţie pentru o perioadă 

de doi ani şi jumătate, man-

dat ce poate fi  reînnoit. Aceas-

ta înseamnă că, în mod nor-

mal, există doi preşedinţi în fi -

ecare legislatură. De la crea-

rea Parlamentului, în 1952, au 

fost 31 preşedinţi, dintre care 

17 au ocupat funcţia din 1979.

Roberta Metsola, 
noua preşedintă a PE
Marţi, eurodeputaţii au ales-o pe Roberta Metsola (PPE, Malta) în funcţia 
de preşedinte al Parlamentului European (PE) până în 2024, cu 458 de voturi

Roberta Metsola a câştigat alegerile în primul tur de scrutin cu 458 de voturi
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Furtuna de zăpadă, 

care a lovit în acest 

weekend sudul SUA, 

lăsând mii de persoane 

fără curent electric 

şi determinând suspen-

darea a numeroase curse 

aeriene şi feroviare, 

s-a îndreaptat luni 

spre nord-estul ţării, 

relatează EFE.

Furtuna a continuat luni 

să avanseze spre nord şi să 

provoace ninsori abunden-

te în regiunile septentriona-

le ale ţării, în Munţii Apa-

laşi Centrali şi în partea de 

sud a lacurilor Ontario, Hu-

ron şi Erie.

În cursul zilei de marți, 18 

ianuarie, furtuna s-a îndrep-

tat spre sud-estul Canadei.

La trecerea sa prin sudul 

şi nord-estul SUA, fenome-

nul meteo a lăsat mii de per-

soane fără curent electric, 

potrivit datelor postate pe 

site-ul poweroutage.us.

Statele cele mai afectate 

sunt Carolina de Nord, cu 

31.362 de utilizatori în pa-

nă de curent; Carolina de 

Sud, cu 30.171; Georgia, cu 

24.146; Virginia de Vest, cu 

24.089; şi Pennsylvania, cu 

20.132 de abonaţi.

De asemenea, un total de 

1.314 de zboruri au fost anu-

late luni pe diferite aeropor-

turi din ţară, în timp ce al-

te 538, cu plecarea sau des-

tinaţia SUA, au suferit în-

târzieri, informează site-ul 

flightaware.com.

Aeroportul cel mai afec-

tat este Charlotte, din Caro-

lina de Nord, cu 209 zboruri 

anulate, urmat de Reagan 

National, din Washington 

DC, cu 79 curse şi Newark 

Liberty, din New Jersey, cu 

59 de zboruri suspendate.

La rândul său, compania 

feroviară Amtrak a suspendat 

luni mai multe curse de tren, 

precum cea care face legătu-

ra între capitala Washington 

şi New York, sau cea care ope-

rează între Richmond (Virgi-

nia) şi Boston.

Polonia, lovită de furtuni

Polonia, lovită de o furtu-

nă puternică: vântul a răstur-

nat camioane de câteva tone 

pe şosele.

Furtuna a traversat Polo-

nia de la nord la sud. Rafale-

le au atins 130 km/h în une-

le regiuni. Zeci de mii de oa-

meni au rămas fără electrici-

tate. Vântul a bătut atât de ta-

re, încât a răsturnat camioa-

ne afl ate pe şosea.

Forţa vântului a rupt copaci 

şi acoperişuri şi a afectat faţa-

dele caselor. Pe şosele, cami-

oane de câteva tone au fost 

răsturnate. Autovehiculele au 

căzut peste maşini, nu au fost 

înregistrate victime. Zeci de 

mii de oameni au rămas fără 

electricitate. Pompierii au avut 

peste 1.300 de intervenţii.

Mii de persoane fără electricitate, 
după furtuna care a lovit SUA

Şoferii continuă să aleagă 

maşini ecologice subven-

ţionate în defavoarea 

celor care depind de com-

bustibilul care a provocat 

în 2015 scandalul emisii-

lor la Volkswagen, 

se arată într-o analiză 

a publicaţiei britanice 

Financial Times (FT).

Mai mult de o cincime din 

noile maşini vândute pe 18 

pieţe europene, inclusiv Ma-

rea Britanie, erau alimentate 

exclusiv pe baterii, în timp ce 

maşinile diesel, inclusiv die-

sel hibrid, au reprezentat mai 

puţin de 19% din vânzări, 

susţine analistul auto inde-

pendent Matthias Schmidt.

Subvenţii generoase 
pentru maşini „verzi”

Datorită subvenţiilor gene-

roase din Germania şi din al-

te ţări, precum şi reglementă-

rilor stricte introduse în 2020, 

care forţează producătorii au-

to din UE să vândă mai mul-

te vehicule cu emisii scăzute, 

vânzările de maşini electrice 

sunt în creştere constantă.

Tendinţa a accelerat în tri-

mestrul patru din 2021, când 

Tesla a dovedit că s-a adaptat 

mai bine decât rivalele la de-

fi citul global de semiconduc-

tori, livrând un număr record 

de maşini electrice – 309.000.

De asemenea, producătorii 

auto europeni au accelerat vân-

zările de vehicule electrice în 

decembrie, pentru a reduce fl o-

ta de maşini poluante şi a evi-

ta amenzile de la Bruxelles, du-

pă ce au prioritizat producţia 

celor mai profi tabile modele, 

în special SUV-urile care polu-

ează masiv, în timpul crizei 

provocate de perturbările din 

lanţurile de aprovizionare.

Ca rezultat, luna trecută 

au fost vândute 176.000 ve-

hicule complet electrice în Eu-

ropa Occidentală, un nivel re-

cord, şi de peste şase ori mai 

mult decât în decembrie 2020. 

Comparativ, în decembrie 2021 

au fost vândute aproape 

160.000 modele diesel.

Scad vânzările 
de maşini diesel

Vânzările de maşini diesel 

sunt în declin accentuat de 

când a izbucnit scandalul emi-

siilor – Dieselgate. În luna sep-

tembrie 2015, Volkswagen, cel 

mai mare producător auto eu-

ropean, a provocat un şoc du-

pă ce a recunoscut că a utili-

zat un soft care falsifi că rezul-

tatele testelor antipoluare ale 

motoarelor diesel. Grupul au-

to german a anunţat recent că 

noile ţinte de emisii mai stric-

te ale Uniunii Europene îl vor 

forţa să crească proporţia ocu-

pată de vehiculele hibride şi 

electrice în vânzările sale to-

tale de autoturisme în Europa 

până la 60% în 2030, de la o 

ţintă anterioară de 40%.

În 2015, modelele diesel 

reprezentau mai mult de ju-

mătate din livrările din Eu-

ropa Occidentală.

„Declinul livrărilor maşini-

lor diesel s-a accentuat de la 

izbucnirea scandalul emisii-

lor, determinând Volkswagen 

să-şi accelereze tranziţia la 

modele electrice şi să anunţe 

planurile pentru primul mo-

del electric, ID.3, care a fost 

lansat în 2020”, subliniază FT.

Volkswagen a fost anul tre-

cut cel mai mare producător 

de vehicule electrice în Euro-

pa Occidentală, vânzând pes-

te 310.000 modele alimentate 

exclusiv pe baterii, din cele 

3,5 milioane vândute în total.

Politici publice efi ciente

În timp ce noile modele de 

vehicule electrice au atras noi 

clienţi, interzicerea maşinilor 

diesel mai vechi în unele ora-

şe şi majorarea taxelor pen-

tru modelele diesel pe unele 

pieţe cheie au afectat semni-

fi cativ livrările de vehicule 

diesel, a explica Schmidt.

În Germania, cea mai ma-

re piaţă auto din Europa, pre-

ţul de revânzare al vehicule-

lor diesel este de asemenea ne-

sigur, după ce noua coaliţie 

afl ată la guvernare a indicat 

că intenţionează să reexami-

neze creditele fi scale pentru 

combustibil, care în prezent 

fac ca motorina să fi e cu apro-

ximativ 0,14 euro pe litru mai 

ieftină decât benzina premium.

Vânzările de maşini electrice 
le-au depăşit pe cele diesel
Vânzările de maşini electrice în Europa Occidentală le-au depăşit pe cele ale modelelor diesel 
pentru prima dată, în decembrie 2021, arată datele preliminare ale unei analize Financial Times

Vânzările de maşini electrice în Europa Occidentală le-au depăşit pe cele ale modelelor diesel în decembrie
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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.

¤ 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.

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

¤ 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.

¤ 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.

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)

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.

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator Arctic cu 3 ser-
tare, nou, preț convenabil. 
Informații la telefon 0364-
808316. (3.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită și 
ochiuri tip cismă pentru gătit la 

ţară. Informaţii la telefon 
0740-955496. (5.7)

MOBILIER

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

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

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

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând cojoc din piele de capră, 
mărimea 52, preț convenabil. 
Informații la telefon 0364-
808316. (3.7)

¤ Livrare la domiciliu legume, 
fructe bio de lângă Cluj, coman-
dă minimă 100 RON. Pentru al-
te detalii sunaţi la 
0740-694047. (5.7)

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

¤ Vând loc de veci amenajat 
în cimitirul Bisericii Sf. Pa-
raschiva din Feleac, sau 
schimb cu loc de veci în Cluj. 
Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0728-136359. (5.7)

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

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

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

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

¤ Vând rohie de mireasă, cu trenă, 
nr. 40-42, folosită doar o singură 
dată, foarte frumoasă, preţ avan-
tajos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând prune bio, nestropite, ro-
șii, bistriţe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
ţuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. Se 
pot culege și de client, preţul diferă 
de cantitatea dorită și de urgenţa 
comenzii. Tel. 0762-258062.

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

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

MESAJ

¤ Dacă ai sufl et și ai găsit în da-
ta de 16.01.2022, în jurul orei 
17, în autobuzul nr. 33 sau în 
Catedrală, o borsetă cu portmo-
neu care conținea acte impor-
tante și bani, te rog să suni la 
tel. 0743-329799 sau la adresa 
str. Tăbăcarilor nr. 3, Bl. P, ap. 9. 
Ofer recompensă.

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

¤ Dau spre adopţie pui de pisică 
de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, jucă-
uși, afectuoși, folosesc litiera. Sunt 
vaccinaţi, au carnet de sănătate. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0753-987284.

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la a I-a licitaţie publică, în 
data de 03.02.2022, ora 10.00, 
următoarele bunuri mobile propri-
etate a debitorului SC GLZ 10 BE-
TON SRL, CUI 35664605. 1) Auto-
turism Break 4 + 1 uși, Peugeot 
Partner 1.9 HDT, an 2001, km 
430443, CJ-21-FZG, preţ 4300 lei. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. P-ţa. 
Romană, nr. 15B, camera 12, tele-
fon 0264.314941, interior 126 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri - 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.
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Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
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CIATAȚIE

Societatea Profesională Notarială Popa, Dorobanţu şi 
asociații, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Republicii, 
Nr. 28, Jud. Cluj, citează  pe toți succesibilii cu domiciliul 
necunoscut, să se prezinte la sediul biroului notarial în data 
de 23.02.2022, ora 13.00, în Dosar 147/2021 pentru a 
participa, în calitate de succesibili, la dezbaterea procedurii 
succesorale după defuncta PONORAN ELENA-MAGDALENA, 
decedată la data de 21.02.2021, cu ultimul domiciliu în 
Mun. Cluj-Napoca, str. Cosașilor, nr. 28, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs. de 
moștenitor și actele de proprietate privind bunurile imobile/
mobile ale defunctei. În cazul în care nu acceptați moștenirea 
legală în termen de 1 an de la data deschiderii moștenirii se va 
prezuma conform art. 1.112 Cod civil că ați renunțat la moștenire.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

AUCHAN ROMÂNIA S.A. anunță publicul interesat 
de intenția realizării unui Plan Urbanistic de Detaliu localizat 
în bld. Muncii, nr. 1-15, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Planul Urbanistic de Detaliu poate fi  consultat la sediul 
Primăriei Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, la Departamentul 
de Strategii Urbane, cam. 62.

CONVOCATOR

Administratorul Unic dl. Tecar Ioan al
S.C. SAMUS TEC S.A.

– denumită în continuare „SOCIETATEA“, o societate 
pe acţiuni înfi inţată și funcţionând conform legilor din 
România, Cod Unic de Înregistrare RO 35350378 înmatriculata 
la Registrul Comerţului sub Nr. J12/3845/2015, cu sediul 
social în Dej, str. Văii, nr. 2, judeţul Cluj, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare și cu actul constitutiv al societăţii

convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (”A.G.O.A.”)

pentru data 24.02.2022, ora 9,00, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
data de referinţă 21.02.2022, respectiv, în cazul în care la 
prima convocare nu se întâlnește cvorumul legal și statutar 
de prezenţa, pentru data de 25.02.2022, ora 9,00, în același 
loc, cu următoarea ordine de zi:

Având în vedere contractul de credit nr. 20030/1 din data 
de 08.11.2021 încheiat între Societate, în calitate de împrumutat 
și First Bank S.A. („Banca”) pentru suma de 5.000.000 lei 
(cincimilioane lei), împreună cu garanţiile aferente:

1. Validarea hotărârilor luate de administratorului unic 
potrivit deciziei nr. 2 din data 01.11.2021, privind contractarea 
și garantarea creditului menţionat mai sus.

2. Aprobarea asumării de către Societate și a acţionarilor 
acesteia a următoarelor angajamente faţă de Banca astfel 
cum sunt menţionat în cuprinsul contractului de credit: „- 
Împrumutatul se obliga să subordoneze faţă de Facilitate 
toate împrumuturile (inclusiv dobânzile) existente sau 
viitoare acordate Împrumutatului de către asociaţi/acţionari 
și/sau de către orice companie din Grup sau terţi (societăţi 
sau persoane fi zice, din Grup sau din afară, cu excepţia 
instituţiilor fi nanciare și a furnizorilor), astfel încât Facilitatea 
acordată de Bancă, să aibă prioritate la rambursare faţă 
de toate celelalte împrumuturi obţinute de Împrumutat. 
Excepţie de la obligaţia de subordonare fac împrumuturile 
utilizate pentru majorarea capitalului Împrumutatului. – 
Împrumutatul și asociaţii/acţionarii acestuia se obliga să 
nu distribuie/plătească dividende către asociaţi/acţionari 
și nu va rambursa niciun împrumut către aceștia, fără acordul 
prealabil scris al Băncii, până la rambursarea integrală a 
Facilităţii acordate de Banca potrivit prezentului Contract.”

3. Aprobarea împuternicirii dlui. Tecar Ioan în calitate 
de administrator să reprezinte Societatea în fata 
reprezentanţilor Băncii și:

a) să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe 
seama Societăţii orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără 
a se limita la: modalităţile de rambursare și a datelor de 
rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, 
conversia creditului în orice altă monedă, modifi carea 
structurii garanţiilor creditului, stabilirea costurilor aferente 
creditului, precum și asumarea oricărei clauze ce ţine de 
competenta acţionarilor etc.);

b) să semneze în numele și pe seama Societăţii: (i) 
Contractul de credit, contractele de ipotecă mobiliara, 
Contractul de subordonare (dacă va fi  cazul), orice act 
adiţional/anexă la contractul de credit, la contractele de 
ipotecă mobiliara și la contractul de subordonare (dacă va 
fi  cazul); (ii) Orice document în legătură cu operaţiunile 
privind facilitatea de credit acordată de Bancă.

4. Împuternicirea de persoane pentru îndeplinirea 
formalităţilor de înregistrare și punere în aplicare a Hotărârii 
Generale Ordinare a acţionarilor.

5. Diverse.

Acţionarii pot participa la lucrările AGOA personal sau prin 
reprezentant cu procura specială. Formularul de procura specială 
se poate obţine de la sediul S.C. SAMUS TEC S.A. Procură 
specială se întocmește și semnează de către acţionarul 
reprezentat în 3 exemplare originale. Un exemplar se trimite 
la S.C. SAMUS TEC S.A. până la data de 18.02.2022, al doilea 
exemplar se înmânează reprezentantului, iar al treilea exemplar 
se păstrează de acţionar. Vor putea participa și vota la lucrările 
AGOA acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor S.C. SAMUS 
TEC S.A. la data de referinţă 21.02.2022.

Începând cu data de 20.01.2022, documentele și 
materialele informative referitoare la problemele înscrise 
pe ordinea de zi a AGOA vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor, 
la sediul societăţii din localitatea Dej, str. Văii nr. 2, judeţul 
Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

Administrator Unic
TECAR IOAN

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BÎLC VIRGIL anunţă iniţierea planului urbanistic de 

detaliu „ELABORARE PUD ŞI CONSTRUIRE PATRU LOCUINŢE 
UNIFAMILIALE P+E, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“, amplasat în 

Com. Gilău, sat Gilău, f.n., C.F. 56449, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judetean 

Cluj, direcţia urbanism.
ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că P.U.D -CONSTRUIRE IMOBIL MIXT-SPAŢIU 
COMERCIAL ŞI LOCUINŢE COLECTIVE, RACORDURI ŞI 
BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ŞANTIER, în 
municipiul Cluj-Napoca, strada Traian Vuia, nr. 54, jud. Cluj, 
titular: S.C. AMEDI EVENTS S.R.L. – nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj din Cluj-Napoca, strada Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, judeţul Cluj, în 
zilele de luni-joi între orele 0900-1400 și vineri între orele 
0900-1300, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „P.U.Z. în condiţiile Legii nr. 350/2001, modifi cată 
şi actualizată“, în municipiul Cluj-Napoca, strada Odobeşti, 
nr. F.N., judeţul Cluj, titular: POP-BUIA PAVEL şi ASOCIAŢII 
– nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj din Cluj-Napoca, strada Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, judeţul Cluj, în zilele 
de luni-joi între orele 0900-1400 și vineri între orele 0900-1300, 
în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Victorie în cinci 
seturi la Dej
Universitatea Cluj a obținut, luni 
seară, o victorie extrem de mun-
cită după un meci care a durat 
aproape 3 ore și care a avut de 
toate: răsturnări de situație pe 
tabelă, faze electrizante, reușite 
individuale de excepție dublate 
de ratări incredibile, dar mai ales 
de multă dăruire de partea am-
belor echipecare au dovedit că 
tradiția jocurilor-spectacol dintre 
”U” Cluj și Unirea Dej are 
susținere deplină și pe parchet. 
Meciul contând pentru etapa a 
12-a a Diviziei A1 la volei mascu-
lin a fost unul echilibrat în care, 
deși a condus mai mult în primul 
set, ”U” s-a văzut depășită pe fi -
nal, cu 25-23. Elevii lui Vicențiu 
Dumitrescu și Romeo Lotei s-au 
revanșat însă în următoarele do-
uă adjudecate la 18 și respectiv 
la 21 după care au cedat aproa-
pe fără luptă setul 4 cu 25-14. În 
„decisiv” dejenii au condus cu 9-
5 moment în care ”U” a avut o 
serie de 4 puncte consecutive, a 
trecut la conducere pe tabele de 
marcaj și nu a mai cedat până la 
fi nal, încheind setul 5 cu 15-12 și 
partida cu 3-2.

Simona Halep, 
în turul doi 
la Australian Open
Simona Halep a avut nevoie de 
o oră și 29 de minute (6-4, 6-3) 
pentru a trece de Magdalena 
Frech (Polonia - 105 WTA). Fosta 
lideră mondială s-a califi cat în tu-
rul al doilea de la Australian 
Open, după un meci în care ad-
versara s-a agățat de fi ecare 
punct, dar românca s-a deplasat 
excelent și a avut o evoluție con-
vingătoare. e a spus Simona 
Halep după victoria cu 
Magdalena Frech: „Întotdeauna 
turul întâi e greu. Am fost un pic 
emoționată, nervoasă, dar am 
câștigat și asta mă face fericită. 
Încerc să joc cel mai bun tenis și 
sper să fi u din ce în ce mai bună 
în fi ecare zi. A fost important 
pentru mine să joc la Melbourne 
(n.r. Summer Set 1), să mă 
obișnuiesc cu atmosfera și sper 
să joc ceva mai bine decât atât” - 
Simona Halep.

Șumudică, la un 
pas de demitere
Marius Șumudică dansează pe 
sârmă la formația turcă de fotbal 
Yeni Malatyaspor. Echipa lui este 
pe ultimul loc în Super Lig, iar zi-
lele antrenorului român sunt nu-
mărate, dacă nu scoate căruța din 
șanț, în perioada imediat urmă-
toare. Primul test - marți, de la 
ora 16:00, în etapa a 22-a din 
campionatul de fotbal al Turciei. 
Yeni Malatyaspor a pierdut runda 
trecută, scor 1-2, meciul cu 
Goztepe, din a 21-a etapă a 
Super Lig, ajungând la 13 meciuri 
fără victorie. Trupa lui Șumi este 
pe ultimul loc în clasamentul din 
campionatul Turciei, cu 15 punc-
te, fi ind la 6 puncte de gruparea 
de pe primul loc care asigură ră-
mânerea în prima ligă. În urma 
rezultatului cu Goztepe, ofi cialii lui 
Malatyaspor au luat decizia de a-l 
demite pe antrenorul român. 
După o ședință cu scântei, 
bașkanii s-au răzgândit. Au decis 
să-l cruțe pe cel care a câștigat ti-
tlul în România cu Astra Giurgiu, 
însă doar pentru moment. 
Tehnicianul mai are contract până 
la fi nalul acestui sezon.

Pe scurt

Campioana României la 

baschet masculin, ”U” BT 

Cluj va debuta abia în luna 

februarie în Top 16, grupa K 

a Basketball Champions 

League. Adversara din 

prima etapă, din 25 ianua-

rie, nu va fi  desemnată la 

timp pentru meciul cu U BT 

Cluj, din cauza Covid-19, în 

faza play-in a competiţiei.

”U” Banca Transilvania tre-

buia să înceapă faza TOP 16 

din Basketball Champions Lea-

gue în 25 ianuarie, însă nu va 

fi  posibil pentru că adversara 

nu va fi  stabilită la timp în 

confruntările „cel mai bun din 

trei partide”, între Hapoel Ie-

rusalim şi Prometey.

Hapoel Ierusalim a câştigat 

prima partidă cu scorul de 95-

70, dar înaintea celul de-al doi-

lea meci, israelienii au anunţat 

că nu se pot prezenta, deoare-

ce lotul lor este afectat de in-

fectările cu COVID-19. În con-

secinţă, întâlnirea dintre cele 

două se va desfăşura abia în 

25 ianuarie, la data partidei din 

prima etapă a grupei K.

Dacă Hapoel se va impu-

ne din nou, atunci va ajunge 

în grupa K, unde s-a mai ca-

lifi cat Unicaja Malaga. Toto-

dată, în grupă va fi  prezentă 

învingătoarea seriei dintre Igo-

kea Aleksandrovac şi Oosten-

de. În prima dispută, trupa 

din Bosnia şi Herţegovina s-

a impus cu 87-75.

Astfel, ”U” BT Cluj ar ur-

ma să joace primul meci din 

Top 16 abia în 2 februarie, 

odată cu deplasarea pe tere-

nul celor de la Unicaja Mala-

ga. Informații suplimentare 

vor fi  comunicate în perioa-

da următoare.

Meciul cu SCM U Craiova, 
amânat

U-Banca Transilvania tre-

buia să o înfrunte sâmbătă, 22 

ianuarie, pe SCM U Craiova. 

Partida de la BT AArena va fi  

reprogramată, întrucât oltenii 

au anunțat că se confruntă cu 

probleme la nivelul lotului. 

Astfel, mai mulți jucători din 

lotul doljenilor au fost depistați 

pozitiv cu COVID-19.

Marți seară, U-Banca Tran-

silvania a înfruntat-o pe Stea-

ua București. Fluierul de start 

al disputei s-a dat la ora 20:30.

Start amânat în top 16 
din Basketball 
Champions LeagueClubul de fotbal CFR Cluj 

a anunţat luni că a ajuns 

la un acord cu gruparea 

spaniolă SD Ponferradina 

pentru cedarea defi nitivă 

a jucătorului Alexandru 

Paşcanu la echipa de liga 

a doua spaniolă, la care 

era împrumutat. 

Apărătorul central în vâr-

stă de 23 de ani a ajuns la 

SD Ponferradina în vara 

lui 2020, sub formă de 

împrumut de la campioa-

na României.

„Multă baftă, Alexandru 

Paşcanu! Cluburile CFR 1907 

Cluj şi SD Ponferradina au 

ajuns la un acord privind tran-

sferul defi nitiv al fundaşului 

Alexandru Paşcanu. Îi dorim 

pe această cale multă baftă 

mai departe în carieră!”, a 

anunţat CFR Cluj pe pagina 

ofi cială de Facebook.

În vârstă de 23 de ani, 

Alexandru Paşcanu a fost 

format la academia de fot-

bal a clubului Leicester şi a 

fost transferat la CFR Cluj 

în 2019, pentru 600.000 de 

euro. A jucat doar 5 meciuri 

într-un sezon, apoi a fost 

împrumutat la FC Voluntari 

şi apoi la Ponferradina.

Alexandru Paşcanu joacă 

din vara anului 2020 la Pon-

ferradina, adunând 53 de par-

tide în campionat şi 2 în Co-

pa del Rey. 21 de meciuri (19 

ca titular) şi un gol a strâns 

Paşcanu la Ponferradina în 

acest sezon. Ponferradina se 

afl ă în acest moment pe loc 

de play-off pentru promova-

re, 5, cu 38 de puncte strân-

se în 23 de etape.

800.000 de euro este co-

ta lui Alexandru Paşcanu, 

potrivit site-ului transfer-

markt.com.

„SD Ponferradina a ajuns 

la un acord cu CFR Cluj pen-

tru a achiziţiona 100% din 

drepturile jucătorului Alexan-

dru Paşcanu. Fotbalistul a so-

sit la echipă în vara lui 2020 

sub formă de împrumut pen-

tru două sezoane de la echi-

pa română. Acum acesta de-

vine defi nitiv jucătorul echi-

pei noastre, pentru care a evo-

luat de 53 de ori în La Liga 

şi de 2 ori în Copa del Rey”, 

a precizat clubul spaniol, 

într-un comunicat emis pe 

pagina ofi cială.

CFR Cluj l-a cedat definitiv 
pe fundașul Alexandru Paşcanu

CFR Cluj continuă să își 

întărească linia de atac. 

Campioana en-titre îl va 

achiziționa pe Cristian 

Neguț, de la Chindia 

Târgoviște. 

Conform playsport.ro, în 

schimbul fotbalistului în vâr-

stă de 26 de ani, echipa lui 

Dan Petrescu îi va trimite la 

Târgoviște pe Mihai Butean 

(25 de ani) și pe Denis Rusu 

(20 de ani), fotbaliști pe care 

„Bursucul” oricum nu mai avea 

de gând să se bazeze. Butean 

are doar un meci ofi cial bifat 

la CFR în acest sezon, în vre-

me ce Rusu nu a prins niciun 

minut în tricoul campioanei.

Neguț va evolua deocam-

dată sub formă de împrumut 

în Gruia, până la fi nalul se-

zonului 2021-2022, CFR Cluj 

având opțiune defi nitivă la 

vară și posibilitatea de a îi ofe-

ri atacantului un contract va-

labil pe trei ani. La Cluj, Neguț 

va primi un salariu lunar de 

8 mii de euro.

Neguț este probabil cel mai 

bun fotbalist din lotul echipei 

lui Emil Săndoi. În acest sezon, 

atacantul a jucat în 18 meciuri, 

16 în campionat și două în Cu-

pa României, perioadă în care 

a înscris trei goluri.

În cazul în care va dori 

ca de la vară să activeze 

clauza de transfer definitiv 

a lui Cristian Neguț, CFR 

Cluj ar trebui să îi achite 

Chindiei aproximativ 250 

de mii de euro.

Din 2016, la Târgovişte

Neguț evoluează din 2016 

la Târgoviște, perioadă în ca-

re a evoluat în 205 meciuri, a 

marcat 39 de goluri și a ofe-

rit 11 pase decisive. Născut la 

Ploiești, atacantul e cotat de 

transfermarkt.com la 450 de 

mii de euro.

„Sunt discuții avansate cu 

CFR, într-adevăr. În cazul lui 

Neguț, e vorba despre un îm-

prumut până în vară plus 

opțiune de transfer defi nitiv. 

Probabil că vom bate palma. 

Însă mâine dimineață vom ști 

sigur”, a declarat Marcel Gher-

gu, președintele Chindiei, con-

form GSP.ro.

Neguț, al patrulea 
transfer al iernii în Gruia

În cazul în care afacerea se 

va concretiza, Cristian Neguț 

va deveni al patrulea jucător 

pe care CFR Cluj îl transferă 

în această perioadă de merca-

tă. Iarna aceasta, în Gruia au 

mai ajuns portarul Karlo Leti-

ca și alți doi atacanți, Sergiu 

Buș și Marko Dugandzic.

Petrescu mai dorește 
transferuri

Dan Petrescu a subliniat că 

îşi mai doreşte transferuri, 

chiar dacă Liga I începe la fi -

nalul acestei săptămâni: „Eu 

mereu îmi doresc întăriri. Eu 

întotdeauna îmi doresc ca echi-

pa să arate mai bine, aşa că 

şi în acest moment îmi doresc 

acelaşi lucru”.

Echipa de fotbal CFR Cluj 

a efectuat în perioada 5-17 

ianuarie un stagiu de pregă-

tire în localitatea spaniolă 

Oliva Nova în cadrul căruia 

a disputat două partide ami-

cale cu formaţii din Liga a 

IV-a spaniolă. Formaţia con-

dusă de Dan Petrescu s-a im-

pus cu 1-0 în meciul cu CF 

La Nucia şi cu 4-3 în faţa 

echipei UD Alzira.

Cristian Neguț, noul transfer pe care 
Dan Petrescu îl dorește la CFR Cluj
CFR Cluj pregătește un nou transfer. Campioana en-titre îl vrea pe Cristian Neguț, 
de la Chindia Târgoviște, unde urmează să dea la schimb doi fotbaliști.

CFR Cluj pregătește aducerea atacantului Cristian Neguț (26 de ani) de la Chindia
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