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ACTUALITATE

Autobuz cu hidrogen, 
testat la Cluj-Napoca
În următoarele luni, autobuzul Solaris 12 
cu hidrogen va fi  prezent în douăsprezece 
oraşe din România.  Pagina 6

CULTURĂ

Sinagoga Neologă, 
o poveste 
cu adevărată tristă
Sinagoga a fost construită între anii 
1886-1887 în stilul maur, după proiectele in-
ginerului feroviar Isidor Hegner.  Pagina 7

EDUCAȚIE

Şcolile din Cluj, afectate 
grav de COVID-19
În Cluj-Napoca, 76 de şcoli, grădiniţe şi li-
cee au cel puţin o clasă suspendată din ca-
uza infecţiei cu Covid-19.  Pagina 4

EDUCAȚIE

15% din preşcolari 
și elevi studiază online
459.284 de copii, aproximativ 15% din nu-
mărul total de elevi şi preşcolari din sistemul 
de învăţământ studiază online.  Pagina 4

SPORT

Dan Petrescu, dezamăgit 
de atitudinea CFR-iştilor
Antrenorul lui CFR Cluj este dezamăgit de 
modul în care s-au prezentat jucătorii la 

meciul cu Rapid din Liga 1.  Pagina 12

MAPAMOND

Restricţii dure în Auckland
Auckland, cel mai mare oraş din Noua Zee-
landă, va rămâne sub incidenţa restricţiilor 
anti-COVID pentru încă 14 zile.  Pagina 8
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

371 1.053 664 86 80 8
Situația epidemiologică în județul Cluj – 18 octombrie 2021

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Focar COVID-19 la un azil de bătrâni din comuna Dăbâca
26 de cazuri de COVID-19 au fost depistate la un azil de bătrâni din satul Luna de Jos, comuna Dăbâca. Pagina 5

PUBLICITATE

Sala Polivalentă NU 
se transformă în spital!

Reamenajarea spitalului în Sala Polivalentă, o soluție „inoportună”?
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca nu va mai fi transformată în spital COVID-19, 
deși valul patru al pandemiei a afectat serios spitalele din municipiu. Pagina 5
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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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Profesorul clujean spune 

că „nu putem susţine 

o variantă libertariană, 

în care sănătatea cade în 

plan secund, iar pacienţii 

sunt lăsaţi să se descurce 

pe cont propriu”.

„Votez împotriva părelologi-

ei. Discuţia este în contratimp 

cu vremurile şi total lipsită de 

empatie. Sute de oameni pier 

zilnic în spitale din cauza CO-

VID 19, peste 15 000 de persoa-

ne infectate sunt diagnosticate 

zilnic. Acum este nevoie, pe lân-

gă compasiunea noastră pentru 

cei afl aţi în suferinţă, de supli-

mentarea fondurilor pentru achi-

ziţionarea unor tratamente de 

ultimă oră atât de necesare pa-

cienţilor COVID 19 dar şi celor-

laţi pacienţi cu boli cronice”, a 

declarat chirurgul Patriciu Achi-

maş-Cadariu.

El spune că este nevoie ca 

sistemul de sănătate să func-

ţioneze pe baza solidarităţii 

şi echităţii.

„Niciun cetăţean român nu 

trebuie lăsat să înfrunte de 

unul singur o problemă de să-

nătate. Toţi contribuim pen-

tru ca atunci când vom fi  bol-

navi să putem benefi cia de 

acelaşi tratament, cel puţin în 

teorie, pentru că practica ne 

contrazice de multe ori şi, de-

sigur, sistemul e perfectibil, 

putem să discutăm şi acest 

aspect. Uniunea Europeană 

este construită pe un funda-

ment social, cel puţin din 

punct de vedere al sănătăţii 

iar noi suntem parte a aces-

tei familii europene.

Nu putem încuraja, în 2021, 

într-o epocă în care vorbim, 

spre exemplu, de un plan eu-

ropean de combatere a cance-

rului, de echitate la nivel euro-

pean în faţa unei boli care cos-

tă foarte mult şi pentru a cărui 

tratament se investeşte enorm, 

aplicarea unor principii cum 

sunt cele propuse de ministrul 

de Finanţe şi care nu se potri-

vesc nici într-un fel cu acest tip 

de politică europeană.”

Mai multă transparenţă 
în ceea ce priveşte 
defi citul sistemului 
public de sănătate

Secretarul Comisiei pen-

tru sănătate şi familie ce-

re mai multă transparenţă 

în ceea ce priveşte defici-

tul sistemului public de 

sănătate:

„Ştim că există un defi-

cit, nici măcar acel deficit 

nu îl ştim niciodată, ştim 

că nu există transparenţă 

în circulaţia banului, ştim 

că acea taxă pe viciu, pe 

alcool, pe tutun ajunge la 

Ministerul Finanţelor. Am 

sesizat acestă problemă şi 

când am eram ministru al 

Sănătăţii, a fost o luptă şi 

atunci să ne lămurim ce se 

întâmplă cu banii aceia, 

unde merg. Întotdeauna 

ne-am izbit de o opacitate 

totală. Ar fi interesant să 

aflăm cât colectăm din ta-

xa aceea şi cât primeşte 

Ministerul Sănătăţii”, a mai 

afirmat deputatul Patriciu 

Achimaş-Cadariu.

Deputatul Patriciu Achi-

maş-Cadariu a fost ministru 

al Sănătăţii în Guvernul Ci-

oloş. Este medic primar gi-

necolog, medic specialist în 

chirurgie generală, cu supra-

specializare în ginecologie 

oncologică şi chirurgie on-

cologică. Este medic primar 

în cadrul Secţiei Chirurgie 

Oncologică I. Doctor în şti-

inţe medicale, este totodată 

profesor doctor Disciplina 

Chirurgie Oncologică şi Gi-

necologie Oncologică la UMF 

Cluj. Este totodată şi preşe-

dinte al Comisiei parlamen-

tare pentru controlul şi com-

baterea cancerului.

Achimaş, deputat de Cluj: 
„Plafonarea contribuţiei 
ar fi o lovitură de grație”
Deputatul PSD de Cluj, prof. univ. dr. Patriciu Achimaş-Cadariu îi cere ministrului 
demis al Finanţelor să renunţe la ideea plafonării contribuţiei la sănătate 

Jaf la o casă de schimb 
valutar din Cluj

Un jaf la o casă de schimb valutar a avut 
loc, duminică, în cartierul Mărăști din 
Cluj-Napoca. Un bărbat a ameninţat casiera 
și a încercat să fure banii, însă în cele din 
urmă planul său a eșuat.
Hoţul s-a precipitat în momentul în care a 
fugit cu prada și a pierdut o parte din bani.
Bărbatul a încercat să fure banii după ce a 
ameninţat-o pe casieră și a folosit un spray 
paralizant asupra ei.
„În jurul orei 15.30, Poliţia municipiului 
Cluj-Napoca a fost sesizatã cu privire la fap-
tul cã, o persoană ar fi  sustras bunuri din 
interiorul unei case de schimb valutar.
La faţa locului s-a deplasat echipa 
operativã constituită la nivelul Ipj Cluj, fi-
ind efectuate investigaţii pentru comite-
rea faptei de tâlhărie calificată, în vede-
rea identificării autorului faptei, stabilirii 
imprejurărilor comiterii acesteia, precum 
și a prejudiciului cauzat. Cercetările preli-

minare au stabilit că bunurile ar fi fost 
sustrase dupa utilizarea unui spray iri-
tant-lacrimogen asupra angajatului socie-
tăţii”, arată poliţiștii clujeni.

Exemplu semnificativ
În cadrul verifi cărilor asupra modului în ca-
re sunt respectate măsurile adoptate pentru 
prevenirea SARS COV-2, de către operatorii 
economici, la data de 17 octombrie a.c., în 
jurul orei 03.00, poliţiștii Secţiei 4 Poliţiei 
Cluj-Napoca, spijiniţi de jandarmi din cadrul 
Grupării Mobile de Jandarmi și 
Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Cluj 
au efectuat un control în interiorul unui lo-
cal public, unde, în acel moment se afl au 
mai multe persoane.
În total, în urma controlului au fost aplicate 
15 sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în 
valoare de 9.600 de lei.
Abaterile înregistrate conform prevederilor 
Legii nr. 55/2020 au vizat nerespectarea 
prevederilor referitoare la obligaţia persoa-
nelor de a prezenta dovada vaccinării, tes-
tării sau vindecării de infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 prin intermediul certifi catelor 
digitale ale Uniunii Europene privind 
Covid-19, pentru a participa la anumite ac-
tivităţi, fi ind astfel aplicate 13 sancţiuni 
contravenţionale, cu amenzi în valoare to-
tală de 9.000 de lei.
Alte două sancţiuni au fost aplicate în baza 
Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și 
combaterea efectelor consumului produse-
lor din tutun.

Amenzi de peste 9.000 
de lei pentru clujeni
Acţiunile preventiv-reactive desfășurate în 
municipiul Cluj-Napoca în cursul zilei de 17 
octombrie au condus la legitimarea unui 
număr total de 117 persoane și verifi carea 
în trafi c a 71 de autovehicule.
De asemenea, verifi cările au vizat modul în 
care sunt respectate măsurile adoptate 
pentru prevenirea SARS COV-2, de către 
operatorii economici.
În cadrul controalelor derulate în trei inter-
vale orare (16.30-20.00, 20.00-22.00, 
22.30-01.30) au fost constatate încălcări 
ale prevederilor Legii 61/1991, ale celor re-
feritoare la circulaţia vehiculelor pe drumu-
rile publice, dar și ale Legii 55/2020.
În total au fost aplicate 38 de sancţiuni 
contravenţionale.
Totodată, în cadrul fi ltrelor rutiere organiza-
te, poliţiștii rutieri au reţinut patru permise 
de conducere și au constatat două infracţi-
uni la regimul rutier.

Pe scurt
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nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor
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Un număr de 459.284 de 

copii, reprezentând apro-

ximativ 15% din numărul 

total de elevi şi preşcolari 

din sistemul de învăţă-

mânt, studiază online, a 

anunţat miercuri minis-

trul interimar al Educaţiei, 

Sorin Cîmpeanu.

„6 din 7 copii care merg la 

şcoală/ grădiniţa merită tot e-

fortul şi toată atenţia autori-

tăţilor. Numărul de copii/ elevi 

care studiază online, indife-

rent de cauză, este de 459.284 

(aproximativ 15% din numă-

rul total de elevi şi preşcolari 

din sistemul de învăţământ)”, 

a precizat Cîmpeanu.

Potrivit Ministerului Edu-

caţiei, 16.316 preşcolari/ 

elevi şi 5.425 de angajaţi din 

educaţie au fost confirmaţi 

cu Covid-19.

Scenariile de funcţionare

Scenariul 1 – Incidenţa 

cumulată în ultimele 14 zi-

le a cazurilor din localita-

te mai mică sau egală cu 

6/1.000 de locuitori: parti-

ciparea zilnică cu prezenţă 

fizică a tuturor antepreşco-

larilor, preşcolarilor şi ele-

vilor în unităţile de învăţă-

mânt, cu respectarea şi a-

plicarea tuturor normelor 

de protecţie.

Scenariul 2 – Incidenţa 

cumulată în ultimele 14 zi-

le a cazurilor din localitate 

este mai mare de 6/1.000 

de locuitori până la institu-

irea stării de carantină la ni-

velul localităţii:

a) Participarea zilnică cu 

prezenţă fizică în unităţile 

de învăţământ a tuturor an-

tepreşcolarilor, preşcolari-

lor şi a elevilor din învăţă-

mântul special, cu respec-

tarea şi aplicarea tuturor 

normelor de protecţie;

b) Participarea zilnică, în 

sistem on-line, a tuturor ele-

vilor, cu excepţia celor din în-

văţământul special.

Ce se întâmplă 
când apare un caz 
de COVID în clasă

La apariţia unui caz de Co-

vid-19 în clasă, elevii din cla-

sele a VII-a şi a VIII-a şi cei din 

liceu pot continua cursurile la 

şcoală doar dacă sunt vaccinaţi 

sau trecuţi prin boală.

În cazul copiilor din pre-

şcolar şi a celor de până la 

clasa a VI-a, cursurile trec în 

online pentru 14 zile, dar se 

poate veni la şcoală din ziua 

8, în urma testării antigen, cu 

test COVID negativ. Testarea 

se organizează în şcoală.

În cazul în care părinţii re-

fuză testarea copiilor în ziua 

8, acei copii continuă corsu-

rile online până în ziua 14.

În cazul copiilor din clase-

le a VII-a, a VIII-a şi a celor 

de liceu, la apariţia unui caz 

de COVID într-o clasă pot con-

tinua cursurile la şcoală ele-

vii vaccinaţi anti-COVID şi cei 

trecuţi prin boală în ultimele 

180 de zile. Elevii nevaccinaţi 

vor trece în online, cu posibi-

litatea testării în ziua 8.

15% din elevii şi preşcolarii din ţară studiază online

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca, 76 de şcoli, 

grădiniţe şi licee au cel 

puţin o clasă suspendată 

din cauza infecţiei cu 

Covid-19 în rândul elevilor 

sau al profesorilor.

IŞJ a publicat pe pagina 

web a instituţiei situaţia tutu-

ror şcolilor din judeţul Cluj, 

în ceea ce priveşte scenariile 

de funcţionare în valul patru 

al pandemiei de Covid-19. Da-

tele sunt valabile pentru da-

ta de 18 octombrie, ora 11:00.

Având în vedere faptul că 

virusul pandemic s-a răspân-

dit mult şi în rândul copiilor, 

în prezent există 76 de şcoli 

din municipiul Cluj-Napoca în 

care există cel puţin o clasă 

suspendată şi cel mult toate 

clasele (lucru care s-a întâm-

plat doar în cazul unei unităţi 

de învăţământ). La Şcoala Post-

liceală „F.E.G” Cluj-Napoca, 

toate clasele sunt suspendate, 

iar la Şcoala Primară Mon-

tessori Cluj-Napoca copii ur-

mează scenariul 2, hibrid.

Lăsând aceste unităţi de 

învăţământ la o parte, există 

un liceu de top care are cele 

mai multe clase suspendate, 

dar nu este încă închis: Lice-

ul Naţional „George Coşbuc”, 

cu 15 clase suspendate din 

cauza Covid-19, în care copii 

urmează cursuri online.

Câteva şcoli şi grădiniţe 
cu clase suspendate, 
din Cluj-Napoca

1. Şcoala Primară Montessori 

Cluj-Napoca – scenariul 2

2. Şcoala Primară „Panda” 

Cluj-Napoca – 4

3. Şcoala Postliceală „F.E.G.” 

Cluj-Napoca – toate clase-

le suspendate

4. Şcoala Gimnazială Refor-

mată „Talentum” Cluj-Napo-

ca – 3

5. Şcoala Gimnazială Interna-

ţională „Spectrum” Cluj-Na-

poca – 1

6. Royal School In Transylva-

nia doua clase suspendate

7. Liceul Teoretic Creştin „Pro 

Deo” Cluj-Napoca – 5

8. Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Na-

poca – 2

9. Liceul Tehnologic Ucecom 

„Spiru Haret” Cluj-Napoca – 1

10. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Stejarul Pitic” Cluj-Na-

poca – 2

11. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Sfântul Stelian” 

Cluj-Napoca – 2

12. Grădiniţa Cu Program Prelun-

git „Camigo” Cluj-Napoca – 1

13. Centrul Şcolar Pentru Edu-

caţie Incluzivă Cluj-Napoca – 5

Colegii cu clase 
suspendate în Cluj-Napoca

14. Colegiul De Muzică „Si-

gismund Toduţă” Cluj-Napo-

ca – 7

15. Colegiul Economic „Iuli-

an Pop” Cluj-Napoca – 5

16. Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă” Cluj-Napoca – 11

17. Colegiul Naţional „Geor-

ge Bariţiu” Cluj-Napoca – 4

18.  Colegiul  Naţ ional 

„George Coşbuc” Cluj-Na-

poca – 15

19. Colegiul Naţional „Ghe-

orghe Şincai” Cluj-Napo-

ca – 5

20. Colegiul Naţional Pedago-

gic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Na-

poca – 8

21. Colegiul Ortodox Mitropo-

litul „Nicolae Colan” Cluj-Na-

poca – 3

22. Colegiul Tehnic „Ana As-

lan” Cluj-Napoca – 4

23. Colegiul Tehnic „Anghel 

Saligny” Cluj-Napoca – 5

24. Colegiul Tehnic „Raluca 

Ripan” Cluj-Napoca – 4

25. Colegiul Tehnic De Comu-

nicaţii „Augustin Maior” 

Cluj-Napoca – 3

26. Colegiul Tehnic De Trans-

porturi „Transilvania” Cluj-Na-

poca – 3

27. Colegiul Tehnic Energetic 

Cluj-Napoca – 1

Grădiniţe cu clase 
suspendate în Cluj-Napoca

28. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Albă Ca Zăpada” 

Cluj-Napoca – 2

29. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Căsuţa Poveştilor” – 

Structura 2 Cluj-Napoca – 1

30. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Degeţica” – Structura 

1 Cluj-Napoca – 1

31. Grădiniţa Cu Program 

Prelungit „Licurici” Cluj-Na-

poca – 1

32. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Mica Sirenă” Cluj-Na-

poca – 1

33. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Neghiniţă” Cluj-Napo-

ca – 3

34. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Rază De Soare” 

Cluj-Napoca – 1

35. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Universul Copiilor” 

Cluj-Napoca – 1

36. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Universul Copiilor” 

Cluj-Napoca – 8

37. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit „Zâna Zorilor” – Struc-

tura 2 Cluj-Napoca – 1

Licee cu clase suspendate în 

Cluj-Napoca

38. Liceul Cu Program Spor-

tiv Cluj-Napoca – 7

39. Liceul De Arte Vizuale 

„Romulus Ladea” Cluj-Napo-

ca – 2

40. Liceul De Coregrafi e Şi Ar-

tă Dramatică „Octavian Stro-

ia” Cluj-Napoca – 1

41. Liceul De Informatică „Ti-

beriu Popoviciu” Cluj-Napo-

ca – 16

42. Liceul Greco-Catolic 

„Inochentie Micu” Cluj-Na-

poca – 4

43. Liceul Special Pentru De-

fi cienţi De Vedere Cluj-Napo-

ca – 1

44. Liceul Tehnologic „Ale-

xandru Borza” Cluj-Napo-

ca – 4

45. Liceul Tehnologic „Aurel 

Vlaicu” Cluj-Napoca – 1

46. Liceul Tehnologic Nr. 1 

Cluj-Napoca – 1

47. Liceul Tehnologic Special 

Pentru Defi cienţi De Auz 

Cluj-Napoca – 3

48. Liceul Teologic Adventist 

„Maranatha” Cluj-Napoca – 1

49. Liceul Teologic Baptist 

„Emanuel” Cluj-Napoca – 4

50. Liceul Teologic Reformat 

Cluj-Napoca – 4

51. Liceul Teoretic „Apaczai 

Csere Janos” Cluj-Napoca – 7

52. Liceul Teoretic „Avram I-

ancu” Cluj-Napoca – 11

53. Liceul Teoretic „Bathory 

Istvan” Cluj-Napoca – 5

54. Liceul Teoretic „Eugen Po-

ra” Cluj-Napoca – 3

55. Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca – 3

56. Liceul Teoretic „Mihai Emi-

nescu” Cluj-Napoca – 8

57. Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” Cluj-Napoca – 12

58. Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu” Cluj-Napoca – 13

59. Liceul Teoretic „Victor Ba-

beş” Cluj-Napoca – 5

60. Liceul Unitarian „Janos 

Zsigmond” Cluj-Napoca – 8

61. Liceul Waldorf Cluj-Napo-

ca – 3

Alte şcoli şi unităţi 
de învăţământ 
cu clase suspendate

62. Grădiniţa Cu Program Pre-

lungit Waldorf Cluj-Napoca – 1

63. Şcoala Gimnazială „Con-

stantin Brâncuşi” Cluj-Napo-

ca – 6

64. Şcoala Gimnazială „Emil 

Isac” Cluj-Napoca – 3

65. Şcoala Gimnazială „Ho-

rea” Cluj-Napoca – 2

66. Şcoala Primară „Ho-

rea” Cluj-Napoca – Struc-

tura 1 – 2

67. Şcoala Gimnazială „Ioan 

Bob” Cluj-Napoca – 6

68. Şcoala Gimnazială „Ion 

Agârbiceanu” Cluj-Napo-

ca – 6

69. Şcoala Gimnazială „Ion 

Creangă” Cluj-Napoca – 3

70. Şcoala Gimnazială „Iuliu 

Haţieganu” Cluj-Napoca – 1

71. Şcoala Gimnazială „Liviu 

Rebreanu” Cluj-Napoca – 9

72. Şcoala Gimnazială „Ni-

colae Titulescu” Cluj-Napo-

ca – 3

73. Şcoala Gimnazială „Octa-

vian Goga” Cluj-Napoca – 2

74. Şcoala Gimnazială „Trai-

an Dârjan” Cluj-Napoca – 1

75. Şcoala Gimnazială Spe-

cială Centru De Resurse Şi 

Documentare Privind Edu-

caţia Inclusivă/Integrată Cj 

– 5

76. Şcoala Profesională 

Specială „Samus” Cluj-Na-

poca - 2

76 de școli din Cluj-Napoca au cel puțin 
o clasă suspendată din cauza COVID-19
Unul dintre cele mai bune licee din municipiu  Cluj-Napoca, Liceul Național „George Coșbuc” 
este unitatea de învățământ cu cele mai multe clase suspendate din municipiu

76 de unităţi de învăţământ din Cluj-Napoca au cel puţin o clasă suspendată din cauza Covid-19
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Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Un focar de infecţie 

cu Covid-19 a fost depistat 

într-un azil de bătrâni 

din satul Luna de Jos, 

comuna Dăbâca.

Rata infectărilor în întreg 

judeţul Cluj se apropie de 9 

cazuri de Covid-19 la mia de 

locuitori. În comuna Dăbâca 

aceasta a ajuns la 22,44 infec-

tări la mia de locuitori, fi ind 

cea mai mare din judeţ.

Vineri, 15 octombrie, co-

muna Dăbâca avea rata de 

infectare 16,83, înregistrând 

pe perioada weekend-ului o 

creştere alarmantă a cazuri-

lor de infectare.

Potrivit prefectului Tasnádi 

Szilárd, în Centrul de Îngriji-

re şi Asistenţă al DGASPC sunt 

26 de cazuri active.

„La centrul rezidenţial din 

Luna de Jos mai sunt 26 de 

cazuri active. Este un focar 

de tip familial cu 3 persoane, 

respectiv alte 3 persoane ca-

re nu au legătură între ele”, 

a transmis prefectul Clujului, 

Tasnádi Szilárd.

Focar COVID-19 
la spitalul din Turda

Acesta nu este un caz izo-

lat. Sâmbătă, 16 octombrie, în 

Turda s-a raportat existenţa 

unui focar de COVID-19 la Spi-

talul Municipal Turda, unde 

sunt infectaţi 5 pacienţi şi 5 

medici, conform prefectului.

Cele mai multe cazuri la 

mia de locuitori în judeţul 

Cluj, după comuna Dăbâca, 

sunt în Sâncraiu (17,67), 

Aghireşu (15,28), Ciucea 

(14,29) şi Ciurila (13,53).

Toate oraşele din judeţul 

Cluj se afl ă în scenariul roşu. 

Turda a ajuns la incidenţa ca-

zurilor de Covid-19 de 5,01 la 

mie şi doar Câmpia Turzii stă 

mai bine – având o incidenţă 

de 4,28 la mia de locuitori.

Dintre oraşele Clujului, 

Gherla se afl ă în cea mai gra-

vă situaţie având incidenţa de 

11,46 cazuri de Covid-19 la 

mie, urmat de Cluj-Napoca cu 

o situaţie foarte asemănătoa-

re – 11,23 de cazuri de Co-

vid-19 la o mie de locuitori.

Huedin şi Dej se afl ă la mij-

loc, fi ind oraşele care recent 

au depăşit incidenţa de 6 ca-

zuri de Covid-19 la 1.000 de 

locuitori: Dej – 6,79/1.000 şi 

Huedin – 6,02/1.000.

Focar COVID-19 la un azil 
de bătrâni din comuna Dăbâca

Începând de marţi, 

19 octombrie, se aplică 

măsura de carantina 

de noapte în fi ecare zi 

în comuna Jucu, comuna 

Sânpaul, comuna 

Sănduleşti şi comuna 

Ţaga din judeţul Cluj.

În aceste unităţi adminis-

trativ-teritoriale rata de in-

cidenţă a cazurilor de Co-

vid-19 a depăşit pragul de 

7,5 cazuri la mie.

Rata incidenţei în cele pa-

tru comune este următoarea: 

Jucu – 9,44, Sănduleşti – 7,76, 

Sânpaul – 8,04 şi Ţaga – 8,31.

Se aplică următoarele măsuri:

¤ interzicerea circulaţiei per-

soanelor NEVACCINATE în a-

fara locuinţelor în intervalul 

orar 20:00-05:00 cu următoa-

rele excepţii:

a) deplasarea în interes pro-

fesional, inclusiv între locu-

inţă/gospodărie şi locul/locu-

rile de desfăşurare a activită-

ţii profesionale şi înapoi

b) deplasarea pentru asisten-

ţă medicală care nu poate fi  

amânată şi nici realizată de la 

distanţă, precum şi pentru achi-

ziţionarea de medicamente

c) deplasări în afara loca-

lităţilor ale persoanelor care 

sunt în tranzit sau efectuea-

ză călătorii al căror interval 

orar se suprapune cu perioa-

da interdicţiei, cum ar fi  cele 

efectuate cu avionul, trenul, 

autocare sau alte mijloace de 

transport de persoane, şi ca-

re poate fi  dovedit prin bilet 

sau orice altă modalitate de 

achitare a călătoriei

d) deplasarea din moti-

ve justificate, precum îngri-

jirea/însoţirea copilului, 

asistenţa persoanelor vârst-

nice, bolnave sau cu diza-

bilităţi ori decesul unui 

membru de familia

¤ se instituie obligaţia pentru 

operatorii economici care des-

făşoară activităţi de comerţ/

prestări de servicii în spaţii 

închise şi/sau deschise, pu-

blice şi/sau private, să îşi or-

ganizeze şi să îşi desfăşoare 

activitatea în intervalul orar 

05:00-22:00. Prin excepţie, în 

intervalul orar 22:00-05:00 

operatorii economici pot ac-

tiva doar în relaţia cu opera-

torii economici cu activitate 

de livrare la domiciliu.

De la această măsură fac 

excepţie farmaciile, operato-

rii economici cu activitate de 

livrare la domiciliu şi benzi-

năriile, dar şi cei din dome-

niul transportului rutier de 

persoane şi rutier de mărfuri 

îşi pot desfăşura activitatea în 

regim normal de muncă, cu 

respectarea normelor de pro-

tecţie sanitară.

Carantină de noapte 
în patru comune din județul Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

La începutul pandemiei, 

autorităţile au amenajat un 

spital de campanie în Sala 

Polivalentă. În prezent, deşi 

situaţia în spitale este mult 

mai gravă, nu se ia în cal-

cul această măsură. 

Prefectul a explicat de ce.

La solicitarea monitorulcj.

ro, Tasnadi Szilard, prefectul 

de Cluj, a spus că nu se ia în 

calcul amenajarea unui aseme-

nea spaţiu în Sala Polivalentă 

fi indcă situaţia se prezintă di-

ferit faţă de anul trecut. Atunci 

medicii tratau în spitale chiar 

şi pacienţii cu forme uşoare, pe 

când în prezent sunt internaţi 

doar cei cu forme grave.

Din acest motiv amenaja-

rea unui spital de campanie 

pentru pacienţii bolnavi de 

Covid-19 nu pare să fi e o „so-

luţie oportună” pentru auto-

rităţi, alegând să vină cu alte 

moduri prin care problema 

lipsei de paturi pentru trata-

ment să fi e soluţionată.

„În acea perioadă se inter-

nau şi cu forme uşoare. În 

prezent cei internaţi toţi sunt 

cu forme critice, severe, gra-

ve. Astfel, amenajarea Sălii 

Polivalente apare ca o soluţie 

inoportună, deoarece nu s-ar 

putea crea ambientul optim 

unor procedee medicale efi ci-

ente pentru pacienţi, iar pe 

de altă parte, ne luptăm şi cu 

defi cienţa personalului, în spe-

cial medici ATI-işti”, a decla-

rat pentru monitorulcj.ro pre-

fectul de Cluj, Tasnadi Szilard.

La nevoie, capacitatea 
în secţiile ATI creşte

Întrebat dacă se discută la 

nivel de Comitet Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă prelua-

rea pacienţilor de terapie inten-

sivă sau pretarapie în spitale 

private, aşa cum a procedat 

Consiliul Judeţean în anul 2020 

cu spitalul Polaris de la Sucea-

gu, prefectul a declarat că acest 

lucru nu este posibil acum şi 

nu se poate face forţat:

„CJSU nu poate dispune pre-

luarea unui spital privat în mod 

forţat, Polarisul din câte ştiu nu 

mai este disponibil din punct 

de vedere obiectiv, dar nici per-

sonal (ATI-işti şi infecţionişti) 

nu ar avea. Anul trecut s-a do-

rit alocarea spitalului în mod 

voluntar de către conducere con-

tra unor sume de bani care tre-

buia să fi e plătită de către Con-

siliul Judeţean, însă din câte 

mi-au zis cei din conducerea 

spitalului, proiectul nu a mai 

avut loc”, a spus prefectul.

El a mărturisit şi că de fi -

ecare dată când se ajunge la 

capacitatea maximă din spi-

tale, se iau măsuri pentru creş-

terea locurilor, dar şi că nu 

rămâne nimeni fără tratament:

„Ţin să menţionez faptul că 

judeţul nostru a atins nivelul de 

paturi asumate prin planul de 

recrudescenţă şi rezilienţă, chiar 

am depăşit deja cifrele asuma-

te. Însă, la nevoie, capacitatea 

ATI-urilor va creşte, aşa cum a 

crescut în ultimele zile de la o 

zi la alta şi sunt convins că ma-

nagerii, în virtutea Ordinului 

434, vor găsi cele mai optime 

soluţii pentru tratarea pacienţi-

lor, indiferent dacă vorbim de 

Covid-19 sau non-covid. Nicio 

persoană nu va rămâne fără tra-

tament şi nimeni nu va fi  refu-

zat”, a adăugat Tasnadi Szilard.

Sala Polivalentă, 
transformată în spital de 
campanie, în mai 2020

În luna mai a anului 2020, 

autorităţile clujene au făcut 

recepţia spitalului de campa-

nie cu 350 de paturi, amena-

jat la Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, pentru pacien-

ţii cu forme uşoare de coro-

navirus. Unitatea medicală ur-

ma să fi e folosită doar în even-

tualitatea în care va fi  nevoie 

de acest spaţiu pentru a face 

faţă cazurilor de îmbolnăvire 

cu COVID-19.

La o lună de la recepţia 

aşa-zisului spital de campanie, 

edilul Emil Boc a anunţat că la 

Sala Polivalentă BT Arena ur-

mau să fi e reluate treptat acti-

vităţile sportive obişnuite, în-

cepând cu 10 iunie, fără ca vre-

un pacient să fi  călcat vreoda-

tă în spitalul de campanie.

Reamintim, costul amena-

jării s-a ridicat la peste un mi-

lion de lei şi a fost suportat de 

o reţea de hypermarketuri şi 

de partenerii săi. Echipamen-

tele şi mobilierul din unitatea 

medicală amenajată la Sala Po-

livalentă au intrat în dotarea 

ISU Cluj, pentru folosirea lor 

în cazuri similare din viitor.

Spitalele din Cluj au fost 
reorganizate în septembrie

Spitalele din judeţul Cluj 

au fost reorganizate în luna 

septembrie din cauza epide-

miei de Covid-19. Zeci de sec-

ţii spitaliceşti sunt destinate 

pacienţilor testaţi pozitiv de 

Covid-19.

Planul Integrat de Măsuri 

de Reorganizare a Asistenţei 

Medicale, în condiţile epide-

miei COVID-19, în perioada 

stării de alertă, la nivelul ju-

deţului Cluj a fost reinstituit.

Medicii de familie vor fi  în 

continuare implicaţi pentru 

preluarea urgenţelor de cod 

verde. Ei trebuie să realizeze 

triajul epidemiologic în cen-

trul de permanenţă la care sunt 

sau telefonic, al pacienţilor cu 

afecţiuni acute respiratorii.

Totodată, aceştia efectuează 

manopere terapeutice (inclusiv 

cele indicate la externare) şi de 

monitorizare de tip: injecţii i.m., 

pansamente, extras de fi re de 

sutură, măsurare TA, ECG, ad-

ministrare medicaţie.

De ce nu va fi reamenajat spitalul 
de campanie în Sala Polivalentă?
Prefectul Clujului a explicat că reamenajarea spitalului de campanie în Sala Polivalentă 
ar fi o soluţie „inoportună”, mai ales în contextul în care există o lipsă mare de personal medical

Spitalul de campanie amenajat în mai 2020 la Sala Polivalentă
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În următoarele luni, auto-

buzul Solaris 12 cu hidro-

gen va fi  prezent în două-

sprezece oraşe din România 

după următorul traseu: 

Cluj-Napoca, Târgu Mureş, 

Braşov, Sfântu Gheorghe, 

Iaşi, Galaţi, Constanţa, 

Bucureşti, Râmnicu Vâlcea, 

Craiova, Timişoara 

şi Oradea.

Autobuzul Urbino 12 cu 

hidrogen va circula timp de 

câteva zile în fi ecare oraş din 

cadrul turului, pentru a fi  tes-

tat de administraţiile locale, 

în vederea familiarizării cu 

cea mai nouă tehnologie de 

propulsie şi a conştientizării 

efi cienţei folosirii hidrogenu-

lui ca sursă de energie com-

plet curată şi a diminuării emi-

siilor poluante de dioxid de 

carbon. Turul autobuzului So-

laris Urbino 12 cu hidrogen 

prin cele douăsprezece oraşe 

din România cuprinse în tra-

seu este realizat în colabora-

re cu Linde Gaz România, par-

tener care asigură alimenta-

rea acestuia cu hidrogen.

„În premieră naţională 

aducem autobuzul Solaris Ur-

bino 12 cu hidrogen pe stră-

zile mai multor oraşe din Ro-

mânia, pentru a prezenta ad-

ministraţiilor publice locale 

benefi ciile achiziţionării unor 

astfel de vehicule inovatoare 

în industria de transport pu-

blic pe termen lung, atât din 

punct de vedere al costurilor, 

dar şi al protecţiei mediului 

şi a calităţii vieţii locuitori-

lor. Solaris Urbino 12 cu hi-

drogen este fără nicio îndo-

ială soluţia viitorului, dispo-

nibilă deja, iar componenta 

sa ecologică garantează uni-

citatea unei experienţe de că-

lătorie sustenabilă, lipsită 

complet de emisii poluante”, 

a declarat Daniel Ciolan, Ge-

neral Manager Solaris Bus & 

Coach România.

„Ne bucură să vedem in-

teresul unor autorităţi din 

România pentru testarea ul-

timelor tehnologii în dome-

niul decarbonizării transpor-

tului în comun. Hidrogenul 

este o soluţie optimă, pre-

cum şi o prioritate la nive-

lul UE. În România autorită-

ţile pot dezvolta proiecte de 

hidrogen accesând instru-

mente de fi nanţare europea-

nă. Linde oferă soluţii pen-

tru transportul în comun, pe 

baza experienţei de peste 15 

ani în lume, unde am mon-

tat peste 200 de staţii de în-

cărcare cu hidrogen”, a de-

clarat Ciprian lslai, Director 

General Linde Gaz România.

Autobuzul a fost 
lansat în 2019

Lansat în iunie 2019, la 

Summitul Global pentru 

Transport Public (UITP) din 

Stockholm, Solaris Urbino 12 

reprezintă avangarda tehno-

logică a vehiculelor pentru 

transportul public fără emi-

sii nocive şi totodată o solu-

ţie sustenabilă pentru oraşe-

le care doresc să investească 

în calitatea mediului pentru 

locuitorii lor. Alimentat cu 

hidrogen, vehiculul inovator 

oferă o autonomie de până 

la 400 km, păstrând în ace-

laşi timp toate avantajele unui 

motor electric.

Autobuzul Solaris Urbi-

no 12 cu hidrogen este ca-

racterizat de un nivel scă-

zut de zgomot în timpul de-

plasării, ce garantează o ex-

perienţă plăcută de călăto-

rie atât pentru şoferi, cât şi 

pentru pasageri. Mai mult, 

confortul pasagerilor va fi 

asigurat şi de o serie de be-

neficii precum: sistemul de 

climatizare, camerele de su-

praveghere, dar şi un sistem 

modern de informare. De a-

semenea, aceştia îşi vor pu-

tea reîncărca dispozitivele 

mobile în porturile USB dis-

ponibile, în timp ce persoa-

nele cu mobilitate redusă 

vor avea la dispoziţie o ram-

pă şi un compartiment pen-

tru scaune cu rotile.

Municipiile din România, 
dezinteresate de autobuze

Potrivit reprezentanţilor So-

laris în România, până în pre-

zent, nicio municipalitate din 

ţară nu a plasat comenzi pen-

tru autobuzele cu hidrogen, 

însă există un interes la nive-

lul mai multor administraţii 

locale pentru achiziţionarea 

unor astfel de vehicule.

La nivel european, com-

pania Solaris a preluat deja 

comenzi pentru livrarea a 

zeci de autobuze Urbino 12 

cu hidrogen către operatori 

de transport public din Ger-

mania, Olanda, Italia, Sue-

dia şi Austria, fi ind totoda-

tă prima companie care a în-

ceput producţia în masă pen-

tru acest tip de vehicul. De 

asemenea, autobuze Solaris 

cu hidrogen au fost deja li-

vrate şi folosite în ciruitul 

de transport public în oraşe-

le Köln (Germania) şi Bolza-

no (Italia). Conform previ-

zunilor pieţei, segmentul au-

tobuzelor urbane alimenta-

te cu hidrogen va creşte ex-

ponenţial în următorii zece 

ani, şi va constitui până în 

2030 o parte substanţială a 

fl otei de vehicule de trans-

port în comun din Europa.

Un autobuz cu hidrogen 
va fi testat la Cluj-Napoca
12 municipii, printre care şi Cluj-Napoca, vor testa 
un autobuz cu hidrogen în cadrul unui proiect naţional

AUTONOMIE

400
de km este autonomia 
la care poate ajunge 
autobuzul alimentat 
cu hidrogen

Preşedintele Consiliului 

Judeţean, Alin Tişe, a sem-

nat autorizaţia de construi-

re pentru edifi carea a două 

noi instalaţii de deshidra-

tare a nămolului rezultat 

din tratarea apei uzate 

menajere. Cele două noi 

investiţii vor fi  realizate în 

cadrul staţiilor de epurare 

a apelor uzate (S.E.A.U.) 

Cluj-Napoca şi Gherla.

Valoarea totală cumulată a 

lucrărilor de construire este de 

4.661.000 lei, fi nanţarea fi ind 

asigurată prin intermediul Pro-

gramului Operaţional Infrastruc-

tură Mare 2014-2020 – „Proiect 

regional de dezvoltare a infras-

tructurii de apă şi apă uzată în 

judeţele Cluj şi Sălaj”.

În ceea ce priveşte S.E.A.U. 

Cluj-Napoca, staţia actuală 

destinată deshidratării nămo-

lului va fi  extinsă cu noi faci-

lităţi destinate îmbunătăţirii 

proceselor tehnologice de us-

care şi valorifi care energetică 

a acestuia. Astfel, în viitoarea 

hală ce va fi  construită va fi  

montată o instalaţie specială 

de recuperare a căldurii rezul-

tate în urma tratării nămolu-

lui pe linia de uscare. În acest 

fel, biogazul captat va fi  trans-

format în energie electrică, 

cantitatea estimată fi ind de c-

ca. 400kW/h, la o capacitate 

maximă de 100 tone nămol 

procesat zilnic. Această ener-

gie va fi  folosită la funcţiona-

rea S.E.A.U. Cluj-Napoca, fapt 

care va duce la scăderea con-

siderabilă a valorii cheltuieli-

lor cu electricitatea.

La rândul ei, Staţia de Epu-

rare Gherla va benefi cia de o 

investiţie fi nanţată din bani 

europeni prin care va creşte 

gradul de deshidratare a nă-

molului, prin extinderea ac-

tualei linii de tratare. Nămo-

lul astfel deshidratat până la 

un procent de minim 25% va 

fi transportat la S.E.A.U. 

Cluj-Napoca în vederea uscă-

rii şi valorifi cării energetice.

Bani europeni pentru valorificarea nămolului 
rezultat din tratarea apei uzate menajere
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Trecem zilnic pe lângă clă-

diri impresionante, care 

ne uimesc cu frumuseţea 

lor. Dar de multe ori ele 

ascund legende triste sau 

care ne înfi oară. Acesta 

este şi cazul lăcaşului de 

cult de pe strada Horea.

Sinagoga Neologă este un 

lăcaş de cult mozaic din mu-

nicipiul Cluj-Napoca, situat 

pe str. Horea nr. 21. Edifi ciul 

fost construit în perioada 

1886-1887 în stil maur.

În prezent sinagoga este 

cunoscută şi sub denumirea 

de Templul Memorial al De-

portaţilor Evrei. Sinagoga a 

fost construită între anii 

1886-1887 în stilul maur, du-

pă proiectele inginerului fero-

viar Isidor Hegner.

A fost inaugurată la 4 sep-

tembrie 1887. Faţada clădirii 

fi ind o îmbinare a elemente-

lor tradiţionale cu cele de in-

spiraţie orientală. Nagy Utca, 

Uliţa Mare, strada pe care a 

fost construită sinagoga, a fost 

modernizată şi redenumită la 

sfârşitul secolului al XIX-lea 

în str. Franz Joseph. Colocvi-

al a purtat denumirea de Zsidó 

Utca, Uliţa Evreilor.

Vandalizată de legionari

Clădirea a fost grav deteri-

orată de către legionari pe da-

ta de 13 septembrie 1927, fi -

ind ulterior restaurată cu spri-

jinul guvernului României. 

După Dictatul de la Viena din 

anul 1940, când nordul Tran-

silvaniei a fost ocupat de că-

tre Ungaria, autorităţile hort-

hyste au transformat Sinago-

ga Neologă din Cluj în maga-

zie. După deportarea evreilor 

în lagărele naziste, sinagoga 

a fost din nou grav deteriora-

tă la 2 iunie 1944, din cauza 

unor bombardamente asupra 

gării afl ate în apropiere. Sina-

goga fi ind refăcută în trei ani 

mai târziu.

Lucrări de restaurare com-

pletă a lăcaşului de cult au 

fost efectuate în anul 1951. Si-

nagoga este dedicată astăzi 

memoriei victimelor Holoca-

ustului. În prezent, Templul 

Deportaţilor din Cluj este una 

din cele cinci sinagogi exis-

tente în oraş, fi ind singura 

afl ată în funcţiune, iar soarta 

tragică a acestui monument 

de cult dar şi a întregii comu-

nităţi evreieşti din Cluj poate 

fi  citită pe numeroasele plăci 

comemorative care se găsesc 

pe zidurile exterioare şi inte-

rioare ale sinagogii.

În anul 2017 Sinagoga a fost 

din nou vandalizată. De data 

aceasta mai multe mesaje an-

tisemite au apărut pe pereţii 

exteriori al lăcaşului de cult, 

reprezentanţii fi ind nevoiţi să 

vopsească pereţii exteriori.

Potrivit preşedintelui Co-

munităţii Evreieşti din 

C lu j -Napoca ,  Rober t 

Schwartz, pe peretele clădi-

rii au fost scrise cu vopsea 

neagră şi roşie două mesaje 

şi a fost inscripţionată o stea 

a lui David, care este tăiată: 

„Toate cele bune” şi „Holo-

caust never happened” (Ho-

locaustul nu a avut loc).

Sinagoga Neologă, o adevărată poveste tristă 
despre soarta comunităţii evreieşti

Opera în două acte 

va fi  tradusă de Selmeczi 

György şi Szocs Géza, 

în timp ce libretul 

îi aparţine 

lui Emanuel Schikaneder.

„Cred că o piesă a cărei acţi-

une nu este legată de un eveni-

ment istoric concret nu merită 

efortul unei reconstrucţii istori-

ce, nici în teatru şi nici în operă. 

De-a lungul anilor am văzut o 

sumedenie de reprezentaţii ale 

„Flautului fermecat” atât în ţară 

cât şi în străinătate – şi sunt con-

vins că provocarea maximă pen-

tru un regizor este transpunerea 

operei în prezent. Aceasta pen-

tru că este foarte important să 

găsească analogiile care s-au năs-

cut într-un context total diferit. 

El trebuie să descopere semnifi -

caţia de astăzi a principalelor tra-

iectorii ideatice, a grupurilor de 

actori şi a forţelor antagonice. 

(…) Mozart credea în puterea 

purifi catoare a muzicii. Aş dori 

să parcurgem împreună traseul 

acestor doi tineri. În ciuda fap-

tului că teatrele de operă în ge-

neral nu se găsesc în situaţia ide-

ală de a dispune de mulţi cântă-

reţi de 20 de ani, dat fi ind că evo-

luţia articulaţiei se leagă şi de 

vârstă, dorinţa mea este să des-

coperim pe scenă oameni tineri. 

Tineri care, pornind de la con-

strângerile impuse de mass-me-

dia unei lumi manipulate – ca-

re uneori ne face să ne pierdem 

judecata şi ne terorizează – ajung 

în fi nal la o valoare creştină cum 

este căsnicia. Sau, pur şi simplu, 

se gândesc în mod responsabil 

la viitorul omenirii. – Tompa 

Gábor, regizorul spectacolului

Spectacolul va fi  interpretat de 

o distribuţie de excepţie: în rolul 

lui Tamino îl puteţi vedea pe Er-

dos Róbert, tânărul tenor din Târ-

gu Mureş, rolul Paminei va fi  in-

terpretată de către solista Ge-

be-Fügi Renáta, Sarastro va fi  ju-

cată de basul Köpeczi Sándor. 

Pentru prima dată pe scena Ope-

rei Maghiare din Cluj îl puteţi ve-

dea pe baritonul Fülep Máté, so-

list al Operei Naţionale din Un-

garia, interpretând rolul lui Papa-

geno. Regina Nopţii va fi  inter-

pretată de către soprana Tempfl i 

Mária, artist invitat din Ungaria.

Dirijorul spectacolului es-

te Selmeczi György, regia es-

te semnată de Tompa Gábor.

Distribuția: Doamna 1 – 

Fülöp-Gergely Tímea • Doam-

na 2 – Barabás Zsuzsa • Doam-

na 3 – Veress Orsolya • Mo-

nostatos – Peti Tamás Ottó • 

Papagena – Kolcsár Katalin • 

Preot 1 / Paznic – Sipos En-

dre • Preot 2 / Paznic 2 – Sán-

dor Árpád • Trei sclave – Bálint 

Zsuzsánna, Kerekes Mária, 

Kis-Lukács Bernadett

Cu participarea corului, or-

chestrei şi ansamblului de ba-

let al Operei Maghiare

Cu participarea membrilor 

Corului de Copii: Ferencz Noémi 

• Gál-Bancsi Etelka • Geapana 

Kamilla • Halász Tünde Berna-

dett • Harasza Petra • Katona 

Noémi • Katona Teodora • 

Kovács Eszter Zita • Pákai Imo-

la Bernadett • Pályi-Kiss Zsófi a 

• Széles Dorottya

Pregătirea muzicală 
a Corului de Copii 
– Kálló Krisztián

Scenografi e – Carmencita 

Brojboiu • Costume – Lucian 

Broscăţean • Coregraf – Jakab 

Melinda • Asistent scenografi e 

– Bocskai Gyopár • Maestru de 

cor – Kulcsár Szabolcs • Con-

certmaestru – Barabás Sándor, 

Ferenczi Endre • Corepetitor – 

Incze G. Katalin, Horváth Zoltán, 

Nagy Gergo • Regia tehnică – 

Szabó V. Beáta • Sufl eur – Kon-

drát Bea, Kostyák Júlia • Asis-

tent regie – Venczel Péter • Vi-

deo – Radu Daniel • Pirotehni-

că – Ledniczky Béla (Belloni)

Spectacolul nu este reco-

mandat copiilor sub 12 ani!

Vă invităm să urmăriţi pa-

gina noastră de Facebook şi 

web pentru mai multe infor-

maţii şi noutăţi.

Bilete pentru spectacol sunt 

disponibile online pe 

eventbook.ro şi la casa de bi-

lete a instituţiei de luni până 

vineri intre orele 10 şi 14. Ca-

sieria se deschide cu două ore 

înainte de spectacole.

Opera Maghiară din Cluj va prezenta din nou 
spectacolul de mare succes „Flautul fermecat”
Joi, 21 octombrie, de la ora 18:30 Opera Maghiară din Cluj va prezenta din nou spectacolul „Flautul fermecat”

Opera Maghiară din Cluj va prezenta din nou spectacolul „Flautul fermecat”
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Potrivit lui Peter 

Marki-Zay, Ungaria 

ar trebui să-şi întărească 

legăturile cu Uniunea 

Europeană, să-şi pună 

economia pe calea adop-

tării monedei euro şi să 

se alăture Parchetului 

European (EPPO) pentru 

a dezrădăcina corupţia.

Peter Marki-Zay (foto), un 

outsider neafi liat politic, va 

candida împotriva premieru-

lui Viktor Orban în alegerile 

de anul viitor, după ce a câş-

tigat turul al doilea al alegeri-

lor primare ale opoziţiei de du-

minică.

Marki-Zay va conduce 
o alianţă de şase partide 
ale opoziţiei 
împotriva lui Orban

Declaraţiile sale pentru Re-

uters îl diferenţiază de pre-

mierul Viktor Orban care, du-

pă peste un deceniu la pute-

re, are relaţii tensionate cu 

mulţi lideri din UE, în speci-

al din cauza încălcării stan-

dardelor democratice.

„Principala prioritate a Un-

gariei ar trebui să fi e o reori-

entare a politicii sale externe, 

ceea ce este nu doar un pas 

simbolic", a declarat Marki-Zay 

duminică seară, afl at alături 

de susţinătorii săi entuziasmaţi 

într-un bistro din Budapesta, 

unde şi-a anunţat victoria.

Peter Marki-Zay, un con-

servator în vârstă de 49 de 

ani, a susţinut că legăturile 

strânse ale lui Orban cu pre-

şedintele rus Vladimir Putin, 

China şi Turcia nu sunt în li-

nie cu ceea ce a numit va-

lori europene.

„Pentru noi, valorile eu-

ropene – integrarea europea-

nă, democraţia, statul de 

drept şi o economie de pia-

ţă liberă – sunt extrem de 

importante ”, a spus el. „Lup-

ta împotriva corupţiei ar fi  

o parte din această declara-

ţie de valori ”, a adăugat can-

didatul opoziţiei ungare.

UE este în confl ict cu gu-

vernul naţionalist de la Buda-

pesta într-o serie de chestiuni, 

care merg de la politica pri-

vind migraţia, drepturile per-

soanelor din comunitatea 

LGBT şi libertatea media.

Disputa asupra standar-

delor democratice a contri-

buit la o întârziere în deblo-

carea plăţilor către Ungaria 

de la Fondul de redresare al 

UE în contextul pandemiei 

de COVID-19.

Sondajele de opinie arată 

că partidul FIDESZ, la pute-

re, şi alianţa de opoziţie sunt 

cot la cot, deşi ele nu au mă-

surat încă impactul victoriei 

de duminică a lui Marki-Zay, 

notează Reuters.

Dacă alianţa de opoziţie 
câştigă, Ungaria ar trebui 
să se alăture EPPO

Mujtaba Rahman, mana-

ging director la think-tank-ul 

Eurasia Group, a declarat că 

estimează acum probabilita-

tea ca Orban să obţină ma-

joritatea simplă la 55%, faţă 

de 65% anterior, în timp ce 

şansele la o majoritate a ali-

anţei de opoziţie au crescut 

de la 20% la 40%.

„Ungaria nu trebuie să blo-

cheze prin dreptul său de ve-

to paşi meniţi să aprofunde-

ze integrarea europeană. Es-

te intolerabil că o ţară poate 

spune nu aderării la EPPO, 

pentru a-şi proteja autocraţii 

corupţi ”, a mai afi rmat el.

Guvernul lui Viktor Orban 

a optat să nu participe la EPPO, 

precizând că decizia este o 

chestiune de suveranitate.

Peter Marki-Zay a menţi-

onat că Ungaria ar trebui să-şi 

reechilibreze economia pen-

tru a fi  capabilă să adopte 

moneda euro, dar a adăugat 

că o creştere accentuată a in-

fl aţiei şi defi citul bugetar ca-

uzat de cheltuielile preelec-

torale fac ca acest lucru să 

fi r improbabil în mandatul 

viitorului parlament.

Ungaria nu are o dată ţin-

tă pentru adoptarea euro. 

Marki-Zay a afi rmat că este 

improbabil ca Ungaria să ad-

ere la mecanismul ERM-2, o 

etapă obligatorie înainte de 

aderare, mai devreme de 2026.

Politicianul a mai spus că 

va reanaliza acordurile înche-

iate de guvernul Orban cu 

Rusia şi China, inclusiv con-

tractul în valoare de 12,5 mi-

liarde de euro pentru extin-

derea centralei nucleare un-

gare de la Paks, care a fost 

încredinţat companiei ruse 

Rosatom fără licitaţie, şi le-

gătura feroviară rapidă între 

Candidatul comun al opoziției 
vrea ca Ungaria 
să adopte moneda euro

Auckland, cel mai mare 

oraş din Noua Zeelandă, 

va rămâne sub incidenţa 

restricţiilor anti-COVID-19 

pentru cel puţin încă 

14 zile, a anunţat luni 

prim-ministrul ţării, Jacinda 

Ardern, relatează DPA.

În Auckland, un oraş cu o 

populaţie de aproximativ 1,7 

milioane de locuitori, autori-

tăţile neozeelandeze au im-

pus măsuri antiepidemice foar-

te stricte în urmă cu două luni, 

după ce un singur caz de in-

fectare cu SARS-CoV-2 a fost 

detectat în data de 18 august. 

De atunci, numărul persoane-

lor infectate în cadrul acelui 

focar a ajuns la 2.005.

Jacinda Ardern a precizat 

că restricţiile din Auckland 

sunt cele mai dure care au fost 

adoptate de o ţară din OECD 

(Organizaţia pentru Coopera-

re şi Dezvoltare Economică), 

în contextul în care magazine-

le din acest oraş au putut să 

funcţioneze doar prin interme-

diul serviciilor de livrări, iar 

şcolile au fost închise.

Rezidenţii puteau să îşi vi-

ziteze rudele şi prietenii doar 

în spaţii deschise, atât timp 

cât respectau regulile de dis-

tanţare socială, întrunirile erau 

limitate la doar două familii 

diferite, iar numărul partici-

panţilor era de cel mult 10 

persoane, a precizat premie-

rul neozeelandez.

Au existat şi câteva încăl-

cări ale acestor restricţii care 

au fost raportate autorităţilor 

locale, iar Jacina Ardern şi-a 

îndemnat compatrioţii să res-

pecte măsurile de carantină.

„Noi nu le inventăm pur 

şi simplu, ele au la bază re-

comandările experţilor din do-

meniul sănătăţii publice”, a 

adăugat ea.

Restricţiile vor fi  relaxate 

în regiunea învecinată Nort-

hland, unde elevii vor putea 

să revină în şcoli, iar magazi-

nele vor fi  redeschise.

În schimb, în urma depis-

tării noului coronavirus în ape-

le reziduale din regiunea Wai-

kato, rezidenţii vor rămâne sub 

incidenţa restricţiilor similare 

celor din Auckland cel puţin 

până vineri, a precizat prim-mi-

nistrul Noii Zeelande.

Vineri, Jacinda Ardern va 

anunţa un nou sistem antie-

pidemic prin care Noua Zee-

landă va lupta împotriva no-

ului coronavirus, care va in-

clude şi o ţintă de vaccinare 

foarte ridicată.

Aproximativ 85% 
din populaţie 
vaccinată cu doza 1

Aproximativ 85% din po-

pulaţia eligibilă pentru vacci-

nare din Noua Zeelandă a fost 

vaccinată cu cel puţin o doză 

a unor vaccinuri anti-CO-

VID-19, iar 66% dintre rezi-

denţi au fost vaccinaţi cu sche-

mă completă.

Noua Zeelandă, o ţară cu 

o populaţie de 5 milioane de 

locuitori, a raportat aproxima-

tiv 4.600 de cazuri de CO-

VID-19 şi 28 de decese asoci-

ate acestei maladii de la înce-

putul pandemiei.

Auckland este cel mai ma-

re oraş din Noua Zeelandă, a-

tât ca suprafaţă cât şi ca po-

pulaţie. Cu peste 1,7 milioa-

ne de locuitori, Zona Metro-

politană a oraşului conţine 

peste un sfert din populaţia 

ţării, şi continuă să crească 

mai repede decât creşterea 

medie a populaţiei ţării. În 

limba Māori, numele oraşului 

este Tāmaki-makau-rau, sau 

transcrierea literară (al cuvân-

tului „Auckland”), Ākarana.

Auckland este situat pe In-

sula de Nord, între Golful Hau-

raki pe Oceanul Pacifi c la est, 

Munţii Huna la sud-est, Portul 

Manukau la sud-vest, şi Munţii 

Waikatere la vest şi la nord-vest. 

Partea centrală a oraşului stă pe 

un istm subţire între portul Ma-

nukau pe Marea Tasmaniei şi 

portul Waitemata pe Oceanul 

Pacifi c. Este unul dintre puţine-

le oraşe din lume cu porturi pe 

două corpuri de apă separate.

Noua Zeelandă, ultima 
ţară care acceptă 
să mai trăiască cu virusul

Un lockdown sever întins 

pe mai multe săptămâni a ne-

mulţumit populaţia celui mai 

mare oraş al Noii Zeelande, 

Auckland, dar nu şi-a atins 

scopul, acela de a stopa răs-

pândirea coronavirusului, în 

varianta lui mai contagioasă, 

adică tulpina Delta. În urmă 

cu o săptămână, şefa guver-

nului, Jacinda Ardern, a ad-

mis înfrângerea şi a semnalat 

o tranziţie către o viitoare co-

existenţă cu virusul, pe mă-

sură ce populaţia este vacci-

nată, o abordare aleasă şi de 

alte ţări din regiune, printre 

care Australia sau Singapore, 

dar nu şi de China, cel puţin 

deocamdată, scriu New York 

Times şi CNN.

Şefa guvernului a anunţat 

sfârşitul strategiei „Zero Co-

vid” şi eliminarea graduală a 

restricţiilor din Auckland, la 

capătul a şapte săptămâni de 

lockdown care nu a reuşit să 

elimine varianta Delta, scrie 

New York Times.

„Facem tranziţia de la ac-

tuala strategie la o nouă abor-

dare. Cu varianta Delta, în-

toarcerea la zero este incredi-

bil de difi cilă, iar restricţiile 

singure nu sunt sufi ciente pen-

tru a ajunge rapid la acest re-

zultat”, a transmis Arden.

Auckland rămâne sub incidența 
restricțiilor anti-COVID-19
Restricţiile din Auckland sunt cele mai dure care au fost adoptate de o ţară 
din OECD (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică)

Auckland rămâne sub incidența restricțiilor anti-COVID, chiar dacă populația este vaccinată
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Operatorul gazoductului 

Nord Stream 2 a anunţat 

luni, 18 octombrie, 

că prima dintre cele două 

linii ale conductei a fost 

umplută cu aşa-numitul 

gaz tehnic, în timp 

ce fi rma aşteaptă în con-

tinuare aprobările nece-

sare pentru a putea 

începe să vândă gaze 

naturale Europei.

Potrivit Reuters, analiştii 

estimează că gazoductul Nord 

Stream 2, un proiect gestio-

nat de un consorţiu condus 

de grupul rus Gazprom, ar ur-

ma să obţină autorizaţia ne-

cesară din partea Autorităţii 

de reglementare din Germa-

nia pentru a putea să încea-

pă vânzările comerciale de ga-

ze naturale, chiar dacă între-

gul proces de aprobare ar pu-

tea să se întindă pe mai mul-

te luni.

Peste 170 de milioane 
de metri cubi pompaţi 
în conductă

O cantitate de aproxima-

tiv 177 milioane de metri 

cubi de gaz tehnic, necesar 

pentru a menţine presiunea 

în conductă pentru viitoa-

rele vânzări de gaze natu-

rale, a fost pompată în pri-

ma linie a conductei Nord 

Stream 2, care a ajuns la o 

presiune de 103 bari, a pre-

cizat operatorul.

„Această presiune est su-

fi cientă pentru a începe trans-

portul de gaze în viitor ”, 

precizează fi rma elveţiană 

Nord Stream 2 AG, adăugând 

că acum se derulează măsu-

rile de pregătire pentru cea 

de-a doua linie a conductei.

La începutul lunii sep-

tembrie, grupul rus Gazprom 

a anunţat finalizarea lucră-

rilor de construcţie la gazo-

ductul Nord Stream 2, care 

este compus din două linii 

separate ce pot să transpor-

te anual 55 de miliarde de 

metri cubi de gaze din Ru-

sia în Germania, o cantita-

te suficientă pentru aprovi-

zionarea a 26 de milioane 

de gospodării.

Programat iniţial să devi-

nă funcţional în 2019, gazo-

ductul Nord Stream 2 a su-

ferit numeroase întârzieri du-

pă ce SUA au ameninţat că 

vor penaliza companiile ca-

re se implică în construcţia 

acestei conducte. Perspecti-

vele s-au schimbat după ce 

preşedintele Joe Biden a de-

cis să elimine unele sancţi-

uni, în luna mai a acestui 

an, când a fost convenit un 

acord cu Germania, care a 

avertizat că va reacţiona da-

că Rusia va încerca să folo-

sească energia ca pe o armă 

împotriva Ucrainei.

Gazoductul Nord Stream 2 

reprezintă o investiţie de 11 

miliarde de dolari, fi nanţată 

jumătate de Gazprom şi ju-

mătate de cinci companii eu-

ropene (OMV, Wintershall, 

Engie, Uniper şi Shell).

Nord Stream 2 va permite 

dublarea capacităţii de trans-

port a Nord Stream 1, până la 

110 miliarde de metri cubi pe 

an, astfel că o cantitate mai 

mare de gaze naturale ruseşti 

va ajunge direct în Germania 

via Marea Baltică, fără a mai 

trece prin Ucraina.

Prima linie a conductei Nord Stream 2 
a fost pregătită pentru export

Atacurile de tip ransomwa-

re au păgubit, anul trecut, 

companiile din SUA cu 

aproape 21 de miliarde de 

dolari, din cauza perioade-

lor de inactivitate provoca-

te, relevă o analiză publi-

cată de blogul din România 

al companiei de securitate 

cibernetică, Eset.

Din datele preluate de Es-

et de pe site-ul tehnologic 

Comparitech reiese faptul că, 

după două luni şi jumătate 

de investigaţii, în care exper-

ţii au analizat 186 atacuri de 

ransomware derulate cu suc-

ces de grupări malware îm-

potriva unor companii din 

Statele Unite, raportat la anul 

2019, numărul atacurilor ran-

somware care au vizat com-

paniile, cel puţin cele dez-

văluite către public, a cres-

cut cu 245%.

Specialiştii de la Compari-

tech estimează că atacurile de 

ransomware au cauzat com-

paniilor americane, cumulat, 

341 zile de nefuncţionare şi 

4.414 de zile de investigaţie.

„Infractorii cibernetici au 

solicitat, pentru a reda acce-

sul la date, răscumpărări ca-

re au variat, de la jumătate 

de milion de dolari până la 21 

de milioane de dolari. Unii 

atacatori au crescut, de ase-

menea miza prin derularea de 

atacuri cu dublă extorcare, în 

care au sustras date din sis-

temele victimelor înainte de 

a le cripta cu ransomware... 

ceea ce poate conduce, în cel 

mai bun caz, la pagube de 

imagine şi la devalorizarea se-

veră a valorii acţiunilor, sau 

în cel mai rău caz, la sancţi-

uni de încălcare a protecţiei 

datelor uriaşe. Costul mediu 

de nefuncţionare pe minut a 

fost estimat de cercetători la 

8.662 dolari, cost de bază la 

care se adaugă daunele repu-

taţionale. Astfel, nu este de 

mirare că unele companii sunt 

dispuse să plătească răscum-

părarea, ca o modalitate de a 

remedia problema rapid. Pe 

baza estimărilor, costul peri-

oadelor de nefuncţionare pen-

tru afacerile americane a fost 

de 20,9 miliarde. Această 

analiză a constatat, de ase-

menea, că atacurile ran-

somware au dus la compro-

miterea într-o formă sau al-

ta a peste 7 milioane de în-

registrări individuale (date), 

o creştere de aproape 800% 

faţă de anii precedenţi”, scrie 

blogul Eset România.

De la atacuri ale instituţiilor 
de învăţământ, la cele 
din domeniul medical

De asemenea, cercetătorii 

au identifi cat o schimbare a 

obiectivelor atacurilor ran-

somware, trecând de la insti-

tuţiile de învăţământ şi entită-

ţile guvernamentale la compa-

nii şi organizaţii din domeniul 

asistenţei medicale. "Acest as-

pect s-ar putea datora pande-

miei, pentru că multe şcoli şi 

organizaţii guvernamentale au 

rămas închise iar sistemele lor 

au fost temporar dezafectate. 

Între timp, furnizorii de servi-

cii de asistenţă medicală au 

trebuit să acţioneze pentru a 

avea grijă de pacienţi, iar pan-

demia a forţat o mulţime de 

companii să treacă la munca 

la distanţă, făcându-le ţinte şi 

mai uşoare pentru atacatori", 

apreciază experţii.

Estimările pentru acest an 

evidenţiază o creştere a cos-

turilor pe care companiile le 

vor înregistra în relaţie cu 

acest tip de incidente de se-

curitate informatică.

„Dacă în a doua jumătate 

a anului 2021 se observă ace-

laşi număr de atacuri ca în 

prima jumătate (91 inciden-

te), cifrele din 2021 vor fi  în 

concordanţă cu cele din anul 

de debut al pandemiei – 2020, 

care a fost martorul a peste 

180 de atacuri individuale 

ransomware. Cu toate aces-

tea, multe atacuri au fost dez-

văluite adesea la săptămâni 

sau luni după ce au avut loc, 

iar aceste cifre vor creşte cel 

mai probabil şi mai mult în 

următoarele luni, sugerând 

că 2021 va fi  un an record 

pentru atacurile ransomwa-

re asupra companiilor din 

SUA", au avertizat reprezen-

tanţii Comparitech.

Ce este ransomware?

Ransomware este un tip de 

software rău intenţionat, care 

blochează accesul la date im-

portante ale utilizatorilor (de 

obicei cu ajutorul criptării) şi 

permite făptaşilor să solicite o 

răscumpărare de la victimele 

lor pentru a obţine înapoi ac-

cesul la informaţiile sechestra-

te. În ultimii ani, acest tip de 

software devenit extrem de răs-

pândit, provocând daune uri-

aşe utilizatorilor privaţi şi or-

ganizaţiilor din întreaga lume.

Eset a fost fondată în anul 

1992 în Bratislava (Slovacia) 

şi se situează în topul com-

paniilor care oferă servicii 

de detecţie şi analiză a con-

ţinutul malware, fi ind pre-

zentă în peste 180 de ţări.

Consecinţele unui atac ran-

somware pot fi  catastrofale 

şi victimelor le este greu să 

se descurce odată ce compu-

terul a fost infectat. Preveni-

rea unui atac este strategia 

mai efi cientă.

Creatorii acestor Ran-

somware cer de obicei o re-

compensă (ransom) în bit-

coins (monedă virtuală) pen-

tru emiterea unei chei de 

decriptare a datelor.

Modalităţile de infectare 

sunt variate, de la ataşamen-

te de tip document primite 

prin email, până la pagini 

web atacate şi infectate.

Atacurile ransomware au păgubit companiile 
americane cu 21 de miliarde de dolari în 2020
Atacurile de ransomware au cauzat companiilor, cumulat, 341 zile de nefuncţionare şi 4.414 de zile de investigaţie

Pagube de 21 miliarde de dolari înregistrate de companiile din SUA, din cauza atacurilor cibernetice
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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.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!

Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

 agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

 0264-504 200

Programul Pieţii in aer liber in luna octombrie 
este de la ora 06.00 la ora 18.00 este de la ora 06.00 la ora 18.00 
(inclusiv sâmbătă şi duminică)(inclusiv sâmbătă şi duminică)

P m bbb tt bmbrmbPPProProProgragra llmulmulmul PiPiPiPiPi ţiţieţieţieţii ii ii ii ii in an aerer liblibliblibliberer iiininin lllunlunluna oa o ttctoctocto bbmbrmbrmbriiieieie

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Conopidă 4.00 lei/ kg Dovleac 1.50 lei/ kg

Varză 2.00 lei/ kg Cartofi  1.50 lei/ kg

Roșii 4.00 lei/ kg Ceapă galbenă 1.50 lei/ kg

Gogonele 2.00 lei/ kg Ceapă roșie 1.50 lei/ kg

Vinete 1.50 lei/ kg Ceapă verde 1.60 lei/ kg

Struguri 3.50 lei/ kg Ardei iute 5.00 lei/ kg

Pere 3.00 lei/ kg Ardei gras 4.00 lei/ kg

Fasole galbenă 10.00 lei/ kg Ardei Kapia 4.00 lei/ kg

Gogoșari 4.00 lei/ kg Morcovi 1.80 lei/ kg

Țelină 3.00 lei/ kg Pătrunjel rădăcină 3.50 lei/ kg

Hrean 14.00 lei/ kg Păstârnac 3.50 lei/ kg

Tarhon,Mentă, Busuioc, Rozmarin 4.00 lei/ caserolă nimic Cimbru 10.00 lei/ legătura mare

Leuștean, Mărar, Tarhon , Țelină 6.00 lei/ caserolă nimic Castraveți 5.50 lei/ kg

Dovlecel 2.00 lei/ kg  *Preţuri actualizate la mijlocul lunii octombrie.

Toamna este sezonul gospodinelor.Varza și murăturile asortate la butoi, 
nu trebuie să lipsească din cămara familiei.
La Centrul Agro Transilvania găsiti conopidă, gogoșari, gogonele, ardei gras, ardei kapia, 
ardei iute, sfeclă roșie,castraveţi, varză verde, varză rosie,morcovi si toate mirodeniile 
necesare, direct de la producători.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

LICITAȚIE PUBLICĂ

Licitatie publica deschisa Societatea Tetarom SA

Societatea Tetarom SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Tăietura Turcului, nr.47, clădire A1, tel.0264.407900/901/902, 
fax:0264432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro, scoate la 
vânzare o baracă tip conteiner, nr. inventar 141146, afl ată 
în P.I. Tetarom III –Comuna Jucu, jud. Cluj, folosită din luna 
decembrie 2011 (an fabricaţie 2010).

Suprafaţa desfășurată este de 14,64mp (6,15 x 2,38 x 
2,51), utilizare nerezidenţială, structură de panouri tip 
sanwich, din tablă galvanizată prevopsită, miez de spumă 
poliuretanică, închideri din panouri tablă cutată. Interiorul 
– podea de pal de 18mm și linoleum pentru circulaţie 
intensă; tamplăria este din aluminiu cu geam termopan; 
echipare cu instalaţii electrice și sanitare (boiler electric 
pentru apa caldă).

Valoare de pornire a licitaţiei este 8.260 lei + TVA.

Garanţia ofertei este de 100 lei, sumă care se va achita 
la caseria Tetarom SA în momentul depunerii ofertei de 
participare alături de copie CI sau copie Certifi cate de 
înregistrare societate, în plic închis.

Data limită depunere oferte 27.10.2021 ora 10.00 la 
sediul Tetarom SA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2021 ora 10.00 
la sediul Tetarom SA când va fi  aleasă oferta cu preţul cel 
mai mare.

ANUNȚ DE MEDIU

LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. titular al proiectului 
Elaborare documentaţie tehnică pentru desfi inţare construcţii 
existente corp C1- corp administrativ şi C2 – casa poarta elaborare 
documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire corp "A" – birouri/servicii amenajări exterioare şi 
organizare de şantier conform PUZ aprobat cu HCL 
nr.632/20.08.2020, Cluj-Napoca, str Gării, nr. 21, judeţul Cluj., 
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, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul Elaborare documentaţie 
tehnică pentru desfi inţare construcţii existente corp C1- corp 
administrativ şi C2 – casa poartă, elaborare documentaţie tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire corp "A" 
– birouri/servicii amenajări exterioare şi organizare de şantier 
conform PUZ aprobat cu HCL nr.632/20.08.2020, propus a fi  
realizat în Cluj-Napoca, str Gării, nr. 21, judeţul Cluj.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Aviatrans S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), organizează licitaţii publice pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

I. Construcţii, situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
151, jud. Cluj, înscrise în Cartea Funciară nr. 265841 
Cluj-Napoca, nr. cad. 742/3-C1, nr. cad. 742/3-C2 și nr. cad. 
742/3-C3 (în incinta Aeroportului International Avram Iancu 
– Cluj-Napoca) – preţ de strigare 792.825 lei, exclusiv TVA.

II. Teren în suprafaţă de 1.641 mp, situat în Dej, str. 1 
Mai, FN, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 59657 Dej, 
nr. top. 1478/2/1 – preţ de strigare 148.260 lei, exclusiv 
TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 27.10.2021, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 03.11.2021, ora 14:00; 
10.11.2021, ora 14.00; 17.11.2021, ora 14.00, respectiv 
în data de 24.11.2021, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă

Cristina Purcar

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – preţ 
de pornire 441.548,86 lei + TVA

2) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – preţ de pornire 1.733.058,92 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

Denumire Nr. de înmatriculare Valoare de piață (lei)

AUTOTURISM MERCEDES CJ – 01 - EVJ 6.400,35

Preţul de pornire nu include TVA

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2021, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii 
în datele de 11.11.2021, ora 14:00; 25.11.2021, ora 14:00; 
09.12.2021, ora 14:00, respectiv în 16.12.2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VÂLCELE & BRO S.R.L. – "în faliment", 
"in bankruptcy", "en faillite" – cu sediul social în Comuna 
Săvădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (CUI 18570330; 
J12/1261/2006), prin lichidator judiciar Jurca Claudiu-Mihai 
& Maxim Andreea-Maria Cabinete asociate de practicieni 
în insolvenţă, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 346/2021, 
pronunţată în data de 18.02.2021, în dosarul nr. 
243/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ BUNURI 
MOBILE

Denumire bunuri – libere de sarcini Preț vânzare 50%VL lei fără TVA

Autoutilitara Ford Tranzit frigorifi că 
CJ61VOL

8,700

Transpalet cu cântar 900

TOTAL 9,600

Nr. 
crt.

BUNURI MOBILE – ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE - LIBERE DE SARCINI

UM Cantitate Preț vânzare 
60%VL lei 
fără TVA

1 GRUP COMPRESOR-CONDENSATOR 
CAMERA FRIGORIFICA

set 1 1,620

2 VAPORIZATOR FRIGORIFIC buc 1 1,140

3 ECHIPAMENTE FRIGORIFICE set 1 2,520

TOTAL 5,280

*Se va aplica cota TVA în vigoare la momentul vânzării.

Licitaţiile se vor desfăşura joia, în datele de 21.10.2021, 
28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, la ora 13.00, în Alba 
Iulia, str. Henri Coandă, nr. 2A, etaj II, biroul 12, jud. Alba.

Conditiile de participare la licitatie pot fi  obţinute de la 
lichidatorul judiciar. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire. Documentaţia necesară participării 
la licitaţie se transmite lichidatorului judiciar cu cel puţin 1 zi 
lucrătoare anterioară datei de desfășurare a licitaţiei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi 
pe adresele de mail claudiujurca.cii@gmail.com, e-mail: 
andreea_maria_maxim@yahoo.com și nr. de telefon 
0744666158, 0728176861.

0264.59.77.00
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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.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!

Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

 agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

 0264-504 200

Programul Pieţii in aer liber in luna octombrie 
este de la ora 06.00 la ora 18.00 este de la ora 06.00 la ora 18.00 
(inclusiv sâmbătă şi duminică)(inclusiv sâmbătă şi duminică)

P m bbb tt bmbrmbPPProProProgragra llmulmulmul PiPiPiPiPi ţiţieţieţieţii ii ii ii ii in an aerer liblibliblibliberer iiininin lllunlunluna oa o ttctoctocto bbmbrmbrmbriiieieie

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Conopidă 4.00 lei/ kg Dovleac 1.50 lei/ kg

Varză 2.00 lei/ kg Cartofi  1.50 lei/ kg

Roșii 4.00 lei/ kg Ceapă galbenă 1.50 lei/ kg

Gogonele 2.00 lei/ kg Ceapă roșie 1.50 lei/ kg

Vinete 1.50 lei/ kg Ceapă verde 1.60 lei/ kg

Struguri 3.50 lei/ kg Ardei iute 5.00 lei/ kg

Pere 3.00 lei/ kg Ardei gras 4.00 lei/ kg

Fasole galbenă 10.00 lei/ kg Ardei Kapia 4.00 lei/ kg

Gogoșari 4.00 lei/ kg Morcovi 1.80 lei/ kg

Țelină 3.00 lei/ kg Pătrunjel rădăcină 3.50 lei/ kg

Hrean 14.00 lei/ kg Păstârnac 3.50 lei/ kg

Tarhon,Mentă, Busuioc, Rozmarin 4.00 lei/ caserolă nimic Cimbru 10.00 lei/ legătura mare

Leuștean, Mărar, Tarhon , Țelină 6.00 lei/ caserolă nimic Castraveți 5.50 lei/ kg

Dovlecel 2.00 lei/ kg  *Preţuri actualizate la mijlocul lunii octombrie.

Toamna este sezonul gospodinelor.Varza și murăturile asortate la butoi, 
nu trebuie să lipsească din cămara familiei.
La Centrul Agro Transilvania găsiti conopidă, gogoșari, gogonele, ardei gras, ardei kapia, 
ardei iute, sfeclă roșie,castraveţi, varză verde, varză rosie,morcovi si toate mirodeniile 
necesare, direct de la producători.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

LICITAȚIE PUBLICĂ

Licitatie publica deschisa Societatea Tetarom SA

Societatea Tetarom SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Tăietura Turcului, nr.47, clădire A1, tel.0264.407900/901/902, 
fax:0264432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro, scoate la 
vânzare o baracă tip conteiner, nr. inventar 141146, afl ată 
în P.I. Tetarom III –Comuna Jucu, jud. Cluj, folosită din luna 
decembrie 2011 (an fabricaţie 2010).

Suprafaţa desfășurată este de 14,64mp (6,15 x 2,38 x 
2,51), utilizare nerezidenţială, structură de panouri tip 
sanwich, din tablă galvanizată prevopsită, miez de spumă 
poliuretanică, închideri din panouri tablă cutată. Interiorul 
– podea de pal de 18mm și linoleum pentru circulaţie 
intensă; tamplăria este din aluminiu cu geam termopan; 
echipare cu instalaţii electrice și sanitare (boiler electric 
pentru apa caldă).

Valoare de pornire a licitaţiei este 8.260 lei + TVA.

Garanţia ofertei este de 100 lei, sumă care se va achita 
la caseria Tetarom SA în momentul depunerii ofertei de 
participare alături de copie CI sau copie Certifi cate de 
înregistrare societate, în plic închis.

Data limită depunere oferte 27.10.2021 ora 10.00 la 
sediul Tetarom SA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2021 ora 10.00 
la sediul Tetarom SA când va fi  aleasă oferta cu preţul cel 
mai mare.

ANUNȚ DE MEDIU

LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. titular al proiectului 
Elaborare documentaţie tehnică pentru desfi inţare construcţii 
existente corp C1- corp administrativ şi C2 – casa poarta elaborare 
documentaţie tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire corp "A" – birouri/servicii amenajări exterioare şi 
organizare de şantier conform PUZ aprobat cu HCL 
nr.632/20.08.2020, Cluj-Napoca, str Gării, nr. 21, judeţul Cluj., 
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, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul Elaborare documentaţie 
tehnică pentru desfi inţare construcţii existente corp C1- corp 
administrativ şi C2 – casa poartă, elaborare documentaţie tehnică 
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire corp "A" 
– birouri/servicii amenajări exterioare şi organizare de şantier 
conform PUZ aprobat cu HCL nr.632/20.08.2020, propus a fi  
realizat în Cluj-Napoca, str Gării, nr. 21, judeţul Cluj.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Aviatrans S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), organizează licitaţii publice pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

I. Construcţii, situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
151, jud. Cluj, înscrise în Cartea Funciară nr. 265841 
Cluj-Napoca, nr. cad. 742/3-C1, nr. cad. 742/3-C2 și nr. cad. 
742/3-C3 (în incinta Aeroportului International Avram Iancu 
– Cluj-Napoca) – preţ de strigare 792.825 lei, exclusiv TVA.

II. Teren în suprafaţă de 1.641 mp, situat în Dej, str. 1 
Mai, FN, jud. Cluj, înscris în Cartea Funciară nr. 59657 Dej, 
nr. top. 1478/2/1 – preţ de strigare 148.260 lei, exclusiv 
TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 27.10.2021, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 03.11.2021, ora 14:00; 
10.11.2021, ora 14.00; 17.11.2021, ora 14.00, respectiv 
în data de 24.11.2021, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă

Cristina Purcar

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar 
al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – preţ 
de pornire 441.548,86 lei + TVA

2) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – preţ de pornire 1.733.058,92 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

Denumire Nr. de înmatriculare Valoare de piață (lei)

AUTOTURISM MERCEDES CJ – 01 - EVJ 6.400,35

Preţul de pornire nu include TVA

Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2021, ora 14:00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii 
în datele de 11.11.2021, ora 14:00; 25.11.2021, ora 14:00; 
09.12.2021, ora 14:00, respectiv în 16.12.2021, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VÂLCELE & BRO S.R.L. – "în faliment", 
"in bankruptcy", "en faillite" – cu sediul social în Comuna 
Săvădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (CUI 18570330; 
J12/1261/2006), prin lichidator judiciar Jurca Claudiu-Mihai 
& Maxim Andreea-Maria Cabinete asociate de practicieni 
în insolvenţă, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 346/2021, 
pronunţată în data de 18.02.2021, în dosarul nr. 
243/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ BUNURI 
MOBILE

Denumire bunuri – libere de sarcini Preț vânzare 50%VL lei fără TVA

Autoutilitara Ford Tranzit frigorifi că 
CJ61VOL

8,700

Transpalet cu cântar 900

TOTAL 9,600

Nr. 
crt.

BUNURI MOBILE – ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE - LIBERE DE SARCINI

UM Cantitate Preț vânzare 
60%VL lei 
fără TVA

1 GRUP COMPRESOR-CONDENSATOR 
CAMERA FRIGORIFICA

set 1 1,620

2 VAPORIZATOR FRIGORIFIC buc 1 1,140

3 ECHIPAMENTE FRIGORIFICE set 1 2,520

TOTAL 5,280

*Se va aplica cota TVA în vigoare la momentul vânzării.

Licitaţiile se vor desfăşura joia, în datele de 21.10.2021, 
28.10.2021, 04.11.2021, 11.11.2021, la ora 13.00, în Alba 
Iulia, str. Henri Coandă, nr. 2A, etaj II, biroul 12, jud. Alba.

Conditiile de participare la licitatie pot fi  obţinute de la 
lichidatorul judiciar. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire. Documentaţia necesară participării 
la licitaţie se transmite lichidatorului judiciar cu cel puţin 1 zi 
lucrătoare anterioară datei de desfășurare a licitaţiei.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi 
pe adresele de mail claudiujurca.cii@gmail.com, e-mail: 
andreea_maria_maxim@yahoo.com și nr. de telefon 
0744666158, 0728176861.

0264.59.77.00
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Halep la un pas 
de ieşirea din top 20

Simona Halep a coborât două 
locuri, de pe 17 pe 19, în clasa-
mentul mondial al jucătoarelor 
profesioniste de tenis (WTA).
Tunisianca Ons Jabeur (27 ani), 
semifi nalistă al Indian Wells, a 
devenit luni prima jucătoare 
dintr-o ţară arabă care intră în 
top 10 mondial, reușind un salt 
de șase locuri. Cea mai bună 
clasare a unui jucător arab de 
tenis în clasamentul mondial e-
ra până acum locul 14, ocupat 
de Jabeur înainte de Indian 
Wells și de marocanul Younes 
El Aynaoui în 2003 și 2004.
Jucătoarea spaniolă Paula 
Badosa (23 ani), care a cucerit 
titlul în California, a reușit și ea 
o urcare impresionantă. Dacă 
la începutul anului se afl a pe 
locul 70 în lume, iberica a 
ajuns pe 13, victoria de la 
Indian Wells aducându-i un salt 
de 14 poziţii.
Primele trei poziţii ale clasa-
mentului WTA sunt neschimba-
te, cu australianca Ashleigh 
Barty pe primul loc, urmată de 
belarusa Arina Sabalenka și de 
Karolina Pliskova (Cehia).
Poloneza Iga Swiatek (11 WTA) 
și americanca Sofi a Kenin (14) 
au ieșit din top 10.
În regres sunt și cele două jucă-
toare de origine română, 
Bianca Andreescu (Canada) co-
borând un loc, pe 22, iar 
Emma Răducanu (Marea 
Britanie) pierzând două poziţii, 
până pe 24.
Sorana Cîrstea a urcat două lo-
curi și e acum pe 38, Irina Begu 
a reușit un salt de cinci poziţii, 
până pe 56, iar Gabriela Ruse a 
urcat chiar nouă locuri, fi ind 
acum pe 83.
La dublu mai avem doar trei ju-
cătoare în top 100, Raluca 
Olaru și Monica Niculescu se 
menţin pe 37, respectiv 38, iar 
Irina Begu a urcat pe 64.

Victorie pentru 
locul 5 la rugby
Universitatea Cluj a câștigat, 
sâmbătă, meciul de clasament 
cu ACS Tomitanii Constanţa cu 
36-24 (20-7) și a încheiat pe lo-
cul 5 ediţia 2021 a SuperLigii 
Naţionale de Rugby.
Elevii lui Cristian Săuan și-au lu-
at astfel revanșa în faţa con-
stănţenilor după ce sezonul tre-
cut, tot în meciul de clasament 
pentru locurile 5-6 au fost în-
vinși pe teren propriu.
”U” Cluj a condus în permanen-
ţă pe tabela de marcaj, puncte-
le echipei noastre fi ind semna-
te de Cristian Murgoci – două 
eseuri, Dragoș Vasile un eseu, 
Alexandru Harasim două lovi-
turi de pedeapsă și 3 transfor-
mări și respectiv Ovidiu 
Melniciuc o lovitură de pedeap-
să și două dropgol-uri.

Pe scurt

PUBLICITATE

Echipele de volei „U” Cluj 

au suferit înfrângeri în 

meciurile susţinute sâmbă-

tă, în deplasare, în cadrul 

etapei a 2-a a Diviziei A1.

Băieţii antrenaţi de Romeo 

Lotei au fost învinşi cu 3-0 

(-13, -19, -21) la Bucureşti de 

Ştiinţa în timp ce fetele au ce-

dat la Bacău în meciul cu Şti-

inţa, de asemenea, cu 3-0 (-15, 

-17, -18).

Ambele formaţii sunt încă 

în căutarea primei victorii în 

campionat, din acest sezon, 

care poate veni sâmbătă, 23 

octombrie, când primesc, în 

Sala Sporturilor „Horia Demi-

an”, vizita echipelor similare 

ale clubului SCMU Craiova.

Până atunci, la mijlocul 

acestei săptămâni se vor dis-

puta meciurile din optimile 

Cupei României: la feminin 

în partida tur, Dacia Mioveni 

2012 – ”U” NTT Data şi re-

spectiv la masculin, în meci 

retur, Olimpia Titanii Bucu-

reşti – ”U” Cluj (în tur, în Sa-

la Sporturilor „Horia Demian 

a fost 3-0 pentru echipa din 

capitală).

Înfrângeri pentru 
echipele de volei

Boriana Kalein, vicecampi-

oană europeană anul aces-

ta şi clasată pe 5 la JO de 

la Tokyo, a câştigat toate 

cele patru fi nale pe obiec-

te, duminică, la Cupa 

Mondială de gimnastică 

ritmică de la Cluj-Napoca, 

din BT Arena, după ce 

sâmbătă se impusese 

la individual compus.

Kalein a câştigat fi nala de 

la minge cu 27,800 puncte, fi -

ind urmată de rusoaica Daria 

Trubnikova (campioană olim-

pică de tineret în 2018), 26,150 

puncte, şi de italianca de ori-

gine română Alexandra Agiur-

giuculese (medaliată cu bronz 

la Mondialele de la Sofi a din 

2018), 24,700 puncte, în timp 

ce românca Andreea Cristina 

Verdeş a fost a cincea, cu 

23,400 puncte.

La măciuci, Kalein a ocu-

pat primul loc, cu 26,750 punc-

te, devansându-le pe rusoai-

cele Irina Anenkova, 26,500 

puncte, şi Daria Trubnikova, 

25,800 puncte. Verdeş a fost 

a şasea, cu 24,150 puncte.

În fi nala de la cerc, Kalein 

(26,650 puncte) a fost urma-

tă tot de Anenkova (26,150) 

şi de Trubnikova (25,450). 

Agiurgiuculese a fost a şasea, 

cu 23,400 puncte, pe şapte a 

terminat Verdeş, cu 23,150 

puncte, iar pe locul 8 (ulti-

mul) s-a clasat o altă român-

că, Annaliese Drăgan, cu 

22,900 puncte.

Kalein s-a impus la pangli-

că fără emoţii, cu 24,200 punc-

te, urmată de italiencele Mi-

lena Baldassarri, 23,750 punc-

te, şi Agiurgiuculese, 23,150 

puncte. Verdeş s-a clasat pe 

7, cu 21,150 puncte.

Kalein a făcut spectacol 
la Cupa Mondială de la Cluj

Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro

Duminică seara, CFR Cluj 

a avut de înfruntat una 

dintre echipele bune ale 

sezonului din Liga 1 şi a 

pierdut trei puncte impor-

tante în lupta cu FCSB.

Campioana României s-a 

deplasat la Mioveni, locul un-

de îşi joacă Rapid meciurile 

în momentele în care Naţio-

nal Arena este ocupată.

„Dubla” lui Bălan 
a răpus campioana

CFR Cluj a început temă-

tor meciul cu Rapid de la 

Mioveni, iar giuleştenii au 

avut primele ocazii impor-

tante de gol prin Albert Sta-

hl şi Alex Albu.

Jocul bun al celor de la 

Rapid avea să fi e răsplătit în 

minutul 27. Adrian Bălan a 

fost servit ideală de Albu şi 

l-a executat fără mari emo-

ţii pe tânărul Otto Hindrich. 

Golul marcat de Rapid a ve-

nit dintr-o poziţie suspectă 

de offside. La doar un minut 

de la golul marcat de Rapid, 

Chipciu a prins un şut foar-

te bun, dar Moldovan a fost 

la post şi a respins.

Petrescu a simţit că jocul 

nu merge şi a operat prima 

modificare încă din minutul 

46. Denis Alibec a fost în-

locuit de Gabriel Debeljuh 

pentru un plus de forţă în 

zona de atac.

În ciuda schimbării, Ra-

pidul a continuat să fie echi-

pa mai periculoasă şi echi-

pa care a marcat în cele din 

urmă. Bălan a înscris pen-

tru 2-0 în minutul 55 după 

o fază încâlcită în careu. 

Ultima mare ocazie de gol 

i-a aparţinut lui Ciprian De-

ac, autor al unui şut exce-

lent din lovitură liberă, dar 

pe care Moldovan l-a apă-

rat din nou.

Petrescu nu şi-a 
recunoscut echipa

Dan Petrescu nu a avut ni-

cio explicaţie pentru jocul mo-

dest făcut de echipa lui în dis-

puta cu Rapid.

„E clar că n-a fost cel mai 

bun meci al nostru. Am intrat 

în teren pe vârfuri. Nu ne-am 

bătut, nu ne-am luptat. Când 

nu faci lucrurile cum trebuie, la 

fi nal iei ce meriţi. Sunt surprins, 

am avut 14 zile în care ne-am 

pregătit bine, echipa a arătat bi-

ne şi a venit meciul ofi cial şi am 

arătat parcă invers faţă de cum 

am arătat în pregătire. N-aş vrea 

să dau nişte declaraţii şi apoi 

să-mi pară rău, dar e clar că 

sunt supărat în primul rând pe 

mine şi, apoi, pe toată echipa. 

Chiar am fost foarte mulţumit 

de cum s-au pregătit, mă aş-

teptam la o creştere, dar a fost 

invers. O să am o discuţie cu 

băieţii. Nu putem fi  invincibili, 

dar trebuie să arătăm mai bi-

ne în meciurile următoare. 

N-avem ce să reproşăm nimă-

nui, nu putem să ne plângem 

de nimic, nici de arbitru, nici 

de teren, nici de vreme Pentru 

mine, orice meci este important, 

atât am putut noi astăzi”, a de-

clarat Dan Petrescu.

După înfrângerea CFR-ului 

cu Rapid, FCSB, care a câştigat 

în această rundă cu CS Mio-

veni, 3-0, s-a apropiat la şase 

puncte de liderul campionatu-

lui şi câştigătoarea titlului din 

ultimele patru sezoane.

Pentru CFR Cluj urmează 

meciul cu AZ Alkmaar, din 

grupele Conference League, 

programat joi, de la ora 22:00.

Petrescu, nemulțumit după Rapid – 
CFR Cluj 2-0: „Am intrat pe vârfuri”
Dan Petrescu a fost vizibil nemulțumit de modul în care s-a prezentat CFR Cluj 
în meciul cu Rapid, pierdut cu 2-0, la Mioveni

Dan Petrescu este dezamăgit de modul în care joacă CFR Cluj în acest moment şi speră la o revenire 


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

