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ACTUALITATE

IT-iştii din Cluj, 
cei mai bine plătiți 
angajați din țară
Salariul mediu al unui angajat în IT din 
județul Cluj ajunge până la aproape 1.500 
de euro.  Pagina 3

EDUCAȚIE 

Cazare în cămine, 
doar pentru cei vaccinați 
sau trecuți prin boală
UBB a decis că doar studenții vaccinați ori 
trecuți prin boală vor fi  cazați în cămine 
în noul an universitar.  Pagina 4

ADMINISTRAȚIE

Raliul Clujului 2021, pe 
drumuri reabilitate de CJ
Raliul Clujului se va desfășura în perioada 
24-26 septembrie, pe drumurile județene 
reabilitate de Consiliul Județean. Pagina 2
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Va intra Cluj-Napoca 
în carantină?
Medicul și deputatul PSD Alexandru Rafi la 
a spus despre Cluj-Napoca că va fi  primul 
oraș care va intra în carantină. Pagina 5
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

170 2.148 304 20 35 1
Situația epidemiologică în județul Cluj – 15 septembrie 2021

SĂNĂTATE

Peste 35% din cazurile de COVID-19 
provin din 4 județe. Clujul, pe locul 2.

ACTUALITATE

Premierul Florin Cîţu ia în calcul 
plafonarea preţului la gaze

Peste 35% din cazurile de 
Covid-19 înregistrate în peri-
oada 6-12 septembrie provin 
din Capitală şi 4 judeţe, între 
care şi Cluj.

Institutul Naţional de Sănă-
tate Publică a informat miercuri 
că, în săptămâna 6 – 12 septem-
brie, 35,5% din totalul cazuri-
lor de COVID-19 s-au înregistrat 
în Bucureşti, judeţul Timiş, Cluj, 
Constanţa şi Ilfov.

77,6% din cazurile confi rma-
te au fost înregistrate la persoa-
ne nevaccinate, precizează IN-
SP în Raportul săptămânal de 
supraveghere.

Conform sursei citate, 
28% din totalul deceselor au 

fost înregistrate în Bucureşti, 
Bistriţa-Năsăud, Prahova, 
Iaşi şi Constanţa.

95,2% din decesele înregis-
trate au fost la persoane nevac-
cinate, iar 3% la persoane vac-
cinate cu schema incompletă.

De la începutul pandemiei şi 
până în prezent, unul din 77 din 
totalul cazurilor de COVID-19 a 
fost înregistrat la personal me-
dical. 85,9% din totalul decese-
lor au fost la persoane peste 60 
ani, iar 57,5% din decese au 
fost la bărbaţi.

INSP precizează că 94,6% 
din persoanele decedate 
aveau cel puţin o comorbi-
ditate asociată.

Premierul Florin Cîţu a anun-
ţat miercuri că guvernul a dis-
cutat, în primă lectură, un pro-
iect de ordonanţă care vizează 
compensarea preţurilor la ener-
gie şi gaz. De asemenea, Cîţu a 
mai spus că a fost abordată şi 
plafonarea preţului la gaze, te-
mă care va trebui negociată şi 
cu Comisia Europeană.

„Este vorba despre compen-
sarea preţurilor la energie şi gaz. 
Am avut o discuţie foarte bună 
în şedinţa de Guvern de astăzi. 
Am mandatat Ministerul Mun-
cii, Ministerul Energiei şi Minis-
terul Finanţelor să vină cu o for-
mă fi nală. (...) În şedinţa de Gu-
vern de astăzi, am avut discuţii 

despre plafonarea preţului la ga-
ze. Am introdus această temă în 
dezbatere în Guvern. Domnul 
ministru, împreună cu Consiliul 
Concurenţei, vor discuta şi cu 
Comisia Europeană. Sunt mai 
multe variante la care ne gân-
dim, dar am vrut să avem şi a-
ceastă variantă. Căutăm cele mai 
bune soluţii pentru această pe-
rioadă în care preţurile la ener-
gie şi gaz au crescut, pentru con-
sumatori casnici şi cei non-cas-
nici, în special până în 31 mar-
tie", a precizat Cîţu.

În şedinţă s-a mai discutat şi 
despre creşterea capacităţii de pro-
ducţie şi despre interconectivita-
te, a mai menţionat premierul.

Bicicliștii clujeni vor să 
pedaleze în siguranță 

Marș cu zeci de biciclete pe străzile Clujului, în weekend 
Bicicliştii ies din nou în stradă pentru a le cere autorităților locale să asigure 
siguranța în trafic a celor care optează pentru acest mijloc de transport. Pagina 7

Clujul are cele mai mari salarii din ţară, după Capitală
Peste un miliard şi jumătate de lei este suma plătită lunar de angajatorii din Cluj pentru salarii. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Consiliul Judeţean Cluj 

organizează, între 17 şi 

19 septembrie, Târgul 

Produs de Cluj la Gherla, 

o sărbătoare dedicată 

toamnei şi micilor între-

prinzători locali.

Derulată prin intermediul 

Asociaţiei Produs de Cluj, ma-

nifestarea expoziţională se bu-

cură de parteneriatul Primă-

riei municipiului Gherla.

„E septembrie, e toamnă, 

una din perioadele în care tim-

pul parcă se contractă şi nu 

apucăm să facem tot ce ne 

dorim. Şi de aceea există târ-

gurile Produs de Cluj, eveni-

mente care vin în sprijinul 

producătorilor şi gospodine-

lor, deopotrivă. Pentru că aici 

găsiţi nu doar fructele şi le-

gumele necesare pentru a pre-

para conserve, ci şi zacuşti, 

dulceţuri, gemuri, siropuri sau 

murături pregătite să îşi ocu-

pe locul în cămări. Gherla, 

dincolo de oraşul care a de-

venit a doua casă în cei zece 

ani de existenţă a proiectului 

nostru, este avanpremiera Zi-

lelor Recoltei de la Cluj-Na-

poca, ultima mare manifesta-

re din municipiul reşedinţă. 

Asta nu înseamnă că nu dăm 

importanţa cuvenită vechiu-

lui Armenopolis, dimpotrivă, 

îi mulţumim că ne este ală-

turi în ceea ce presupune pro-

movarea culturii şi a econo-

miei locale”, a transmis Alin 

Tişe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

La Târgul Produs de Cluj 

de la Gherla vor fi  prezenţi 

peste 30 de expozanţi care vor 

oferi celor interesaţi legume 

şi fructe de sezon, dulceţuri, 

gemuri şi zacuşti, uleiuri pre-

sate la rece, miere de albine, 

sucuri şi siropuri naturale, dar 

şi dulciuri de casă. Meşterii 

artizani vor fi  prezenţi cu ii 

şi cămăşi tradiţionale, podoa-

be lucrate de mână, produse 

de marochinărie, jucării şi 

obiecte sculptate în lemn. Şi 

pentru că e vremea culesului, 

gherlenii vor avea parte de o 

surpriză, respectiv o mustă-

rie tradiţională, de unde vor 

putea gusta must proaspăt 

stors. Bucătari pricepuţi sunt 

gata să delecteze publicul cu 

cele mai bune preparate la 

grătar, aşa cum se cuvine la 

ceas de sărbătoare.

Nu va lipsi, nici de aceas-

tă dată, parcul de distracţii, 

destinat nu doar celor mici, 

ci tuturor amatorilor de adre-

nalină, cu maşinuţe tampo-

nabile, carusel şi trenuleţ, pre-

cum şi cu incitantul rangers.

În conformitate cu nor-

mele legale în vigoare, ac-

cesul în incinta târgului va 

fi condiţionat de purtarea 

măştilor de protecţie şi res-

pectarea distanţării sociale. 

Intrarea şi ieşirea vor fi mar-

cate distinct şi la fiecare 

stand vor fi amplasate do-

zatoare cu soluţii pentru 

dezinfectarea mâinilor.

Asociaţia Produs de Cluj 

are ca scop principal dezvol-

tarea durabilă şi promovarea 

produselor, a valorilor tradi-

ţiei şi ale culturii, a turismu-

lui din zona Judeţului Cluj, 

promovarea excelenţei în do-

meniul agriculturii, a meşte-

şugurilor tradiţionale, în ve-

derea creşterii competitivi-

tăţii în acest domeniu şi a 

dezvoltării mediului rural, 

reprezentarea producătorilor 

locali atât la nivel naţional, 

cât şi la nivel internaţional.

Târgul Produs de Cluj ajunge în weekend la Gherla

În calitate de partener în 

organizarea evenimentu-

lui automobilistic Raliul 

Clujului – ediţia 2021, 

Consiliul Judeţean Cluj 

aduce la cunoştinţa tutu-

ror celor interesaţi faptul 

că la sfârşitul săptămânii 

viitoare vor avea ocazia 

să urmărească spectacu-

loasa întrecere sportivă 

pe patru roţi la care şi-au 

anunţat participarea cei 

mai valoroşi şi în formă 

piloţi de raliuri ai 

momentului din România, 

şi nu numai.

Competiţia, care se va des-

făşura în perioada 24-26 sep-

tembrie a.c., constituie a 9-a 

etapă a Campionatului Naţi-

onal de Raliuri – Betano – 

2021 şi, de asemenea, etapă 

în Calendarul Sportiv Euro-

pean – FIA.

„Sunt ferm convins că şi 

ediţia din acest an va fi  una 

de mare succes şi se va des-

făşura în cele mai bune con-

diţii, mai ales că toate trase-

ele pe care se vor derula pro-

bele raliului, respectiv sectoa-

rele de pe drumurile judeţe-

ne 107R, 103Z, 107P, 103K şi 

103L au benefi ciat în cursul 

acestor ani de lucrări de în-

treţinere cu asfaltare, carosa-

bilul fi ind într-o stare exce-

lentă, precum şi de lucrări de 

marcaje rutiere pentru asigu-

rarea unei circulaţii în depli-

nă siguranţă”, a transmis Alin 

Tişe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

Accesul rutier, restricţionat

Programul celor două zile 

de competiţie şi intervalele ora-

re în care accesul rutier public 

este restricţionat pe traseele pe 

care se vor desfăşura probele 

din cadrul Raliului Clujului – 

ediţia 2021 sunt următoarele:

¤ sâmbătă, 25 septembrie, DJ 

107R Făget – Sălicea, între km 

8+800 şi km 12+500 (sector 

închis circulaţiei publice în 

intervalul orar 14.00 – 20.00);

¤ sâmbătă, 25 septembrie, DJ 

103Z (DJ 107R) Sălicea – Să-

lişte, între km 0+000 şi km 

4+000 (sector închis circula-

ţiei publice între intervalele 

orare 7.00 – 13.00 şi 14.00 – 

20.00);

¤ duminică, 26 septembrie, 

DJ 107P Baraj Tarniţa – Mări-

şel, între km 9+450 şi km 

33+100 (sector închis circu-

laţiei între orele 7.30 şi 15.30);

¤ duminică, 26 septem-

brie, DJ 103K (DN 1) Că-

puşu Mare – Râşca, între 

km 9+435 şi km 29+755 

şi DJ 103L între km 5+160 

şi km 8+000 (sectoare în-

chise circulaţiei publice în 

intervalul orar 8.00 – 

16.00);

Startul festiv ofi cial al com-

petiţiei va avea loc vineri, 24 

septembrie, cu începere de la 

ora 19.00, pe esplanada din-

tre Stadionul Cluj Arena şi Sa-

la Polivalentă BT Arena.

Despre Raliul Clujului

Înfiinţat în anul 1999, 

Clubul Sportiv SAVU RA-

CING îşi doreşte să aducă 

mai aproape fanii sportu-

lui cu motor de profesio-

niştii din acest domeniu, 

având un palmares impre-

sionant în ceea ce priveş-

te organizarea competiţii-

lor sportive, printre aces-

tea numărându-se etape 

naţionale şi internaţiona-

le în cadrul Campionatu-

lui Naţional de Raliuri, pre-

cum şi alte activităţi de 

motorsport.

Pe lângă evenimentele 

organizate, membrii clubu-

lui participă în cadrul dife-

ritelor discipline de motor-

sport, de la concursuri na-

ţionale şi internaţionale de 

karting, la raliuri şi alte 

competiţii naţionale.

Raliul Clujului 2021, 
pe drumuri reabilitate de CJ
Raliul Clujului 2021 se va desfășura în perioada 24-26 septembrie, 
pe drumurile județene reabilitate de Consiliul Județean Cluj
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Analiza a fost întocmită 

de unul dintre cei mai 

importanţi producători de 

software pentru companii.

Astfel, datele Ciel Româ-

nia evidenţiază faptul că mai 

mult de 82% dintre companii 

consideră că informaţiile pre-

cise, precum datele şi cifrele, 

ajută în luarea unor decizii 

mai bune în contextul actual.

Conform cercetării de spe-

cialitate, aproape toţi antre-

prenorii susţin că au crescut 

costurile cu furnizorii, iar mul-

ţi dintre aceştia cred că insta-

bilitatea şi lipsa de predictibi-

litate vor persista în mediul 

de business din România, în 

contextul politic actual.

Aproximativ 62% dintre 

antreprenorii români afi rmă 

că nu resimt creşterea econo-

mică anunţată de Guvernul 

României, „deoarece preţuri-

le la utilităţi, precum şi cele 

din magazine s-au mărit sem-

nifi cativ în această perioadă”, 

relevă studiul.

Peste 25% dintre companii 
nu văd o schimbare reală

În acelaşi timp, peste 

un sfert (26%) dintre com-

panii nu observă nicio 

schimbare reală faţă de 

anul 2020, în ciuda cifre-

lor optimiste anunţate ofi-

cial, iar lipsa predictibili-

tăţii cauzată de mediul po-

litic creează nesiguranţă 

în mediul de business.

De asemenea, peste 71,4% 

dintre antreprenori recunosc 

că, în 2021, gradul de predic-

tibilitate în mediul de afaceri 

local a scăzut în comparaţie 

cu anul precedent, şi doar 

7,5% dintre respondenţi con-

sideră că a crescut.

Respondenţii sunt de pă-

rere că avansul economic 

anunţat de Guvern nu este 

susţinut de realitatea din pia-

ţă, „mai ales când, pentru 

91,8% dintre antreprenori, 

costurile cu furnizorii au cres-

cut în această perioadă”. În 

plus, doar 9,5% dintre com-

panii au înregistrat creşteri ale 

cifrelor de afaceri.

Potrivit studiului, antrepre-

norii români au decis să acor-

de o mai mare importanţă di-

gitalizării, iar 45% dintre cei 

chestionaţi au făcut investiţii 

în digitalizare în timpul pan-

demiei, în timp ce 37% pla-

nifi că noi investiţii în urmă-

toarele luni. Sumele alocate 

pentru acest segment au fost 

sub 1.000 de euro în 61,2% 

dintre cazuri, între 1.000 şi 

3.000 de euro pentru 27,2% 

dintre companii, respectiv de 

peste 3.000 de euro pentru 

11,6% dintre acestea. Cele mai 

cumpărate produse software 

de antreprenori sunt cele pen-

tru fi rme medii – softuri de 

gestiune, e-commerce, pro-

ducţie şi de contabilitate, dar 

şi cele pentru fi rme mari – 

sisteme ERP, în multe cazuri 

customizate după nevoile spe-

cifi ce ale companiilor.

Peste 80% dintre 
antreprenori au afaceri 
sub un milion de euro

Dintre participanţii la stu-

diul Ciel România, 32% sunt 

furnizori de servicii, 25% ac-

tivează în comerţ, 15% în con-

strucţii, 12% în IT, iar restul 

au afaceri şi în industria pro-

ducătoare de materiale, ali-

mente sau confecţii. De ase-

menea, aproximativ 14% au 

o cifră de afaceri cuprinsă în-

tre 1 şi 5 milioane de euro, 

2,7% trec de acest prag, în 

timp ce 83% dintre antrepre-

norii respondenţi au afaceri de 

sub un milion de euro.

Fondat în anul 1991, Ciel 

România, dezvoltatorul pri-

mului ERP (Enterprise Reso-

urce Planning – Planifi carea 

Resurselor Întreprinderii) cu 

inteligenţă artifi cială, este unul 

dintre cei mai mari producă-

tori de softuri pentru antre-

prenori şi contabili, create prin 

tehnologii moderne şi actua-

lizate la zi în funcţie de schim-

bările legislativ-fi scale.

Compania are, în România, 

peste 7.000 de clienţi, cu o me-

die de cinci useri per companie.

Mai mult de jumătate dintre antreprenorii 
români nu resimt creșterea economică

Un IT-ist din Cluj câştigă 

mai bine decât un angajat 

din acelaşi domeniu care 

lucrează într-un alt oraş din 

ţară. Salariul mediu al unui 

angajat din acest sector este 

între 950 şi 1.400 de euro.

În Cluj, nivelul de trai e 

mai ridicat şi automat şi sa-

lariile sunt mai mari. Compa-

niile mari se concentrează în 

marile oraşe, în timp ce în ce-

le mici, un IT-ist are mai pu-

ţine şanse şi se poate angaja, 

poate, în mentenanţă.

„Anumite fi rme, şi mă re-

fer la multinaţionale, şi în Cluj, 

şi Bucureşti avem tot mai mult 

astfel de multinaţionale, plă-

tesc mult mai bine angajaţii 

din acele regiuni. În regiunea 

noastră cred că nu avem aşa 

mulţi investitori străini cum 

întâlnim acolo”, a explicat Ma-

rius Geru, administratorul u-

nei fi rme IT, la Digi 24.

Astfel, pentru acelaşi job, 

un IT-ist din Cluj sau Bucu-

reşti primeşte la angajare un 

salariu mediu care depăşeşte 

950 de euro şi poate ajunge 

până aproape de 1.400 de eu-

ro, în timp ce unui IT-ist din 

Vrancea i se oferă chiar şi de 

3 ori mai puţin.

În aceste condiţii, IT-iştii 

rămân cel mai bine plătiţi an-

gajaţi de la noi din ţară.

„Eu am început cu un sa-

lariu între 2.000 şi 3.000 de 

lei acum 10, 12, 13 ani şi poţi 

ajunge în poziţii de conduce-

re după câţiva ani de experi-

enţă. Salariile urcă şi până la 

4.000, în unele cazuri poate 

chiar 5.000 de euro, net. Ci-

neva care dedică timpul poa-

te ajunge destul de repede, în 

3-4-5 ani, în poziţie de seni-

or, unde se câştigă destul de 

bine”, a declarat Ovidiu Ber-

dilă, IT-ist.

Salariile din IT vor 
continua să crească

Specialiştii din domeniul 

resurselor umane spun că sa-

lariile din acest sector vor con-

tinua să crească.

„Job-urile remote au trans-

format un pic posibilitatea de 

a accesa un salariu mai ma-

re. Acum se recrutează şi din 

oraşe mai mici, ceea ce în-

seamnă că salariile la nivel 

naţional în zona aceasta, în 

domeniul acesta, au crescut 

uşor, pentru că tu poţi să fi i 

din Craiova şi să lucrezi pen-

tru o companie din Bucureşti 

şi să benefi ciezi de un sala-

riu specifi c zonei respective. 

De aici o uşoară creştere”, 

explică Ana Visian, reprezen-

tanta unei platforme de re-

crutare online.

În cazul unei analize care 

arată ce domenii sunt cele mai 

slab plătite din România, ra-

portat şi la oraşul în care an-

gajatul munceşte, se poate 

constata că cel mai mare sa-

lariu la angajare este primit 

de un român care lucrează în 

Bucureşti, este IT-ist sau me-

dic şi are un salariu mediu ca-

re pleacă de la 957 de euro. 

În schimb, românul care pri-

meşte cea mai mică ofertă sa-

larială este din Covasna şi 

munceşte în domenii precum 

producţie – pe partea de lo-

gistică, HoReCa sau construc-

ţii – pe partea de instalaţii, a-

vând un salariu de maximum 

329 de euro.

IT-iştii din județul Cluj sunt cei mai bine 
plătiți angajați din România

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Bucureşti, Cluj şi Timiş 

se afl ă în topul 

celor mai „puternice” 

judeţe în ceea ce priveşte 

sumele plătite 

de angajatori pentru salarii.

Astfel, după Capitală, an-

gajatorii de la Cluj plătesc 

cel mai mult din ţară atunci 

când vine vorba de plata sa-

lariilor pentru angajaţi, con-

form datelor prezentate de 

Ziarul Financiar.

Angajatorii din Bucu-

reşti-Ilfov, Cluj şi Timiş plă-

tesc lunar salarii de peste 13 

miliarde de lei, reprezentând 

aproape jumătate (48%) din 

fondul de salarii din toată 

România, de 28 de miliarde 

de lei pe lună.

Aproape 30.000 de an-

gajatori din Cluj (22.564) 

plătesc lunar peste un mi-

liard şi jumătate de lei pen-

tru salariile angajaţilor, 

comparativ cu Bucureşti, 

unde peste 97.000 de an-

gajatori plătesc pe lună su-

ma de peste 9 miliarde de 

lei pentru salarii.

În Mehedinţi se plăteşte 
cel mai puţin pentru 
salariile angajaţilor

La polul opus se află ju-

deţul Mehedinţi, unde pu-

ţin peste 4.000 de angaja-

tori plătesc 130 de milioa-

ne de lei lunar pentru sala-

riile celor angajaţi.

La nivel naţional, date-

le arată că doar în luna iu-

nie, peste 540.000 de an-

gajatori, pentru plata an-

gajaţilor au investit peste 

28 de miliarde de lei.

Fondul de salarii repre-

zintă unul dintre cei mai im-

portanţi indicatori econo-

mici, având în vedere că 

structura sa la nivel judeţean 

este folosită pentru calculul 

Produsului Intern Brut (PIB) 

din fi ecare zonă, precizează 

sursa menţionată.

„Bucureştiul şi judeţul Il-

fov realizează peste 20% din 

Produsul Intern Brut al ţă-

rii, aşa că se regăseşte vo-

lumul acesta şi în cifra de 

salarii. Şi sunt judeţe în ca-

re şi numărul de salariaţi şi 

salariul mediu sunt scăzute 

şi, evident, dacă înmulţeşti 

un număr scăzut de sa lariaţi 

cu un salariu mediu scăzut, 

nu poate să îţi iasă decât un 

fond de salarii total mic”, a 

explicat analistul economic 

Aurelian Dochia.

Cluj, judeţul cu cele mai 
mari salarii

Şi datele realizate de Di-

recţia Judeţeană de Statis-

tică Cluj plasează judeţul 

pe locul al doilea după Bu-

cureşti, din punct de vede-

re al celor mai bine plătite 

judeţe din ţară.

Astfel, ultimele date ara-

tă că în Cluj, în luna iulie 

a acestui, câştigul salari-

al mediu brut a fost de 

6.924 lei, în creştere cu 

151 lei faţă de luna prece-

dentă şi mai mare cu 539 

lei faţă de luna iulie a anu-

lui 2020.

Câştigul salarial mediu 

net în luna iulie a fost de 

4.277 lei, mai mare cu 100 

de lei comparativ cu luna 

anterioară şi cu 286 lei mai 

mare faţă aceeaşi lună a 

anului trecut.

Faţă de media pe ţară, 

câştigul salarial mediu 

net din judeţul Cluj, rea-

lizat în luna iulie, a fost 

mai mare cu 20,6%, ceea 

ce clasează judeţul Cluj 

pe locul doi după Muni-

cipiul Bucureşti.

Numărul salariaţilor în 

judeţul Cluj, în luna iulie a 

acestui an, a fost de 265.527, 

în creştere cu 621 de per-

soane comparativ cu sfâr-

şitul lunii iunie şi cu 6.677 

de persoane mai multe fa-

ţă de luna corespunzătoa-

re din anul 2020.

În ceea ce priveşte do-

meniul cel mai bine plătit 

din județul Cluj, acesta ră-

mâne în continuare cel al 

IT-ului.

Angajatorii din Cluj plătesc cele mai mari 
salarii din ţară, după Capitală
Peste un miliard şi jumătate de lei este suma plătită lunar de angajatorii din Cluj pentru salarii

Peste un miliard şi jumătate de lei este suma plătită lunar de angajatorii din Cluj pentru salarii
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România se numără prin-

tre primele ţări din lume 

care vine cu soluţii apli-

cate pentru copii, în con-

textul pandemiei de 

COVID-19, prin programul 

„Din grijă pentru copii”, 

care va oferi servicii psi-

hologice gratuite, dar şi 

acces la formare şi resur-

se pentru specialişti şi 

părinţi pentru a gestiona 

nevoile psihoemoţionale 

ale celor mici, a declarat 

premierul Florin Cîţu.

Premierul a precizat că 

un proiect de ordonanţă de 

urgenţă privind programul 

„Din grijă pentru copii” ar 

urma să fie adoptat săptă-

mâna viitoare.

„Mă bucur să anunţ că 

România se numără printre 

primele ţări din lume care 

vine cu soluţii aplicate pen-

tru copii în contextul pan-

demiei de COVID 19. Lucră-

rile comitetului pentru ela-

borarea Programului Naţio-

nal de Suport pentru Copii, 

în contextul pandemiei de 

COVID-19, 'Din grijă pentru 

copii', au fost finalizate, iar 

ordonanţa de urgenţă care 

va fundamenta acest pro-

gram urmează să fie adop-

tată de guvern (...) cred că 

săptămâna viitoare. (...) Es-

te un proiect la care eu ţin 

foarte mult şi mă bucur că 

am reuşit să-l avem într-un 

timp atât de scurt”, a decla-

rat Florin Cîţu, marţi, la eve-

nimentul de prezentare a 

proiectului de act normativ 

pentru implementarea Pro-

gramului Naţional „Din gri-

jă pentru copii”.

Premierul a subliniat că 

programul nu cuprinde doar 

măsuri ce ţin de creşterea re-

zilienţei copiilor, ci şi de creş-

terea capacităţii de interven-

ţie în cazurile de violenţă îm-

potriva copiilor.

„Vom avea cele mai noi so-

luţii de combatere a crimina-

lităţii online împotriva copii-

lor. Din grijă pentru copii, Ro-

mânia va avea un sistem in-

formatic performant, cu pro-

grame de cyber forensics pen-

tru analizare, sortare, profi la-

re şi decriptare a materialelor 

online cu caracter abuziv. Cred 

că această dimensiune a pro-

iectului este foarte importan-

tă, în condiţiile în care tot mai 

mulţi copii sunt familiarizaţi 

cu mediul online, copiii tre-

buie protejaţi mereu, oriun-

de”, a mai afi rmat Cîţu.

Consilierul de stat Mădăli-

na Turza, coordonatorul pro-

gramului „Din grijă pentru co-

pii” a declarat că proiectul se 

va întinde pe o durată de 2 

ani şi va avea un buget de 

aproape 6 milioane de euro. 

Ea a precizat că vor fi  acor-

date 70.000 de ore gratuite de 

consiliere psihologică şi psi-

hoterapie pentru copiii iden-

tifi caţi cu tulburări psiho-emo-

ţionale generate de pandemia 

de COVID-19.

Mădălina Turza a menţio-

nat şi introducerea de către 

Ministerul Educaţiei în curri-

culumul şcolar a tematicilor 

de educaţie psiho-emoţiona-

lă, managementul emoţiilor 

şi siguranţa online.

Servicii psihologice gratuite 
pentru copii, în contextul pandemiei

Consilierul local USR 

PLUS Alexandra Oană a 

tras un semnal de alarmă 

cu privire la aspectul înve-

chit al curţilor şcolilor din 

Cluj. „Sunt neschimbate 

de mai bine de 30 de ani”, 

spune consilierul.

„Şcoala a început ieri, cu 

aceeaşi imagine familiară pe 

care o ştim cu toţii – careul 

de copii încolonaţi cuminte 

sub privirile primarului, pre-

otului şi ale poliţiei locale. În-

să nu doar festivitatea de în-

ceput de an a rămas încreme-

nită în acelaşi tipar. Şi curţi-

le şcolilor sunt neschimbate 

de mai bine de 30 de ani.

Aceleaşi spaţii betonate, 

austere, lipsite de culoare, 

în care nu ai cu ce să te 

joci, unde nu te poţi adă-

posti la umbră în timpul ve-

rii sau în care nu ai dotări 

pentru a face lecţii în aer 

liber. Practic, orice vizită 

în curtea şcolii e o călăto-

rie în timp pe vremea când 

eram noi copii”, a transmis 

Alexandra Oană.

Ea a amintit de faptul că 

în ultima vreme, s-a discutat 

despre deschiderea curţilor 

şcolilor clujene, pentru ca 

acestea să permită accesul co-

piilor şi în afara orelor de curs.

„Acesta e doar primul pas! 

Nu e sufi cient să punem cur-

ţile şcolilor la dispoziţia co-

munităţii, ele trebuie dotate 

şi amenajate conform stan-

dardelor secolului în care 

trăim”, a subliniat consilie-

rul local, precizând că este 

nevoie totodată de un regu-

lament la nivelul municipiu-

lui cu privire la modul în ca-

re curţile şcolilor sunt folo-

site ca spaţii de joacă de co-

pii în timpul liber.

„Sunt profesor şi consilier 

local. Vreau ca în Cluj-Napo-

ca curţile şcolilor să se trans-

forme în spaţii colorate, bine 

dotate, prietenoase cu copi-

ii”, a mai spus Oană.

Un consilier local cere modernizarea 
curților școlilor clujene

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Într-o hotărâre de marţi a 

Senatului UBB se arată că 

în căminele studenţeşti 

vor fi  cazaţi doar studen-

ţii vaccinaţi, care au sche-

ma completă de vaccinare 

de cel puţin 10 zile. Vor 

putea fi  cazaţi de aseme-

nea şi studenţii care se 

afl ă între a 15-a zi 

şi a 180-a zi ulterioară 

confi rmării infectării 

cu SARS-CoV-2.

Aceste condiţii se aplică şi 

personalului din cadrul cămi-

nelor studenţeşti.

„În situaţii de excepţie, stu-

denţii care nu se pot vaccina 

ca urmare a unor condiţii me-

dicale documentabile pot fi  

cazaţi, la cerere, în regim spe-

cial. De asemenea, studenţii 

internaţionali din ţări non-UE 

care nu au acces la vaccina-

re şi nu se pot vaccina decât 

după obţinerea rezidenţei pe 

teritoriul României, pot fi  ca-

zaţi, la cerere, în funcţie de 

disponibilităţi, în regim spe-

cial, cu condiţia ca aceştia să 

se vaccineze imediat după ob-

ţinerea rezidenţei”, se arată 

în hotărârea Senatului UBB.

Fiecare facultate decide 
ce scenariu va adopta

De asemenea, urmează ca 

fi ecare facultate din cadrul 

UBB să anunţe în care din-

tre cele trei scenarii se vor 

desfăşura cursurile în noul 

an universitar, decizia fi ind 

luată de facultăţi.

„Noi am fi  preferat să în-

cepem cu organizarea cursu-

rilor faţă în faţă (clasic) pen-

tru toată lumea, însă trebuie 

să avem în vedere prevederi-

le legale cumulate cu toate 

condiţiile pe care noi le pu-

tem oferi ca infrastructură aca-

demică pentru asigurarea pro-

tecţiei în pandemie. Deşi în-

curajăm scenariul clasic, fi e-

care facultate, în funcţie de 

profi l şi de resurse, îşi va sta-

bili scenariile aplicabile pro-

gramelor proprii din cele trei 

stabilite de ministerul de spe-

cialitate (clasic – hibrid – on-

line), pentru a se asigura atât 

o calitate crescută a actului 

academic, cât şi protecţia stă-

rii de sănătate a comunităţii 

UBB şi a oraşului. Educaţia în 

regim clasic în pandemie nu 

se poate face cu orice preţ! 

Accesul la educaţie în regim 

clasic este acceptabil doar în 

condiţiile protecţiei neechivo-

ce a sănătăţii şi a vieţii în con-

diţii de pandemie”, a decla-

rat rectorul UBB, Daniel David.

Cele trei scenarii în care vor 

putea fi  susţinute cursurile:

Fiecare facultate din cadrul 

UBB va decide în care dintre 

cele trei scenarii va începe no-

ul an universitar.

Scenariul 1: Participa-

rea fizică în instituţia de 

învăţământ superior a tu-

turor studenţilor/cursanţi-

lor la toate activităţile di-

dactice, conform progra-

mului de desfăşurare a aces-

tora, cu respectarea şi a-

plicarea tuturor normelor 

de protecţie, astfel încât să 

fie asigurată o suprafaţă de 

minimum un metru pătrat/ 

student pentru orele de 

curs/seminar

Scenariul 2: Participare în 

sistem mixt – prezenţă fi zică 

şi on-line, în funcţie de spe-

cifi cul programelor de studiu, 

de infrastructură şi de condi-

ţiile epidemiologice

Scenariul 3: Participa-

rea tuturor studenţilor/cur-

sanţilor la activităţi didac-

tice on-line.

Cazare în căminele UBB, doar pentru studenţii 
vaccinaţi sau trecuţi prin boală
Universitatea Babeş-Bolyai a decis că doar studenţii vaccinaţi ori trecuţi prin boală vor fi cazaţi în cămine

Universitatea Babeş-Bolyai a decis că doar studenţii vaccinaţi ori trecuţi prin boală vor fi  cazaţi în cămine

Facultatea de Ştiinţe Politice 

Administrative şi ale Comuni-

cării (FSPAC), UBB, îşi va des-

făşura cursurile în primul se-

mestru al acestui an universitar 

în sistem hibrid. Examenele vor 

fi  susţinute online.

FSPAC a anunţat, miercuri 

dimineaţa, că scenariul ales es-

te 2, adică cel hibrid.

Astfel, cursurile şi seminare-

le vor fi  susţinute online, iar ac-

tivităţile extra-curriculare faţă în 

faţă. De asemenea, examenele 

vor fi  susţinute online.

Varianta Delta 
a schimbat planurile

„Ultimele luni au reprezen-

tat o înşiruire de evenimente 

mai mult şi mai puţin plăcute 

cu privire la pandemia CO-

VID-19. Din păcate situaţia epi-

demiologică s-a complicat foar-

te mult odată cu răspândirea va-

riantei Delta, variantă mult mai 

contagioasă decât cele anterioa-

re. În urma consultărilor cu spe-

cialiştii, inclusiv cu colegii noş-

tri din Departamentul de Sănă-

tate Publică, a rezultat un risc 

foarte mare de îmbolnăvire pen-

tru toţi participanţii la procesul 

educaţional, studenţi, profesori 

şi personal administrativ. În spe-

cial în condiţiile unor cursuri şi 

seminare faţă în faţă la care să 

participe atât persoanele vacci-

nate, cât şi cele nevaccinate.

Aşadar, în urma consideren-

telor menţionate anterior, în ur-

ma deciziei Senatului UBB din 14 

septembrie 2021, după consulta-

rea studenţilor şi cadrelor didac-

tice prin reprezentanţii acestora, 

şi în urma deciziei Consiliul Pro-

fesoral al FSPAC, putem anunţa 

că facultatea noastră începe se-

mestrul I al anului universitar 

2021-2022 în sistem hibrid”, au 

transmis reprezentanţii facultăţii.

În ceea ce priveşte al doilea 

semestru al anului universitar, 

conducerea facultăţii precizea-

ză că situaţia va fi  reanalizată, 

iar în funcţie de contextul epi-

demiologic vor fi  anunţate con-

diţiile în care se vor organiza 

activităţile educaţionale ale se-

mestrului respectiv.

FSPAC anunță începerea 
cursurilor în scenariul hibrid
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Terapia – o companie SUN 

PHARMA, devotament şi 

inovaţie încă din 1921. 

Misiunea de a îmbunătăţi 

calitatea vieţilor oamenilor, 

care a î nceput î ntr-un mic 

laborator farmaceutic la 

Cluj-Napoca, în 1921, a fost 

elementul esenţial care a 

contribuit la inovaţiile com-

paniei din ultimii 100 de 

ani şi care a transformat 

Terapia în cea mai impor-

tantă companie de medica-

mente generice şi produse 

OTC din România.

În cronologia dezvoltării 

companiei, repere importante 

sunt consemnarea primului ex-

port de produse, în anul 1952, 

precum şi punerea în funcţiu-

ne la începutul anilor 1960 a 

primei secţii de sinteză organi-

că de medicamente din Româ-

nia care a produs Cloramfeni-

col, un medicament care la acea 

vreme puţine ţari îl fabricau. 

Anul 1991 marchează începu-

tul istoriei moderne a compa-

niei, Terapia devenind socie-

tate comercială pe acţiuni, iar 

în 1996 o companie privată 

adaptată nevoilor de sănăta-

te ale românilor.

Terapia a trecut printr-o al-

tă transformare importantă pen-

tru evoluţia sa, în anul 2015, 

atunci când s-a alăturat grupu-

lui SUN PHARMA, a patra cea 

mai mare companie farmaceu-

tică de produse generice şi spe-

cializate din lume şi liderul pie-

ţei farmaceutice din India, în 

care se fabrică peste 2.000 de 

medicamente inovative, gene-

rice şi OTC ce se regăsesc în 

peste 100 de ţări.

100 de ani de ştiinţă, cerce-

tare şi inovaţie în fi ecare medi-

cament Terapia. Accentul pus 

de companie pe inovarea con-

tinuă a dus la extinderea şi îm-

bunătăţirea constantă a gamei 

de produse. Astfel, de un secol, 

Terapia a reuşit să aducă o con-

tribuţie esenţială în viaţa oame-

nilor prin medicamentele pe ca-

re le-a produs şi care astăzi sunt 

consacrate pentru efi cienţa lor 

de generaţii: de la lansarea ce-

lui mai popular brand românesc 

Faringosept® în 1963, la apari-

ţia produsului care i-a ferit pe 

români de palpitaţii din 1987 – 

Aspacardin®, până la dezvolta-

rea în urmă cu 20 de ani a ce-

lui mai bine vândut medicament 

din România (în unităţi terape-

utice) : Aspenter®.

De asemenea, dorinţa de a 

găsi cele mai avansate soluţii 

pentru un viitor mai sănătos 

şi pentru o calitate a vieţii mai 

bună a făcut din Terapia o com-

panie receptivă la progresul 

tehnologic, iar în acest sens 

investiţiile au fost orientate în 

mod constant spre moderni-

zarea secţiilor de producţie şi 

alinierea standardelor de cali-

tate în conformitate cu cele 

mai înalte norme europene.

În prezent, Terapia utili-

zează efi cace cele zece dece-

nii de experienţă pentru a dez-

volta medicamente inovatoa-

re şi efi ciente pentru menţi-

nerea sănătăţii – şi nu are ni-

cio intenţie să se oprească aici. 

Astăzi, compania deţine în 

portofoliul său peste 300 de 

forme farmaceutice, ce aco-

peră o gama largă de arii te-

rapeutice, produce anual 93 

de milioane de cutii de medi-

camente şi exportă preparate 

farmaceutice în 25 de ţări.

Cu un portofoliu de neega-

lat, atât din punct de vedere 

al tehnologiilor de fabricaţie 

precum şi al calităţii produse-

lor, cu performanţe dovedite 

în timp, la 100 de ani de ac-

tivitate Terapia – o companie 

SUN PHARMA se regăseşte 

pe poziţia de lider în segmen-

tul medicamentelor generice 

şi OTC , fi ind totodată una 

dintre cele mai inovatoare şi 

longevive mărci din industria 

farmaceutică din România.

2021, an de centenar Tera-

pia. În an centenar, Terapia îşi 

bazează acţiunile aniversare ale 

brandului pe misiunea care a 

ajutat la construcţia acestuia, 

aducând şi mai multă inovaţie 

prin lansarea primei terapii bi-

ologice dezvoltate de compa-

nie, sub brandul ILUMETRI® 

(tildrakizumab). Noul produs 

pentru tratarea pacienţilor adulţi 

cu psoriazis demonstrează în-

că o dată, în mod incontesta-

bil, implicarea şi forţa inovati-

vă a companiei Terapia.

Acţiuni de pionierat atinse 

în premieră, în ţară, de către 

Terapia. În anul 1999, Terapia 

a marcat o premieră pentru in-

dustria farmaceutică locală 

atunci când a devenit primul 

deţinător al unui Certifi cat de 

bună practică de fabricaţie 

(GMP) emis în România de 

Agenţia Naţională a Medica-

mentului, pentru produse me-

dicamentoase de uz uman.

Terapia a infi intat, de ase-

menea, in premiera, în 2002, 

primul Centru de Studii Cli-

nice de Bioechivalenţă, care 

dispunea de o unitate clinică 

proprie, cu personal califi cat.

În plus, Terapia s-a remar-

cat şi prin acreditările dobân-

dite de-a lungul timpului, fi -

ind prima companie din Ro-

mânia care a obţinut certifi ca-

rea GLP (Good Laboratory Prac-

tice – Certifi cat de Buna Prac-

tica de Laborator) şi GCP (Good 

Clinical Practice – Certifi cat de 

Buna Practica Clinica) în anul 

2003, din partea Agenţiei Na-

ţionale a Medicamentului.

Terapia sărbătoreşte 100 de ani de ştiinţă, cercetare şi inovaţie

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Medicul și deputatul PSD 

Alexandru Rafi la a spus 

despre Cluj-Napoca că va 

fi  primul oraș care va 

intra în carantină, din 

cauza festivalului Untold.

„Eu am mai spus: putem 

fi  populari sau impopulari. 

Cred că prioritatea trebuie să 

fi e funcţionarea şcolilor faţă 

în faţă, dacă nu vrem să ne-

norocim această generaţie de 

copii de tot. Chestiunea asta, 

că e 6, că e nu ştiu ce (n.r. – 

incidenţa de la care s-a decis 

să se facă trecerea la online)… 

vreau să vă zic un lucru, că 

domnul Boc este extrem de 

popular la Cluj. Domnul Boc, 

datorită faptului că a fost am-

fi trionul, susţinătorul şi pro-

motorul acestui festival de la 

Cluj va fi  şi cel care va «be-

nefi cia» de primul mare oraş 

din România în carantină – 

acesta va fi  Cluj-Napoca”, a 

declarat Alexandru Rafi la.

Andrei Baciu, secretar de 

stat în Ministerul Sănătăţii, a 

vorbit la rândul său despre 

petrecăreţii fără mască de la 

festivalurile Untold şi Saga.

„A fost creat un set întreg 

de reguli pentru astfel de 

evenimente. Dimensiunea 

culturala face parte din via-

ţa noastră. Au fost create toa-

te regulile, aşa încât orice fel 

de transmitere posibilă să fi e 

redusă la minim”, a decla-

rat Andrei Baciu, în cadrul 

ediţiei de marţi a emisiunii 

„Bună, România!”.

La remarca moderatoru-

lui legată de persoanele fă-

ră mască de la Untold şi Sa-

ga, secretarul de stat a punc-

tat că participanţii erau vac-

cinaţi sau testaţi COVID, con-

form regulilor.

„Sunt cele două aspecte ale 

responsabilităţii colective, in-

stituţionale şi individuale des-

pre care tot vorbim. Sunt ches-

tiuni pe care nu le poţi îmbu-

nătăţi peste noapte. Aici e o 

chestie care are rădăcini în stra-

turi mai profunde ale societă-

ţii”, a adăugat Andrei Baciu.

Ce spune viceprimarul 
Dan Tarcea?

Viceprimarul Dan Tarcea a 

precizat, marţi, 14 septembrie, 

că la festivalul Untold a fost 

o atmosferă destul de sigură, 

cu 75% dintre participanţi 

vaccinaţi, iar restul testaţi.

„S-a mai şi purtat mască”, 

a adăugat viceprimarul, la o 

emisiune radio locală.

Din punctul său de vedere, 

trendul cazurilor de COVID-19 

era oricum în creştere, la fel 

ca peste tot în Europa.

Va fi Cluj-Napoca primul oraș mare 
care va intra în carantină, în valul 4?
Alexandru Rafila este de părere că municipiul Cluj-Napoca ar putea fi prima metropolă care va intra 
în carantină în valul 4 al pandemiei de coronavirus

Medicul Alexandru Rafi la a spus despre Cluj-Napoca că va fi  primul oraș care va intra în carantină, din cauza Untold

Miercuri, la Cluj au fost confi rmate 170 de noi cazuri 
COVID-19, acesta fi ind cel mai mare număr din valul 4 al pan-
demiei de coronavirus.

Rata de incidență pe județ era în aceeași zi de 1,66 de cazuri la 
mia de locuitori, iar în municipiul Cluj-Napoca - 2,10.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de raportarea 
precedentă, au fost înregistrate 4.004 cazuri noi de persoane 
infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). În intervalul 
14.09.2021 (10:00) – 15.09.2021 (10:00) au fost raportate 
de către INSP 83 de decese (35 bărbați și 48 femei), ale unor 
pacienți infectați cu noul coronavirus.

În unitățile sanitare de profi l, numărul total de persoane inter-
nate cu COVID-19 este de 5.868. Dintre acestea, 696 sunt in-
ternate la ATI. Din totalul pacienților internați, 167 sunt minori, 
158 fi ind internați în secții și 9 la ATI.

Situația COVID-19 în județul Cluj:
- Total număr de teste 2.148 din care 486 diagnostic grupe de risc, 
407 teste efectuate la cerere și 1.255 teste rapide. Până în acest 
moment s-au realizat 668.379 de teste, la nivelul județului Cluj;

- 20 persoane internate în ATI;

- Total vindecați și externați 3.099 din care 2.108 din județul Cluj;

- Total decedați 1.073 din care 674 din județul Cluj.

- În acest moment sunt internați 304 pacienți.

Creștere a numărului de cazuri de COVID-19
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redactia@monitorulcj.ro

De luni, 13 septembrie, 

la terminalul „Sosiri” 

al Aeroportului Cluj, 

se derulează un proiect 

pilot pentru o perioadă de 

60 de zile pentru detecta-

rea persoanelor infectate 

cu virusul SARS-Cov-2 

cu sprijinul echipelor 

canine special pregătite 

în acest sens de către 

Centrul Chinologic „Dr. 

Aurel Greblea” Sibiu din 

cadrul Poliţiei Române.

România se numără prin-

tre puţinele ţări din lume 

care a implementat un ast-

fel de proiect.

„Considerăm că este util, 

a început deja acest pro-

iect. Sunt doi câini, mai 

sunt doar câteva aeropor-

turi în lume care folosesc 

această metodă de depista-

re a persoanelor infectate 

cu coronavirus. Acest pro-

iect este realizat de Poliţia 

Română împreună cu Direc-

ţia de Sănătate Publică”, a 

declarat directorul Aeropor-

tului Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj, David Ciceo.

Persoanele depistate 
de câini, testate gratuit

În cele două luni de zile, 

toate persoanele care tran-

zitează terminalul sosiri din 

incinta Aeroportului Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj, 

pot fi supuse verificărilor 

pentru depistarea infecţiilor 

cu virusul SARS-CoV-2 rea-

lizate de către echipele ca-

nine special pregătite.

„Până acum nu au fost 

depistate cazuri, proiectul 

este la început, dar la Si-

biu dar la Sibiu a fost de-

pistat un caz, care ulteri-

or a fost confirmat”, a afir-

mat David Ciceo.

Persoanele indicate de 

echipajele canine ca posibil 

a fi infectate sunt testate 

gratuit cu test rapid pentru 

in fec ţ ia  cu  v i rusu l 

SARS-CoV-2, de către perso-

nalul Direcţiei de Sănătate 

Publică Cluj sau personalul 

medical existent la nivelul 

aeroportului. Testele rapide 

utilizate în cadrul proiectu-

lui pilot sunt asigurate gra-

tuit de către Direcţia de Să-

nătate Publică Cluj.

„Deocamdată proiectul se 

desfăşoară pe o perioadă de 

două luni, vom vedea, în func-

ţie de efi cienţa acestui proiect 

dacă va fi  prelungit”, a mai 

adăugat Ciceo.

Echipe canine, 
„în misiune” 
pe Aeroportul Cluj
Luni a demarat proiectul pilot pentru detectarea persoanelor 
infectate cu virusul SARS-Cov-2 cu sprijinul echipelor canine 
pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj

Cainii vor detecta persianele infectate cu COVID-19

Pe Aeroportul Sibiu au fost executate 30 de misiuni cu cei 5 
câini și 3 poliţiști. Exemplarele canine au semnalat un nu-
măr total de 7 persoane dintre care una avea aproximativ 3 
săptămâni de la momentul în care a fost confi rmată ca fi ind 
infectată, o persoană a fost testată și confi rmată pozitiv cu 
test rapid și ulterior cu test PCR.

Două persoane au fost semnalate și testate negativ la tes-
tul rapid de pe aeroport dar care au fost carantinate pentru 
că nu au făcut dovada vaccinului și trei persoane semnalate 
și care au fost testate negativ cu test rapid și carantinate 
pentru că nu aveau schema completă de vaccinare, potrivit 
ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode.

Zeci de misiuni, desfășurate deja 
pe Aeroportul Sibiu

DAVID CICEO | 
directorul 
Aeroportului Cluj

 „În cazul în care câinele 
depistează la un pasager 
că ar fi  suspiciuni să fi e 
infectat cu COVID, DSP-ul 
asigură un test gratuit 
pentru acel pasager. 
Se face la sosirile 
internaționale. 
Probabilitatea ca 
pasagerii care sosesc 
pe Aeroportul Cluj să fi e 
pozitivi la coronavirus 
este destul de mică, 
întrucât la decolare, 
pasagerii trebuie să fi e 
ori vaccinați, ori să fi  
trecut prin boală sau 
să aibă test negativ, în 
general, dar considerăm 
că este un proiectul util“
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Cum îţi asiguri un preţ fix la electricitate timp de 12 luni pentru casa ta
Anul acesta a venit 

cu schimbări importante 

pe piaţa de energie elec-

trică, în contextul libera-

lizării preţului energiei 

electrice, dar şi pe piaţa 

de gaze naturale, 

în urma liberalizării 

ce a avut loc anul trecut. 

Chiar dacă nu aţi luat 

până acum o decizie 

în privinţa contractelor 

de furnizare a energiei 

electrice/gazelor natura-

le pentru casă, vă rea-

mintim că puteţi opta 

în orice moment 

pentru un produs de pe 

piaţa concurenţială.

Enel Energie şi Enel Ener-

gie Muntenia oferă o serie de 

produse destinate clienţilor 

din toate zonele ţării, cu ga-

ranţia unor preţuri fi xe la 

energia electrică pentru o pe-

rioadă de 12 luni, fi ind ast-

fel protejaţi de orice eventu-

ală creştere a preţului ener-

giei electrice în piaţă.

Mai mult, până la data de 

17 octombrie 2021, clienţii 

casnici care încheie un con-

tract de furnizare a energiei 

electrice sau/şi gaze natura-

le în piaţa concurenţială 

într-unul dintre magazinele 

Enel participante pentru lo-

curi de consum afl ate în ju-

deţele care fac parte din Te-

ritoriul Campaniei conform 

Regulamentului benefi ciază 

inclusiv de premii instant. 

Oferta este valabilă la schim-

barea titularului de contract, 

la schimbarea furnizorului 

şi/sau pentru locurile de con-

sum noi pentru oricare din-

tre ofertele-tip Enel în terme-

nii şi condiţiile menţionate în 

Regulamentul Campaniei „Va-

ra asta Enel te surprinde cu 

premii instant”. Acesta este 

disponibil pe www.enel.ro.

La Enel, contractul de fur-

nizare de energie electrică/

gaze naturale pe piaţa con-

curenţială poate fi  încheiat 

pe un interval de timp deter-

minat sau pe unul nedeter-

minat, însă perioada de va-

labilitate a unei oferte de preţ 

este de 12 luni. Înainte de ex-

pirarea acesteia, veţi primi o 

notifi care cu preţul ofertei si-

milare sau a unei alte oferte, 

valabilă pentru o nouă peri-

oadă. Puteţi alege prelungi-

rea tacită a contractului în 

condiţiile comunicate, puteţi 

opta pentru o altă ofertă de 

furnizare energie electrică/

gaze naturale de la Enel sau 

puteţi transmite notifi care de 

refuz a noilor condiţii şi de 

încetare a contractului. Este 

important să ne anunţaţi pâ-

nă la data menţionată în no-

tificarea primită fie prin 

e-mail, fi e utilizând un alt ca-

nal de comunicare despre o 

opţiune diferită, altfel oferta 

este considerată acceptată în 

mod tacit.

Ce trebuie să ştii în 
alegerea unei oferte 
de furnizare
a energiei electrice

Dacă doriţi să treceţi de 

pe piaţa pentru serviciu uni-

versal pe cea concurenţială 

sau să vă schimbaţi furnizo-

rul e bine să fi ţi atenţi la ca-

litatea serviciului de furniza-

re şi la caracteristicile produ-

sului oferit. Este important 

să puteţi alege între factura 

fi zică şi cea electronică, în-

tre mai multe canale de pla-

tă a facturii, să aveţi la dis-

poziţie canale de contactare 

diverse – telefonic, online, 

magazine -, call center spe-

cializat, precum şi centre de 

relaţii cu clienţii disponibile 

în toată ţara.

Furnizorii Enel vă pun la 

dispoziţie oferte ce conţin 

produse şi servicii cu valoa-

re adăugată, precum şi pa-

chete integrate, prin care pu-

teţi benefi cia la pachet de 

energie electrică şi de gaze 

naturale sau de pachete ca-

re includ servicii de asisten-

ţă tehnică sau alte benefi cii. 

Printr-un singur serviciu, ca-

re pune totul în acelaşi coş, 

lucrurile funcţionează mai 

repede, devin mai simple şi 

mai avantajoase.

Totodată, Enel Energie şi 

Enel Energie Muntenia vă ofe-

ră posibilitatea de a vă alege 

oferta care vi se potriveşte 

cel mai bine şi vă ajută să 

economisiţi în procesul de 

contractare sau de plata a fac-

turii prin servicii online 

(www.enel.ro) şi aplicaţii pen-

tru gestionarea contului de 

client, precum MyEnel. În 

plus, echipa dedicată de spe-

cialişti Enel vă pune la dis-

poziţie asistenţa şi informa-

ţiile de care aveţi nevoie pri-

vind furnizarea energiei elec-

trice/gazelor naturale.

Pentru a ne cunoaşte mai 

bine şi pentru mai multe de-

talii despre ofertele Enel, ne 

puteţi contacta la 021 9977 

(apel cu tarif normal) sau 

vă aşteptăm în magazinul 

Enel din oraşul Cluj-Napo-

ca, la adresa Calea Mănăş-

tur, nr. 64-66. Lista comple-

tă a magazinelor Enel inclu-

se în campania „Vara asta 

Enel te surprinde cu premii 

instant” este disponibilă pe 

www.enel.ro. 

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Sâmbătă, 18 septembrie, 

peste 100 de clujeni sunt 

aşteptaţi la „Parada 

Clujenii vor să pedaleze!”, 

pentru a cere o infrastruc-

tură mai bună pentru bici-

clete. În momentul în care 

petiţia „Clujenii vor să 

pedaleze!” va aduna 3.000 

de semnături, aceasta va fi  

depusă la cele patru pri-

mării. Până în momentul 

de faţă s-au adunat 2.480 

de semnături.

Întâlnirea participanţilor va 

fi  în faţa platoului Teatrului 

Maghiar, începând cu ora 

13:45. Startul paradei va fi  pu-

ţin după ora 14:00, urmând 

să dureze circa trei ore.

Traseu paradei: Platou Ope-

ra Maghiară/Teatrul Maghiar – 

Str. Baritiu – Piata Mihai Vi-

teazu – Strada Cuza Vodă – Pia-

ţa Avram Iancu – Strada Avram 

Iancu – Strada Universitatii – 

Piata Unirii – Str. Memorandu-

mului – Calea Motilor – Str. Va-

sile Alecsandri – Platou Opera 

Maghiară/Teatrul Maghiar.

Participanţii sunt rugaţi 

să păstreze distanţarea so-

cială şi în cazul în care pre-

zentaţi simptome de răcea-

lă sau gripă să rămână aca-

să. La eveniment vor par-

ticipa 100 de persoane.

„Am depus cerere de 

aprobare manifestaţie pu-

blică la Primăria Munici-

piului Cluj-Napoca şi vom 

avea cel mai probabil apro-

bare şi escorta de la Jan-

darmerie şi Poliţie. Apro-

barea va fi pentru 100 de 

participanţi”, au declarat 

organizatorii pe pagina de 

Facebook.

Clujenii vor să pedaleze!
Radu Boloveschi, un con-

silier local, a iniţiat la începu-

tul acestui an, o petiţie inti-

tulată „Clujenii vor să peda-

leze!” pentru a le cere prima-

rilor din Cluj-Napoca, Floreşti, 

Apahida şi Baciu să adopte şi 

implementeze o strategie pe 

10 ani pentru dezvoltarea in-

frastructurii pentru biciclete.

Clujenii care semnează a-

ceastă petiţie au ca obiectiv 

transformarea mersului pe bi-

cicletă într-o alternativă de 

transport sigură prin oraş.

„Vrem să putem folosi bi-

cicleta ca alternativă de trans-

port sigură, din fi ecare carti-

er al municipiului Cluj-Napo-

ca şi în Floreşti, Apahida şi 

Baciu pentru a ajunge la mun-

că, educaţie şi relaxare. În lip-

sa unei asemenea strategii, 

trafi cul auto va continua să 

fi e prioritar, cauzând poluare 

fonică şi afectând sănătatea 

noastră şi a copiilor noştri”, 

se arată în petiţie.

Potrivit petiţiei, strate-

gia trebuie să aibă trei 

componente:

¤ reţea de piste de biciclete 

sigură, directă, coezivă, con-

fortabilă şi atractivă;

¤ parcări de biciclete acope-

rite şi sigure în toate zonele 

rezidenţiale, inclusiv cartiere-

le cu blocuri vechi;

¤ parcări de biciclete acope-

rite şi sigure în aproprierea 

instituţiilor publice, de învă-

ţământ şi culturale.

Benefi ciile mersului 
pe bicicletă pentru clujeni

Dacă bicicleta va fi  folosi-

tă mai mult de clujeni ca mij-

loc de transport alternativ, vor 

avea parte de benefi cii pre-

cum reducerea aglomeraţiei 

în trafi c, a poluării, îmbună-

tăţirea stării de sănătate şi 

multe altele:

¤ mersul pe bicicletă reduce 

aglomeraţia în trafi cul urban, 

reduce poluarea fonică şi emi-

siile de gaze cu efect de seră 

şi particule PM 2.5;

- mersul pe bicicletă scade rata 

de mortalitate şi creşte starea 

de sănătate generală a persoa-

nelor şi la nivel de comunitate 

prin încurajarea unei vieţi acti-

ve fi zic (inclusiv cu economii 

la bugetele alocate sănătăţii);

¤ mersul pe bicicletă este sănă-

tos şi are doar efecte pozitive a-

supra populaţiei şi economiei 

unui oraş, mai ales prin încura-

jarea micilor afaceri conexe cu 

folosirea bicicletei şi reducerea 

cheltuielilor pentru întreţinerea 

infrastructurii auto;

O infrastructură corespun-

zătoare mersului pe bicicletă 

ar aduce şi un număr mai ma-

re de persoane care să folo-

sească acest mijloc de trans-

port. Acest lucru ar fi  benefi c 

atât din punct de vedere al 

economiei de timp, cât şi al 

sănătăţii populaţiei.

Marş al bicicliştilor clujeni, în weekend
Bicicliştii clujeni ies din nou în stradă pentru a cere autorităţilor să asigure siguranţa în trafic 
a celor care optează pentru acest mijloc de transport alternativ

Bicicliştii clujeni ies, din nou, în stradă pentru a cere autorităţilor să asigure siguranţa în trafi c
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• Distribuţie Energie Electrică Romania investeşte în educatie, prin 
parteneriate cu sistemul de învăţământ dual

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) 
continuă și anul acesta parteneriatul cu patru 
unităţi de învăţământ din ţară pentru susţinerea 
învăţământului în sistem dual.

În anul școlar 2021-2022 peste 250 de elevi 
vor benefi cia de bursă lunară, echipamente și 
condiţii excelente de pregătire, clasele a IX-a 
având disponibile trei profi luri de specialitate 
în domeniul energetic: exploatare joasă 
tensiune; protecţii relee, automatizări; 
exploatare centrale, staţii și reţele electrice.

Instituţiile de învăţământ partenere pentru 
acest nou an scolar sunt: Colegiul Tehnic 
Energetic Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic “Traian 
Vuia” din Oradea, Liceul Tehnologic “Dorin 
Pavel” Alba Iulia, Liceul Tehnologic Energetic 
“Elie Radu” Ploiești.

În cadrul parteneriatului DEER asigură fi ecărui 
elev al claselor profesionale pe care le susţine 
o bursă lunară în valoare de 500 lei, căreia i 
se poate adăuga un premiu de stimulare a 
performanţei de 200 de lei/lună. Elevii vor 
benefi cia de condiţii excelente de pregătire 
practică, inclusiv în instalaţiile DEER, precum 
și de echipament de lucru și de protecţie, dar 
și de examinare medicală periodică gratuită. 
După obţinerea califi cării pentru meseria de 
electrician, absolvenţii vor avea posibilitatea 
de a se angaja în cadrul Distribuţie Energie 
Electrică Romania (DEER).

Distribuţie Energie Electrica Romania, parte 
a Grupului Electrica, este cel mai important 
operator naţional de distribuţie a energiei 
electrice, cu o acoperire în 18 judeţe, din trei 
zone geografice, reprezentând 40,7% din 
teritoriul României. Prin intermediul unei 
reţele de distribuţie de 200.146 kilometri, 
DEER asigură servicii pentru peste 3,8 milioane 
de utilizatori. Serviciul PR & Comunicare DEER, 15.09.2021 

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de 
distribuţie a energiei electrice care acoperă 18 judeţe din trei zone geografi ce, reprezentând 40,7% din teritoriul României.

Compania își desfășoară activitatea în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, 
Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Vrancea, având o arie de operare de 
97.196 kilometri pătrați.

Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru peste 3,8 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele 
de distribuție de aproximativ 198.988 kilometri. 

Mai multe informații despre DEER pot fi  găsite pe platforma www.distributie-energie.ro și pe pagina de Facebook Distributie 
Energie Electrica Romania.

Săptămâna trecută, gru-

pul rus Gazprom a anun-

ţat fi nalizarea lucrărilor 

de construcţie la gazoduc-

tul Nord Stream 2, care 

este compus din două 

linii separate ce pot 

să transporte anual 55 

de miliarde de metri cubi 

de gaze din Rusia 

în Germania, o cantitate 

sufi cientă pentru aprovi-

zionarea a 26 de milioane 

de gospodării.

La rândul său, Autoritatea 

de reglementare în domeniul 

energiei din Germania (Bun-

desnetzagentur) a anunţat 

luni că are la dispoziţie pa-

tru luni pentru a fi naliza pro-

cesul de autorizare a conduc-

tei Nord Stream 2, după ce a 

primit toate documentele ne-

cesare pentru acordarea unei 

licenţe de funcţionare, din 

partea consorţiului care a con-

struit conducta.

Europa are nevoie de can-

tităţi suplimentare de gaze na-

turale, în special având în ve-

dere că preţurile în regiune 

au atins valori record înainte 

de venirea iernii.

La hub-ul de gaze TTF 

din Olanda, preţurile spot 

au depăşit marţi pragul de 

66 de euro pentru un Mega-

watt-oră, adică mai mult de 

800 de dolari pentru 1.000 

de metri cubi, în contextul 

în care gradul de umplere a 

depozitelor subterane din 

Europa este sub nivelul din 

ultimii ani pentru această 

perioadă a anului.

„Autoritatea de regle-

mentare din Germania va 

încerca, probabil, să emi-

tă toate autorizaţiile nece-

sare în cel mai rapid mod 

posibil”, a apreciat Dmitry 

Marinchenko, senior direc-

tor la Fitch.

La rândul său, Alexei Gri-

vach, de la National Energy 

Security Fund, un centru de 

reflexie pro-Kremlin, a spus 

şi el că este posibil ca au-

torităţile germane să urgen-

teze procedurile de certifi-

care, în pofida reticenţei ex-

primate de SUA şi unele sta-

te europene.

„Acest lucru nu va fi  u-

şor, ţinând cont de contex-

tul politic, dar pentru a sta-

biliza piaţa, barierele artifi -

ciale ar trebui înlăturate”, a 

spus Alexei Grivach.

Gazprom a anunţat încă 

de luna trecută că o canti-

tate de 5,6 miliarde metri 

cubi de gaze naturale ar 

putea fi livrată prin Nord 

Stream 2 până la finele a-

cestui an. Citând surse din 

apropierea acestui dosar, 

Bloomberg a dezvăluit că 

Gazprom intenţionează să 

demareze livrările de gaze 

prin prima linie a Nord 

Stream 2 la 1 octombrie, 

iar prin ambele linii de la 

1 decembrie.

Proiectul Nord Stream 

2 este însă criticat, prin-

tre altele, de SUA şi Ucrai-

na, iar Washingtonul sus-

ţine că această conductă 

va creşte dependenţa Eu-

ropei de livrările de ener-

gie din Rusia.

Ucraina şi-a reiterat marţi 

punctul de vedere. „Acest 

proiect ameninţă indepen-

denţa energetică a multor 

state est-europene şi sub-

minează securitatea Ucrai-

nei”, a declarat ministrul 

ucrainean al Energiei, Her-

man Halushchenko.

Kievul se teme că începând 

din 2024 Gazprom va înceta 

tranzitul gazelor naturale prin 

Ucraina, iar compania rusă a 

început deja să îşi reducă li-

vrările. În plus, începând din 

luna octombrie a acestui an, 

Ungaria ar putea înceta să mai 

primească gaze naturale ru-

seşti care să treacă prin Ucrai-

na, iar Polonia ar putea înce-

ta să mai utilizeze ruta de 

tranzit începând din 2023.

În replică, oficialii ruşi 

susţin că gazoductele Nord 

Stream 2 şi TurkStream sunt 

concepute pentru a îmbu-

nătăţi securitatea energeti-

că a Europei.

Preţurile record la gaze naturale ar putea 
urgenta lansarea Nord Stream 2
Preţurile record la gaze naturale ar putea urgenta acordarea aprobărilor necesare 
pentru demararea livrărilor de gaze între Rusia şi Germania prin gazoductul Nord Stream 2

Grupul rus Gazprom a anunţat fi nalizarea lucrărilor de construcţie la gazoductul Nord Stream 2

Apple Inc a lansat marţi 

iPhone 13 şi noul iPad 

mini, extinzând conectivi-

tatea 5G şi având cipuri 

mai rapide şi camere mai 

performante, fără a majora 

preţul telefonului, trans-

mit Xinhua şi Reuters.

Grupul informatic ameri-

can nu a anunţat produse sau 

caracteristici deosebite, dar 

analiştii se aşteaptă ca clien-

ţii să fi e extrem de interesaţi 

să-ţi actualizeze modelele mai 

vechi, în condiţiile în care 

companiile de telefonie au 

oferte foarte bune, înaintea 

sezonului de sărbători.

iPhone 13 va avea un nou 

cip, numit A15 Bionic, care 

permite traducerea automată 

a unui text. De asemenea, te-

lefonul are un ecran mai bun, 

o autonomie a bateriei mai 

extinsă şi modul Cinematic 

pentru schimbarea automată 

când se fi lmează. Modelul es-

te disponibil în cinci culori şi 

are o viteză mai ridicată da-

torită componentelor radio şi 

a tehnologiei 5G.

Preţul de pornire al iPho-

ne 13 va fi  de 699 dolari, în-

să companiile de telefonie ofe-

ră subvenţii de până la 700 

dolari pentru cei care îşi înlo-

cuiesc modelele mai vechi. 

Telefonul iPhone 13 Pro are 

un preţ de pornire de 999 do-

lari, iar Pro Max începe de la 

1.099 dolari, subvenţiile fi ind 

de până la 1.000 dolari. Toa-

te trei modelele vor fi  dispo-

nibile din 24 septembrie.

iPhone este cel mai impor-

tant produs al Apple, dar com-

pania se aşteaptă să înregis-

treze vânzări importante şi la 

noua serie de ceasuri inteli-

gente Apple Watch, cu un 

ecran mai mare şi care se în-

carcă mai rapid, având un preţ 

de pornire de 399 de dolari. 

Apple Watch a devenit o pia-

tră de temelie pentru segmen-

tul său de accesorii, cu vân-

zări în valoare de 30,6 miliar-

de de dolari, în creştere cu 

25%, în condiţiile în care ve-

niturile din vânzările de tele-

foane iPhone au scăzut uşor.

De asemenea, Apple a 

actualizat modelul iPad Mi-

ni cu conectivitate 5G şi a 

modificat designul. Şi mo-

delul de bază iPad are o no-

uă cameră pentru a lucra şi 

a învăţa de acasă. Modelul 

de bază iPad are un preţ de 

pornire de 329 dolari, iar 

Mini de 499 dolari. Ambe-

le vor fi disponibile de săp-

tămâna viitoare.

La Bursa de la New York, 

acţiunile Apple au scăzut cu 

1,2%, iar anul acesta titluri-

le au înregistrat un avans de 

aproximativ 11,6%.

„Se pare că nu au anunţat 

nimic revoluţionar, dar, desi-

gur, ca de obicei, au destule 

îmbunătăţiri pentru a genera 

cel puţin entuziasm în rândul 

consumatorilor”, a apreciat 

Rick Meckler, partener la 

Cherry Lane Investments.

Apple a prezentat noua generaţie 
de telefoane iPhone
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Ţările de Jos au anunţat 

marţi relaxarea restricţii-

lor legate de pandemia 

COVID-19, inclusiv sfârşi-

tul distanţării sociale dar 

şi implementarea unui 

„permis COVID” pentru a 

intra în baruri, restauran-

te şi la festivaluri, rela-

tează France Presse.

Permisul, care va arăta do-

vada vaccinării, a recuperării 

după coronavirus sau unui 

test negativ, va fi  necesar pen-

tru persoanele cu vârsta de 

cel puţin 13 ani începând din 

25 septembrie, a declarat 

prim-ministrul Mark Rutte.

Rata de contaminare este 

în scădere în Ţările de Jos, ca-

re la începutul pandemiei au 

instituit unele dintre restricţi-

ile cele mai slabe din Europa, 

dar le-au întărit în timpul unui 

al doilea val mortal.

„Sunt bucuros să anunţ 

astăzi că începând cu 25 

septembrie, distanţarea so-

cială obligatorie de 1,50 

metri va fi abandonată”, a 

declarat Rutte într-o con-

ferinţă de presă televizată. 

„Aceasta înseamnă că mai 

mulţi oameni pot merge la 

cafenea sau restaurant în 

acelaşi timp. De asemenea, 

înseamnă că festivalurile 

şi evenimentele sportive 

pot fi organizate din nou 

la capacitate maximă”, a 

explicat el.

El a subliniat de aseme-

nea că permisele sanitare 

sunt „deja utilizate în mul-

te ţări” vecine.

În Franţa, una dintre pri-

mele ţări europene ce a im-

plementat faimosul permis, 

acesta a contribuit la acce-

lerarea vaccinării împotriva 

COVID-19.

Guvernul olandez a respins 

criticile oponenţilor, precum 

politicianul populist şi coro-

nasceptic Thierry Baudet, ca-

re spune că permisul este un 

mod de a impune vaccinarea.

„Nu, utilizarea permisu-

lui coronavirus nu obligă pe 

nimeni să fie vaccinat. Pu-

teţi de asemenea efectua tes-

te pentru a putea intra un-

deva, iar pentru moment 

acestea rămân gratuite”, po-

trivit ministrului sănătăţii 

Hugo de Jonge.

Purtarea unei măşti de 

protecţie rămâne totuşi obli-

gatorie în transportul pu-

blic şi aeroporturi, dar nu 

şi în trenuri sau pe platfor-

mele de tramvai.

Ţările de Jos pun capăt 
distanţării sociale

Marea Britanie va oferi 

cetăţenilor săi de peste 50 

de ani accesul la o doză de 

ranfort împotriva COVID-19, 

în special personalului sani-

tar şi angajaţilor din reşe-

dintele pentru vârstnici, 

relatează marţi EFE.

Executivul conservator a 

luat decizia, după ce a primit 

avizul experţilor, care au re-

comandat utilizarea vaccinu-

lui de la Pfi zer/BionNTech 

pentru acest program

Experţii au considerat că es-

te „sigur” ca doza de întărire să 

fi e administrată în acelaşi timp 

cu vaccinul antigripal, care ofe-

ră imunitate pe timpul iernii.

Guvernul a informat de ase-

menea că persoanele vulnerabi-

le şi cei cuprinşi între 16 şi 65 

de ani care fac parte din catego-

riile de risc în cazul contractării 

COVID-19 vor avea acces la pri-

mirea unei doze de întărire.

Trei vaccinuri sunt avute în 

vedere în acest plan – AstraZe-

neca, Pfi zer şi Moderna – însă 

experţii au recomandat folosirea 

serului de la Pfi zer, considerând 

că este perfect tolerat şi se pre-

tează dozei de rapel.

Serul de la Pfi zer va putea 

fi  administrat inclusiv celor 

care au fost vaccinaţi cu sche-

ma completă cu serul de la 

AstraZeneca.

Britanicii vor trebui vaccinaţi 

cu doza a treia după cel puţin 

şase luni de la primirea celei 

de-a doua doze de vaccin.

După primirea mai multor 

date, experţii vor evalua dacă a-

ceastă doză de întărire va fi  ex-

tinsă şi restului populaţiei.

Vice-consilierul pe teme me-

dicale al guvernului britanic, 

Jonathan Van-Tam, a avertizat 

la o conferinţă de presă că ţa-

ra se va confrunta cu o iarnă 

„grea” şi a insistat că pande-

mia este „activă”.

El a precizat, totodată, că pro-

gramul de imunizare a avut „un 

succes incredibil”, evitând 24 de 

milioane de contagieri şi 112.000 

de decese.

Marea Britanie va oferi 
cea de-a treia doză 
de vaccin adulţilor

Pentru a putea continua 

să-şi exercite profesia, toţi 

angajaţii din sectorul sani-

tar (spitale, azile de bătrâni, 

asistenţă la domiciliu, 

medici independenţi, ambu-

lanţieri, pompieri etc.) tre-

buie să primească cel puţin 

prima doză de vaccin 

până la 15 septembrie.

La două luni după ce 

preşedintele Emmanuel Ma-

cron a stabilit această mă-

sură, există în continuare 

în rândul personalului sa-

nitar o minoritate ce refu-

ză vaccinarea. Conform ce-

lor mai recente date, până 

pe 7 septembrie puţin mai 

mult de 88% din persona-

lul spitalelor şi al centre-

lor medicalizate de îngriji-

re a bătrânilor era vaccinat 

cel puţin cu prima doză. 

În rândul medicilor procen-

tul este de 94,6%.

Vaccinarea obligatorie a 

personalului sanitar este 

doar una dintre măsurile de-

cise în Franţa de preşedin-

tele Macron în luna iulie 

pentru a combate valul pa-

tru al pandemiei provocat 

de varianta Delta mai con-

tagioasă a coronavirusului. 

A fost astfel instituit şi cer-

tificatul sanitar COVID-19 

obligatoriu pentru accesul 

în baruri, restaurante, cine-

matografe, pe stadioane, în 

numeroase spaţii comercia-

le sau în mijloacele de trans-

port pe distanţe lungi.

Aceste măsuri au avut ca 

efect intensificarea vaccină-

rii populaţiei, până în pre-

zent aproape 70% din po-

pulaţia Franţei fiind vacci-

nată împotriva COVID-19 cu 

schema completă. Pe de al-

tă parte, adversarii vaccină-

rii organizează în fiecare 

weekend manifestaţii în ora-

şele franceze.

Obligativitatea vaccină-

rii, „foarte probabilă” pen-

tru personalul medical din 

Marea Britanie

Este „foarte probabil” ca 

Marea Britanie să impună vac-

cinarea obligatorie împotriva 

COVID-19 a personalului me-

dical şi de asistenţă socială 

din prima linie, conform de-

claraţiilor făcute marţi de mi-

nistrul sănătăţii, Sajid Javid, 

transmite Reuters.

Sajid Javis a precizat că 

guvernul a lansat o consul-

tare privind protejarea paci-

enţilor vulnerabili prin im-

punerea vaccinării anti-CO-

VID şi antigripală drept con-

diţii pentru desfăşurarea ac-

tivităţii de către personalul 

medical şi de asistenţă soci-

ală din prima linie în Anglia.

„Cred că este foarte proba-

bil ca personalul NHS din pri-

ma linie, precum şi cei care 

lucrează în domeniul mai larg 

al asistenţei sociale, vor tre-

bui de asemenea să se vacci-

neze pentru a-i proteja pe cei 

din jurul lor”, a declarat Javid 

în faţa parlamentului.

„Datele continuă să arate 

că legătura dintre cazuri, spi-

talizări şi decese s-a diminu-

at semnifi cativ faţă de înce-

putul pandemiei”, se preci-

zează în planul guvernului in-

titulat „Răspunsul la CO-

VID-19: Planul pentru Toam-

nă şi Iarnă”.

Javid a declarat că guver-

nul dispune şi de un „plan 

B” de acţiune în contextul 

în care sistemul de sănăta-

te este supus unei presiuni 

prea mari.

Acest plan include, în 

anumite condiţii, obligati-

vitatea certificatului de vac-

cinare dar şi purtarea măş-

tii. De asemenea, în anu-

mite condiţii, guvernul le-ar 

putea cere cetăţenilor bri-

tanici să lucreze din nou de 

acasă, pentru o perioadă li-

mitată de timp.

Conform planului, autori-

tăţile „vor încerca să anunţe 

diferite companii şi afaceri 

private cu cel puţin o săptă-

mână înainte” de intrarea în 

vigoare a certifi catelor de vac-

cinare obligatorii.

Franţa: A intrat în vigoare 
vaccinarea obligatorie 
a personalului sanitar
Vaccinarea obligatorie împotriva COVID-19 pentru personalul sanitar 
a intrat în vigoare miercuri în Franţa

Circa 2,7 milioane de persoane din sistemul sanitar francez vor fi  obligate să se vaccineze anti-COVID-19
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj 
intermediar, în bloc nou sau 
vechi, poate fi  și la etaj înalt da-
că blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

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

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare 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 ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, 
centrală proprie, ferestre cu 
geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ 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. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

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.

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 detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 
cabană, curent electric, apă, 
adăpost găini, mese camping, 
magazie, str. Drumul Sf. Ioan 
nr. 62. Pentru informaţii supli-
mentare 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 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

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, 
cuptor cu microunde, preţ 220 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare 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

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
ră, cart. Mănăștur, str. Padin. 
Informații. suplimentare la tele-
fon 0759-660846. (4.7)

¤ P.F. dau în chirie apartament 
cu 2 camere, pe termen lung, 
cart. Mănăștur, str. Padin, et. 
7/10, termopan, balcon închis, 
C.T., mobilat, contorizat, ușă me-
tal, zonă liniștită, preţ negociabil, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 24B, 9, 52. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0752-999795. (7.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 1 came-
ră, cart. Mănăștur, zona magazi-
nului Tabita, vis-à-vis de biserică. 
Pentru detalii și inf. suplimentare 
sunaţi la 0752-999795. (4.7)

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

¤ 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 termică, 
balcon închis, preţ 350 euro, doar 
cu contract. Pentru informaţii su-
plimentare 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

¤ 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.

IMSAT SERVICE CJ SA,
cu sediul în Cluj-

Napoca,str. Bd.Muncii 
nr.279,

angajează 
electricieni sau absolvenți 

de liceu, scoala 
profesională, profi l 
instalații electrice. 
 Firma noastră oferă 

consultanță de specialitate și 
califi care la locul de muncă. 

 Oferim salarii atractive, 
tichete de masă, diurnă 

deplasări. Informații 
suplimentare la 

tel:0745/191336 Secretariat 
sau 0741/119845 
Resurse umane.

¤ 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.

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.

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

SC Mtstroy SRL Angajeaza 
2 sapatori manuali, vorbi-
tori de limba engleza, lu-
crari reabilitare apa canal, 
orasul Turda, jud. Cluj. Va 

rugam trimiteti CV 
pe email: 

contact@mtstroy.eu

Telefon: 0747979870

¤ 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 ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aș-
tept oferte 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

(10/25)

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

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

¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA 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

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

ELIECTRO

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

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

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

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de 1 persoa-
nă, în stare bună și canapea de 
două persoane. Informaţii supli-
mentare la tel. 0759-660846. 
(4.7)

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv cu 2 uși și furnir nuc, 3 sobe 
teracotă, culoare maro, pătuţ 
pentru copii din lemn cu 2 serta-
re. Tel 0264 – 424 005, 0745 
300 323.

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ 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 du-
lap cu 2 uși în partea de jos, cu 
chei, dim 205 x 90 x 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi 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 
întreţinută. Preţ negociabil. Info-
maţii la telefon 0744-613954.

MEDICALE

¤ Vând unguent pentru varice LE-
BOMECOL, 2 tuburi (Ucraina). 
Pentru alte informații sunați la te-
lefon 0759-660846. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
întrer 4-9 ani. Pentru informaţii 
la telefon 0799-725180.

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

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Tel 0264 424 005, 
0745 300 323.

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

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 
20 RON/buc. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0745-550103.

¤ Bio! Vând caș, telemea și urdă 
de calitate excepţională. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la 0755-374272.

¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preţ între 80 de 
bani și 1 RON. pentru cantităţi 
mai mari livrăm și acasă. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
0745-265436.

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

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28
Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

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 15.10.2021, 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 PUBLIC

APM CLUJ anunță publicul interesat că planul /programul:  
PUD PENTRU DEMOLARE CONSTRUCŢIE, CONSTRUIRE HALĂ 
CU FUNCŢIUNI COMERCIALE, ÎMPREJMUIRE TEREN, 
AMENAJARE TEREN ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI în județul 
Cluj, municipiul Dej, str. Vâlcele CF nr. 63761, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

  Titular SC SPERA SH IMPEX SRL cu sediul în Dej, str. 
Mărășești nr. 9, bl. F2, jud. Cluj

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99,bl 9B, 
cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264441914, email 
reglementari@apmcj.anpm.ro în zilele luni-joi  între orele 
09-14, vineri între orele 09-13 în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 
interesat că planul „PUZ introducere teren în intravilan în 
vederea construirii- Centrală electrică fotovoltaica de 450 
kw instalată pe sol pe structură metalică, împrejmuire, 
branşamente la utilităţi“, realizat în municipiul Dej, strada 
Dumbrava Roșie, nr. 44, C.F. 58679, judeţul Cluj, titular: 
S.C. THREE PHARM S.R.L., nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, 
fax 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-joi între orele 9-14 și vineri 9-13 în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNT  PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI 
DE INCADRARE 

C.N.A.I.R. – D.R.D.P. CLUJ, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, (continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului fără 
efectuarea evaluării de impact asupra mediului şi fără 
evaluarea impactului asupra corpurilor de apă) pentru 
proiectul “POD PE DN 1 KM 458+872” în comuna Tureni, 
sat Mărtinești, nr.F.N., judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenția 
pentru Procția Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, strada Calea 
Dorobanților, nr.99, județul Cluj și la următoarea adresa 
web:www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

MATEI COSMIN anunță inițierea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru „Elaborare documentaţie PUD şi documentaţie 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a 
obiectivului de casă unifamilială, acces, împrejmuire, 
branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi urbane“, 
situat în com. Săvădisla, sat. Săvădisla, nr. 235O, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Săvădisla, compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU 

S.C. PRODVINALCO S.A. anunţă iniţierea planului 
urbanistic de detaliu pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire imobil cu funcţiuni mixte, împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, organizare de șantier, amplasat pe 
str. Horea nr. 33-35 și str. Crișan nr. 26.

Consultarea propunerii se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj -Napoca, Serviciul Urbanism, cam 62.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar provizoriu al 
societăţii Fantasy Flowers Decor S.R.L. (în insolvenţă, in insolvency, en procedure 
collective), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, nr. 23, ap. 10, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/832/2011, CUI 28284743, conform 
Sentinţei civile nr. 1617/2021 pronunţată în Ședinţa publică din data de 09.09.2021, în 
dosarul nr. 385/1285/2021 afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Fantasy Flowers Decor S.R.L. (Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, 
nr. 23, ap. 10, jud. Cluj) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în formă 
generală, prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii 
societăţii debitoare este 25.10.2021.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor este 15.11.2021.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul 
judiciar provizoriu în tabelul preliminar de creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului 
de creanţe este 09.12.2021.

4. Data primei adunări a creditorilor este 19.11.2021, ora 10.00, și va avea loc la sediul 
administratorului judiciar provizoriu SOLVENDI S.P.R.L. – Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, 
et. II, jud. Cluj.

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !
Ca urmare a restricţionării circulaţiei rutiere în zona 

Parcului Central, în perioada 16.09.2021 ora 05:00 – 
19.09.2021 orele 23:00, CTP Cluj-Napoca S.A. va opera 
următoarele modifi cări de trasee:

Linia 30 de autobuze va circula deviat, după cum urmează:

Dus: Din P-ţa 14 Iulie, Pod Garibaldi, str. Uzinei Electrice, 
Aleea Stadion, Strada George Coșbuc. Se suspendă staţia 
Cluj Arena, staţia Hotel Sport. Se alocă suplimentar fosta 
staţie Uzinei Electrice.

Întors: De pe str. G. Coșbuc va circula deviat pe Aleea 
Stadion, Uzinei Electrice, Pod Garibaldi. Se suspendă staţia 
Chios și Splaiul Independenţei. Se alocă suplimentar fosta 
staţie Sala Polivalentă.

În intervalul de timp : 18.09.2021, ora 05:30, până în 
data de 19.09.2021, ora 23:30; va fi  închisă total circulaţia 
rutieră pe Splaiul Independenţei, de la Podul Garibaldi până 
la intersecţie cu str. G. Coșbuc. Tramvaiele vor fi  înlocuite 
cu autobuze, care vor circula pe linia 101B Str. Bucium – 
P-ta Gării (traseu deviat în ambele sensuri din Spl. 
Independenţei pe str. Garibaldi – P-ţa 14 Iulie – Str. O. Goga 
– Pod Napoca – Spl. Independenţei – str. Bariţiu – Str. Horea 
– P-ţa Gării). Se suspendă staţia Cluj Arena.

Pe linia 100 P-ţa Gării – B-dul Muncii vor circula tramvaie.
Începând cu data de 16.09.2021 ora 05:00, traseul liniei 

metropolitane M 26 va avea următorul traseu: str. Plopilor, 
strada Uzinei Electrice, Aleea Stadion, strada George Coșbuc, 
str. Cardinal Iuliu Hosu, Opera Maghiară, Splaiul 
Independenţei, str. G. Coșbuc, Calea Mănăștur.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

ANUNȚ DE MEDIU

EPARHIA REFORMATĂ DIN ARDEAL, titular al proiectului 
„Construire staţie de epurare containerizată cu evacuare în bazine 
vidanjabile“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire 
staţie de epurare containerizată cu evacuare in bazine vidanjabile“, 
propus a fi  amplasat în comuna Aiton, sat Aiton, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr 99, în zilele de luni – joi între orele 9.00 – 
14.00, vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet A.P.M. Cluj.
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Derby local 
la handbal feminin
Echipa de handbal feminin 
va întâlni vineri, 17 septem-
brie, echipa CS L. Rebreanu 
Turda într-un meci din ca-
drul Diviziei A, seria B, eta-
pa a 2-a. Meciul se va des-
fășura la Sala „Gheorghe 
Roman” din Cluj începând 
cu ora 17:00.
„Începem campionatul îm-
potriva unei echipe a Turzii 
care, deși e nouă în Divizia 
A, are în componenţă jucă-
toare bune. Nu vom descon-
sidera echipele din campio-
nat și începem cu gândul de 
a lua fiecare meci în parte 
astfel încât la final să ne bu-
curăm. Fetele sunt nerăbdă-
toare să înceapă campiona-
tul și să arate de ce sunt în 
stare” , a declarat Ioan Ani 
Senocico, directorul tehnic 
al sportivelor.
Partida se va desfășura fără 
spectatori din cauza faptului că 
sala nu întrunește condiţiile 
pentru prevenirea răspândirii 
virusului Sars-Cov-2.

Cătălin Tecuceanu 
a stabilit un nou 
record naţional
Atletul român Cătălin 
Tecuceanu a câștigat, marţi, 
proba de 800 m din cadrul con-
cursului de la Zagreb, 
Memorialul „Boris Hanzekovic”, 
etapă din World Athletics 
Continental Tour 2021, cu un 
nou record naţional, 1 min 44 
sec 93/100.
Vechiul record data din 9 
aprilie 1985 și îi aparţinea lui 
Petre Drăgoescu, cronome-
trat la Kobe (Japonia) în 1 
min 45 sec 41/100.
Tecuceanu (22 ani) nu a reu-
șit calificarea la Jocurile 
Olimpice, dar are trei victorii 
în ultimele sale patru curse în 
circuitul internaţional, notea-
ză World Athletics.
Atletul român i-a devansat 
pe britanicii Daniel Rowden 
(1:44.98) și Elliot Giles 
(1:45.01). Vicecampionul 
mondial bosniac Amel Tuka 
a abandonat după 600 de 
metri.

Dindiligan a semnat 
cu CSM Bucureşti
CSM București a transferat-o, 
miercuri dimineaţa, pe extre-
ma stânga Alexandra 
Dindiligan, care a evoluat pâ-
nă acum la HC Zalău, a anun-
ţat clubul bucureștean pe si-
te-ul său oficial.
Dindiligan, în vârstă de 24 de 
ani, a fost adusă pentru a 
acoperi golul din flancul 
stâng al campioanei după ac-
cidentările franţuzoaicei 
Siraba Dembele și olandezei 
Martine Smeets.
Alexandra Dindiligan, născu-
tă pe 16 februarie 1997, la 
Galaţi, a câștigat aur la 
Campionatul Mondial de ju-
nioare în 2014, în 
Macedonia, dar și bronz la 
Campionatul Mondial pentru 
tineret din Rusia, în 2016. Ea 
și-a început cariera sportivă 
la Handbal Art Galaţi, iar ul-
terior a evoluat la CNOE 
Râmnicu Vâlcea. La senioare 
și-a făcut debutul la ''U'' Cluj, 
echipă la care a evoluat din 
2015 până în 2020, când s-a 
transferat la HC Zalău.

Pe scurt

PUBLICITATE

Liga 1 va avea sistem VAR 

din sezonul următor, 

conform unor declaraţii 

făcute de vicepreşedintele 

Comisiei Centrale 

a Arbitrilor.

Vicepreşedintele Comisi-

ei Centrale a Arbitrilor, Ale-

xandru Deaconu, a anunţat, 

joi, că pregătirea arbitrilor 

pentru implementarea VAR 

va dura 10 luni din acest 

moment, urmând să se în-

cheie în luna iulie a anului 

viitor, ceea ce înseamnă că 

arbitrajul video va fi intro-

dus în Liga I începând cu 

ediţia 2022-2023.

Anterior, termenul estimat 

pentru folosirea VAR în Ro-

mânia era luna aprilie 2022, 

mai exact odată cu începerea 

play-off-ului/play-out-ului edi-

ţiei 2021-2022 a Ligii I.

„Suntem în faza de pre-

gătire offline a proiectului 

VAR. Săptămâna trecută am 

primit toate echipamentele 

şi începând din această săp-

tămână am dat drumul pre-

gătire arbitrilor. Aşa cum 

am spus, noi avem nevoie 

de 10 luni pentru pregăti-

rea arbitrilor. Iar această 

pregătire este făcută în se-

rie, nu poate fi făcută în pa-

ralel. Adică trebuie să în-

cheiem primul pas pentru 

a trece la al doilea. Mai 

mult, FIFA monitorizează 

atent acest proces şi pen-

tru a putea trece la urmă-

torul pas e nevoie de vali-

dare şi de aprobare din par-

tea celor de la FIFA. Acest 

proiect necesită foarte mult 

timp. Avem 50 de arbitri şi 

fiecare dintre ei trebuie să 

stea cel puţin o oră doar ca 

să se familiarizeze cu sis-

temul. Sunt paşi pe care nu 

putem să îi sărim. Când va 

fi implementat sistemul nu 

pot să spun, depinde şi de 

cum se mişcă arbitrii şi de 

cum vom reuşi să avem toa-

te materialele necesare pen-

tru pregătirea lor. E un pro-

ces foarte, foarte compli-

cat”, a spus Deaconu, care 

este managerul de proiect 

pentru implementarea arbi-

trajului video.

Sistemul VAR va fi introdus în Liga I 
începând cu sezonul 2022-2023

Cristi Balaj este noul pre-

şedinte al celor de la CFR 

Cluj, dar îşi va începe 

mandatul doar după 

ce fi nalizează 

noua lege anti-doping.

Cristi Balaj a confirmat 

pe pagina lui de Facebook 

că a ajuns la o înţelegere cu 

şefii lui CFR Cluj şi urmea-

ză să se alăture echipei din 

Gruia pe postul lăsat liber 

de Marian Copilu.

„Confi rm înţelegerea cu 

CFR Cluj, aceasta urmează 

să fi e parafată în perioada 

următoare. În urma discuţi-

ilor cu acţionarii, am rămas 

plăcut impresionat de pro-

iectele serioase pe care mi 

le-au prezentat, în mod spre-

cial de cel al înfi inţării unei 

academii de juniori care va 

aduce un plus valoare nu 

doar pentru viitorul clubu-

lui, cât şi pentru echipa na-

ţională. Discuţiile abordate 

au vizat atribuţiile funcţiei 

de preşedinte, iar singurul 

subiect legat de arbitraj a 

fost nevoia implementării 

sistemului VAR în România 

pentru a elimina greşelile 

majore”, a scris Balaj pe pa-

gina de Facebook.

Fostul arbitru a ţinut însă 

să menţioneze că se va ală-

tura lui CFR Cluj doar dcupă 

ce noua lege anti-doping va 

fi  fi nalizată.

CFR Cluj are un nou 
președinte de club

Jablonec – CFR Cluj este 

meciul prin care pentru 

„feroviari” începe aventura 

în grupele Conference 

League. Iar conducătorii 

echipei din Gruia îşi doresc 

un parcurs cât mai lung, 

motiv pentru care a şi fost 

înlocuit Marius Şumudică, 

readus fi ind Dan Petrescu pe 

banca tehnică a ardelenilor.

CFR Cluj a pierdut primele 

puncte în Liga 1, după ce în pri-

mele şapte etape a înregistrat şap-

te victorii. „Feroviarii” au fost în-

vinşi la FC Botoşani, însă cu o 

victorie în Cehia, la Jablonec, în-

frângerea din Moldova va fi  uita-

tă. Cehii de la Jablonec sunt de 

abia pe locul 11 în campionat, du-

pă primele şapte etape scurse, în 

care au marcat doar trei goluri. 

Jablonec a terminat pe poziţia a 

treia în ultimul sezon, în spatele 

campioanei Slavia Praga şi a ce-

lor de la Sparta Praga.

Cine este Jablonec, 
adversara lui CFR Cluj

Lotul celor de la Jablonec 

este estimat la aproximativ 10 

milioane de euro. Jablonec nu 

a câştigat niciodată titlul în Ce-

hia, ci are doar două Cupe câş-

tigate. Cei mai bine cotaţi ju-

cători sunt Jaroslav Zeleny, 

fundaş stânga, respectiv Libor 

Holik, fundaş dreapta, cotaţi 

fi ecare la 900.000 de euro. În 

comparaţie, lotul lui CFR Cluj 

este estimat undeva la aproxi-

mativ 32.000.000 de euro.

Jablonec a terminat pe po-

ziţia a 3-a în Cehia, sezonul 

trecut, în spatele Slaviei şi 

Spartei Praga. Astfel că şi-a 

obţinut drepturile de a juca 

în Europa League.

Cehii au jucat cu o fostă ad-

versară a lui CFR Cluj, Celtic. Sco-

ţienii au câştigat în Cehia cu sco-

rul de 4-2, în tur, pentru Jablonec 

marcând Pilar, mijlocaş, respec-

tiv Bitton, în proprie poartă. În 

retur a fost 3-0 pentru Celtic.

Jablonec a ajuns în Conferen-

ce League după ce a reuşit să 

treacă de Zilina. A fost 5-1 pe te-

ren propriu, patru dintre goluri 

fi ind marcate în prima repriză. 

Kratochvil şi-a trecut în cont o 

„dublă”, iar Dolezal şi Povaza-

nec au punctat câte o dată. Mar-

tinec a avut ultimul cuvânt de 

spus. Jablonec a câştigat şi în re-

turul din Slovacia cu scorul de 

3-0. Plestil, Vanicek şi Cvancara 

au avut câte o reuşită.

În ultima etapă de cam-

pionat Jablonec a câştigat cu 

1-0, golul victoriei fi ind re-

uşit de Malinsky, în faţa ce-

lor de la Karvina. Adversara 

de joi a lui CFR Cluj nu are 

un început bun de campio-

nat. După primele şapte eta-

pe a obţinut doar opt punc-

te, fi ind pe poziţia a 11-a, 

două victorii, două rezulta-

te de egalitate şi trei înfrân-

geri. Cinci goluri a marcat 

Jablonec şi a primit 11.

Petrescu adus să oprească 
haosul la CFR Cluj

Dan Petrescu a început 

al treilea mandat pe ban-

ca lui CFR Cluj cu o în-

frângere. A fost primul in-

succes după primele şap-

te etape care au culminat 

cu şapte victorii.

„Bursucul” s-a arătat ne-

mulţumit de rezultat, nu şi 

de jocul echipei sale. 

Bălgrădean a fost titular în-

tre buturi, după plecarea 

lui Arlauskis, iar acest lu-

cru s-a văzut. Portarul lui 

CFR Cluj a greşit la faza 

golului pe care ardelenii 

l-au încasat. S-a terminat 

1-0 pentru FC Botoşani, iar 

„feroviarii” se află pe pri-

ma poziţie a clasamentului, 

cu patru puncte mai multe 

decât Rapid Bucureşti.

În rest, meciurile lui CFR 

Cluj au însemnat doar vic-

torii în campionat. „Ferovi-

arii” au marcat 13 goluri şi 

a primit cinci.

Ardelenii au ajuns în Con-

ference League după ce au 

fost eliminaţi din prelimina-

riile Ligii Campionilor de 

Young Boys Berna. Elveţie-

nii au ajuns în cele din ur-

mă în grupele UEFA Cham-

pions League. Apoi, în Eu-

ropa League, Steaua Roşie 

Belgrad a fost prea mult pen-

tru CFR Cluj.

CFR CLUJ DEBUTEAZĂ ASTĂZI ÎN CONFERENCE LEAGUE! 

Campioana joacă în Cehia
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 22:00, împotriva lui FK Jablonec în Grupa D din Conference League

CFR Cluj debutează în grupele Europa Conference League împotriva lui Jablonec
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