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SĂNĂTATE

Studenţii vaccinaţi 
mănâncă gratis
Studenţii de la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca vor primi o masă caldă pe zi 
dacă sunt imunizaţi.  Pagina 5

ACTUALITATE

Clujul, în topul 
oraşelor smart
Oraşul Cluj-Napoca se afl ă în fruntea oraşe-
lor smart din România, depăşind Bucureş-
tiul, care este doar pe locul 4.  Pagina 2

SOCIAL

Burse majorate 
pentru elevii floreşteni
Elevii din comuna Floreşti vor primi burse 
mai mari din semestrul al doilea al anului 
şcolar 2021-2022.  Pagina 4

TIMP LIBER

Vacanţe mai scumpe 
la munte
Vacanţele la munte vor fi  mai scumpe la 
iarnă. Din cauza facturilor majorate, tari-
fele la cazări vor creşte cu 15%.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Ungaria va trata 
români cu COVID
Ungaria va ajuta România să trateze 50 de 
pacienţi COVID-19 care au nevoie de tera-
pie intensivă.  Pagina 5

MAPAMOND

Vaccinarea cu doza 3 
este „imorală”
Şef OMS: Administrarea dozei 3 doze este 
„imorală”, în condiţiile în care inoculările 
stagnează în Africa.  Pagina 8
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Deşi e abia mijlocul lunii octombrie, în Masivul Vlădeasa, la 1.500 de metri altitudine, stratul de zăpadă este de circa 5 cm. 
„În dimineaţa acestei zile, am avut parte de lapoviţă şi ninsoare. Pe parcursul zilei doar a nins, iar la peste 1.500 m altitudine, 
avem un strat de aproximativ 5 centimetri, dar şi vizibilitate redusă”, au transmis marți salvamontiştii clujeni.

Zăpadă „ca în povești”, la munte
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Lipsa spațiilor verzi influențează rata incidenței COVID
Profesorul Universității Babeș-Bolyai Tibor Hartel a explicat cum accesul la spații verzi poate 
diminua rata incidenței cazurilor de coronavirus în comunitate.  Pagina 3

Mai multe locuri de parcare 
în locul OMV și Profi Mărăști
Garajele de tablă vor fi înlocuite cu parking-uri moderne
Proiectul de reamenajare a Pieței Mărăști propune noi spații verzi, 
parking-uri și piste pentru biciclete. Vor apărea sensuri unice, precum 
și benzi dedicate transportului public.  Paginile 6-7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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ADRESA REDACŢIEI
Un studiu realizat la nivel 

național a scos la iveală date 

statistice despre românii care 

aleg să lase bani la ospătar 

după o masă în oraș.

Datele obținute de Bookin-

gham și SRD Media  arată că 

cei mai generoși sunt dobroge-

nii, în timp ce ardelenii și 

bănățenii sunt cei mai cumpătați.

Conform sursei menționate 

mai sus, harta bacșișului se 

prezintă astfel în România:

• Dobrogea – 70% locuitori 

lasă bacșiș;

• Maramureș – 69% locuitori 

lasă bacșiș;

• Oltenia – 60% locuitori la-

să bacșiș;

• Muntenia – 59% locuitori 

lasă bacșiș;

• Moldova – 55% locuitori la-

să bacșiș;

• Transilvania – 53% locui-

tori lasă bacșiș;

• Crișana + Banat – 46% lo-

cuitori lasă bacșiș.

La ce se uită românii 
când lasă bacșiș?

Cei mai mulți dintre 

conaționali pun pe primul loc 

comportamentul. Următorul 

criteriu este rapiditatea servi-

ciilor solicitate, iar calitatea 

este pe ultimul loc.

Românii lasă ciubuc indi-

ferent de salariu, dar cei cu 

venituri mai mari lasă în ge-

neral o sumă mai generoasă 

de bani celui care i-a servit.

60% din cei care lasă 

bacșiș de 5% sunt tineri cu 

1.500 RON venit lunar. 60% 

din cei care au peste 5.000 

RON salariu lasă bacșiș me-

reu. 75% din cei care câștigă 

1.500 RON lunar lasă maxim 

20 RON bacșiș. 47% din cei 

care câștigă 5.000 RON lunar 

lasă minim 40 RON bacșiș. 

59% dintre moldoveni și bu-

covineni răsplătesc extra ser-

viciile. 94% se uită la com-

portament, 57% vor rapidi-

tate, iar 52% vor calitate.

Ardelenii, „zgârciţi” când vine vorba de bacşiş

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit zf.ro, la sfârşitul 

lunii iunie 2021, au fost 

identifi cate 860 de iniţia-

tive smart city afl ate 

în stadiul de proiect, 

în curs de implementare 

sau deja fi nalizate, 

în 124 de oraşe mari, 

medii şi mici din ţară.

Topul celor mai moderne ora-

şe din punctul de vedere al pro-

iectelor de tip smart city, este şi 

în acest an condus de Alba Iu-

lia, dar care are un număr stag-

nant de proiecte (106), urmat 

de Cluj – Napoca (58) şi de Iaşi 

(56), care vine puternic din ur-

mă, în timp ce Bucureştiul este 

pe locul patru (39 de proiecte), 

arată o analiză realizată de in-

tegratorul de soluţii inteligente 

la cheie Vegacomp Consulting. 

Clasamentul este continuat de 

Bucureşti – sector 4 (35), Arad 

(29), Sibiu (27), Oradea şi Ti-

mişoara (26) şi Braşov (18).

Ce oraș e pe primul loc?

Clasamentul oraşelor medii 

este dominat de Alba Iulia (106), 

Arad (29) şi Sibiu (27), în timp 

ce podiumul oraşelor mici este 

ocupat de Avrig (10), Făgăraş 

(7) şi, la egalitate, Odorheiu Se-

cuiesc, Aiud şi Hârşova (6).

„Vedem, în acest raport, un 

aspect pozitiv, în special la ni-

vel de răspuns al administraţi-

ei la nevoile de distanţare şi 

de-birocratizare: dincolo de evo-

luţia liderului – Smart Mobility, 

verticala Smart Governance, ocu-

pantă a poziţiei secunde în cla-

sament, numără nu mai puţin 

de 226 de proiecte care, sperăm, 

fac viaţa mai uşoară locuitori-

lor. Dar, ca în raportările ante-

rioare, avem şi eternii perdanţi 

– Smart Environment şi Smart 

People, pe poziţii deja obişnui-

te, la coada clasamentului. Me-

diul şi oamenii, priorităţi abso-

lute într-o societate care îşi cu-

noaşte valorile şi îşi alocă din 

priorităţi şi generaţiilor viitoare, 

sunt neglijate de industria Smart 

City românească. Tot în acest 

raport vedem nu doar fi nanţă-

rile din fonduri europene şi pu-

blice, ci şi primele proiecte sem-

nifi cative private şi privim cu 

interes la componenta de fi nan-

ţare privată, în viitorul Smart 

City”, a declarat Cornel Bărbuţ, 

CEO al Vegacomp Consulting.

Şase tipuri 
de proiecte „smart”

Proiectele Smart City identi-

fi cate îşi păstrează clasifi carea, 

în aceleaşi şase Verticale Smart 

City, Smart Economy, Smart Mo-

bility, Smart Environment, Smart 

People, Smart Living şi Smart 

Governance, verticale care sunt 

în concordanţă cu raportările U-

niunii Europene.

„Dacă mutăm discuţia din 

aria soluţiilor alese către geogra-

fi a acestora la nivel de oraşe, ob-

servăm că motorul Smart City 

odată turat păstrează o dinami-

că greu de egalat. Oraşele mari, 

care deja au gustat efi cienţa so-

luţiilor Smart City şi au făcut paşi 

concreţi în acest sens, îşi păstrea-

ză avansul, topul primelor 10 es-

te compus din aproape aceleaşi 

nume, cu unele rocade ca pozi-

ţie, dar avansul faţă de urmări-

tori creşte. Surprizele frumoase 

vin însă de la oraşele medii şi 

mici, care uneori impresionează 

prin ambiţie şi deschidere către 

adopţia soluţiilor Smart City”, a 

transmis Cornel Bărbuţ.

Clujul e campion 
în Europa la categoria 
„smart city”

Cluj-Napoca a fost desem-

nat câştigător al locului 1 în 

cadrul Emerging Europe, ca-

tegoria „smart city”. Munici-

piul a „bătut” oraşe europe-

ne precum Tallinn din Esto-

nia, Sofi a ori Vilnius.

„Oraşul Cluj-Napoca din Ro-

mânia a fost ales ca şi câştigător 

al categoriei oraşelor inteligente. 

Oraşele votate în cadrul Emer-

ging Europe's Business-Friendly 

Perception Index au fost alese de 

către un juriu format din peste 

100 de experţi FDI din lume”, 

transmite Emerging Europe.

Pe locul doi se află capi-

tala Bulgariei, Sofia, urma-

tă de Tallinn din Estonia şi 

Vilnius din Lituania.

Cluj-Napoca, 
premii după premii

La începutul anului, Cluj-Na-

poca a mai fost remarcat din 

punct de vedere al dezvoltării 

„smart”, Primăria primind un 

nou premiu „Smart City Admi-

nistration”, pentru strategiile şi 

performanţele din anul 2020, 

premiu acordat în ianurie 2021.

Primăria Cluj-Napoca a 

atras tot mai multe remarci 

pozitive datorită faptului că 

în prezent, pune la dispo-

ziţia cetăţenilor peste 250 

de servicii şi proceduri on-

line, pentru a diminua efor-

tul şi timpul petrecut pe 

drum sau în aşteptare, pre-

cum şi riscul în context pan-

demic. Pe lângă introduce-

rea de noi proceduri şi sis-

teme, precum Tichetul al-

bastru, pe termen scurt, Pri-

măria are ca obiectiv emi-

terea online a tuturor avi-

zelor şi autorizaţiilor elibe-

rate de instituţie.

Astfel, Clujul s-a transfor-

mat într-un pol de dezvolta-

re în materie de inovare şi 

startup-uri în mai puţin de 

două decenii. Când vorbim 

de tehnologie urbană, Clu-

jul este numit de presa in-

ternaţională ca fi ind lider in-

discutabil în România. Acest 

titlu a venit în urma unor in-

vestiţii pe care Primăria le-a 

făcut, uneori cu ajutorul fon-

durilor europene, alteori doar 

din bugetul local.

Cluj-Napoca, printre cele 
mai smart oraşe din ţară
Cluj-Napoca se află, alături de Alba Iulia, în fruntea topului oraşelor 
smart din România. Clujul a reuşit să depăşească Bucureştiul.

Cluj-Napoca rămâne printre cele mai mart orașe din România

2°/8°° Variab
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Nici vacanţele la munte nu 

vor fi  prea accesibile 

în această iarnă. Din cauza 

facturilor majorate, tarifele 

la cazări vor creşte cu 15%, 

anunţă hotelierii.

Potrivit hotelierilor, tari-

fele la cazări vor creşte cu 

15% din această iarnă.

Dacă iarna trecută turiş-

tii plăteau pentru o noapte 

de cazare într-un apartament 

aproximativ 550 de lei, în 

acest an, tariful va ajunge la 

650 de lei pe noapte.

„Vorbim de un sezon de 

iarnă în care oricum preţuri-

le sunt putin mai mari, şi vor-

bim de această dată şi de 

adaptarea lor la vremurile pe 

care le trăim. Însă trebuie să 

ne gândim că în afară de pre-

ţul utilităţilor care a explodat 

suntem într-un context pan-

demic care nu ne permite 

foarte multe variante”, a de-

clarat pentru Digi24, Roxana 

Cojocea, preşedinte Asocia-

ţia de Turism Poiana Braşov.

Chiar dacă valul 4 al pan-

demiei de COVID-19 a lovit din 

plin România, românii speră 

să îşi petreacă vacanţa de iar-

nă în siguranţă la munte.

Patronii din domeniul hote-

lier speră ca autorităţile vor ad-

opta măsuri fi scale pentru a-i 

ajuta să se descurce şi să-şi păs-

treze angajaţii, mai ales că şi 

salariul minim pe economie va 

creşte cu peste 10% .

„Noi anul trecut nu am scum-

pit deloc, am vândut la acelaşi 

preţ ca în 2019. Dacă ne gân-

dim că în acest an vom avea o 

creştere de 15% la preţul din 

2019, e o creştere naturală, 7% 

pentru fi ecare an”, a transmis 

Gabriel Roşca, manager hotel.

Vacanțe la munte mai scumpe 
cu 15%, în perioada iernii

Maşinile second hand 

aduse din străinătate s-ar 

putea scumpi în următoa-

rea perioadă. Guvernul a 

decis în ultima şedinţă în 

care a avut puteri depline 

că toţi samsarii de autove-

hicule sunt obligaţi să 

înscrie personal maşinile la 

RAR, înainte de a le vinde.

Maşinile second-hand adu-

se din străinătate s-ar putea 

scumpi. Samsarii vor fi  obligaţi 

să înscrie maşinile la Registrul 

Auto Român, fapt care implicit 

ridică preţul autovehiculului.

„Dacă o fi rmă cumpără o 

maşină din Germania, în mod 

normal ar trebui să vină cu ma-

şina în ţară, să-i facă omologa-

rea la RAR şi în urma revânză-

rii, la preţul de factură cu care 

a fost achiziţionată în Germa-

nia, ar trebui să-i pună partea 

de TVA, care implicit îi ridică 

preţul. În condiţiile în care se 

fac mai multe acte succesive, 

cu tot soiul de fi rme fantomă, 

practic statul este eludat de TVA”, 

a declarat Radian Tufă, directo-

rul general RAR, la Digi24.

Autorităţile spun că statul 

a pierdut mai bine de un mi-

liard de lei în ultimii 5 ani, 

prin neplata TVA-ului de către 

persoanele care aduc maşini 

din străinătate şi le vând mai 

departe. Cei vizaţi spun că sunt 

luate în vizor marile fi rme, ca-

re au făcut adevărate averi din 

neplata acestei taxe către stat.

„Nu este pentru unul care 

aduce o maşină cu platformă, 

şi nu ştiu ce. E pentru cel care 

o ia pe fi rmă, o ia netă şi acela 

trebuie să apară şi la RAR. Ăla, 

automat, la 30.000 de euro, 19%, 

îşi ia 6.000 de euro. Şi când te 

duci la înscris numerele, n-o să 

mai scrie Vasile Gheorghe o ia 

pentru fi rma cutare, o să apară 

fi rma direct pe brief”, a expli-

cat un samsar auto.

Maşinile second hand aduse 
din străinătate s-ar putea scumpi

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

O cercetare realizată 

în Statele Unite ale 

Americii arată o relaţie 

directă între rata inci-

denţei cazurilor de coro-

navirus şi accesul popu-

laţiei la spaţii verzi.

Tibor Hartel, ecologist şi 

profesor la Facultatea de Bi-

ologie şi Geologie a Univer-

sităţii Babeş-Bolyai, a expli-

cat că acest lucru se dato-

rează unor avantaje pe care 

expunerea la natură le oferă 

organismului uman, cum ar 

fi  întărirea sistemului imuni-

tar, eliminarea poluării, cre-

area unui microclimat care 

îmbunătăţeşte nivelul sănă-

tăţii publice, în timp ce soci-

alizarea în spaţii verzi să con-

tribuie la transmitere mai scă-

zută a coronavirusului.

„Cercetare nouă publica-

tă în Nature Sustainability 

raportează asociere negati-

vă între incidenţa coronavi-

rusului şi accesul la spaţii 

verzi genuine a persoane-

lor. Expunerea la natură aju-

tă organismul uman împo-

triva COVID-19 în următoa-

rele feluri:

¤ Întăreşte sistemul imuni-

tar. Plimbările frecvente în 

natură cresc activitatea ce-

lulelor NK (Natural Killer 

cells) care la rândul lor joa-

că rol important în îndepăr-

tarea celulelor atacate de vi-

rus. Celulele NK sunt acti-

vate de fi toncide, substanţe 

volatile produse de plante, 

pe care le inhalăm când ne 

plimbăm în natură.

¤ Spaţiile verzi filtrează po-

lutanţii din aer. S-a arătat 

că aerul poluat predispune 

oamenii la COVID-19. Natu-

ra contribuie deci la sănă-

tatea noastră prin purifica-

rea aerului să zic aşa.

¤ Spaţiile verzi de aseme-

nea contribuie la sănătatea 

publică prin crearea unui 

micloclimat care scade inci-

denţa COVID-19.

¤ Este de asemenea posibil 

ca socializarea în spaţii ver-

zi să contribuie la transmi-

tere mai scăzută a corona-

virusului ca socializarea în 

spaţii restrânse, închise, în 

lipsa spaţiilor verzi”, a scris 

profesorul Tibor Hartel, pe 

reţelele de socializare.

„Cercetarea, relevantă 
pentru Cluj-Napoca”

Ecologistul susţine că cer-

cetarea este relevantă pentru 

România, dar şi pentru Cluj-Na-

poca, oraş care are încă spaţii 

verzi care pot juca un rol im-

portant în rezilienţa societăţii 

împotriva pandemiilor, a schim-

bărilor climatice şi a altor pe-

ricole care ameninţă societa-

tea în zilele noastre.

Profesorul pledează pe aceas-

tă cale pentru conservarea spaţi-

ilor verzi şi pentru facilitarea re-

laţiei om-natură de către munici-

palitate, a cărei priorităţi ar trebui 

să meargă în această direcţie.

„Aceste cercetări sunt extrem 

de relevante pentru România şi 

pentru Cluj. Cluj-Napoca are în-

că spaţii verzi care dacă s-ar 

proteja în valorile lor naturale 

înalte, vor juca un rol extraor-

dinar de mare în rezilienţa so-

cietăţii urbane în contextul pan-

demiilor, a variaţiilor climatice 

şi a posibilelor insufi cienţe în 

resursele de apă. Citind aceste 

articole se confi rmă o serie de 

chestiuni pe care le-am zis în 

martie la marşul pentru Hoia.

Spaţiile verzi de care dispu-

ne Clujul nu trebuie distruse 

prin construcţii. Păstrarea va-

lorilor înalte naturale şi so-

cio-culturale ale acestor spaţii 

verzi, creşterea accesului oa-

menilor la spaţii verzi genuine 

şi dezvoltarea şi diversifi carea 

conexiunilor sănătoase om-na-

tură ar trebui să fi e o priorita-

te aş zice foarte mare în Clujul 

care aspiră spre a fi  oraş smart”, 

a mai adăugat profesorul.

Rata incidenței cazurilor de COVID, 
legată direct de accesul la spaţii verzi
Un studiu publicat în Nature Sustainability relevă o asociere negativă între incidenţa cazurilor 
de coronavirus şi accesul persoanelor la spaţii verzi

O cercetare realizată în SUA arată o relaţie directă între rata incidenţei cazurilor de coronavirus şi lipsa accesului populaţiei la spaţii verzi

În cele din urmă, Tibor 
Hartel face un apel către 
factorii de decizie, să ia în 
considerare dovezile oferi-
te de oamenii de știință și 
să acționeze în consecință, 
incluzând spațiile verzi pe 
agendele lor.

„Dacă factorii de decizie chiar 
se simt responsabili pentru 
oameni - așa cum se prezintă 
în discursurile lor - vor trebui 
să includă spațiile verzi în 
agendele lor. Și nu la nivel 
fi ctiv, gen, plantăm aici-acolo 
2 arbori de ochii lumii. Ci ba-
zat pe ce spun oamenii de 
știință (ecologi, știința mediu-
lui, geografi , sociologi, antro-
pologi...)”, a încheiat acesta.

Mai multă 
preocupare pentru 
spațiile verzi

TIBOR HARTEL | ecologist și profesor universitar 

 „Articolul evidențiază 
că mecanismele prin care 
spațiile verzi contribuie la 
controlul incidenței COVID-19 
merită explorate mai în 
detaliu. Dar așa se pare 
că pe lângă multe alte 

contribuții ale naturii 
la sănătatea mintală/fizică
și socială și la crearea unui 
micro-spațiu urban stabil 
omului (captează excesul de 
apă, tamponează insulele de 
căldură etc.) spațiile verzi 

joacă un rol important 
în sănătatea publică. 
Sunt mai multe articole 
care independent, cu diferite 
metodologii și din diferite 
regiuni ale lumii arată 
spre aceste situații “
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Peste 330 de şcoli din 

judeţ îşi susţin orele faţă 

în faţă, iar cinci unităţi 

de învăţământ sunt închi-

se în acest moment, con-

form datelor furnizate 

de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean (ISJ) Cluj.

De la începutul anului şco-

lar şi până în prezent, 554 de 

elevi clujeni au fost confi rmaţi 

cu COVID-19.

În ceea ce priveşte situa-

ţia profesorilor şi a persona-

lului (didactic, nedidactic, 

auxiliar) din cadrul şcolilor, 

au fost confirmate cu 

SARS-CoV-2 207 persoane.

Astfel, 334 de unităţi 

şcolare îşi desfăşoară cur-

surile în Scenariul 1, cu 

toate clasele/grupele în 

sistem faţă în faţă.

De asemenea, 91 de şco-

li din judeţ îşi susţin cursu-

rile în format fizic, având 

cel puţin o clasă/grupă în 

sistem online, în urma apa-

riţiei cazurilor de infectare 

cu COVID-19.

Cinci şcoli închise 
complet în judeţul Cluj

La Şcoala Gimnazială Dă-

bâca, orele sunt desfăşurate 

integral în sistem online.

Totodată, 4 unităţi de învăţă-

mânt din municipiul Cluj-Napo-

ca au trecut în sistem online, ca 

urmare a situaţiei în care cel pu-

ţin 50% din numărul total de cla-

se au fost suspendate în urma 

apriţiei cazurilor de infectare în 

rândul elevilor ori profesorilor.

Conform datelor Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj, 91.988 de elevi din jude-

ţul Cluj învaţă în acest mo-

ment în format fi zic, iar alţi 

10.181 de elevi fac cursurile 

online, „indiferent de cauză”.

Chiar dacă cazurile de in-

fectare cu COVID-19 în rân-

dul elevilor clujeni se afl ă 

într-o continuă creştere de la 

începutul anului şcolar, ma-

joritatea părinţilor nu sunt de 

acord cu vaccinarea copiilor.

Părinţii, reticenţi 
când vine vorba 
de a-şi vaccina copiii

Marinela Marc, inspector 

general în cadrul Inspectora-

tului Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj, a declarat în urmă cu o 

săptămână că mai puţin de 

10% dintre părinţi şi-au ma-

nifestat dorinţa de a-şi vacci-

na copiii, chiar dacă aceştia 

sunt supuşi unui risc mai ma-

re de infectare în valul 4 al 

pandemiei de coronavirus.

„23% din copiii de peste 12 

ani din judeţul Cluj sunt vacci-

naţi. Cei mai mulţi dintre ei sunt 

adolescenţi care au 17-18 ani şi 

care s-au vaccinat pentru a mer-

ge la concerte, festivaluri sau 

pentru a putea călători pe par-

cursul verii. Din păcate avem o 

adevărată problemă când vine 

vorba de vaccinarea elevilor. Un 

procent de sub 10% din părinţi 

şi-au manifestat dorinţa de a-şi 

vaccina copiii”, a declarat Ma-

rinela Marc.

35 de copii din România 
se afl ă la ATI

Valul 4 al pandemiei de 

COVID-19, în care varianta 

indiană Delta a virusului a 

devenit preodminantă îi afec-

tează şi pe copii, în compa-

raţie cu primele trei valuri ale 

pandemiei, când în rândul 

copiilor nu erau înregistrate 

infectări semnifi cative.

Astfel, ultimele date ofi ci-

ale arată că numărul total de 

persoane internate cu CO-

VID-19 în România este de 

17.432, dintre acestea, 1.676 

fi ind internate la ATI. Din to-

talul pacienţilor internaţi în 

spital, 486 sunt minori, iar 35 

se afl ă la secţiile ATI.

554 de elevi şi peste 200 de profesori clujeni 
au fost depistați cu coronavirus
Elevii de la cinci şcoli din judeţul Cluj fac toate orele online, ca urmare a apariţiei a tot mai multor 
cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul elevilor și al profesorilor

Cinci şcoli din Cluj, închise din cauza valului 4 al pandemiei de coronavirus

Bursele ar urma să se 

majoreze la toate categori-

ile, din semestrul al doilea 

al anului şcolar 2021-2022.

Bogdan Pivariu a trans-

mis că va propune consiliu-

lui local mărirea cuantumu-

lui burselor acordate de Pri-

măria Floreşti.

„Educaţia este unul dintre 

aspectele pe care le susţin cu 

tărie, de aceea investiţiile în 

educaţie, în şcoli, sprijinul 

pentru elevi, dar şi pentru pă-

rinţi reprezintă o prioritate 

pentru mine şi pentru admi-

nistraţia comunei Floreşti. Ast-

fel, vreau să ştiţi că adminis-

traţia locală îşi doreşte şi fa-

ce tot posibilul de a încuraja 

eforturile şi rezultatele elevi-

lor din comuna noastră”, a 

arătat edilul.

Burse majorate și
la Cluj-Napoca

În şedinţa Consiliului lo-

cal de la începutul lunii oc-

tombrie a fost aprobat un 

proiect de hotărâre ce pre-

vede dublarea cuantumului 

burselor sociale şi a celor 

de performanţă pentru ele-

viii din municipiul Cluj-Na-

poca. Astfel, bursa de per-

formanţă a ajuns la 300 de 

lei pe lună, de la 150 de lei, 

bursele de ajutor sociale au 

crescut de la 100 de lei, la 

200 iar bursele de studiu au 

ajuns la 120 de lei, crescând 

cu 10 lei. Burse de merit au 

rămas la valoare.

„Am dublat cuantumul 

burselor sociale şi de per-

formanţă. Ziua educaţiei 

aduce la Cluj-Napoca veşti 

bune pentru elevi şi pentru 

calitatea procesului educa-

ţional din oraş. În şedinţa 

de ieri a Consiliului local 

au fost aprobate atât majo-

rarea cuantumului burselor 

pentru anul şcolar 2021-2022 

cât şi numărul de burse pen-

tru primul semestru al a-

cestui an şcolar.19.467 de 

elevi vor beneficia de bur-

se în primul semestru, iar 

cuantumul burselor a fost 

majorat astfel:

¤ burse de performanţă: de 

la 150 lei la 300 lei

¤ burse de merit: 120 lei

¤ burse de studiu: de la 110 

la 120 lei

¤ burse de ajutor social: de 

la 100 la 200 lei

Investiţiile în educaţie, în 

şcoli, sprijinul pentru elevi 

şi părinţi reprezintă o prio-

ritate pentru municipalita-

te. În Cluj-Napoca, 20% din 

impozitele şi taxele locale 

sunt reinvestite în educaţie: 

infrastructură educaţională, 

burse şcolare, transport gra-

tuit, echipamente educaţio-

nale moderne sau autobuze 

şcolare pentru transportul 

elevilor”, a transmis prima-

rul Emil Boc.

Burse mai mari pentru elevii din Florești. 
Bursa de performanță, de 600 de lei.

Elevii nu au mai benefi -

ciat de alimentele din 

cadrul programului 

„Laptele şcolar” din 

cauza închiderii şcolilor 

timp de 110 zile, potrivit 

numărătorii făcute 

de reprezentanţii Băncii 

Mondiale. Programul 

Laptele şcolar este 

un program european, 

cu o tradiţie de 50 de 

ani, care în România se 

derulează de 20 de ani, 

iar din 2007 are la bază 

fondurile europene.

Pentru unii copii, acesta 

reprezintă singura masă pe 

întreaga zi. Este un program 

educaţional, gândit să edu-

ce şi să ofere informaţii co-

piilor despre întregul lanţ: 

de la momentul în care lap-

tele este dat de vacă până 

la momentul în care copilul 

a terminat de băut laptele 

(iar aici intră inclusiv com-

ponenta de reciclare).

Un copil învaţă, astfel, 

şi de unde provine lapte-

le, dar şi ce trebuie să fa-

că cu ambalajul după ce a 

terminat de mâncat. Este 

un program cu un poten-

ţial imens de a ajuta copi-

ii să devină cetăţenii res-

ponsabili de mâine. Din 

păcate el nu a mai fost mo-

dernizat, adaptat la nevo-

ile copiilor de astăzi.

Laptele şcolar, un program 
pentru reducerea 
abandonului şcolar

Edupedu a realizat o dez-

batere pe acest subiect, la ca-

re a luat parte şi senatorul 

PSD Vasile Dîncu, care a fă-

cut parte din guvernul care a 

lansat proiectul în România.

„Evenimentul a avut în 

vedere o discuţie despre Pro-

gramul Laptele Şcolar, un 

program european care con-

tinuă, de fapt, programul 

Cornul şi Laptele, lansat în 

mandatul lui Adrian Năsta-

se, din care am făcut parte. 

La acel moment, scopul pro-

gramului a fost unul social: 

reducerea abandonului şco-

lar. Chiar dacă a fost criti-

cat, acest program a avut, 

la acea vreme, un impact 

masiv în rândul populaţii-

lor dezavantajate. Sunt în-

să de acord: trebuie să trans-

formăm acest program 

într-un program educaţio-

nal; valenţa lui socială nu 

mai este suficientă.

Programul Masa Caldă ar 

trebui introdus la nivel na-

ţional sau cel puţin în şcoli-

le din zonele afectate de să-

răcie. Sigur, există primării 

care refuză implicarea în 

acest program din cauza fap-

tului că nu au infrastructu-

ra necesară. Una dintre su-

gestiile mele este realizarea 

unui parteneriat cu patrona-

tele şi sindicatele din indus-

tria alimentară pentru a pu-

tea susţine şi industria pro-

duselor alimentare româ-

neşti”, a spus Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu, despre „Lapte şcolar”: 
„Programul să fie unul educațional”

¤ Școala Gimnazială 
Dăbâca

¤ Școala Primară 
Montessori, Cluj-Napoca;

¤ Școala Primară Panda, 
Cluj-Napoca;

¤ Școala Postliceală F.E.G., 
Cluj-Napoca;

¤ Grădiniţa cu Program 
Prelungit Zâna Zorilor, 
Cluj-Napoca.

Școlile din județul 
Cluj în care orele se 
desfășoară integral 
în format online

¤ 600 lei – bursa de performanţă, faţă de 250 lei în semestrul I

¤ 300 lei – bursa de merit, faţă de 180 lei în semestrul I

¤ 250 lei – bursa de studiu, faţă de 140 lei în semestrul I

¤ 300 lei – bursa de ajutor social, faţă de 120 lei în semestrul I

Care sunt valorile burselor în Florești?
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6 din 10 părinţi nu ştiu 

dacă profesorii care pre-

dau în clasele copiilor lor 

sunt vaccinaţi şi mulţi 

dintre ei nici nu vor să 

ştie, potrivit unui sondaj 

IRES. 65% dintre părinţi 

nu sunt îngrijoraţi că pro-

fesorii nu sunt vaccinaţi.

Un sondaj IRES arată per-

cepţiile, atitudinile şi com-

portamentele părinţilor care 

au copii cu vârste între 12 şi 

18 ani cu privire la vaccina-

rea împotriva COVID-19 atât 

pentru ei, cât şi în cazul pro-

fesorilor care predau în cla-

sele copiilor lor.

Sondajul a fost realizat pe 

un eşantion de 1.032 de pă-

rinţi români, selectaţi alea-

toriu, în perioada 16-29 sep-

tembrie 2021.

Potrivit studiului, 6 din 

10 părinţi, adică 62%, au 

spus că nu ştiu dacă profe-

sorii care predau copiilor lor 

sunt vaccinaţi împotriva Co-

vid-19, iar 58% dintre pă-

rinţi nici nu vor să ştie.

În acelaşi timp, două tre-

imi dintre părinţii care ştiu că 

nu toţi profesorii sunt vacci-

naţi împotriva Covid-19 sunt 

doar puţin îngrijoraţi sau chiar 

deloc. Mai exact, 65% dintre 

aceşti părinţi nu sunt deran-

jaţi de faptul că profesorii ne-

vaccinaţi le predau copiilor.

Care sunt motivele 
părinţilor nevaccinaţi?

Sondajul IRES mai scoate 

la iveală şi motivele pentru 

care părinţii intervievaţi, ca-

re au copii cu vârste între 12 

şi 18 ani, sunt nevaccinaţi 

împotriva Covid-19. Din to-

talul părinţilor, 46% spun că 

s-au vaccinat împotriva Co-

vid-19 (dar 44% cu ambele 

doze) şi 32% au declarat că 

nu sunt vaccinaţi.

Dintre părinţii nevaccinaţi 

intervievaţi, 54% spun că mo-

tivele pentru care nu s-au imu-

nizat sunt următoarele: „lipsa 

încrederii în vaccin” sau „fri-

ca de efecte adverse”. Alţi 12% 

spun că le e „frică de moarte”. 

Încă 12% dintre părinţii ne-

vaccinaţi spun că virusul nu 

există sau că pandemia de Co-

vid-19 este doar o conspiraţie. 

Procentajul de 6% rămas re-

prezintă părinţii care au con-

traindicaţii medicale.

Întrebaţi dacă cineva sau 

ceva i-ar putea convinge să 

se vaccineze, 77% dintre pă-

rinţii neimunizaţi au răspuns 

că nu ar putea fi  determinaţi 

de nimeni şi de nimic.

În legătură cu gradul de 

testare în rândul elevilor, 

sondajul IRES a arătat că o 

treime dintre elevii de peste 

12 ani au fost testaţi, până 

în prezent, cel puţin o dată 

pentru COVID-19, iar 9% 

s-au infectat cu această for-

mă a COVID-19. Proporţia 

este mai ridicată în rândul 

elevilor care au părinţi cu 

studii superioare, care locu-

iesc în la oraş, care deja au 

fost infectaţi cu COVID-19 

sau care s-au vaccinat deja.

6 din 10 părinţi nu ştiu dacă profesorii 
copiilor lor sunt vaccinaţi

Ungaria vine în ajutorul 

României în lupta 

cu valul 4 al pandemiei 

de COVID-19. Potrivit 

Ministrului de Externe, 

Peter Szijjarto, 50 de paci-

enţi români internaţi la 

ATI, vor fi  trataţi la două 

spitale din Ungaria.

Ungaria va ajuta România 

să trateze 50 de pacienţi CO-

VID-19 care au nevoie de te-

rapie intensivă, a declarat 

miercuri ministrul de exter-

ne ungar Peter Szijjarto, po-

trivit de Reuters.

Szijjarto a spus că cele 50 

de persoane vor fi  tratate în 

două spitale din Ungaria şi 

cele două ţări vor pune la 

punct în zilele următoare de-

taliile logistice.

Ajutorul vine în contextul 

în care România se confrun-

tă cu o criză a locurilor la ATI 

pentru pacienţii infectaţi cu 

coronavirus. Miercuri, 13 oc-

tombrie, în ţara noastră a fost 

înregistrat un nou record de 

bolnavi la ATI: 1.676 de paci-

enţi internaţi. Autorităţile 

transmit că nu mai este ni-

ciun loc liber din categoria ce-

lor nerezervate pacienţilor cu 

condiţii speciale.

„Ne-am consultat de mai 

multe ori în ultima perioadă 

cu ministrul ungar al afaceri-

lor externe Peter Szijjarto, des-

pre sprijinul pe care îl poate 

acorda Ungaria României în 

lupta cu pandemia, astfel că, 

pe lângă medicamentele ne-

cesare tratării infecţiei cu co-

ronavirus, Ungaria ne oferă 

50 de locuri în secţiile de Te-

rapie Intensivă din cadrul a 

două spitale apropiate de gra-

niţă, la Debrecen şi Szeged 

pentru bolnavii COVID”, a de-

clarat Kelemen Hunor.

În data de 12.10.2021, în 

Ungaria au fost confi rmate 

doar 455 de cazuri noi de co-

ronavirus şi 17 decese.

390 de decese, 
înregistrate miercuri

Miercuri au fost înregistra-

re 15.773 de persoane noi in-

fectate cu COVID-19 şi 390 de 

decese, în România. 35 de co-

pii erau internaţi la secţiile de 

Terapie Intersivă.

Din totalul de 390 pacienţi 

decedaţi, 351 erau nevaccinaţi 

şi 39 vaccinaţi. Cei 39 de pa-

cienţi decedaţi vaccinaţi aveau 

vârste cuprinse între 52 şi 93 

de ani. 38 dintre pacienţii de-

cedaţi vaccinaţi prezentau co-

morbidităţi, iar unul nu a avut 

comorbidităţi declarate.

În ultimele 24 de ore au 

fost înregistrate 15.733 cazuri 

noi de persoane infectate cu 

COVID-19, dintre care 402 sunt 

ale unor pacienţi reinfectaţi, 

testaţi pozitiv la o perioadă 

mai mare de 180 de zile du-

pă prima infectare.

Ungaria va trata 50 de pacienţi 
români, internați la secția de ATI

Studenţii de la UTCN 

vor primi mese gratuite 

în valoare de 12 lei pe 

toată durata lunii noiem-

brie dacă va fac dovada 

vaccinării până la data 

de 20 octombrie. Fiecare 

student trebuie să aibă 

dovada efectuării schemei 

complete de vaccinare cu 

ambele doze şi 10 zile tre-

cute de la ultima doză 

în funcţie de vaccin.

„Revenim cu detalii le-

gate de gratuităţile pe care 

universitatea le oferă pen-

tru studenţii vaccinaţi. Es-

te vorba de mese gratuite 

în valoare de 12 lei la can-

tinele UTCN pe toată peri-

oada lunii noiembrie. Gra-

tuitatea se adresează tutu-

ror studenţilor UTCN care 

până în data de 20 octom-

brie pot face dovada vacci-

nării prin deţinerea unui 

greenpass cu schemă com-

pletă de vaccinare (ambele 

doze de vaccin şi 10 zile 

trecute de la ultima doză)”, 

au transmis reprezentanţii 

Organizaţiei Studenţilor din 

Univers i ta tea Tehnică 

Cluj-Napoca (OSUT).

Ce trebuie 
să facă studenţii?

Tot ce au de făcut studen-

ţii pentru a benefi cia de o 

masă gratis pe zi este să îşi 

fotografi eze carnetele de stu-

dent şi să facă dovada vac-

cinării. Tinerii care nu pot 

obţine certifi catul până în 

data de 20 octombrie vor 

avea ocazia să participe la 

program în luna decembrie, 

mai spun reprezentanţii or-

ganizaţiei studenţeşti.

„Pentru a putea benefi cia 

de aceste mese gratuite trebu-

ie să completaţi formularul de 

mai jos cu datele solicitate, 

printre care se afl ă dovada că 

sunteţi studenţi UTCN (foto-

grafi e cu vizele din carnetul 

de student) şi dovada că în-

depliniţi condiţiile de vacci-

nare (greenpass-ul). Formu-

larul se poate completa până 

în data de 20 octombrie 2021, 

ora 14:00, iar gratuitatea va 

fi  în vigoare pe toată durata 

lunii noiembrie. Tot ce va tre-

bui să faceţi începând cu da-

ta de 1 noiembrie este să pre-

zentaţi la cantină carnetul de 

student pentru a vă ridică ma-

sa gratuită, în bugetul menţi-

onat. Dacă valoarea mesei de-

păşeşte bugetul alocat, se plă-

teşte numai diferenţa. Cei ca-

re nu obţin greenpass-ul pâ-

nă la închiderea formularului 

au posibilitatea de a se înscrie 

pentru luna decembrie, când 

vom lansa un nou formular”, 

arată OSUT.

Studenţii UTCN, 
cursuri online

Amintim că în urmă cu 

o săptămână Senatul UTCN 

a aprobat cererea propusă 

de Consiliul de Administra-

ţie al UTCN ca studenţii să 

continue cursurile în me-

diul online, începând de 

luni, 11 octombrie.

Reprezentanţii UTCN au 

anunţat în urmă cu puţin timp, 

că începând din data de 

11.10.2021 se suspendă tem-

porar cursurile fi zice din ca-

drul universităţii.

„Senatul Universităţii Teh-

nice din Cluj-Napoca a apro-

bat următoarele hotărâri:

¤ suspendarea temporară a 

desfăşurării cursurilor cu pre-

zenţă fi zică a studenţilor şi 

trecerea la cursuri online, în-

cepând cu data de 11.10.2021

¤ reluarea cursurilor cu pre-

zenţa fi zică a studenţilor, sus-

pendate temporar, se va ana-

liza în fi ecare şedinţă a Sena-

tului universitar, pe baza pro-

punerilor Consiliului de Ad-

ministraţie şi după consulta-

rea şi avizul DSP

¤ oate celelalte activităţi di-

dactice se desfăşoară cu pre-

zenţa fi zică a studenţilor şi 

cadrelor didactice, cu respec-

tarea şi aplicarea strictă a tu-

turor normelor de protecţie 

privind siguranţa epidemio-

logică”, a transmis conduce-

rea universităţii.

Studenții Universității Tehnice vor mânca gratis 
la cantină dacă sunt vaccinați anti-COVID
Program ingenios pentru stimularea vaccinării: studenții de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
vor primi o masă caldă pe zi, în luna noiembrie, dacă sunt imunizați

Studenţii de la UTCN pot mânca gratis la cantină dacă sunt vaccinaţi

Un student a semnalat recent reporterilor de la monitorulcj.
ro faptul că în mai multe facultăţi din Cluj, respectiv în una 
dintre cantinele Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, nu s-ar res-
pecta măsurile de distanţare fi zică și purtarea măștii.

În fi lmările transmise de cititori se poate observa faptul că 
studenţii de la două facultăţi din Cluj nu respectă măsurile 
impuse pentru a stopa răspândirea coronavirusului.

Într-una dintre fi lmări se observă sala de curs în care studenţii 
Facultăţii de Psihologie nu respectă distanţarea fi zică, sala fi ind pli-
nă până la refuz, câţiva studenţi fi ind nevoiţi chiar să scrie pe scări.

Incidentele de acest fel sunt rezultatul unor săli prea mici 
pentru ca respectarea distanţării să fi e posibilă, indiferent 
de buna intenţie a studenţilor prezenţi la cursuri. La cantina 
UTCN, studenţii nu păstrează distanţa de doi metri unul faţă 
de celălalt, iar masca este purtată doar de câţiva.

Fără distanţare în amfiteatre
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Finalizarea proiectului ”Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii”                 

cod SMIS 103689   
 

EPMC Consulting SRL, în calitate de beneficiar în cadrul contractului de finanțare 
semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene 
anunță finalizarea implementării proiectului “Implementarea Planului de Management 
pentru aria naturală protejată ROSCI0263 Valea Ierii” cod SMIS 103698.  

Proiectul s-a derulat timp de 48 de luni, începând cu data de 1 noiembrie 2017, fiind 
cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de 
conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor 
poluate istoric, Obiectivul Strategic 4.1 Creșterea gradului de protecție și de conservare a 
biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

Valoarea totală a proiectului este de 3.344.286,32 lei, finanțarea nerambursabilă din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
este de 2.565.759,82 lei, iar contribuția din bugetul național este de 452.781,14 lei. 

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat conservarea biodiversităţii în situl 
de interes comunitar ROSCI0263 Valea Ierii prin implementarea planului de management al 
sitului. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: asigurarea conservării speciilor și 
habitatelor pentru care a fost declarată aria naturală protejată, în sensul menţinerii stării 
de conservare favorabile a acestora; actualizarea bazei de informaţii referitoare la speciile 
și habitatele pentru care a fost declarată aria naturală protejată; creșterea nivelului de 
conștientizare pentru grupurile interesate, prin acţiuni de conservare a biodiversităţii; 
întărirea capacităţii administrative a solicitantului de finanţare.  

Proiectul a contribuit la reglementarea activităților desfășurate în cadrul ROSCI0263 
Valea Ierii prin aplicarea măsurilor de conservare din planul de management al ariei naturale 
protejate, precum și prin reactualizarea informaţiilor legate de speciile și habitatele de 
interes comunitar. De asemenea, proiectul a contribuit la atingerea obiectivelor și 
rezultatelor de program (Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020): stare de 
conservare îmbunătățită/menținută pentru 7 habitate și 11 specii din ROSCI0263 Valea Ierii, 
6.239 ha. de suprafață a habitatelor sprijinite în vederea unui stadiu de conservare mai bun, 
precum și un sit Natura 2000 cu administrator/custode operațional. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
 

Beneficiar: EPMC Consulting SRL, Cluj-Napoca, str. Fagului nr.11, jud.Cluj, tel.+40 264411894 
Website: www.epmc.ro E-mail: office@epmc.ro Persoană de contact: Ioana Cămărășan 
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Conceptul de reamenajare 

pentru Piaţa Mărăşti şi 

străzile adiacente a fost 

prezentat într-o dezbatere 

publică, marţi, în cadrul 

acesteia fi ind puse în discu-

ţie Planul Urbanistic Zonal 

(PUZ) şi studiul de fezabili-

tate al proiectului.

Proiectul a fost dezbătut în 

cadrul CIIC – Centrul de Inova-

re şi Imaginaţie Civică, eveni-

mentul fi ind moderat de Ovi-

diu Cîmpean, director de dez-

voltare în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca.

„Proiectul presupune trans-

formarea zonei existente 

într-una mult mai dinamică 

şi mai prietenoasă cu locui-

torii prin reabilitarea, extin-

derea şi modernizarea reţelei 

de spaţii publice şi a sistemu-

lui de mobilitate”, a spus pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc.

„Este unul dintre cele mai 

ambiţoase proiecte de rege-

nerare urbană pentru un car-

tier din municipiul Cluj-Na-

poca care va îmbunătăţi ca-

litatea locuirii pentru cluje-

nii din zonă. Vizăm suprafa-

ţa cartierului Mărăşti cuprin-

să între strada 21 Decembrie, 

Aleea Bibliotecii, strada Au-

rel Vlaicu, străzile Trotuşu-

lui, Fabricii, Ciocârliei, Cri-

nului şi Aleea Bârsei. Acest 

prioect îşi propune să reame-

najeze spaţiile publice după 

standardele secolului XXI, 

după conceputul de walka-

ble city, testat cu succes şi 

în

m

d

b

d

la

a

d

Piața Mărăști va că
Proiectul de reamenajare a Pieței Mărăști pro

Dezbaterea publică privind remenajarea Pieţei Mărăşti a avut loc marţi, în forma

Primarul Emil Boc, prezent 

la Plenara Comitetului 

European al Regiunilor de 

la Bruxelles a cerut un răs-

puns european urgent la 

problema creşterii preţurilor 

la gaz şi energie, susţinând 

că dublarea şi chiar tripla-

rea preţurilor afectează grav 

nivelul de trai al cetăţenilor.

„Am solicitat un răspuns 

european urgent la problema 

creşterii accelerate a preţului 

la gaz şi energie electrică în 

UE în dezbaterea cu Janez 

Janša, prim-ministrul Sloveni-

ei, în contextul priorităţilor 

Preşedinţiei Sloveniei la Con-

siliul Uniunii Europene. Du-

blarea sau chiar triplarea pre-

ţurilor la gaz şi energie elec-

trică în Uniunea Europeană 

afectează grav nivelul de trai 

al cetăţenilor români, ca de al-

tfel al multor cetăţeni din al-

te ţări ale Uniunii Europene.

Pe termen lung soluţia o re-

prezintă obţinerea independen-

ţei energetice de către Uniunea 

Europeană bazată pe energii re-

generabile. Gravitatea situaţiei 

actuale solicită un răspuns eu-

ropean urgent şi coerent la a-

ceastă criză, pe lângă măsurile 

individuale luate la nivelul fi e-

cărui stat”, a afi rmat Emil Boc.

Premierul Sloveniei, Janez 

Janša, în contextul Preşedin-

ţiei Sloveniei la Consiliul Uni-

unii Europene a confi rmat gra-

vitatea crizei legate de creşte-

rea preţurilor la utilităţi şi a 

precizat că la nivelul Comisi-

ei Europene se pregătesc mai 

multe soluţii care vor fi  pre-

zentate curând.

Dezbatere în Parlamentul 
European pentru educaţie

Primarul Clujean a fost pre-

zent la o dezbatere împreună 

cu comisarul european, Maryia 

Gabriel despre inovare si edu-

caţie. Fondul de Inovare şi ex-

periment de la Cluj-Napoca, 

model de bună practică la ni-

vel european.

„În cadrul dezbaterii «Resi-

lient Cities and Regions – the 

Role of Digitalisation» organi-

zate de către Partidul Popular 

European am prezentat şi dez-

bătut următoarele idei:

- Ecosistemul de inovare de 

la Cluj-Napoca este o aplicare 

concretă a principiului potrivit 

căruia «inovarea nu poate fi  dic-

tată de la Bruxelles, dar poate 

fi  sprijinită cu fonduri europe-

ne». Din acest punct de vede-

re, Clujul va benefi cia de fon-

duri europene pentru consoli-

darea statului de hub regional 

în domeniul inovării;

¤ Recentul Fond de inovare şi 

experiment de la Cluj-Napoca 

este deja un model apreciat la 

nivel european;

¤ Educaţia şi inovarea vor con-

tribui la menţinerea talentelor 

acasă şi la diminuarea fenome-

nului de «export al creierelor»;

¤ Necesitatea susţinerii consis-

tente cu fonduri europene a do-

meniilor legate de digitalizare 

şi inovare în fi ecare regiune a 

Uniunii Europene pentru a îm-

piedica crearea de decalaje şi 

divizări în aceste domenii;

¤ Digitalizarea şi integrarea 

serviciilor digitale ale autorită-

ţilor publice vor contribui la o 

mai bună calitate a serviciilor 

publice oferite cetăţenilor”, a 

mai scris primarul pe reţelele 

de socializare.

Emil Boc: „Am solicitat un răspuns 
la problema prețului la gaz”
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Eurodeputatul Daniel Buda 

PNL, PPE), vicepreşedintele 

Comisiei pentru agricultură 

i dezvoltare rurală (AGRI) 

din Parlamentul European 

pledează pentru implicarea 

autorităţilor locale şi regio-

nale în creionarea Acordului 

de Parteneriat şi a 

Programelor Operaţionale în 

perioada 2021-2027, pe care 

o consideră ”vitală”.

Acesta a participat marţi la 

edinţa Comitetului European 

l Regiunilor (CoR) în cadrul 

ăruia a avut loc prezentarea 

aportului ”Implicarea efectivă 

autorităţilor locale şi regiona-

e în pregătirea Acordurilor de 

Parteneriat şi a Programelor 

Operaţionale pentru 2021-2027”.

„Fără discuţie, implicarea tu-

uror partenerilor relevanţi în 

procesul decizional, prin creş-

erea gradului de asumare a im-

plementării politicilor este esen-

ială, ca să nu spun indispen-

abilă. Elementul cheie în acest 

ens este principiul parteneria-

ului, care aduce valoare adău-

ată la punerea în aplicare a po-

iticilor publice europene. Aces-

a ajută programele să se con-

entreze şi să coordoneze opor-

unităţile de fi nanţare, să faci-

iteze accesul la resurse, să ofe-

e forţă instituţionala, precum 

i legitimitatea, stabilitatea şi 

n acelaşi timp, un lucru foar-

e important, durabilitatea in-

vestiţiilor”, a transmis Daniel 

Buda în intervenţia susţinută în 

aţa membrilor Comitetului Eu-

opean al Regiunilor, cărora le-a 

transmis sincere felicitări pen-

tru eforturile depuse în vederea 

gestionării problemelor comu-

nităţilor din care aceştia provin.

Europarlamentarul român a 

deplâns faptul că ”potenţialul a-

cestui parteneriat este insufi ci-

ent exploatat şi luat în conside-

rare în mai multe ţări şi de ace-

ea, sunt necesare exemple de 

bune practici pentru a permite 

părţilor interesate să joace un 

rol important.”

„Trebuie depuse mai multe 

eforturi şi investite mai multe 

resurse în implicarea în parte-

neriat şi în schimbul de expe-

rienţă prin intermediul platfor-

melor de dialog pentru parte-

neri, cu scopul bine defi nit ca 

acestea să devină multiplicatori 

de oportunităţi de fi nanţare din 

partea UE”, a subliniat Buda.

Acesta a punctat că ”noi, cei 

din Parlamentul European, mai 

ales cei din Comisia de Dez-

voltare Regională, ne uităm cu 

foarte multă atenţie şi preocu-

pare la problemele pe care dum-

neavoastră le ridicaţi, deoare-

ce ştim că sunteţi interfaţa cea 

mai apropiată de cetăţean şi 

cei mai buni experţi în proble-

mele administrative.”

„Personal, pornind de la avi-

zele pe care dumneavoastră 

le-aţi avut în cadrul COR şi, de 

asemenea, de la avizul domnu-

lui Emil Boc cu privire la Exo-

dul creierelor în UE, pe care îl 

felicit cu aceasta ocazie, am ela-

borat, un raport în cadrul Co-

misiei de Dezvoltare Regiona-

lă, privind schimbările demo-

grafi ce cu impact major asupra 

comunităţilor pe care dumnea-

voastră le gestionaţi. Mai mult, 

plecând tot de la dezbaterile 

COR am elaborat, un raport prin 

care am dorit să subliniez im-

portanta creşterii implicării par-

tenerilor şi a vizibilităţii în pro-

cesul de execuţie a fondurilor 

structurale şi de investiţii euro-

pene. Iată, deci, 2 rapoarte din 

comisia REGI care îşi au origi-

nea în dezbaterile dumneavoas-

tră. Tocmai de aceea, vă îndemn 

mai departe să fi ţi pentru noi, 

cei din Parlamentul European, 

deschizători de drumuri, deoa-

rece doar împreuna cu dumnea-

voastră putem să aducem bu-

năstare cetăţenilor noştri. Avi-

zul dezbătut astăzi îşi doreşte 

să sublinieze importanta impli-

cării efective a autorităţilor lo-

cale şi regionale în pregătirea 

acordurilor de parteneriat şi a 

programelor operaţionale pen-

tru perioada 2021-2027”, a dat 

exemplu Daniel Buda.

Europarlamentarul român a 

apreciat că ”doar printr-o co-

municare efi cientă între autori-

tăţi şi organismele benefi ciare 

se poate asigura o accelerare a 

absorbţiei a fondurilor europe-

ne şi nu doar o vizibilitate mai 

bună a acestora.”

În egală măsură, ”autorităţi-

le locale trebuie sa fi e întotdeau-

na implicate în procesul de cre-

ionare a ghidurilor de fi nanţa-

re, deoarece nimeni nu poate 

şti mai bine decât acestea care 

sunt problemele comunităţii”, 

consideră Buda.

În acelaşi context, ”este e-

senţial transferul deciziei de la 

centru către autorităţile locale, 

în aşa numitul proces de des-

centralizare si debirocratizare. 

Aceasta are multiple avantaje, 

mai precis, aduce timpi mult 

mai scurţi de răspuns, are loc 

o evaluare mai rapida a proiec-

telor si de asemenea, poate avea 

loc o mai buna sincronizare în-

tre autorităţile din regiune pen-

tru proiecte care au interese si 

obiective similare”, a apreciat 

europarlamentarul care a evi-

denţiat şi care este marea pro-

vocare, şi anume aceea de ”a 

asigura absorbţia de fonduri eu-

ropene şi de a face tot ceea ce 

este necesar pentru a asigura 

bunăstarea cetăţenilor noştri 

acolo de unde provin.”

„V-am adus la cunoştinţă, că 

împreună cu domnul Emil Boc 

şi cu alţi colegi am avut un ra-

port privind exodul creierelor 

care reprezintă o problemă ma-

joră la nivelul UE, tocmai din 

cauza că avem de a face cu con-

diţii diferite de viaţă. Fiind mem-

bru în Comisia de Dezvoltare 

Regională şi vicepreşedintele Co-

misiei pentru Agricultură şi Dez-

voltare Rurală cunoaştem pro-

blemele cu care se confruntă zo-

nele rurale, asistăm la o depo-

pulare masivă a zonelor rurale 

dar şi a oraşelor de mici dimen-

siuni. Aceasta reprezintă o pro-

vocare pentru noi este imple-

mentarea proiectelor în zonele 

respective pentru că doar aşa 

putem face atractiv şi putem pre-

veni depopularea spaţiului ru-

ral. În acelaşi timp subliniez ne-

voia de a avea un standard de 

bunăstare general, indiferent de 

regiunea în care ne afl ăm”, a 

mai spus Daniel Buda.

Comitetul European al Regi-

unilor susţine că politica de co-

eziune are ca principal obiec-

tiv eliminarea disparităţilor e-

conomice, sociale şi teritoriale 

în Uniunea Europeană, crearea 

de noi locuri de muncă şi păs-

trarea celor deja existente. Tot-

odată, subliniază şi valoarea pe 

care politica de coeziune o adu-

ce, depăşind impactul econo-

mic şi social deoarece consoli-

dează angajamentul statelor 

membre şi a regiunilor de a con-

solida integrarea europeană.

Finanţarea europeană are o 

importanţă deosebită în atinge-

rea obiectivelor privind elimi-

narea disparităţilor, iar gradul 

de atractivitate trebuie crescut 

prin simplifi carea procedurilor 

de absorbţie al fondurilor puse 

la dispoziţia statelor membre şi 

a regiunilor. Implicarea autori-

tăţilor locale şi regionale este 

extrem de importantă deoarece 

principiul subsidiarităţii al Uni-

unii Europene trebuie respectat 

şi pus în aplicare.

Eurodeputatul PPE, Daniel Buda, intervenţie în CoR: Implicarea 
autorităţilor locale şi regionale este vitală în creionarea Acordurilor 
de Parteneriat şi a Programelor Operaţionale în perioada 2021-2027

n alte cartiere şi zone ale 

municipiului”, a explicat Ovi-

diu Cîmpean, în cadrul dez-

baterii publice.

El a mai precizat că zona 

de spaţiu verde va creşte de 

a 3 hectare la 4 hectare, fi ind 

stfel vorba despre o creştere 

de aproximativ 30%.

Ce propuneri 
au făcut clujenii?

Una dintre intervenţii i-a-

aparţinut consilierului local 

USR-PLUS Adriana Cristian, 

care a ridicat atât problema 

fluidizării traficului în zonă, 

cât şi schimbarea faţadei blo-

curilor şi magazinelor, care 

nu se află cuprinsă în pro-

iectul de modernizare a Pie-

ţei Mărăşti.

„Aş dori să ştiu dacă s-a lu-

at în calcul aspectul fl uidizării 

trafi cului din zonă. În momen-

tul de faţă, este blocat sensul gi-

ratoru de cele mai multe ori, blo-

cajul fi ind cauzat şi de trecerile 

de pietoni”, a spus consilierul.

În acest context, Ovidiu Cîm-

pean a explicat că benzile de-

dicate mijloacelor de transport 

în comun au scopul de a fl ui-

diza trafi cul din zonă.

Schimbarea faţadei 
blocurilor, lăsată 
în afara proiectului

Consilierul local Adriana Cris-

tian a propus de asemenea 

schimbarea faţadei blocurilor şi 

magazinelor din zonă, aspectul 

acestora fi ind important în con-

textul reamenajării zonei Pieţei 

Mărăşti: „Este nevoie de o îm-

bunătăţire, altfel te duci într-o 

zonă de kitsch dacă amenjezi 

trotuarele, dar laşi acele faţade. 

Mi-ar plăcea să văd măcar la 

nivel de recomandare o refaţa-

re a tuturor clădirilor din zonă”.

Cîmpean a precizat că „da-

că este posibil din punct de 

vedere tehnic, fără a pune în 

pericol proiectul, este o pro-

punere bună”.

Conform lui Ovidiu Cîmpean, 

PUZ-ul ar trebui să fi e adoptat 

în luna decembrie a acestui an, 

urmând că în februarie-martie 

2022 să fi e aprobat şi studiul de 

fezabilitate, iar tot anul viitor, 

să fi e lansată licitaţia publică, 

în vederea începerii lucrărilor 

de reamenajare.

El a făcut câteva precizări şi 

în ceea ce priveşte clădirea pie-

ţei Mărăşti care nu este inclu-

să în proiect pentru a fi  reame-

najată din cauza faptului că a-

ceasta se afl ă în acest moment 

în proprietate publică.

„Sper să fi e inclusă în proiec-

te viitoare şi acea zonă”, a mai 

spus directorul de dezvoltare.

ăpăta o nouă înfățișare
opune noi spații verzi, parking-uri și piste pentru biciclete

t online

Propunerile pentru reabilitarea Pieţei Mărăști și a zonelor adia-
cente, conform proiectului:
¤ optimizarea reţelei de mobilitate, prin: piste și benzi pentru 
biciclete și trotinete, benzi dedicate transportului public, imple-
mentare sensuri unice, modernizare și extindere reţea CTP, am-
plasarea de standuri taxi;
¤ dezvoltarea reţelei de spaţii verzi: un hectar de suprafeţe ver-
zi noi, o treime din suprafaţa existentă. Suplimentar, se extinde 
suprafaţa zonelor pietonale (trotuare, scuaruri și piaţete, locuri 
de joacă etc);
¤ plantarea de noi arbori și introducerea de mobilier urban 
modern;
¤ reorganizarea sistemului de parcări, prin desfiinţarea ga-
rajelor și construirea de parcaje: Aleea Bibliotecii (230-280 
locuri subteran), incinta Dorobanţilor 105 (140 locuri subte-
ran), Aleea Bârsei (230 locuri suprateran), Trotușului (234 
locuri suprateran), Aleea Bibliotecii (actual Profi/OMV 125 
locuri subteran)
¤ restructurarea frontului estic al Pieţei Mărăști
Proiectul va fi  fi nanţat din fonduri europene.

Ce propune proiectul reamenajării Pieței Mărăști?
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Intensifi carea vaccinărilor 

cu doza de rapel (booster) 

este „imorală, incorectă 

şi nedreaptă şi trebuie 

să se oprească”, a decla-

rat marţi şeful OMS, 

Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, pentru CNN.

„A începe inocularea celei 

de-a treia doze este într-adevăr 

cel mai rău lucru pe care îl pu-

tem face în calitate de comuni-

tate globală. Este nedrept şi, de 

asemenea, incorect pentru că nu 

vom opri pandemia ignorând un 

întreg continent (Africa), iar acest 

continent nu are nicio capacita-

te de producţie prin alte mijloa-

ce”, a adăugat el.

Doza 3, recomandată 
persoanelor 
imunodeprimate

OMS a recomandat o doză 

suplimentară de vaccin, a treia, 

pentru persoanele imunodepri-

mate, însă se opune utilizării la 

scară largă a dozelor de rapel 

(booster) până când un număr 

mare de persoane la nivel mon-

dial nu va fi  vaccinat cu o pri-

mă doză de ser anti-COVID-19.

America de Sud, America de 

Nord, Europa, Asia, Oceania au 

administrat o singură doză de 

vaccin la peste 50% din popu-

laţiile lor, în timp ce doar 7% 

din populaţia Africii a primit o 

singură doză, a mai spus Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.

În septembrie, Administra-

ţia pentru Alimente şi Medica-

mente (FDA) din SUA a auto-

rizat administrarea de doze de 

rapel cu vaccinul Pfi zer pentru 

anumite categorii de persoane.

La rândul său, Agenţia Eu-

ropeană a Medicamentului 

(EMA) a cerut statelor Uniunii 

Europene să emită „recoman-

dări ofi ciale cu privire la utili-

zarea dozelor de rapel”. EMA 

a afi rmat că în cazul persoane-

lor cu sistem imunitar normal, 

dozele de rapel cu serul BioN-

Tech/Pfi zer „pot fi  luate în con-

siderare la cel puţin 6 luni du-

pă a doua doză la persoanele 

cu vârsta de peste 18 ani”.

OMS pledează 
pentru amânarea 
vaccinării cu doza 3

Experţii OMS au explicat 

luni că nu este vorba de re-

comandarea unei a treia do-

ze pentru populaţia generală, 

pentru care organizaţia con-

tinuă să recomande un mora-

toriu până la sfârşitul anului, 

pentru a elibera doze şi a le 

da ţărilor unde nivelul de vac-

cinare rămâne scăzut.

„Recomandarea pe care o 

oferim acum este ca persoa-

nelor imunodeprimate să li 

se administreze o doză su-

plimentară” pentru a-şi spo-

ri răspunsul imunitar la ni-

velul de protecţie necesar 

pentru a le împiedica să dez-

volte forme severe ale bolii 

care necesită spitalizare sau 

cauzează moartea, a expli-

cat dr. Kate O'Brien, direc-

toare a departamentului pen-

tru vaccinare din cadrul OMS.

Persoanele imunodepri-

mate – al căror sistem de a-

părare al corpului uman nu 

este sufi cient de puternic – 

au fost excluse din studiile 

clinice care au făcut posibi-

lă determinarea protocoale-

lor de vaccinare.

„Această a treia doză (vac-

cinurile autorizate de OMS 

necesită două doze iniţiale, 

cu excepţia vaccinului 

Janssen, care nu necesită de-

cât o doză), ar trebui admi-

nistrată după una până la trei 

luni după cea de-a doua”, a 

explicat dr. O'Brien.

Acelaşi comitet a indicat 

că o a treia doză, pentru cei 

cu vârsta de 60 de ani sau mai 

mult, este necesară pentru pa-

cienţii care au fost imunizaţi 

cu vaccinuri anti-COVID de la 

companiile chineze Sinovac 

şi Sinopharm. A treia doză 

poate fi  un alt vaccin de un 

alt tip, a precizat comitetul 

din cadrul OMS.

OMS a aprobat cele două 

vaccinuri pe bază de ARN me-

sager de la Moderna şi Pfi -

zer-Biontech, cele două vac-

cinuri chineze de la Sinopharm 

şi Sinovac, vaccinul de la John-

son & Johnson, precum şi cel 

produs de AstraZeneca.

IMUNIZAREA CU DOZA 3, „IMORALĂ”

Şeful OMS: „Vaccinarea 
stagnează în Africa”
Administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 în unele 
ţări este „imorală”, în condiţiile în care inoculările stagnează în Africa, 
a declarat directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS | șeful OMS

 „A începe inocularea celei de-a treia 
doze este într-adevăr cel mai rău 
lucru pe care îl putem face 
în calitate de comunitate globală. 
Este nedrept şi, de asemenea, 

incorect pentru că nu vom opri 
pandemia ignorând un întreg 
continent (Africa), iar acest 
continent nu are nicio capacitate 
de producţie prin alte mijloace“

Grupul american 

Apple Inc va reduce pro-

babil producţia iPhone 13 

cu 10 milioane de unităţi 

din cauza defi citului glo-

bal de cipuri, a anunţat 

marţi Bloomberg, citând 

surse care au dorit 

să-şi păstreze anonimatul, 

transmite Reuters.

Compania ar fi  urmat să 

producă 90 milioane de uni-

tăţi de iPhone 13 până la fi -

nalul anului, dar le-a spus pro-

ducătorilor săi că numărul dis-

pozitivelor va fi  mai scăzut 

deoarece furnizorii de cipuri, 

inclusiv Broadcom Inc şi Te-

xas Instruments, nu reuşesc 

să livreze componentele, sus-

ţine Bloomberg.

Acţiunile Apple au scăzut 

cu 1,2%, în timp ce titluri-

le Texas Instruments şi 

Broadcom înregistrau fieca-

re scăderi de 1%. Cele trei 

companii nu au dorit să co-

menteze informaţiile.

Jeff Fieldhack, director de 

cercetare la Counterpoint Re-

search, susţine că reducerea 

producţiei Apple ar putea de 

asemenea să facă parte din 

strategia companiei de a co-

manda mai multe dispozitive 

în aşteptarea cererii ridicate a 

clienţilor, apoi de a reduce co-

menzile după ce devin mai 

clare tendinţele de vânzări.

Fieldhack susţine că vân-

zările iPhone 13 par să fie 

solide şi mai ridicate de-

cât livrările de anul trecut 

de iPhone 12, iar Counter-

point nu-şi modifică esti-

marea privind vânzările 

iPhone 13 în trimestrul pa-

tru din 2021, de 85 – 90 

milioane de unităţi.

iPhone 13, cel mai nou 

telefon mobil lansat de 

Apple, are o cameră foto 

avansată care oferă o calita-

te mai bună a imaginilor.

iPhone este cel mai impor-

tant produs al Apple. în sep-

tembrie, Apple Inc a lansat 

iPhone 13 echipat cu un nou 

cip, denumit A15 Bionic, ca-

re permite traducerea automa-

tă a unui text. De asemenea, 

telefonul are un ecran mai 

bun, o autonomie a bateriei 

mai extinsă şi modul Cinema-

tic pentru schimbarea auto-

mată când se fi lmează. Mode-

lul este disponibil în cinci cu-

lori şi are o viteză mai ridica-

tă datorită componentelor ra-

dio şi a tehnologiei 5G.

Apple reduce 
producţia iPhone 13

Drama distopică sud-core-

eană „Squid Game”, lan-

sată în urmă cu mai puţin 

de patru săptămâni pe 

Netfl ix, a fost vizionată 

de 111 milioane de conturi 

abonate, un record pentru 

debutul unui serial pe 

platformă, a declarat gru-

pul marţi, potrivit AFP.

Amestecând alegoria soci-

ală cu violenţa extremă, "Squid 

Game" prezintă personaje din 

cele mai marginalizate cate-

gorii sociale din Coreea de 

Sud, cum ar fi  un migrant 

pakistanez şi o dezertoare din 

Coreea de Nord, care partici-

pă la jocuri inspirate de cele 

tradiţionale din copilărie, pen-

tru a câştiga suma de 45,6 mi-

liarde de woni (33 de milioa-

ne de euro), cu diferenţa că 

perdanţii sunt ucişi.

„Squid Game” a ajuns la 

111 milioane de fani – având 

cel mai bun început pentru o 

serie pe platformă, a scris Ne-

tfl ix pe Twitter.

Juxtapunerea dintre jocu-

rile copilăreşti consecinţa lor 

fatală şi producţia rafi nată, 

completată de o scenografi e 

somptuoasă a cucerit un pu-

blic extrem de mare din în-

treaga lume, seria deţinând 

primul loc în topul celor mai 

vizionate seriale de pe Netfl ix 

în peste 80 de ţări.

Recordul de până acum 

fusese deţinut de un serial 

destul de diferit, "Bridger-

ton", o cronică a intrigilor 

sentimentale ale înaltei so-

cietăţi britanice de la înce-

putul secolului al XIX-lea, 

care fusese vizionat de 82 

de milioane de conturi în 

cele patru săptămâni care 

au urmat lansării sale pe 

Netflix la sfârşitul lui de-

cembrie 2019.

Cifrele oferite de Netflix, 

care iau în calcul toate con-

turile care urmăresc un epi-

sod timp de cel puţin do-

uă minute, nu sunt supu-

se verificării terţilor, spre 

deosebire de măsurătorile 

de audienţă pentru televi-

ziunea tradiţională.

Fenomenul „Squid Ga-

me” este cea mai recentă 

manifestare a influenţei 

crescânde a Coreei de Sud 

pe scena culturală globa-

lă, după trupa de K-pop 

BTS şi pelicula „Parasite”, 

recompensată cu Palme 

d'Or la Cannes şi cu Osca-

rul pentru cel mai bun film, 

fiind prima producţie într-o 

altă limbă decât engleza 

care a primit această din 

urmă distincţie.

În acest context, în februa-

rie Netfl ix a anunţat un plan 

de investiţii de 500 de milioa-

ne de dolari (432 de milioa-

ne de euro) doar pentru acest 

an în serialele şi fi lmele pro-

duse în Coreea de Sud.

„Squid Game”, record 
pentru debutul 
unui serial Netflix
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Economia mondială 

intră într-o fază de risc 

infl aţionist, a avertizat 

marţi Fondul Monetar 

Internaţional.

Potrivit Fondului Mone-

tar Internaţional, băncile 

centrale trebuie să fie foar-

te vigilente şi să ia măsuri 

devreme pentru a înăspri 

politica monetară dacă pre-

siunile preţurilor se vor do-

vedi a fi persistente, infor-

mează Financial Times.

Cu ocazia publicării noului 

raport World Economic Ou-

tlook, economistul şef al FMI, 

Gita Gopinath a spus că, da-

torită solidităţii revenirii eco-

nomice, este prea devreme să 

vorbim despre stagfl aţie chiar 

dacă unele probleme de apro-

vizionare au stimulat infl aţia.

„Am ştiut întotdeauna că 

la o revenire dintr-o gravă con-

tracţie vor exista probleme le-

gate de decalajul dintre ofer-

tă şi cerere. Speranţa noastră 

era că situaţia se va echilibra 

până la acest moment al anu-

lui...Dar am fost loviţi de şo-

curi suplimentare, inclusiv u-

nele şocuri provocate de fe-

nomenele meteo, iar asta fa-

ce ca dezechilibrele să persis-

te o perioadă mai îndelunga-

tă ”, a transmis Gita Gopinath.

Scenariul de bază al FMI 

este că infl aţia va creşte sem-

nifi cativ până la fi nele anu-

lui, după care se va modera 

la mijlocul lui 2022 iar ulte-

rior va reveni la nivelul la ca-

re era înaintea pandemiei. În-

să raportul WEO publicat 

marţi atrage atenţia că „ris-

curile infl aţioniste sunt ori-

entate în sus ” şi sfătuieşte 

băncile centrale să acţioneze 

dacă presiunile preţurilor dau 

semne că vor persista.

Potrivit Fondului, băncile cen-

trale pot, în general, să ignore 

preţurile mai mari generate de 

şocul preţurilor la energie sau di-

fi cultăţile temporare în aducerea 

produselor pe piaţă. Dar ar tre-

bui să acţioneze dacă există sem-

nale că fi rmele, gospodăriile sau 

muncitori încep să se aştepte ca 

infl aţia să persiste.

„Ceea ce trebuie să urmă-

rească băncile centrale sunt 

efectele secundare. Atunci când 

aceste creşteri ale preţurilor la 

energie se repercutează asu-

pra salariilor şi apoi asupra 

preţurilor de bază. Acesta es-

te domeniul unde trebuie să 

fi i foarte, foarte vigilent ”, a 

spus economistul şef al FMI.

Referindu-se la integritatea 

prognozelor elaborate de FMI, 

după scandalul manipulării 

datelor cuprinse în raportul 

Doing Business al Băncii Mon-

diale, Gita Gopinath a subli-

niat că problemele de la Ban-

ca Mondială nu au nimic de 

a face cu FMI.

„Avem un proces incredi-

bil de robust şi de scrupulos 

pentru analiza datelor şi pro-

gnozelor noastre, în cadrul că-

ruia există numeroşi econo-

mişti din mai multe departa-

mente care analizează datele 

şi oferă comentarii detaliate”, 

a spus Gopinath.

FMI avertizează băncile să fie vigilante

Creşterea preţurilor vine 

tocmai într-un moment 

în care regiunea încearcă 

să elimine combustibilul 

poluant, potrivit Reuters.

Preţul cărbunelui, mai 
mic decât cel al gazelor

Deşi atât preţul cărbunelui 

cât şi cel al certifi catelor de po-

luare au crescut în ultimele luni 

în Europa, aceste creşteri sunt 

mai mici comparativ cu explo-

zia preţurilor la gaze naturale, 

astfel că balanţa costurilor pe 

termen scurt se înclină spre uti-

lizarea cărbunelui pentru a pro-

duce energie electrică.

Preţul de referinţă la certi-

fi catele de poluare tranzacţio-

nate în cadrul schemei ETS s-a 

dublat de la începutul anului 

iar cotaţiile futures la cărbune 

au înregistrat şi ele o creştere 

de peste 100%. Cu toate aces-

tea, cotaţiile la gaze pe piaţa 

angro din Olanda sunt de aproa-

pe patru ori mai mari în pre-

zent comparativ cu situaţia de 

la începutul anului.

În ultimii doi ani costurile 

pentru termocentralele pe ga-

ze naturale au fost mai mici 

decât pentru termocentralele 

pe cărbune, dacă sunt inclu-

se şi costurile cu certifi catele 

de poluare, însă acest lucru 

s-a schimbat începând din lu-

na iulie a acestui an.

În Germania, această mo-

dificare a diferenţei între 

costul operării termocentra-

lelor pe cărbune şi cel a ter-

mocentralelor pe gaze natu-

rale a determinat o utiliza-

re mai mare a lignitului, un 

combustibil care în ultimii 

ani a fost scos de pe piaţă 

de creşterea costurilor cu 

certificatele de poluare. În 

trimestrul al treilea al aces-

tui an, lignitul şi huila au 

fost responsabile în Germa-

nia pentru o producţie de 

electricitate combinată de 

35,1 Terawaţi oră, compara-

tiv cu 28 TWh în al doilea 

trimestru al acestui an şi 

29,3 TWh în trimestrul al 

treilea al anului trecut, ara-

tă datele publicate de insti-

tutul german ISE Fraunhofer.

Marea Britanie 
alege petrolul 
în locul cărbunelui

În Marea Britanie, creşterea 

preţurilor la gaze naturale a de-

terminat o trecere la petrol, în 

condiţiile în care cărbunele are 

o pondere de doar 2% în mixul 

energetic iar ţara riscă să se con-

frunte cu probleme în aprovizi-

onarea cu electricitate la iarnă.

„Tranziţia electricităţii se în-

tâmplă dar nu cu urgenţa ceru-

tă: emisiile merg în direcţia gre-

şită ”, spune Dave Jones, direc-

tor la centrul de refl exie Ember.

În următoarele trimestre, 

cărbunele şi lignitul ar urma 

să rămână mai convenabile în 

mixul combustibililor decât ga-

zele naturale, susţine Silvia 

Messa, analist la fi rma de con-

sultanţă energetică Volue.

Preţurile la electricitate pen-

tru perioada următoare în Ger-

mania şi Franţa s-au dublat în 

acest an, ceea ce a provocat 

discuţii cu privire la interven-

ţia pe piaţă pentru a stabiliza 

preţurile pentru consumatori.

Unii critici au dat vina pe 

sistemul de tranzacţionare 

a certificatelor de poluare 

pentru creşterea preţurilor 

la electricitate, şi au făcut 

un apel pentru eliminarea 

efectului schemei de tran-

zacţionare a emisiilor asu-

pra pieţei energetice.

Scumpirea gazelor naturale obligă 
companiile să treacă pe cărbune
Creşterea preţurilor la gaze naturale pe piaţa en-gros din Europa încurajează 
din ce în ce mai multe companii de utilităţi să facă trecerea la cărbune pentru a genera electricitate

Scumpirea gazelor naturale obligă companiile europene să treacă pe cărbune

Kremlinul a anunţat miercuri că fi rma rusă Gazprom furnizează 
Europei gaze la un nivel maxim, conform contractelor existente, și 
orice majorare va trebui negociată cu compania, transmite Reuters.
„Nimic nu poate fi  livrat dincolo de contracte. Cât? Pe gratis? Este o 
problemă de negociere cu Gazprom ”, le-a spus jurnaliștilor purtă-
torul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov.
Separat, adjunctul Ministrului Energiei, Pavel Sorokin, a declarat că 
Rusia nu și-a schimbat calendarul pentru pomparea de gaze natu-
rale în facilităţile de stocare până la 1 noiembrie, ceea ce sugerează 
că nu se grăbește să furnizeze Europei cantităţi suplimentare de ga-
ze pe piaţa spot.
Consolidarea stocurilor în Rusia este principala prioritate, a re-
afi rmat recent cel mai mare furnizor de gaze al Europei. Doar 
după reumplerea propriilor capacităţi de stocare până a fi nalul 
lui octombrie, Gazprom va analiza potenţiala creștere a expor-
turilor către Europa continentală, se arată în notele separate 
ale analiștilor de la Wood & Co. și BCS Global Markets, după 
un webinar cu șefi i Gazprom.
În ultimele zile Gazprom a făcut tot posibilul pentru a reitera că își 
îndeplinește toate obligaţiile contractuale și are ca obiectiv majora-
rea exporturilor ori de câte ori este posibil.
Preţurile europene de referinţă la gaze naturale au urcat cu peste 
300% din ianuarie, din cauza nivelului redus al stocurilor, cererii ri-
dicate din Asia și întreruperilor.

Kremlin: Livrările de gaze spre Europa 
sunt la un nivel maxim
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-

deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 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 suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, balcon închis, frigider, cup-
tor cu microunde, preţ 220 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră, situat în cart. Mănăș-
tur, str. Primăverii nr. 6, disponi-
bilă. Preţul pieţii, negociabil + 
garanţie. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe mași-
nă, 2018, LOGAN 1.0, benzină + 
GLP, PRITAX + DANIEL. Informaţii la 
telefon 0724-681273. (2.7)

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

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

SC Agomec Avrig,

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

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

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

Relații la telefon 
0745-191860.

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

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

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
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.

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
ÎN ACOPERIȘURI 

BILKA, 
MONTAJ TIGLĂ METALICĂ. 

DULGHERI REPARĂM 
ORICE TIP DE ACOPERIȘ 

REDUCERE 15% 
TEL: 0730418600

(25/25)

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

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

AUTO/MOTO

¤ Vând DACIA 1304, 4 x carosat, 
an de fabricaţie 2005, 91.000 
km, ITP până în 2022, preţ 4.500 
RON, negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0788-287268. (6.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (6.7)

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricaţie 2012, 
171.000 km/bord, culoare viși-
nie, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând parbriz spate pentru au-
toturism DACIA BREAK, butoni ra-
pizi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0264-541759. (6.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând 3 sobe de teracotă, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
maro, 1.000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut cu pe-
dală SINGER. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 5 ochiuri, bu-
telie, în stare perfectă. Infomaţii 
la telefon 0752-639636. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 2 
sertare, din lemn, preţ 200 RON. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, culoa-
re vișinie, pat lemn masiv cu la-
dă, culoare albă, dim. 90 x 2000 
și saltea spumă, stare foarte bu-
nă, aproape noi, preţ negociabil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0740-399822. (5.7)

¤ Vând în Gilău, 2 canapele de 
două persoane, în stare bună. 
Preţ negociabil. Infomaţii la te-
lefon 0752-639636. (6.7)

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună. Infomaţii la 
telefon 0752-639636. (6.7)

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

¤ Vând canapea extensibilă de 2 
persoane, culoare maro, bine în-
treţinută. Preţ negociabil. Infomaţii 
la telefon 0744-613954.

MEDITAŢII

¤ Profesoară cu 18 ani experien-
ţă, ajut online la teme elevii din 
clasele 5 ,6, 7 (sau mai mici) la lb. 
română, matematică, lb. engleză. 
Se poate dimineaţa sau după-ma-
sa sau eventual când are elevul 
nevoie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0754934646. (5.20)

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, adulţi, 
toate mărimile, la preţ bun. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând orteza de genunchi mo-
bilă Thermo-Med, cu suport pale-
tar, articulaţie policentrică, cu re-
glarea fl exiei și extensiei, fi xare 
velcro, deschisă sus, albastră. 
Produsa în Spania, preţ 350 
RON. Informaţii la telefon 

0761-682344. (5.7)

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

DIVERSE

¤ Vând costum judo, culoare albă 
(15-17 ani), stare excepţională. 
Pentru înformaţii suplimentare la 
telefon 0744-282885. (4.7)

¤ Vând cărucior bebe, albie din 
plastic, scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker cărţi 
și jetoane. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (5.7)

¤ 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 articole de îmbrăcăminte 
și încălţăminte pentru adulţi și co-
pii de 6-12 ani, articole de maro-
chinărie, curele, portmonee, bor-
sete din piele naturală. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0762-258062.

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

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat de membru, 
pe numele MINTEUAN FLORINA 
ANDRA, nr. CJ005112, eliberat de 
O.A.M.M.R Cluj. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi catul de înregistra-
re al fi rmei TOROP MA-
RIA-IASMIN PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ cu Codul Unic de În-
registrare 44097100 din data de 
12.04.2021, Numărul de ordine 
în registrul comerţului este 
F12/787/2021; seria B nr. 
4292652. Se declară nul.

ANUNŢ DE MEDIU

’’Elaborare PUZ pentru construire imobile de locuinte 
colective cu regim de inaltime S+P+6E+Er, imprejmuire 
perimetrala, racorduri si bransamente la utilitati'', propus 
a fi  realizat in judetul Cluj, comuna Floresti, str. Avram lancu, 
nr. 344, identificat cu CF nr. 79896; titular: 
SC l&I CONDOR SOLUTION SRL si ONCOS 
TRANSILVANIA SRL, nu necesita evaluare de mediu, 
planul urmand a fi  supus procedurii de adoptare fara aviz 
de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de incadrare se transmit In scris la 
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, 
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 
0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro In zilele de 
luni – joi, intre orele 9:00-14:00, si vineri intre orele 9:00 
– 13:00 in termen de 10 zile calendaristice de la data 
aparitiei anuntului.
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

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

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

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

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

• MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și 

meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii, cu califi care în meseria de instalator 
gaze naturale. Permis de  conducere ctg.B.

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.11.2021, pe adresa de e-mail: ionela.
muresan@eon-asistcomplet.ro.

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

 În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările şi completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie 

,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca
 organizează

CONCURS
pentru ocuparea următorului post temporar vacant:

- 1 post tehnician de radiologie şi imagistică medicală 
licenţiat

Proba scrisă va avea loc în data de 02.11.2021, ora 
11:00, str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.

Interviul va avea loc în datele de 04.11.2021, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de tehnician de radiologie şi imagistică 

medicală licenţiat
- studii superioare în specialitate;
- 6 luni vechime în specialitatea tehnician de radiologie.

Data limită de depunere a dosarelor: 22.10.2021, ora 
11:00;

Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNȚ  AVIZ DE MEDIU

GYORFI GHEORGHE, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „PUD pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire imobil cu funcţiuni mixte, realizare acces auto 
şi pietonal, amenajare incinta, racorduri şi branşamente 
la utilităţi le existente în zona", amplasat în judeţul Cluj, 
mun. Cluj-Napoca, str. Între Lacuri, nr. 8, C.F. 293564.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul proiectantului SQMA, str. Dorobanţilor, 
nr. 38, mun. Cluj-Napoca, din data de 14.10.2021, de 
luni-joi, orele 9:00-14:00 și vineri, orele 9:00-13:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 01.11.2021 la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, cod 400609, email offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-joi, orele 9:00-14:00 și vineri, 
orele 9:00-12:00.

ANUNȚ  AVIZ DE MEDIU

MFM Construct S.R.L. şi asociaţii în calitate de 
titulari anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu: PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu 
modifi cările şi completările ulterioare şi operaţiuni notariale 
comasare parcele, Cluj-Napoca, str. Luminii FN, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
SQMA, str. Dorobanţilor, nr. 38, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9:00-14:00, din data de 14.10.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii până la data de 01.11.2021 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, tel. 0264410722, fax 0264412914, 
mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

GRIJINCU BENIAMIN, în calitate de titular, anunţă 
public interesat asupra declarării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru – „Elaborare PUD şi documentaţie pentru 
autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului 
locuinţa unifamilială, amenajări exterioare, parcare auto, 
acces, împrejmuire teren, branşamente, racorduri“ situate 
în Cluj, com. Chinteni, sat. Pădureni.

Prima versiune, poate fi  consultată la sediul titularului/
proiectantului, str. Năsăud, nr. 22, din data de 11.10.2021, 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii până în data de 29.10.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, cod, 400609, fax 0264-412914, email: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9-14 
și vineri între orele 9-13.

ANUNŢ

IMAGINAROOM SRL în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu: PUZ pentru introducere teren în intravilan și 
parcelarea acestuia în vederea realizării unor unităţi de 
cazare, comuna Beliș, satul Beliș, judeţul Cluj. Prima 
versiune a planului poate fi consultată la sediul 
proiectantului ADI PROIECT SRL, strada Dostoievski nr. 
26-28, Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, din data de 14.10.2021. Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii și sugestii până la data de 
02.11.2021, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, 
e-mail reglementari@ampcj.anpm.ro.
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Meciul U-BT 
Cluj – CSO Voluntari 
a fost amânat
U-Banca Transilvania nu va mai 
pleca astăzi la Voluntari, pentru 
meciul din etapa cu numărul IV 
a Ligii Naţionale.
Jocul trebuia să se dispute mâi-
ne, 15 octombrie, de la ora 
17:00, însă clubul ilfovean a 
solicitat amânarea acestuia. 
Mai exact, CSO Voluntari se 
confruntă cu probleme medica-
le la nivelul lotului.
În consecinţă, partida va fi  re-
programată la o dată care va fi  
anunţată ulterior. Baschetbaliștii 
clujeni vor continua pregătirea 
pe plan local până sâmbătă, 
atunci când vor pleca în Italia, 
pentru duelul de luni cu Brindisi, 
din cadrul grupelor Basketball 
Champions League.
U-Banca Transilvania a debutat 
cu dreptul în noua stagiune. 
Clujenii au două victorii din tot 
atâtea posibile în campionat și 
au trecut cu brio de primul tur al 
Cupei României. De asemenea, 
în prima etapă din sezonul regu-
lat al Basketball Champions 
League, Richard și compania au 
înregistrat o victorie.

Primul club din Liga 
1 interesat de Rădoi
Mirel Rădoi a surprins după 
meciul România - Armenia 1-0, 
când a anunțat că va părăsi 
funcția de selecționer indiferent 
dacă va califi ca naționala la ba-
rajul pentru CM 2022 sau nu.
Selecționerul a spus că este 
tentat de o nouă experiență, 
de această dată la o echipă de 
club, unde să lucreze zi de zi, 
iar Valeriu Iftime, patronul de 
la FC Botoșani, este primul care 
declară public că este interesat 
de aducerea lui Mirel Rădoi.
Totuși, FC Botoșani are antrenor 
în acest moment, pe Marius 
Croitoru, care a lăsat de înțeles 
că acesta va fi  ultimul său sezon 
pe banca formației moldovene.
„Croitoru este antrenorul meu, 
am totul pus la punct cu el, dar 
dacă odată nu aș avea antre-
nor, aș face toate demersurile 
posibile să-l aduc pe Rădoi la 
Botoșani. Pe el, pe Mutu, că eu 
cred foarte mult în antrenorii 
ăștia și sunt absolut convins că 
aș putea face performanţă cu 
antrenorii ăștia la Botosani.
Dar, în momentul ăsta, nu se 
pune problema că acum am un 
antrenor foarte bun, poate 
chiar mai bun”, a declarat 
Valeriu Iftime, potrivit as.ro.

Murray vrea măsuri 
dure pentru 
jucătorii nevaccinaţi
Tenismanul britanic Andy 
Murray se așteaptă ca jucătorii 
nevaccinaţi să poată participa la 
Australian Open, primul Grand 
Slam al anului, dar susţine mă-
surile mai stricte ale autorităţilor 
împotriva celor care nu s-au 
imunizat contra COVID-19.
„Din ce am înţeles, dacă nu ești 
vaccinat încă poţi juca, dar că 
regulile vor fi  diferite. S-ar pu-
tea să fi e nevoie să pleci în 
Australia cu câteva săptămâni 
mai devreme decât ceilalţi. Dar 
asta este alegerea jucătorului. 
Dacă guvernul local pune asta 
în practică, aș susţine această 
măsură. Ar fi  grozav dacă mai 
mulţi jucători s-ar vaccina, a de-
clarat Murray.

Pe scurt

PUBLICITATEPUBLICITATE

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Dan Petrescu s-a plâns 

că nu mai are unde 

să pună jucători pe lista 

UEFA şi pentru Liga 1, 

dar cu toate astea curg 

transferurile în Gruia.

CFR Cluj s-a înţeles cu 

fundaşul ivorian Wilfried 

Kanon (28 de ani), potrivit 

ProSport.

Kanon a jucat ultima da-

tă pentru Al-Gharafa (Qa-

tar), unde a ajuns sub for-

mă de împrumut de la echi-

pa egipteană Pyramids. 

Wilfried Kanon va primi 

un salariu lunar de 15.000 

de euro la CFR Cluj, con-

form sursei citate.

Kanon a fost un jucător im-

portant în ultimii ani în naţi-

oanala Coastei de Fildeş şi a-

re 52 de selecţii.

Wilfried Kanon a mai ju-

cat în România, în sezonul 

2013-2014, pentru FC Braşov 

şi Gloria Bistriţa. Are 30 de 

meciuri în Liga 1.

Petrescu a transferat 
la foc automat 
de la revenire

Dan Petrescu s-a plâns că 

nu poate să treacă toţi jucă-

torii pe lista UEFA, respec-

tiv lista pentru Liga 1, iar 

din acest motiv fotbalişti 

precum Rodriguez, Hoban 

sau Butean au mai fost vă-

zuţi doar la meciurile din 

Cupa României sau la due-

lurile echipei secunde.

De la revenirea în Gruia, 

Petrescu i-a transferat pe Du-

san Celar, Florin Ştefan, Na-

na Boateng, Juan Culio, Mi-

hai Bordeianu, Hadi Sacko, 

Karlo Letica şi Wilfried Kanon.

CFR Cluj are o echipă
de fundaşi

Dan Petrescu poate să al-

cătuiască o echipă doar de 

fundaşi în acest moment la 

CFR Cluj. Pe lângă portarii 

Hindrich, Figueredo, Bălgră-

dean şi Letica, în zona defen-

sivă mai sunt:

Fundaşi centrali: Daniel 

Graovac, Mike Cestor, Andrei 

Burcă, Rachid Bouhenna, De-

nis Ciobotariu, Wilfried Kanon.

Fundaşi dreapta: Mihai 
Butean, Cristi Manea, 
Mateo Susic

Fundaşi stânga: Mario Ca-

mora şi Florin Ştefan.

CFR Cluj a transferat 

nume importante în ulti-

mele săptămâni, dar a ra-

tat cel mai important fot-

balist. Facundo Ferreyra a 

fost marele vis al lui Dan 

Petrescu, dar sumele de 

bani pe care le-au vrut im-

presarii fotbalistului au 

fost prea mari pentru cam-

pioana României.

Campioana s-a distrat 
în două meciuri amicale

CFR Cluj a jucat două 

meciuri amicale în aceas-

tă săptămână împotriva ce-

lor de la Unirea Dej şi U-

nirea Ungheni.

În primul meci, CFR s-a 

impus cu 4-0 în faţa divizio-

narei secunde într-o partidă 

decisă de golurile lui Culio, 

Celar, Costache şi Deac.

Fotbaliştii lui Dan Petres-

cu s-au distrat în partida cu 

Ungheni pe care au reuşit să 

o câştige cu 8-1 după goluri-

le marcate de Gabriel Debeljuh 

de patru ori, Sacko, Omrani, 

Hoban şi Bouhenna.

CFR Cluj s-a înțeles cu Wilfried Kanon
Dan Petrescu s-a plâns că nu mai are unde să pună jucători pe lista UEFA și pentru Liga 1, 
dar cu toate astea curg transferurile în Gruia

CFR Cluj bifează un nou transfer. Ivorianul Kanon s-a înţeles cu echipa din Gruia.
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