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SĂNĂTATE

Probleme la noile 
reglementări
Copiii între 6 şi 12 ani sunt nevoiţi să se 
testeze de COVID-19 constant dacă doresc 
să facă sport de performanţă.  Pagina 4

ACTUALITATE

Lucrări la calea ferată, 
în județul Cluj
CFR a anunţat demararea unor lucrări la 
infrastructura feroviară, în perioada sep-
tembrie-octombrie 2021.  Pagina 2

CULTURĂ

O „altfel” de expoziţie, 
la Cluj-Napoca
Clujenii sunt invitaţi să ia parte la o expe-
rienţă artistică ce aduce lumina Soarelui 
în Sala Mare a Operei Naţionale.  Pagina 7

EDUCAŢIE

UBB Cluj, în topul 
Times Higher Education
Universitatea Babeș-Bolyai se situează din 
nou printre universităţile de referinţă în 
clasamentele internaţionale.  Pagina 4
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

132 920 331 35 17 2
Situația epidemiologică în județul Cluj – 20 septembrie 2021
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Mai multe drumuri din județul Cluj, 
afectate de inundații, vor fi refăcute

ECONOMIE

Clujenii, invitați la dezbatere 
privind taxele locale pe anul 2022

Consiliul Judeţean Cluj va 
demara refacerea mai multor 
sectoare de drum judeţean şi a 
nu mai puţin de opt podeţe afec-
tate de inundaţiile produse în 
cursul anului 2021.

În acest scop, forul admi-
nistrativ judeţean va folosi 
suma de peste 1,6 milioane 
de lei aprobată de Guvern cu 
această destinaţie, banii fiind 
alocaţi din Fondul de inter-
venţie aflat la dispoziţia Exe-
cutivului, prevăzut în buge-
tul de stat pe anul 2021, pen-
tru unele unităţi administra-
tiv-teritoriale afectate de ca-
lamităţile naturale.

Lucrările vor viza, astfel, 
mai multe sectoare în lungi-
me însumată de 8,7 kilometri 
situate pe cinci drumuri jude-
ţene, respectiv DJ 107P (DN 
1) Gilău – Someşul Rece – Mă-
rişel – DN 1R, DJ 103V Stol-

na, DJ 107J Finişel – Valea Ie-
rii, DJ 107L Lita şi DJ 107N 
Valea Ierii – Plopi.

De asemenea, vor fi  refăcu-
te şi opt podeţe situate pe dru-
murile judeţene 107J Finişel – 
Valea Ierii şi 107L Lita.

Lucrările de refacere a pode-
ţelor şi a sectoarelor de drum 
vizate vor fi  executate, în func-
ţie de complexitatea lor, în re-
gie proprie sau după încheierea 
contractelor de execuţie cu fi r-
me contractoare.

Primăria Cluj-Napoca va 
organiza o dezbatere publi-
că privind nivelul taxelor şi 
impozitelor locale pentru 
anul 2022.

Miercuri, 22 septembrie 
2021, ora 17.00 va avea loc 
dezbaterea publică online pe 
marginea proiectului de hotă-
râre privind stabilirea nivelu-
rilor pentru valorile impoza-
bile, impozitele şi taxele loca-
le pentru anul 2022.

Proiectul supus dezbaterii 
publice s-a aflat în procedura 
de consultare publică în peri-
oada 6 august 2021 – 19 au-
gust 2021.

Persoanele care doresc să 
participe la această dezbate-
re pot să o facă potrivit pro-
cedurii de dezbatere publică 
în vederea elaborării şi adop-
tării actelor administrative 
cu caracter normativ. Ele vor 

fi înscrise pe platforma on-
line de videoconferinţă, pe 
baza unui formular comple-
tat online pe site-ul Primări-
ei municipiului Cluj-Napoca, 
până înainte cu minimum 4 
ore de ora stabilită pentru 
începerea şedinţei.

Cetăţenii care s-au înscris 
în aceste condiţii, vor primi 
un link prin e-mail, prin care 
se vor putea conecta la dez-
baterea publică şi vor putea 
lua cuvântul.

Dezbaterea publică va fi 
transmisă online pe pagina de 
Facebook Municipiul Cluj-Na-
poca şi pe canalul YouTube al 
Primăriei Cluj-Napoca.

Anul acesta, taxele şi im-
pozitele nu au crescut la Cluj 
comparativ cu 2020, prima-
rul Emil Boc anunţând că 
acestea rămân la fel ca în 
anul precedent.

Medic: Vom avea 15.000 de cazuri noi pe zi, în octombrie
Un cunoscut medic român avertizează că, în condițiile în care rata vaccinării rămâne mică în țară, 
am putea ajunge la 15.000 de cazuri noi de coronavirus pe zi, peste o lună. Pagina 5

Jurații X Factor, cuceriți 
de vocea unui clujean

Ionuț Hanțig a reușit să cucerească atât juriul, cât și publicul X Factor 
Ionuț Hanțig, elev la Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca, 
a impresionat atât datorită vocii sale, cât și a look-ului său provocator. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Tavanul unui centru 
comercial s-a prăbuşit
O bucată a unui tavan fals s-a prăbușit dumi-
nică dimineaţă, în centrul comercial Iulius 
Mall din Cluj-Napoca, în apropiere de super-
marketul Auchan.
Incidentul a fost cauzat de fi surarea unei ţevi 
de agent termic rece, apa scursă deteriorând o 
porţiune din tavanul fals, care a cedat. Potrivit 
reprezentanţilor Iulius Mall, nimeni nu a fost 
rănit și nu au fost alte pagube.
„Ulterior, tavanul a fost decupat controlat pe o 
suprafaţă mai mare pentru a se putea interve-
ni. Nimeni nu a fost rănit și nu au fost alte pa-
gube. Zona a fost delimitată rapid și se lucrea-
ză deja la remediere, activitatea nefi ind afecta-
tă. Întregul sistem de instalaţii al mall-ului și cel 
de climatizare este verifi cat periodic, însă nu a 
fost o defecţiune care putea fi  sesizată. Ne ce-
rem scuze clienţilor pentru disconfortul creat!”, 
au mai transmis reprezentanţii Iulius Mall Cluj.

Un şofer beat a ajuns cu 
maşina pe şinele de tren
Accidentul a avut loc duminică noapte, 19 
septembrie, în jurul orei 23:40. Circulaţia 
trenurilor a fost blocată iar la locul acci-
dentului au intervenit echipaje SMURD.
Două autospeciale cu modul de descarce-
rare, două echipaje SMURD și unul SAJ 
au intervenit pentru a acorda asistenţă de 
urgenţă personalelor implicate într-un ac-
cident produs pe Calea Someșeni din mu-
nicipiul Cluj-Napoca.
„Autoturismul condus de un bărbat în 
vârstă de 26 de ani, din Cluj-Napoca, în 
direcţia străzii Aurel Vlaicu a părăsit par-
tea carosabilă, pătrunzând pe linia căii fe-

rate, iar apoi a intrat în coliziune cu un 
stâlp/catenară CFR.
A rezultat vătămarea corporală a șoferului și a 
două pasagere din autoturism. În urma testării 
cu aparatul etilotest conducătorului auto i-a re-
zultat concentraţia de 0,48 mg/l alcool pur în 
aerul expirat”, au transmis reprezentanţii 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

O maşină s-a răsturnat 
în Dej, în urma unui accident

Un accident a avut loc duminică seara în 
Dej, în urma impactului dintre două mașini, 
una răsturnându-se. Șoferul de 60 de ani 
nu a mai putut să iasă din autoturism.
„O autospecială și un echipaj SMURD au in-
tervenit în urma unui eveniment rutier produs 
pe strada Nichita Stănescu din municipiul Dej.
Pompierii au fost alertaţi în jurul orei 
18.20, iar la faţa locului au găsit un autotu-
rism avariat răsturnat pe plafon, în care se 
afl a un bărbat care nu putea să iasă în afa-
ră, și un al doilea autoturism avariat ieșit în 
afara părţii carosabile.
Pompierii au acţionat imediat pentru ex-
tragerea bărbatului în vârstă de cca 60 
de ani și pentru acordarea primului aju-
tor calificat acestuia. Echipajul SMURD 
l-a preluat și la transportat la spital pen-

tru investigaţii și îngrijiri de specialitate. 
Acesta era în stare de conștienţă și era 
cooperant, prezenta suspiciuni de trau-
matisme la nivelul bazinului și toracelui.
La faţa locului au fost asigurate măsuri de 
prevenire a incendiilor și pentru siguranţa 
salvatorilor”, au declarat reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
(ISU) Cluj.

Accident grav în Cluj. 
Bărbat, luat cu elicopterul.
Un accident grav a avut loc în localitatea 
Ciucea, fi ind implicate trei mașini. Un bărbat a 
fost grav rănit, rămânând încarcerat. Alte patru 
persoane au fost rănite.
Două autospeciale cu modul de descarcerare, 
un echipaj și elicopterul SMURD intervin în a-
ceste momente ca urmare a unui accident ruti-
er produs în apropiere de localitatea Ciucea.
Pompierii au fost alertaţi în jurul orei 17.10, iar 
în momentul sosirii la faţa locului au găsit trei 
autoturisme avariate, iar într-unul se afl a încar-
cerat un bărbat în vârstă de cca 40 de ani, cu 
pierderi ale stării de conștienţă. S-a acţionat 
imediat cu utilajele hidraulice pentru a asigura 
accesul către victimă și pentru a-l extrage astfel 
încât să nu-i fi e agravate leziunile suferite.
Acesta a primit asistenţă medicală de urgenţă 
la faţa locului și este transportat în aceste mo-
mente cu elicopterul SMURD la spital pentru 
îngrijiri de specialitate.
Patru alte persoane au mai fost consultate 
la faţa locului, dintre care o femeie va fi  
transportată la spital pentru investigaţii de 
specialitate. Aceasta prezenta, la prima eva-
luare, afecţiuni ușoare”, au transmis repre-
zentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă (ISU) Cluj.

Pe scurt

O serie de lucrări de repa-

raţii la infrastructura 

feroviară vor avea loc, 

în perioada septembrie – 

octombrie 2021, pe raza 

regionalelor Timişoara, 

Iaşi şi Cluj-Napoca, pen-

tru îmbunătăţirea condiţi-

ilor de circulaţie pe calea 

ferată, prin ridicarea 

restricţiilor de viteză 

şi îmbunătăţirea gradului 

de confort, a anunţat, 

luni, Compania Naţională 

de Căi Ferate CFR SA.

Una dintre lucrări este pro-

gramată pe tronsonul Orşova 

– Valea Cernei (SRCF Timişoa-

ra) – pe linia II din staţia Or-

şova (km 388+200-388+400) 

şi pe aparatele de cale. În pe-

rioada lucrărilor (20 – 24 sep-

tembrie 2021), trenul IR 1692 

(Timişoara Nord – Bucureşti 

Nord) circulă ca tren IR 12162, 

cu transbordare auto pe dis-

tanţa Băile Herculane – Dro-

beta Turnu Severin, iar trenul 

IR 72 (Bucureşti Nord – Buda-

pesta) circulă ca tren IR 12172, 

cu transbordare auto pe dis-

tanţa Drobeta Turnu Severin – 

Băile Herculane. De asemenea, 

pentru trenurile Regio se asi-

gură transbordarea călătorilor 

cu mijloace auto pe distanţa 

Orşova – Gura Văii şi retur.

Mai multe trenuri anulate

Al doilea set de lucrări a-

re loc pe secţiunile Suceava 

Vest – Stroeşti şi Ciprian Po-

rumbescu – Berchişeşti 

(SRCF Iaşi) şi vizează lu-

crări de ciuruire integrală a 

prismei de piatră spartă şi 

buraj tehnologic, respectiv 

de ciuruire integrală a pris-

mei de piatră spartă, buraj 

mecanizat şi înlocuirea ma-

terialelor uzate în tunelul 

CF, de la km 23+600 – 

24+130. Potrivit sursei ci-

tate, reparaţiile se execută 

în perioada 21 septembrie – 

21 octombrie 2021, în inter-

valele orare 9:20 – 12:50 şi 

13:40 – 15:30, cu anularea 

perechii de trenuri 5703/5702 

între staţiile Suceava – Câm-

pulung Moldovenesc şi re-

tur, circulând doar pe rela-

ţia Câmpulung Moldovenesc 

– Ilva Mică, şi retur.

Lucrări pe ruta 
Apahida – Baia Mare

Nu în ultimul rând, pe ru-

ta Apahida – Baia Mare (SRCF 

Cluj), în perioada 22 septem-

brie – 21 octombrie, se des-

făşoară lucrări de montare a 

noului pod feroviar, situat la 

ieşire din staţia CF Ileanda, 

km 86+322.

Pe durata lucrărilor se va 

asigura transbordare cu mij-

locire auto, pe distanţa Dej 

Călători – Baia Mare şi re-

tur, pentru perechea de tre-

nuri IR 1641/1642 (Bucureşti 

Nord – Baia Mare şi retur), 

pentru trenurile Regio 

4094/4002 se asigură trans-

bordare auto între staţiile 

Ileanda – Jibou, iar pentru 

trenurile IR 4001/4095 trans-

bordarea cu mijloace auto se 

va realiza pe distanţa Sur-

duc Sălaj – Ileanda.

CFR menţionează faptul că 

lucrările de reparaţii şi între-

ţinere a infrastructurii ferovi-

are publice sunt fi nanţate din 

fonduri bugetare şi surse pro-

prii ale companiei şi au drept 

scop îmbunătăţirea condiţii-

lor de transport pe calea fera-

tă, prin restabilirea vitezei de 

circulaţie şi creşterea capaci-

tăţii de exploatare.

Lucrări la calea ferată, 
în judeţul Cluj
Compania Naţională de Căi Ferate a anunţat demararea unor lucrări 
la infrastructura feroviară, în perioada septembrie-octombrie 2021

CFR a anunţat demararea unor lucrări la infrastructura feroviară
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor

ȘTIRI
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Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu (foto), a eviden-

ţiat, luni, că decizia privind 

desfăşurarea cursurilor se 

ia săptămânal în funcţie de 

rata de infectare înregistra-

tă în ziua de vineri, iar, în 

prezent, doar unităţile de 

învăţământ din 13 localităţi 

trebuie să desfăşoare cur-

suri online, potrivit regle-

mentărilor în vigoare.

El a precizat, la Digi 24, că 

este vorba despre cinci loca-

lităţi în judeţul Satu Mare, do-

uă în Cluj şi câte una în Si-

biu, Caraş-Severin, Neamţ, 

Arad, Dolj şi Sălaj.

Presa a relatat că în loca-

litatea Afumaţi din judeţul Il-

fov cursurile se vor desfăşu-

ra de luni online, însă ulteri-

or autorităţile locale au reve-

nit asupra deciziei după ce ra-

ta de infectare cu noul coro-

navirus a scăzut, elevii fi ind 

chemaţi să participe la ore în 

format fi zic de marţi.

„Ordinul comun minis-

trul Educaţiei – ministrul 

Sănătăţii reglementează foar-

te bine, foarte clar. La arti-

colul 2, alineatul 3 spune 

clar că scenariul de funcţi-

onare a şcolii pe parcursul 

anului şcolar se va actuali-

za săptămânal. Săptămânal, 

înseamnă o dată pe săptă-

mână, cu referinţă la ziua 

de vineri. Vineri înseamnă 

vineri şi nu duminică, nu 

luni, nu marţi. (...) Ordinul 

comun ministrul Educaţiei 

– ministrul Sănătăţii a făcut 

obiectul unei hotărâri CN-

SU. Vineri au fost pe site-ul 

DSP 13 localităţi care au de-

păşit rata de infectare de 6 

la mie. (...) Sunt singurele 

13 localităţi care au bază le-

gală pentru funcţionare în 

online această săptămână. 

Orice altă localitate consti-

tuie o invenţie neavenită a 

autorităţilor locale. Consti-

tuie o încălcare a ordinului 

comun Sănătate – Educaţie. 

Nu ne jucăm cu copii des-

chise şcoala – închide şcoa-

la”, a afirmat ministrul.

Cîmpeanu a informat că a 

luat legătura cu reprezentan-

ţii Inspectoratul Şcolar Ilfov 

şi cu celelalte autorităţi din 

judeţ şi le-a cerut „să reme-

dieze rapid situaţia”.

„Am luat deja legătura cu 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Ilfov, cu celelalte autorităţi 

din Ilfov. Le-am cerut să re-

medieze rapid situaţia în in-

teresul elevilor şi, de aseme-

nea, am cerut tuturor inspec-

torilor şcolari judeţeni din 

toate judeţele României să ci-

tească atent ordinul comun 

de ministru şi să îl aplice. A-

plicarea acestui ordin comun 

de ministru nu este faculta-

tivă”, a subliniat el.

Potrivit lui Sorin Cîmpea-

nu, ordinul comun al miniş-

trilor Educaţiei şi Sănătăţii 

reglementează „toate situa-

ţiile posibile”.

„Am reglementat toate situ-

aţiile posibile la nivelul acestui 

ordin de ministru. Această va-

riantă este mult mai clară şi 

mai explicită decât oricare din 

variantele anterioare şi trebuie 

respectată în interesul elevilor. 

Sunt convins că la modul la ca-

re am făcut apel la respectarea 

reglementărilor legale nu va 

mai fi  nicio situaţie în care să 

inventeze pe lângă cadrul le-

gal decizii. (...) Ziua de vineri 

este singura zi de referinţă”, a 

arătat ministrul.

Cîmpeanu: „Nu ne jucăm cu copiii 
deschide şcoala – închide şcoala”

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) se 

situează din nou printre 

universităţile de referinţă 

în clasamentele internaţio-

nale, după cum o arată 

clasamentul Times Higher 

Education (THE) 2022.

Potrivit acestuia, UBB es-

te singura universitate din 

România prezentă în clasa-

mentul aferent domeniului 

Psihologie (Psychology), 

unde ocupă poziţia 401-500 

la nivel internaţional. De a-

semenea, în domeniul şti-

inţelor fizice (Physical sci-

ences), UBB ocupă prima 

poziţie în ţară şi poziţia 

601-800 la nivel internaţio-

nal, în timp ce, în dome-

niul ştiinţelor vieţii (Life 

sciences), România este re-

prezentată doar de UBB şi 

Universitatea din Bucureşti, 

ambele plasate în interva-

lul 601-800. În domeniul 

medical (Clinical & Health), 

România este reprezentată 

de trei universităţi cu pro-

fil medical, din Cluj, Iaşi şi 

Târgu Mureş, toate pe po-

ziţia 601+.

„Mă bucur să văd că UBB 

îşi menţine poziţia de lider 

la nivel naţional şi continuă 

să se numere printre univer-

sităţile de referinţă ale lumii, 

fapt confi rmat de noul clasa-

ment THE pe domenii acade-

mice. Dincolo de prestigiu în-

să, prezenţa UBB şi a celor-

lalte universităţi româneşti în 

clasamentele universităţilor 

internaţionale trebuie să re-

prezinte un element real de 

referinţă în conturarea poli-

ticilor academice şi a politi-

cilor publice cu impact direct 

asupra mediului universitar”, 

afi rmă rectorul UBB, prof. u-

niv. dr. Daniel David.

Clasamentul britanic THE 

este unul dintre cele mai 

prestigioase şi comprehen-

sive clasamente internaţio-

nale ale universităţilor, sis-

temul de clasifi care luând în 

analiză criterii complexe le-

gate de predare, cercetare, 

relaţia cu mediul socio-eco-

nomic şi internaţionalizare.

UBB Cluj, în topul 
Times Higher 
Education 2022

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Copiii între 6 şi 12 ani 

care fac sport de perfor-

manţă nu se pot vaccina, 

însă trebuie să prezinte 

certifi catul verde în sala 

de antrenamente. 

Conform legii, copiii 

ar trebui să se testeze 

la fi ecare 72 de ore pentru 

a li se permite accesul.

Prin Hotărârea numărul 

70 adoptată în 16 septembrie 

de Comitetul Naţional pen-

tru Situaţii de Urgenţă (CN-

SU) se prevede că în judeţe-

le/localităţile în care inci-

denţa cumulată la 14 zile es-

te mai mare de 3/1.000 de 

locuitori şi mai mică sau e-

gală cu 6/1.000 de locuitori 

se prevede faptul că unele 

activităţi pot fi  desfăşurate 

doar cu prezenţa următoa-

relor categorii de persoane:

¤ Vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la fi nalizarea 

schemei complete de vaccinare

¤ Care prezintă rezultatul nega-

tiv al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2, 

nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certifi cat al 

unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virisul SARS-CoV-2, 

nu mai vechi de 48 de ore

¤ Care se afl ă în perioada cu-

prinsă între a 15-a zi şi a 180-a 

zi ulterioară confi rmării infec-

tării cu virusul SARS-CoV-2.

Doar copiii sub 6 ani, 
exceptaţi de la norme

Aceeaşi hotărâre mai pre-

vede, ca excepţie, faptul că:

¤ Obligaţia de a prezenta re-

zultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru infecţia cu vi-

rusul SARS-CoV-2, nu mai 

vechi de 72 de ore, sau rezul-

tatul certifi cat negativ al unui 

test antigen rapid pentru in-

fecţia cu virusul SARS-CoV-2, 

nu mai vechi de 48 de ore, 

nu se aplică în cazul persoa-

nelor care au vârsta mai mi-

că sau egală cu 6 ani.

În acest moment, în Ro-

mânia pot fi vaccinaţi co-

piii care au vârsta de mi-

nimum 12 ani, în luna iu-

nie a acestui an, ţara noas-

tră demarând campania de 

vaccinare pentru grupa de 

vârstă 12-15 ani.

„După cum ştiţi, pe data 

de 2 iunie, am demarat eta-

pa de vaccinare şi pentru 

grupa de vârstă 12-15 ani 

cu vaccinul de la BioNTech 

– Pfizer, primul vaccin care 

este autorizat la nivel mon-

dial, inclusiv în Europa, pen-

tru a fi folosit la această gru-

pă de vârstă. La nivelul UE, 

România este prima ţară 

care a demarat campania 

de vaccinare şi pentru gru-

pa de vârstă 12-15 ani”, de-

clara preşedintele Comite-

tului naţional pentru coor-

donarea vaccinării anti-CO-

VID, Valeriu Gheorghiţă, la 

începutul verii.

Categoria 6-12 ani, 
„neacoperită” de lege?

Astfel, noua hotărâre 

adoptată de CNSU ar putea 

ridica probleme care vizea-

ză categoria copiilor cu vâr-

sta între 6 şi 12 ani care prac-

tică diferite sporturi, în spe-

cial sportivii de performan-

ţă, deoarece prevederile nu 

„acoperă” situaţia în care 

aceşti copii trebuie să se pre-

zinte la antrenamente.

În lipsa posibilităţii de a 

se vaccina, copiii între 6 şi 

12 ani ar putea fi nevoiţi să 

se testeze tot la câte 72 de 

ore pentru a putea ajunge 

la antrenamente?!

Prevederea din cuprinsul 

hotărârii, care face referire la 

competiţii sportive:

¤ Competiţiile sportive or-

ganizate în spaţii închise 

sau deschise se pot desfă-

şura cu participarea spec-

tatorilor până la 30% din 

capacitatea maximă a spa-

ţiului, cu purtarea măştii 

de protecţie şi asigurarea 

unei distanţe de minimum 

1 metru între spectatori.

Copiii între 6 şi 12 ani care fac sport, 
nevoiţi să se testeze la fiecare 72 de ore
Potrivit noilor măsuri adoptate de autorităţi, copiii între 6 şi 12 ani vor trebui 
să se testeze la fiecare trei zile, pentru a avea acces în sala de antrenamente

Copiii între 6 şi 12 ani vor trebui să se testeze la fi ecare trei zile, potrivit noilor măsuri adoptate de autorităţi
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Sociologul Mircea Kivu a 

publicat o analiză privind 

evoluţia pandemiei de 

coronavirus în ultima 

lună, în România, compa-

rând aceasta cu situaţia 

din alte ţări din UE.

Sociologul a publicat pe 

pagina sa de Facebook două 

grafi ce, analizând evoluţia si-

tuaţiei COVID începând din 

20 august şi până în 19 sep-

tembrie în România şi alte pa-

tru ţări: Bulgaria, Franţa, Ita-

lia şi Spania. Trebuie menţio-

nat că dintre acestea, doar 

Bulgaria are o rată mai mică 

de vaccinare decât România, 

circa 19% din populaţie fi ind 

vaccinată în vara învecinată.

Mircea Kivu arată că se vor-

beşte deja, în mai multe ţări, 

de sfârşitul unui val patru mai 

puţin violent decât cele anteri-

oare, în ciuda prezenţei majo-

ritare a variantei Delta, mult 

mai contagioasă şi mai pericu-

loasă la infecţia cu COVID-19.

„Comparaţi evoluţia ca-

zurilor noi de COVID-19 şi 

a deceselor (la 1 milion de 

locuitori), în următoarele ţă-

ri: România (28% din popu-

laţie complet vaccinată), 

Spania (77%), Franţa (63%), 

Italia (65%), Bulgaria (19%). 

Am văzut că în unele ţări 

se vorbeşte despre «sfârşi-

tul mini-valului 4»”, a pos-

tat sociologul, pe reţelele de 

socializare.

În grafi ce este prezentată si-

tuaţia cazurilor noi de COVID-19 

înregistrate în ultima lună (fo-

to 1), respectiv a numărului de 

decese (foto 2). Amintim că 

sâmbătă, 18 septembrie, ţara 

noastră a înregistrat un nou re-

cord al numărului de îmbolnă-

viri de COVID-19: nu mai pu-

ţin de 5.300 de cazuri.

„Valul 4, probabil 
cel mai intens”

Valul 4 al pandemiei va fi  

probabil cel mai intens de pâ-

nă acum, din cauza contagi-

ozităţii sporite a tulpinei Del-

ta, dar pandemia nu se va 

sfârşi de azi pe mâine, a de-

clarat recent Andrei Baciu, se-

cretar de stat în Ministerul Să-

nătăţii, la Digi24.

„Datele pe care le avem şi 

în România, şi peste tot, la ni-

vel planetar, spun un singur 

lucru, faptul că vaccinarea es-

te singura care va închide pan-

demia”, a spus Andrei Baciu.

„Cel mai probabil, acesta 

va fi  probabil cel mai intens 

val pe care îl trăim. Din nefe-

ricire, lucrurile sunt mult mai 

accelerate, toată această situ-

aţie fi ind generată de conta-

giozitatea acestei tulpini, ca-

re infectează mult mai repe-

de şi mult mai multe persoa-

ne, lucru pe care îl vedem şi 

în datele de zi cu zi”, a adă-

ugat Andrei Baciu.

„Într-un fel sau altul, vom 

închide pandemia”, a spus 

Andrei Baciu. El crede însă că 

cel mai probabil, după cum 

arată datele în acest moment, 

vaccinarea anti-COVID va de-

veni una sezonieră.

Numărul deceselor şi a cazurilor 
noi în România, în creştere continuă

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Directorul Institutului 

Naţional de Sănătate 

Publică (INSP), medicul 

Adriana Pistol, afi rmă că 

dacă populaţia nu se va vac-

cina în număr mare şi nu 

va aplica măsurile de dis-

tanţare, România poate 

depăşi în luna octombrie 

15.000 de noi cazuri 

de infectare pe zi.

„Dacă populaţia nu va res-

pecta regulile, iar rata de vacci-

nare nu va creşte, vom ajunge 

spre sfârşitul lunii octombrie să 

avem peste 15.000 de cazuri pe 

zi. După cum aţi putut obser-

va, în ultimele 7 zile, numărul 

total de cazuri s-a dublat. Azi 

avem o rata de pozitivare de 

10%. Observăm o creştere a me-

diei de vârstă a cazurilor infec-

tate, 48 de ani, şi o creştere a 

mediei de vârstă a cazurilor de-

cedate, de 71 de ani”, a decla-

rat medicul Adrian Pistol.

Motivele care duc 
la creşterea numărului 
de infectări cu COVID-19

Primul este acoperirea vac-

cinală insufi cientă. Cu doar 30% 

acoperire vaccinală în popula-

ţia generală, din punct de vede-

re epidemiologic nu poţi să con-

trolezi evoluţia unei epidemii, 

indiferent care ar fi  aceasta.

Al doilea motiv este faptul 

că avem deja o transmitere 

comunitară extinsă la nivelul 

întregii ţări, o nouă tulpină 

care are o rată de transmisi-

vitate mult mai crescută faţă 

de celelalte tulpini.

Al treilea motiv este neres-

pectarea în totalitate a măsu-

rilor de distanţare fi zică, a por-

tului măştii şi a celorlalte mă-

suri de igienă, mai ales în con-

diţiile în care am traversat o 

perioadă de mai mare mobili-

tate a populaţiei, de concedii.

„Bătălia nu e pierdută, pen-

tru că încă mai este timp să 

mergem de astăzi să ne vac-

cinăm. Iar acolo unde mer-

gem la plimbare, in zone aglo-

merate, chiar dacă suntem pe 

stradă, să ne punem masca”, 

a încheiat medicul.

Cluj-Napoca se apropie 
de scenariul roşu

Rata infectărilor cu 

SARS-CoV-2 a înregistrat luni, 

20 septembrie, o nouă creşte-

re în municipiul Cluj-Napoca, 

dar şi la nivelul judeţului.

Incidenţa cazurilor de CO-

VID-19 continuă să crească în 

municipiul Cluj-Napoca şi a 

ajuns luni la 2,86 la mie. În 

perioada 3 – 16 septembrie, 

au fost înregistrate în muni-

cipiul Cluj-Napoca 963 de ca-

zuri active de boală, din cele 

1.736 din judeţ.

Rata infectărilor a crescut 

şi la nivel de judeţului Cluj, 

de la 2,17 duminică, la 2,29 

la mie astăzi, 20 septembrie. 

Cele mai mari incidenţe în 

Cluj sunt în comunele Cătina 

9,67 şi Ploscoş 9,66 la mie, 

iar alte 14 comune au o rată 

a infectărilor peste 3 la mie.

Municipiul a trecut în ur-

mă cu mai puţin de o săptă-

mână de pragul de 2 la mie, 

iar vineri a intrat în scenariul 

galben. Dacă incidenţa va de-

păşi pragul de 3 cazuri la mia 

de locuitori, Cluj-Napoca va 

intra în scenariul roşu şi vor 

fi  impuse noi restricţii, prin-

tre care şi obligativitatea pre-

zentării certifi catului digital 

COVID în anumite situaţii.

Secţiile de ATI, „la limită”

Un număr de 19 paturi sunt 

libere la nivel naţional pentru 

pacienţii bolnavi de COVID-19, 

altele decât cele rezervate spe-

cial pentru persoane cu anumi-

te condiţii medicale care sunt 

şi confi rmate cu SARS-CoV-2.

„În data de 20 septembrie 

2021, conform datelor existen-

te în aplicaţia alerte.ms.ro, la 

ora 14,00, la nivel naţional, 

există 1.087 de paturi ATI des-

tinate pacienţilor COVID-19. 

Dintre acestea, 116 sunt pa-

turi rezervate special pentru 

persoane cu anumite condiţii 

medicale care sunt şi confi r-

mate cu SARS-CoV-2 (obstre-

tică – ginecologie, neonatolo-

gie, cardiologie etc.). De ase-

menea, 952 de paturi ATI sunt 

ocupate la nivelul întregii ţă-

ri. În Bucureşti sunt avizate 

de DSP 237 de paturi de ATI 

pentru pacienţii de COVID-19. 

La nivel naţional sunt libere 

19 paturi ATI pentru pacien-

ţii bolnavi de COVID-19, alte-

le decât cele rezervate speci-

al pentru persoane cu anumi-

te condiţii medicale care sunt 

şi confi rmate cu SARS-CoV-2, 

iar în Bucureşti nu mai sunt 

paturi libere la acest moment”, 

precizează sursa citată.

Astfel, mai sunt paturi libe-

re la Arad, Constanţa, Vaslui – 

câte un pat, la Iaşi – 3, Sibiu – 

3, Braşov – 5, Tulcea – 5.

România ar putea ajunge la 15.000 
de cazuri de COVID pe zi, în octombrie
Un reputat medic din ţară spune că, în condiţiile în care vaccinarea stagnează, 
România ar putea ajunge până la 15.000 de cazuri noi de COVID pe zi, în luna octombrie

România ar putea ajunge până la 15.000 de cazuri noi de COVID pe zi, în luna octombrie
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Ionuţ Hanţig, elev la Liceul 

de Coregrafi e şi Artă 

Dramatică „Octavian Stroia” 

din Cluj-Napoca pe secţia 

de artă dramatică, 

a făcut o impresie foarte 

bună cu o voce şi un look 

special la ediţia cu numărul 

10 a emisiunii X Factor.

„Arta a fost pentru mine 
un soi de hrană energetică”

Într-un interviu acordat mo-

nitorulcj.ro, Ionuţ a povestit des-

pre pasiunea sa pentru muzică, 

motivele pentru care a decis să 

participe la X Factor, planurile 

sale după terminarea liceului şi 

surprizele pe care le pregăteşte 

pe plan muzical şi nu numai.

„Cred că a existat tot timpul, 

încă de când eram mic eram atras 

de partea asta muzicală. Arta a 

fost pentru mine un soi de hra-

nă energetică încă de când eram 

copil. Mă regăseam foarte mult 

în ceea ce însemna mediul artis-

tic şi mă gândeam zilele trecute 

că dacă mi s-ar lua arta din mâ-

nă nu aş şti să fac nimic altce-

va”, a declarat pentru monito-

rulcj.ro, Ionuţ Hanţig.

Chiar dacă de mic, Ionuţ cân-

ta prin casă, la vârsta de 14 ani, 

adolescent fi ind, a realizat că mu-

zica este ceva mai mult pentru el 

decât o simplă „joacă de copii”.

Întrebat care sunt modelele sa-

le din lumea muzicii, acesta a răs-

puns cu zâmbetul pe buze: Lady 

Gaga şi Delia Matache (care face 

parte din juriul X Factor 10).

„Femeia aia (Lady Gaga), a 

cultivat în mine tot ceea ce în-

seamnă acceptare de sine. Ve-

nind dintr-un mediu care nu pro-

mova în niciun caz acceptarea 

de sine, venind în clasa a IX-a 

la Cluj am avut foarte multe pro-

bleme cu integrarea.

Din punctul meu de vedere, 

până la o anumită vârstă poţi să 

dai vina pe mediul din care ai ve-

nit pentru că eşti homofob, xeno-

fob şi rasist... dar la un moment 

dat, intervine auto-educarea şi 

consider că este foarte important 

să fi  autodidact. (...) Pe lângă La-

dy Gaga, un alt model pe care 

l-am avut şi îl am în continuare 

este Delia Matache. Ea a fost un 

adevărat soldat de când a început 

mişcarea LGBT în România. Ele 

două au o mare infl uenţă asupra 

direcţiei muzicale înspre care mă 

îndrept”, a adăugat Ionuţ Hanţig.

Ionuţ a făcut show 
pe scena de la X Factor

El consideră că în viaţă, fi e-

care persoană primeşte semne, 

depinde de fi ecare dacă decide 

să le urmeze sau nu. Ionuţ a pri-

mit un astfel de semn fi x în ul-

tima zi de înscrieri pentru audi-

ţiile de la X Factor.

„Eram într-o seară pe telefon şi 

am găsit o reclamă de la Antena 

cu înscrierile. Aveam în plan de 

ceva vreme să fac următorul pas 

în cariera mea muzicală, şi am lu-

at acea reclamă ca pe un semn. 

Am făcut rapid un fi lmuleţ, l-am 

trimis, iar după câteva luni am fost 

anunţat să mă prezint la Cluj pen-

tru fi lmări. Dacă aş fi  vorbit cu Io-

nuţ din 2020, cel mai probabil nu 

ar fi  făcut asta vreodată”, a trans-

mis Ionuţ Hanţig.

Chiar dacă Ionuţ este cunos-

cut de familie şi prieteni ca fi -

ind o persoană spontană, a reu-

şit să impresioneze pe toată lu-

mea prin aspectul fi zic, dar şi 

prin vocea sa puternică.

Acesta a ales să cânte piesa 

Proud Mary de la Tina Turner şi 

a reuşit să îmbine perfect linia 

dinamică a melodiei, cu carisma 

şi prezenţa sa scenică.

„Pregătirea nu a fost una titani-

că, totul a mers fi resc. Piesa nu a 

fost o surpriză. Eu lucram cu Şer-

ban Băcilă, care este tatăl Ilincăi Bă-

cilă, care a participat la Eurovision 

în 2017 şi tatăl Siminei Băcilă, cu 

care urmează să fac nişte proiecte 

interesante”, a declarat Ionuţ.

Ţinta artistului a fost 
să transmită 
cât mai multă emoţie

Chiar dacă tehnica lui voca-

lă nu era la cote maxime, Ionuţ 

a încercat să compenseze prin 

mimică şi gesturi.

„Am încercat tot timpul să 

transform artifi ciile mele de 

tehnică vocală în refl ex, ca să 

nu stau în timpul melodiei să 

mă gândesc ce să fac la fi eca-

re 5 secunde. Încerc să-mi go-

lesc mintea în momentul în ca-

re urc pe scenă, ca să pot trans-

mite ceea ce simt publicului”, 

a transmis Ionuţ.

Juriul a fost impresionat de 

apariţia sa pe scenă şi de abili-

tăţile sale vocale şi i-au împăr-

tăşit o serie de impresii.

„Ionuţ, eşti spectacol şi îmi 

place că nu ai inhibiţii, trăim 

într-o ţară cu multe prejudecăţi, 

tu ai venit cu unghiile făcute. E 

super tare. Arată că eşti un bă-

iat destupat la minte, îmi aduci 

aminte de Harry Styles”, i-a spus 

Loredana în timpul jurizării.

„Doar noi putem face o schim-

bare, mai ales tu că eşti o ge-

neraţie tânără. Ai putea face ce-

va interesant la Ştefan în echi-

pă, ai de la mine un DA”, a spus 

Florin Ristei.

„Răspunsul meu e DA”, a fost 

votul Deliei.

„Al patrulea DA te trimite 

în Bootcamp, mă bucur că ai 

apărut la X Factor, îţi voi da 

un NU dar fii sigur că eşti pri-

mul pe lista de aşteptare. Cu 

tot dragul e un NU-DA, dacă 

vrei să traduci”, a fost votul 

lui Ştefan Bănică.

Clujeanul care a impre
„Îmi place să fiu «altce
Ionuţ Hanţig a făcut show total la X Factor cu vocea ş
pe Loredana Groza, iar momentul său a fost primit cu

Ionuţ Hanţig a făcut show total la X Factor cu vocea şi apariţia sa inedită

Ionuţ are speranţe mari în ceea ce privește aceas-
tă generaţie și consideră că cel mai important lu-
cru este să nu ascultăm răutăţile celor din jur. 
Trebuie să acceptăm criticile celor care au reușit 
să facă un lucru important în viaţa lor și care nu 
aruncă cu răutăţi gratuite în toate părţile, mai 
crede tânărul artist.

„E important să fi i ordonat, să îţi pui deadli-
ne-uri, să nu amâni anumite proiecte. Cred că 
ar putea să se inspire de la mine, chiar dacă 
sunt o fi re spontană, dar care este copleșită de 

emoţii, totuși am
drum prin viaţă. 
facem în viaţa ac
care îl facem vine
s-ar întâmpla est

Ionuţ așteaptă în
mai departe și in
acest lucru nu o 
descurajează și c
„deschizător de 
cât și profesiona

Mesaj pentru cei care doresc să îşi aducă pas

O specie de insectă desco-

perită în Constanţa, a fost 

numită după faimoasa jucă-

toare de tenis, Simona 

Halep. Motivul: insecta a 

fost descoperită în apropie-

re de locul de naştere 

al jucătoarei de tenis.

Cercetători ai Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Ve-

terinară (USAMV) din Cluj-Na-

poca au descoperit o nouă spe-

cie de insectă, în judeţul Con-

stanţa, căreia i-au dat numele 

ofi cial după cel al jucătoarei de 

tenis Simona Halep.

„Universitatea de Ştiinţe Agri-

cole şi Medicină Veterinară 

(USAMV) din Cluj-Napoca, prin 

cercetătorii de la Disciplina Para-

zitologie şi Boli parazitare (Facul-

tatea de Medicină Veterinară), 

anunţă descoperirea unei noi spe-

cii de insectă, pe teritoriul Româ-

niei, în judeţul Constanţa. Noua 

specie a fost denumită Phleboto-

mus simonahalepae, în onoarea 

jucătoarei de tenis Simona Ha-

lep, care este născută la Constan-

ţa”, se arată într-un comunicat 

trimis, luni, de USAMV.

Conform sursei citate, desco-

perirea a avut loc în timpul unui 

studiu pentru monitorizarea po-

pulaţiei de vectori din România, 

fi nanţat de ECDC (Centrul Eu-

ropean pentru Prevenirea şi Con-

trolul Bolilor) şi desfăşurat în zo-

na Canaraua Fetii din judeţul 

Constanţa, iar rezultatele studiu-

lui au fost publicate în luna au-

gust a acestui an în prestigioasa 

revistă „Parasites & Vectors”.

Flebotomii sunt insecte he-

matofage, cu răspândire pe toa-

te continentele, dar mai abun-

dente şi mai diverse în zonele 

cu climat cald. Anumite specii 

sunt responsabile de transmite-

rea unor boli grave la om şi ani-

male, cum ar fi  leishmanioza 

sau fl ebovirozele.

O specie nouă de insectă a primit 
numele Simonei Halep. Cum arată?
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Demarează lucrările din județul Sălaj la cea mai lungă aducțiune 
de apă potabilă din România

Azi, 21 Septembrie 2021, la sediul Consiliului Județean Sălaj în calitate de gazdă, se sem-
nează contractul de lucrări “CL2 – Conducta de aducțiune Cluj-Sălaj: tronson Zalău – Șim-
leu Silvaniei și tronson Bălan – Cehu Silvaniei”, în cadrul “Proiectului regional de dezvolta-
re a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” de-
rulat de Compania de Apă Someș S.A. și cofi nanțat de Uniunea Europeană prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare.

Contractul are o valoare de 60.953.896 lei exclusiv TVA cu o durată de execuție de 22 luni, 
acesta fi ind cel de-al douăzecișipatrulea contract atribuit de Compania de Apă Someș S.A. 
din cele 34 care contribuie la îndeplinirea obiec  velor proiectului regional.

Realizarea aducțiunii Cluj-Sălaj, probabil cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din Româ-
nia, se va face prin două contracte de lucrări, aferente județelor Sălaj și Cluj, astăzi semnân-
du-se primul dintre acestea, aferent secțiunii afl ate pe teritoriul județului Sălaj. Lungimea to-
tală a aducțiunii principale Cluj-Sălaj va fi  de 164 km, din care secțiunea care se va realiza prin 
acest contract va fi  în lungime totală de 68,447 km, împărțită în 15 tronsoane. Traseul aducți-
unii de pe teritoriul județului Sălaj va trece prin unitățile administra  v-teritoriale ale celor pa-
tru municipii și orașe – Zalău, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Jibou, precum și pe raza comu-
nelor Bălan, Surduc, Someș-Odorhei, Sălățig, Hereclean, Vârșolt, Crasna și Pericei.

Aducțiunea Cluj-Sălaj va avea rolul de a crește semnifi ca  v nervura sistemului regional 
centralizat deservit de Compania de Apă Someș S.A., va elimina vulnerabilitățile sistemelor 
deservite de sisteme locale afectate de schimbările clima  ce, va asigura con  nuitatea servi-
ciului cu o apă de calitate excelentă provenită din sursa Clujului, respec  v din Stația de tra-
tare Gilău, și va diminua impactul asupra mediului.

Acest contract, ca de al  el întregul proiect regional fi nanțat prin POIM 2014–2020, con-
tribuie semnifi ca  v la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă So-
meș S.A., la asigurarea unui nivel crescut de sănătate și confort pentru populație în condiții 
de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepura-
te sau insufi cient epurate, la reducerea costurilor prin efi cien  zarea operării precum și la eli-
minarea vulnerabilităților prezente în par  cular ale sistemelor alimentate din surse locale, 
suscep  bile a fi  afectate de fenomenele extreme ce însoțesc schimbările clima  ce.

Reamin  m că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jude-
ţele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea inves  ției se face as  el: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% 
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Cofi nanța-
rea Proiectului este asigurată as  el: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de A-
pă Someș SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiec  vul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată 
din județele Cluj și Sălaj prin ex  nderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă pota-
bilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populației în lo-
calități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru 
aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele direc  velor europene 
privind calitatea apei des  nate consumului uman (Direc  va 98/83/CE) și epurarea apelor 
uzate (Direc  va 91/271/EEC).

Biroul Relații Publice și Mass-media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofi nanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

esionat juraţii X Factor: 
eva» pe scenă”
şi apariţia sa inedită. El a reuşit să o ridice în picioare 
u ropote de aplauze din partea publicului.

m încercat să îmi croiesc un 
Nu este greșit nimic din ceea ce 

ceasta, cred că fi ecare lucru pe 
e la momentul potrivit și orice 
te o lecţie”, a încheiat Ionuţ.

n prezent să afle dacă a trecut 
ntră în Bootcamp și chiar dacă 
să se întâmple, acesta nu se 

consideră că X Factor a fost un 
uși”, atât pe plan emoţional, 

al.

siunea la un alt nivel

IONUŢ HANŢIG | 
concurent X Factor

 „Mi-ar plăcea 
ca adolescenţii care 
doresc să facă ceva 
cu viaţa lor, să nu se 
aştepte la foarte mult 
dintr-o dată. Există 
modele occidentale 
ca Lil Nas X sau Billie 
Eilish care au explodat 
dintr-o dată. Dar mulţi 
nu ştiu că în spatele 
faimei lor stau mulţi 
ani de pregătire şi 
muncă. Să pună mare 
accent pe paşii 
mărunţi, să nu asculte 
criticileoamenilor 
cărora nu le-ar cere 
sfaturi. Acceptaţi 
critica, critica venită 
la momentul potrivit 
poate salva din timpul 
pe care ţi-l acorzi ţie“

O colecţie de miracole, 

de lumini solare pe care 

în mod normal le experi-

mentăm pe cont propriu, 

în locuinţele noastre, 

au devenit în această 

perioadă de izolare 

un real spectacol. Această 

prezenţă spirituală, 

ca un dar de la Soare, 

care ne certifi că conexiu-

nea cu o dimensiune uni-

versală, macro, a lumii, 

va fi  acum concentrată 

într-un spaţiu scenografi c 

încărcat de memoria pre-

zenţei publicului 

şi a spectacolelor. Trăirea 

personală, singulară, 

se amplifi că devenind 

spectacol pe scena Operei 

într-o interacţiune aproa-

pe unu la unu, 

dar consumată într-o 

experienţă suprarealistă.

„Suntem încântaţi să găz-

duim în deschiderea stagi-

unii 2021/2022 un eveni-

ment diferit de cele muzi-

cale cu care v-am obişnuit 

până acum şi să putem con-

tribui la o expoziţie interac-

tivă cum nu s-a mai văzut 

pe scena noastră� Avem 

onoarea de a colabora în ca-

drul acestui eveniment cu 

Centrul Cultural Clujean, 

eveniment care va aduce în 

atenţie lucrarea „All the 

Suns”, a artistului clujean 

Radu Cioca.

Expoziția va avea loc
între 25-27 septembrie

Scena Operei nu este stră-

ină comunităţii clujene, dar 

cu siguranţă nu a mai fost 

văzută într-o astfel de ipos-

tază. Vă invităm, aşadar, în 

perioada 25-27 septembrie, 

să luaţi parte la o experien-

ţă artistică unică ce aduce 

lumina Soarelui în Sala Ma-

re a instituţiei noastre”, au 

transmis reprezentanţii Ope-

rei Naţionale Române din 

Cluj-Napoca.

Vizitatorii au posibilita-

tea de a trece de la stadiul 

de privitori la cel de actori 

prin şansa de a păşi pe sce-

nă, purtând Soarele cu ei, în 

această coregrafi e dinamică 

şi abstractă de lumină. Su-

netul ambiental redă înregis-

trarea din spaţiu a Pământu-

lui, realizând o conexiune 

cu vibraţia Universală prin 

care rezonează totul.

Ce semnifi că instalația?

Instalaţia îşi propune să 

simuleze o stare în care to-

tul este prezent în acelaşi 

timp. Fără cuantificare, fă-

ră secunde, doar Timpul 

trasat ca prezenţă într-un 

univers de lumină modelat 

printr-o eternitate prezen-

tă. Experimentarea sceno-

grafiei va oferi privitorului 

posibilitatea de a sta în a-

fara timpului, într-o ambi-

anţă suprarealistă de lumi-

nă familiară.

Selectată de juriul proiec-

tului Art & Well-being, în 

cadrul unui apel internaţio-

nal la care au participat 170 

de artişti din 19 ţări, lucra-

rea All the Suns, a artistu-

lui Radu Cioca, este prezen-

tată publicului în deschide-

rea stagiunii 2021/2022 a 

Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca.

O „altfel” de expoziție, la Cluj
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Ucraina a început luni 

exerciţii militare comune 

cu SUA şi alte trupe 

NATO, într-o perioadă în 

care ţările vecine ei – 

Rusia şi Belarus – au des-

făşurat la rândul lor exer-

ciţii de amploare care au 

alarmat Occidentul, rela-

tează Reuters.

Un purtător de cuvânt al 

Ministerului Apărării ucrai-

nean a indicat că 4.000 de mi-

litari ucraineni şi alţi 2.000 

străini participă la exerciţiile 

„RAPID TRIDENT – 2021”, 

programate să dureze până la 

1 octombrie.

„Cred că fi ecare dintre voi 

îşi va concentra toate cunoş-

tinţele, toate eforturile pentru 

a arăta ţărilor agresoare că nu 

au nicio şansă”, a declarat I-

hor Palahniuk, general-maior, 

comandant al pregătirii forţe-

lor terestre ucrainene, la ce-

remonia de deschidere desfă-

şurată la Centrul internaţio-

nal pentru operaţiunile de 

menţinere a păcii din Ucrai-

na, situat în districtul Yaro-

viv, în vestul ţării.

O unitate a Gărzii Naţio-

nale din Washington, desfă-

şurată în Ucraina din aprilie 

în cadrul unei forţe multina-

ţionale de instruire, participă 

la aceste exerciţii. În total, tru-

pe din 12 ţări iau parte la a-

ceste exerciţii cu scopul de a 

„îmbunătăţi interoperabilita-

tea cu ţările aliate şi partene-

re” şi a-şi demonstra nivelul 

de pregătire.

Exerciţiile din Ucraina in-

tervin după uriaşele manevre 

organizate de Moscova în apro-

pierea frontierelor NATO şi UE 

cu Rusia şi Belarus în ultime-

le săptămâni, la care – potri-

vit Rusiei – au participat cir-

ca 200.000 de militari.

În iunie, Ucraina, SUA şi 

alte state aliate au organizat 

un exerciţiu naval, Sea Bree-

ze, în Marea Neagră şi în su-

dul Ucrainei, în pofi da apelu-

rilor Rusiei de a-l anula. În iu-

lie, Ucraina, SUA, Polonia şi 

Lituania au desfăşurat un alt 

exerciţiu, cu participarea a 

peste 1.200 de soldaţi.

Ucraina, exerciţii 
militare cu aliaţii NATO

Social-democratul Olaf 

Scholz şi-a consolidat 

duminică statutul de favo-

rit la succesiunea Angelei 

Merkel, impunându-se în 

cursul ultimei mari dez-

bateri televizate a celor 

trei candidaţi principali, 

cu o săptămână înainte de 

alegerile parlamentare.

Ministrul de fi nanţe şi vi-

cecancelar social-democrat a 

fost desemnat de 42% dintre 

telespectatori învingător al 

dezbaterii în care i-a avut ca 

adversari pe liderul conser-

vatorilor, Armin Laschet, şi 

pe cea a ecologiştilor, Anna-

lena Baerbock, potrivit unui 

sondaj Forsa.

Acest bărbat de 63 de ani, 

fără multă carismă, dar linişti-

tor, câştigase deja cele două 

dezbateri televizate anterioare, 

prezentându-se ca un adminis-

trator experimentat şi calm.

Armin Laschet, care nu mai 

are multe atuuri în mână acum 

pentru a inversa tendinţa, a 

convins numai 27% dintre 

persoanele chestionate. Rena-

nul de 60 de ani nu a reuşit 

să-şi destabilizeze principalul 

adversar şi uneori chiar a pă-

rut că-şi pierde fi rul privind 

temele sociale, afi rmând un 

nefericit „nu am înţeles” du-

pă o intervenţie a ecologistei 

Annalena Baerbock. Acesta 

din urmă a primit doar 25% 

păreri favorabile.

Dreapta, alcătuită din Uni-

unea Creştin-Democrată 

(CDU), aliată cu Uniunea Creş-

tin-Socială (CSU) bavareză, 

înregistrează între 20% şi 22% 

în intenţiile de vot în sonda-

je, faţă 25% şi 26% pentru 

SPD. Verzii sunt creditaţi cu 

15% până la 17%.

Prin urmare, ceea ce pă-

rea de neconceput acum câ-

teva săptămâni devine acum 

din ce în ce mai probabil: 

dreapta germană a cancela-

rului federal riscă să se în-

toarcă în opoziţie pentru pri-

ma dată după 2002.

Inegalităţi sociale, lupta 

împotriva încălzirii globale, 

digitalizarea şi securitatea 

internă au dominat dezbate-

rea, transmisă pe canalele 

private ProSieben, Kabeleins 

şi Sat1, şi concentrată pe pro-

blemele interne.

Annalena Baerbock, o ju-

ristă de 40 de ani, pare de 

acum scoasă din cursa pen-

tru funcţia supremă.

Surprizele nu sunt exclu-

se. Circa 40% dintre alegăto-

rii germani încă nu ştiu pen-

tru cine vor vota, potrivit unui 

studiu reprezentativ al insti-

tutului Allensbach.

Olaf Scholz şi-a consolidat 
poziţia de favorit la Bundestag

Formaţiunea Rusia Unită 

acumulează 49,76 % din 

voturi, potrivit rezultate-

lor după verifi carea bule-

tinelor din 85% din birou-

rile electorale.

Conform unuia dintre li-

derii Rusiei Unite, Andrei 

Turciak, formaţiunea sa a 

câştigat peste două-treimi 

din locuri în Camera inferi-

oară, la fel ca în cursul scru-

tinului precedent de acum 

cinci ani. Astfel, Rusia Uni-

tă dispune de cel puţin 315 

mandate din cele 450, o ma-

joritate sufi cientă pentru a 

revizui Constituţia fără spri-

jinul altor forţe.

Este „o victorie convin-

gătoare şi clară”, a declarat 

Turciak.

Rusia Unită îi devansează 

pe comuniştii din KPRF 

(19,61%), dar scorul său re-

prezintă totuşi o scădere în 

raport cu 2016, când partidul 

afl at la putere obţinuse 54,2% 

din sufragii.

Suspiciuni de fraudă 
la alegeri

Opoziţia – practic elimina-

tă din scrutin prin interzice-

rea interzicerea eligibilităţii 

tuturor militanţilor având le-

gâtură cu mişcarea lui Aleksei 

Navalnîi, încarcerat din ianu-

arie – a denunţat fraude ma-

sive pe măsură ce avansul Ru-

siei Unite creşte în timpul nop-

ţii: umplerea urnelor, întârzi-

eri suspecte în anunţarea re-

zultatelor votului online la 

Moscova, observatori alungaţi 

din birourile de votare din 

Sankt Petersburg.

La Moscova, bastion al cri-

ticilor la adresa Kremlinului, 

rezultatele votului online nu 

fuseseră anunţate la ora 06:30 

GMT, adică la peste 12 ore 

după închiderea urnelor.

„Acestea sunt alegerile fra-

udei electronice”, a lansat pe 

Twitter Ivan Jdanon, unul din-

tre apropiaţii opozantului 

Aleksei Navalnîi.

Un alt aliat al lui Navalnîi, 

Leonid Volkov, a evocat „o 

rescriere completă” a rezul-

tatelor la Moscova şi San-

kt-Petersburg.

Partidul lui Putin, 
în scădere

Popularitatea Rusiei Uni-

te era în scădere înaintea 

scrutinului, cu o cotă de în-

credere sub 30%, potrivit 

barometrului Institutului de 

stat VŢIOM.

Organizaţia specializată Go-

los a relevat peste 4.950 de ne-

reguli potenţiale şi a evocat ca 

o „evidenţă” scăderea „nive-

lului de transparenţă” şi a „cla-

rităţii sistemului electoral”.

Potrivit lui Volkov, nivelul 

fraudelor este mai grav decât 

cel la alegerile legislative din 

2011, care au fost urmate de un 

important val de manifestaţii.

Preşedinta Comisiei elec-

torale, Ella Pamfi lova, a res-

pins aceste acuzaţii, lăudând 

„transparenţa” scrutinului.

Dat fi ind scorul totuşi î-

nalt al comuniştilor, susţină-

torii lui Aleksei Navalnîi au 

revendicat în noaptea de du-

minică succesul strategiei lor 

de „vot inteligent”, constând 

în recomandarea de a vota 

pentru candidaţii cel mai bi-

ne plasaţi pentru a-i incomo-

da pe cei din Rusia Unită, în 

absenţa posibilităţii de a par-

ticipa la alegeri.

Susţinătorilor lui Navalnîi, 

încarcerat de la sosirea sa în 

ianuarie în Rusia după o ten-

tativă de otrăvire pe care el o 

atribuie Kremlinului, li s-a in-

terzis să participe la scrutin 

prin declararea organizaţiei în 

luna iunie drept „extremistă” 

de către justiţie.

Represiuni îndelungate 
asupra opozanţilor 
lui Vladimir Putin

Aceste alegeri au fost pre-

cedate de luni de represiune 

care au dus la îndepărtarea 

cvasitotalităţii opozanţilor lui 

Vladimir Putin.

Autorităţile au exercitat 

presiuni de asemenea asupra 

companiilor Apple şi Google, 

care au cedat în cele din ur-

mă, suprimând vineri din ma-

gazinele lor online aplicaţia 

echipei lui Navalnîi, conţi-

nând recomandări despre ori-

entarea voturilor.

În afară de Rusia Unită şi 

comunişti, alte trei partide 

sunt pe cale de a depăşi pra-

gul de 5% pentru a intra în 

noul parlament: naţionaliştii 

de la LDPR (7,53%), centriş-

tii de la Rusia Justă (7,34%) 

şi o formaţiune nou venită, 

partidul Oameni noi (5,31%).

Toate aceste formaţiuni sunt 

considerate a fi  pe linia puterii.

Rusia Unită este totuşi de-

parte de a putea afi rma că a 

câştigat simpatia ruşilor, fi -

ind subminat de scandaluri 

de corupţie, dezvăluite ade-

seori de mişcarea lui Navalnîi, 

notează AFP.

În plus, ruşii şi-au văzut ni-

velul de trai prăbuşindu-se în 

ultimii ani, o realitate care s-a 

accelerat odată cu pandemia 

de COVID-19. Această imagi-

ne foarte erodată nu-l amenin-

ţă totuşi pe Vladimir Putin, ca-

re rămâne destul de popular.

ALEGERI ÎN RUSIA

Partidul lui Putin, 
majoritate absolută
Opoziţia rusă a denunţat fraude masive în alegerile legislative, în timp 
ce Rusia Unită revendică o majoritate de două treimi în Duma de Stat

Formaţiunea Rusia Unită acumulează 49,76 % din voturi
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Ziduri de protecţie, poli-

ţişti cu echipamente spe-

ciale înarmaţi cu scuturi, 

rânduri de camioane: dor-

nice să evite retrăirea coş-

marul asaltului mortal 

asupra Capitoliului, auto-

rităţile americane au des-

făşurat un dispozitiv 

în forţă sâmbătă la 

Washington pentru a 

întâmpina cele câteva 

sute de manifestanţi 

veniţi să reclame elibera-

rea persoanelor arestate 

după violenţele de la 6 

ianuarie, notează AFP.

„Eliberaţi-i! Eliberaţi-i!”: 

adunată în faţa sediului Con-

gresului SUA şi protejată de 

un dispozitiv care a părut dis-

proporţionat, această mulţi-

me redusă numeric a încer-

cat să facă presiuni pentru a 

pune capăt încarcerării par-

tizanilor lui Donald Trump, 

acuzaţi că ar fi  semănat ha-

osul în capitala americană, 

dar pe care îi consideră „pri-

zonieri politici”.

„Este Capitoliul nostru, al 

contribuabililor, aşa că avem 

dreptul să mergem acolo când 

vrem”, a declarat pentru AFP 

Daniel, 35 de ani, arătând spre 

clădirea cu cupolă albă, lua-

tă cu asalt într-o după-amia-

ză rece din iarnă.

Bărbatul care nu a vrut să 

spună dacă şi el a fost pre-

zent la revolta din 6 ianuarie 

a venit pentru a cere elibera-

rea „prietenilor” săi, închişi 

pe nedrept în opinia sa.

La 6 ianuarie, mii de par-

tizani ai lui Donald Trump 

s-au adunat în preajma Casei 

Albe pentru a-l asculta pe cel 

care încă era preşedinte.

Apoi, câteva sute dintre ei, 

strigând că au fost fraude la 

alegerile prezidenţiale din no-

iembrie, câştigate de Joe Bi-

den, au forţat intrarea în Ca-

pitoliu în timp ce parlamen-

tarii, în prezenţa vicepreşe-

dintelui Mike Pence, certifi -

cau victoria democratului.

Peste 600 de persoane au 

fost arestate pentru participa-

rea la atac şi majoritatea au 

fost inculpaţi, pentru capete 

de acuzare mai mult sau mai 

puţin grave. Mai mult de 50 

şi-au recunoscut vinovăţia, iar 

şase au fost condamnate de 

tribunale federale.

„Drepturile lor sunt încăl-

cate”, a denunţat pentru AFP 

David Thacker. „Infracţiunile 

lor nu justifi că modul în care 

sunt trataţ”, a insistat bărba-

tul de 63 de ani, venit din sta-

tul vecin Virginia.

Mulţimea, în rândurile că-

reia unii au purtat tricouri în 

memoria zilei din ianuarie, a 

scandat, de asemenea, nume-

le lui Ashli Babbitt, o mani-

festantă împuşcată mortal de 

un poliţist în timp ce încerca 

cu forţa să ajungă în plenul 

Camerei Reprezentanţilor. Fost 

militar, ea a fost ridicată la 

rangul de martir de aceşti ma-

nifestanţi.

Organizatorii mitingului au 

primit permisiunea ca 700 de 

persoane să se adune în apro-

piere Capitoliului, dar mulţi-

mea a fost mult mai redusă 

numeric, înconjurată de nu-

meroşi jurnalişti.

O altă diferenţă notabilă, 

Congresul nu a fost în sesiu-

ne sâmbătă, deci parlamenta-

rii nu se afl au înăuntru atunci 

când manifestanţii s-au strâns.

Poliţia, care a anunţat că 

a separat grupuri de mani-

festanţi şi contramanifestanţi 

care s-au huiduit reciproc fă-

ră a provoca vreun „inci-

dent”, a raportat patru ares-

tări, mai scrie AFP.

Capitoliul de la Washington, 
apărat de numeroşi poliţişti 
în cursul unei manifestaţii

Bilanţul atacului armat comis 

luni dimineaţă de către un 

student la Universitatea 

Naţională de Cercetare din 

Perm, oraş din Ural în estul 

Rusiei, a crescut la opt morţi 

şi cel puţin 19 răniţi, iar ata-

catorul a fost rănit, înainte 

să fi e arestat, a anunţat 

Comitetul de anchetă rus, 

în timp ce mai multe media 

ruse transmiseseră că acesta 

a decedat în urma rănilor, 

potrivit AFP şi Meduza.io.

„La 20 septembrie, un stu-

dent afl ându-se într-una din clă-

dirile universităţii a deschis fo-

cul asupra persoanelor din jur. 

În consecinţă, opt persoane au 

decedat, iar mai multe altele au 

fost rănite”, a indicat într-un co-

municat Comitetul de anchetă 

însărcinat cu investigaţiile cele 

mai importante în Rusia.

Bilanţul nu este defi nitiv, 

indică acelaşi comitet, lăsând 

să se înţeleagă că bilanţul vic-

timelor ar putea să crească în 

câteva ore.

19 persoane cu răni 
prin împuşcare

Ministerul rus al Sănătăţii, 

citat de portalul independent 

Meduza.io, informează despre 

24 de persoane rănite, dintre 

care 19 cu plăgi prin împuşca-

re. Şapte dintre răniţi au fost 

spitalizaţi, dintre care unul se 

afl ă în stare gravă, starea ce-

lorlalţi fi ind considerată de gra-

vitate medie.

Conform unor informaţii 

neconfirmate, unul dintre 

bodyguarzii universităţii a fost 

rănit, iar altul ucis.

Autorul atacului „a fost ră-

nit în cursul arestării, întru-

cât a opus rezistenţă”, a adă-

ugat Comitetul de anchetă, 

care nu a oferit deocamdată 

niciun fel de informaţii des-

pre motivele trăgătorului.

A fost stabilită 
identitatea atacatorului

Încercând să scape din ca-

lea gloanţelor, mai mulţi stu-

denţi au sărit prin ferestrele de 

la primul etaj al unei clădiri a 

universităţii, potrivit imagini-

lor video difuzate pe reţele de 

social media. Într-o altă înre-

gistrare, făcută de la o fereas-

tră, se vede un individ îmbră-

cat complet în negru, deschi-

zând focul şi îndreptându-se 

spre intrarea unei clădiri.

Atacatorul, a cărui identita-

te a fost stabilită, dar nu a fost 

dezvăluită în mod ofi cial, a in-

trat în campus la ora locală 11:00 

(06:00 GMT), conform serviciu-

lui de presă al universităţii.

Potrivit informaţiilor preli-

minare, autorul atacului este 

Timur Bekmansurov, în vârstă 

de 18 ani. Aplicaţia Mash scrie 

că acesta era student la Facul-

tatea de Drept a universităţii 

din Perm, în specialitatea „Ex-

pertiză medico-legală”.

Înainte de atac, Bekmansu-

rov a postat un mesaj pe reţe-

lele de socializare în care a ce-

rut ca acţiunile sale să nu fi e 

considerate un atac terorist şi 

a spus că nu este membru al 

vreunei organizaţii extremiste, 

conform surselor media citate.

Incidente armate de acest 

tip s-au înmulţit în Rusia în ul-

timii ani, ceea ce a condus la 

înăsprirea legislaţiei privind re-

gimul armelor. În şcoli sau u-

niversităţi astfel de atacuri sunt 

însă rare, deşi se constată o ten-

dinţă de înmulţire a lor în ulti-

mii ani. Preşedintele Vladimir 

Putin denunţă un fenomen im-

portat din SUA, un efect per-

vers al globalizării.

Imagini video arată per-

soane sărind prin ferestrele 

de la primul etaj ca să sca-

pe din clădire.

Conform unor informaţii, 

atacatorul a tras circa 30 de 

focuri dintr-o armă de vână-

toare Huglu, cu calibrul 12 

mm. La ordinul premierului 

rus Mihail Mişustin, ministrul 

sănătăţii Mihail Muraşko şi 

cel al educaţiei Valeri Falkov 

s-au deplasat la Perm.

Atac armat la o universitate din Rusia
Bilanţul victimelor atacului armat comis luni dimineaţă de către un student la Universitatea din Perm, 
Rusia, a crescut la 8 morţi şi cel puţin 19 răniţi, atacatorul a fost rănit

Bilanţul victimelor atacului armat comis la Universitatea din Perm, Rusia, a crescut la 8 morţi

Serviciul german de 
Contrainformaţii Militare 
(MAD) anchetează două pre-
supuse cazuri suspecte de ex-
tremism de dreapta într-o uni-
tate de elită a armatei, care 
datează de câţiva ani, au de-
clarat duminică surse de secu-
ritate, citate de dpa.
Comandamentul Forţelor 
Speciale (KSK) a fost restructu-
rat după o serie de scandaluri 
în ultimii ani, legate în special 
de soldaţi care sustrăgeau 
muniţii și făceau salutul nazist, 
interzis în Germania
Ultimele anchete vizează un ofi -
ţer și un subofi ţer din cadrul for-
ţelor de elită ale armatei KSK.
Un sergent major al KSK este 
acuzat că a arborat drapelul 
imperial negru-alb-roșu ală-
turi de cel federal în timpul 
unui exerciţiu în 2015.
În celălalt caz, un locotenent 
este acuzat că a difuzat un 
„număr mic” de fotografi i cu 
caracter extremist de dreapta 
pe WhatsApp în 2014.
Nu este clar dacă aceste investi-
gaţii vor conduce la acuzaţii pe-
nale împotriva celor implicaţi.
În cursul acestui an, miniștrii 
de interne federal și ai landu-
rilor Germaniei au declarat că 
vor lua măsuri unitare împo-
triva expunerii publice a dra-
pelelor imperiale și a steaguri-
lor imperiale de război din pe-
rioadele imperială și nazistă.

Presupuse cazuri 
de extremism, 
anchetate în Germania 
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 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. Informa-
ţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxi-
liare pe lângă casă. Pentru in-
formaţii 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.

SPAŢII

¤ Cumpăr garaj în cartierul Bună 
Ziua sau închiriez pe termen 
lung. Sunaţi la telefon 
0744-671950. (2.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, balcon închis, frigider, 
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.

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.

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră, cart. Mănăștur, str. Pri-
măverii, disponibilă, preţ nego-
ciabil. Pentru informaţii supli-
mentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (3.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, pe termen lung, mobilat, 
zonă bună, liniștită, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun, cart. Mănăștur, P-ţa Flora. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
ră, cart. Mănăștur, str. Padin. In-
formaţii. suplimentare la telefon 
0759-660846. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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.

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

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

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.

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 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

(12/25)

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

SC Nistor Delivery 
angajează 

Agent servicii client.

 Detalii la tel 
0756385322

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

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

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

AUTO/MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricaţie 2012, 
171000 km/bord, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând DACIA 1304, 4 x caro-
sat, an de fabricaţie 2005, 
91.000 km, ITP până în 2022, 
preţ 4.500 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0788-287268. 
(3.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (3.7)

¤ 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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese 
sau schimb cu unul nou, preţ 
50 RON. Pentru alte relaţii su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 
cu model, stare foarte bună, 
culoare maro, 1000 RON/buc. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

¤ 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 canapea extensibilă de 
2 persoane, în stare bună. Preţ 
negociabil. Infomaţii la telefon 
0741-028813. (4.7)

MEDICALE

¤ Vând fotoliu pat de 1 persoa-
nă, în stare bună și canapea de 
două persoane. Informaţii supli-
mentare la tel. 0759-660846. 
(7.7)

¤ Vând 2 dulapuri din lemn 
masiv cu 2 uși și furnir nuc, 3 
sobe teracotă, culoare maro, 
pătuţ pentru copii din lemn cu 
2 sertare. 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 in-
formaţii și detalii sunaţi la tele-
fon 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 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de 
turism, imobiliare sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

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

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

MEDICALE

¤ Vând unguent pentru varice LE-
BOMECOL, 2 tuburi (Ucraina). 
Pentru alte informaţii sunaţi la te-
lefon 0759-660846. (6.7)

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând cosutum judo, culoare 
albă (15-17 ani), stare excepţio-
nală. Pentru înformaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (3.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (3.7)

¤ 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.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 08.10.2021, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Auto-
turism M1 Volkswagen, în sumă 
de 24.600 lei, (exclusiv TVA); Au-
toturism M1 Smart Fortwo, în su-
mă de 18.300 lei, (exclusiv TVA). 
Licitaţia a-I-a. Informaţii suplimen-
tare la sediul SFM Gherla, str. Ar-
menească, nr. 63, camera 28, tele-
fon 0264.243944, sau accesând 
pagina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. EURORENT S.R.L., pierdut 
certifi cat înregistrare în scopuri de 
TVA, C.U.I. 16791726. Îl declar nul.

¤ S.C. NESTOR CONSULT S.R.L., 
pierdut certifi cat înregistrare în 
scopuri de TVA, C.U.I. 19069363. 
Îl declar nul.

¤ S.C. HOTEL EUROPA S.R.L., 
pierdut certifi cat înregistrare în 
scopuri de TVA, C.U.I. 18660565. 
Îl declar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informaţii la telefon: 

tel 0752-449012

ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

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

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

CONCURS

In conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modifi carile si completarile ulterioare, 

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA 

scoate la concurs, pe perioada determinata de 2 ani un post cu norma intreaga de 
medic specialist nefrologie in cadrul  Cabinetului de Nefrologie al Ambulatoriului 

Integrat Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca

Înscrierea la examen/concurs pentru postul publicat se face la sediul Spitalului Clinic 
Municipal Cluj Napoca, str.Tabacarilor nr.11 Serviciul RUNOS, in termen de 10 zile calendaristice 
de la data publicarii prezentului anunt, iar examenul/concursul se organizează în maximum 
30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare 
de la încheierea înscrierilor.

 Alte informatii referitoare la continutul dosarului se gasesc pe  site-ul Spitalului 
Clinic Municipal Cluj Napoca,  la sectiunea „ Anunturi“.

ANUNŢ

COMUNA SÂNPAUL organizează în data de 04 
octombrie 2021, ora 1200, a 2-a licitaţie deschisă cu strigare, 
conform HG 917/2017, pentru vânzarea a 429,22 mc de 
lemn pe picior afl at pe culoarul Autostrăzii Transilvania, cu 
preţ de pornire de 112 lei/mc și pas de licitaţie de 5 lei/
mc. Documentele se pot depune până în data de 28.09.2021, 
ora 1100 iar preselecţia se face în 28.09.2021 ora 1200. 
Date suplimentare precum și documentaţia completă se 
găsește pe site-ul www.sanpaulcluj.ro.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul 
achiziţii, tel 0264282810 sau 0752249141.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

CLASSIN INTERIORS SRL – „în faliment, in bankruptcy, 
en faillite“

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A 
ACTIVULUI:

AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF PLUS, an fabricaţie 2007, 
1896 cmc, motorină, la preţul de 14.760 lei, exclusiv TVA.

Licitaţia va fi  organizată la sediul lichidatorului judiciar 
din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1, Jud. Hunedoara, 
în data de 12.10.2021, ora 14:00.

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului 
judiciar cu cel puţin 24 de ore înainte de data organizării 
licitaţiei, în vederea depunerii garanţiei de participare la 
licitaţie de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum și 
pentru achiziţionarea caietului de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele 
de 19.10.2021 şi 26.10.2021 în aceleaşi condiţii.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 
de ore înainte de data licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: offi ce@expertinsolventa.ro

ANUNŢ LICITAȚIE PUPLICĂ

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 10.620 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 29.09.2020 ora 10.00 la 
sediul Tetarom SA.

Licitaţia va avea loc în data de 30.09.20 ora 10.00 la sediul 
Tetarom SA când va fi  aleasă oferta cu preţul cel mai mare.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă decizia 
de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru MG 
TEC Industry S.R.L. – „INSTALAŢII DE FABRICARE A 
HÂRTIEI TISSUE ŞI A PRODUSELOR DERIVATE“, din municipiul 
Dej, Parcul Industrial Dej – MG TEC, str. Prof. Ing. Leon 
Birnbaum, nr. 4, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, fax: 0264 410 716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în termen de 30 de zile de la 
apariţia anunţului.

ANUNŢ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

POJAR GABRIEL şi soţia POJAR IOANA, în calitate 
de titulari, anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei 
de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea 
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de 
urbanism, conform Ordinului 2701/30.12.2010, pentru: 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire Locuinţă unifamilială 
S (parţial) + P + M, Refacere împrejmuire latura vest, 
Amenajare incintă, Racorduri şi branşamente, Comuna 
Săvădisla, Sat Săvădisla nr. 243/F, jud. Cluj.

Planul poate fi  consultat la Compartimentul de Urbanism, 
adresa: str. Principală, nr. 25, Săvădisla, jud. Cluj, în zilele de 
Marţi și Joi, între orele 10.00-12.00, din data de 17.08.2021.

Publicul poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până la data de 28.09.2021, la Compartimentul de Urbanism 
al Primăriei Comunei Săvădisla, str. Principală nr. 25, jud. Cluj.
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Italia, noua 
campioană 
europeană la volei

Italia a cucerit titlul de campi-
oană europeană la volei mas-
culin după o așteptare șaispre-
zece ani, învingând cu scorul de 
3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 
25-20, 15-11) echipa Sloveniei, 
în fi nala disputată duminică 
seara la Katowice (Polonia).
Ultimul titlu continental al vo-
leibaliștilor italieni data din 
2005 și fusese obţinut pe teren 
propriu, la Roma. De atunci, 
Squadra Azzurra a mai ajuns în 
fi nalele Campionatelor 
Europene din 2011 și 2013, 
precum și la Jocurile Olimpice 
2016 de la Rio, pe care le-au 
pierdut însă.
Duminică seara, însă, soarta a 
fost de partea Italiei, condusă 
foarte bine din teren de pasa-
torul său Simone Giannelli, 
peninsularii reușind să se impu-
nă la capătul unui meci de ma-
re luptă cu Slovenia, pentru a-și 
trece în palmares al șaptelea ti-
tlu european.
Elevii antrenorului Ferdinando 
De Giorgi au venit la acest cam-
pionat frustraţi după înfrânge-
rea surprinzătoare suferită în 
sferturile de fi nală la JO de la 
Tokyo, în faţa Argentinei, dar și 
fără doi dintre cei mai experi-
mentaţi jucători ai săi, Osmany 
Juantorena (36 ani, retras) și 
Ivan Zaytsev (32 ani, operat).
Selecţionerul italian a ales să 
mizeze pe cartea tinereţii, în ju-
rul "experimentatului" căpitan 
Simone Giannelli (25 ani) și cu 
tinere talente precum 
Alessandro Michieletto (19 ani) 
și Daniele Lavia (21 ani).
Slovenia, care a condus cu 2-1 
la seturi, înainte ca italienii să 
întoarcă soarta jocului, a pier-
dut cu această ocazie a treia sa 
fi nală, după cele din 2015 (în 
faţa Franţei) și 2019 (împotriva 
Serbiei).
În meciul pentru locul al treilea, 
dubla campioană mondială 
Polonia a dispus cu 3-0 (25-22, 
25-16, 25-22) de Serbia, deţi-
nătoarea titlului continental.

„U” Cluj a pierdut 
cu CSM Bucureşti
Universitatea Cluj a pierdut cu 
36-27 meciul cu CSM București 
din etapa a 4-a a Ligii 
Zimbrilor. Formaţia ardeleană 
are trei puncte obţinute în pri-
mele patru meciuri jucate și 
ocupă locul 11 în clasament, la 
egalitate cu alte patru echipe.
CSM: Bucătaru, Baciu – 
Ungureanu 7, Tărîţă 6, Botea 6, 
Asoltanei 6, Turcu 6, Jerebie 1, 
Rotaru 1, Mitu 1, Onyejekwe 1, 
Voica 1, Teixeira, Nica. 
Antrenor: Eliodor Voica. Cluj: V. 
Coman, Apostu – Ramba 8, 
Kereki 5, A. Coman 4, Putnoky 
4, Iancu 2, Laslo 2, Hossu 1, 
Dedea 1, Ostace, Gurănescu. 
Antrenor: Vladimir Vojvodic.

Pe scurt

Baschetbaliştii de la 

U-Banca Transilvania s-au 

întors duminică din 

Grecia, acolo unde au 

obţinut o califi care istori-

că în grupele Basketball 

Champions League.

Formaţia lui Mihai Silvăşan 

va pleca astăzi spre Târgu Jiu, 

pentru Supercupa României. 

Meciul va avea loc miercuri, 

22 septembrie, de la ora 18:00 

şi va fi  transmis în direct la 

Digi Sport şi Look Sport.

Ulterior, U-Banca Transil-

vania va pleca la Bucureşti, 

pentru duelul cu Steaua, din 

cadrul primului tur al Cu-

pei României. 

Confruntarea va avea loc 

vineri, 24 septembrie, la Sa-

la Mihai Viteazul. Fluierul 

de start al disputei se va da 

la ora 18:00, meciul putând 

fi  urmărit pe Digi Sport şi 

Look Sport+.

De astăzi într-o săptămâ-

nă, U-Banca Transilvania dis-

pută primul joc ofi cial pe te-

ren propriu în noul sezon. 

Returul cu Steaua Bucureşti 

este programat pe 28 sep-

tembrie, la 18:15, la Sala 

Sporturilor Horia Demian. 

Jocul va fi  televizat de către 

Digi Sport şi Look Sport+.

Richard şi compania în-

cep Liga Naţională joi, 30 

septembrie, iar adversară va 

fi  tot Steaua Bucureşti. În-

cleştarea se va desfăşura la 

Sala Sporturilor Horia Demi-

an, ora urmând să fi e anun-

ţată în curând.

U-BT Cluj este campioana 

en-titre după victoria obţinu-

tă în fi nala de anul trecut de 

CSM Oradea.

U-BT Cluj începe sezonul intern 
cu Supercupa României

Claudiua Cuic, soţia lui 

Branko Cuic, şi-a anunţat 

retragerea din naţionala 

României de baschet femi-

nin la 32 de ani.

Jucătoarea a făcut anunţul 

pe reţelele de socializare, aco-

lo unde a explicat că acciden-

tările au jucat un rol decisiv 

în această decizie.

„Am început să mă gân-

desc serios la momentul re-

tragerii mele de la echipa na-

ţională după naşterea fi icei 

mele. Am jucat mai bine de 

un deceniu pentru România, 

cu onoare şi mândrie, de fi e-

care dată recunoscătoare pen-

tru că sunt convocată şi pen-

tru că pot cânta imnul, pur-

tând tricoul în care am visat 

să joc de când eram copil.

Având în vedere vârsta, ac-

cidentările, intervenţiile chirur-

gicale la care am fost supusă 

în ultimii ani şi, nu în ultimul 

rând, faptul că am devenit de 

curând mamă, pur şi simplu 

cred că este timpul să fac un 

pas în spate şi să las locul al-

tor jucătoare să vină din urmă.

Vreau să mulţumesc tuturor 

fanilor, antrenorilor, colegelor, 

membrilor staff-urilor tehnice, 

Federaţiei Române de Baschet, 

celor din staff-urile administra-

tive şi medicale, alături de ca-

re am lucrat. Vă mulţumesc!”

Claudia Cuic a îmbrăcat 

tricoul echipei naţionale din 

2009, iar în această vară a par-

ticipat la Jocurile Olimpice de 

la Tokyo alături de echipa 3X3 

a României. În stagiunea 

2021-2022, baschetbalista ro-

mâncă va evolua pentru Bur-

sa BSB, o formaţie din Turcia.

Claudia Cuic şi-a anunţat 
retragerea din naţionala 
de baschet a României

Trupa antrenată de Erik 

Lincar îşi continuă exilul 

şi a fost nevoită să evolu-

eze la Bistriţa meciul cu 

Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Universitatea a fost nevoi-

tă să evolueze la Bistriţa, din 

cauza faptului că gazonul de 

pe Cluj Arena a fost distrus 

în totalitate în urma festiva-

lului Untold.

Pe un gazon bun şi un sta-

dion care arată mai mult pă-

răsit, Universitatea Cluj a fost 

echipa care a dominat meciul 

cu Pandurii Tg. Jiu.

Tânărul Albert Hofman a 

avut primele şanse de gol pen-

tru Universitatea Cluj. Mijlo-

caşul dreapta a tras mult pes-

te în minutul 11 al meciului 

şi a cerut o lovitură de la 11 

metri în minutul 18 după o 

fază în care mingea l-a lovit 

în mână pe Copaci.

Partea a doua a primei re-

prize i-a aparţinut lui Florin 

Haită. Mijlocaşul împrumut 

de la Farul a driblat, a pasat, 

dar a şi ratat. Decarul cluje-

nilor a avut cele mai impor-

tante ocazii în minutele 27 şi 

40. Haită a tras pe centrul por-

ţii prima dată, iar spre fi nalul 

reprizei a reluat din voleu mult 

peste poarta adversă.

„U” Cluj a dominat în ma-

re parte prima repriză, dar ca-

litatea jocului a fost una sla-

bă. Ambele echipe au avut re-

alizări modeste şi astfel s-a in-

trat la cabine fără gol marcat.

Viitorul Pandurii Tg. Jiu a 

avut prima ocazie din repri-

za secundă. Rus a primit o 

minge în careul Universităţii 

Cluj şi a trimis moale spre 

poarta lui Gorcea, afl at la post.

Haită şi-a continuat evo-

luţia bună din prima repri-

ză şi a avut primul şut pe 

poartă din tabăra clujenilor. 

Mijlocaşul a preluat o min-

ge la 23 de metri, a tras, dar 

portarul Eftimie a apărat fă-

ră mari emoţii.

În minutul 67, Universita-

tea Cluj a notat o nouă oca-

zie bună prin Tescan. Atacan-

tul „studenţilor” a fost servit 

ideal de acelaşi Haită, dar min-

gea trimisă de el a fost res-

pinsă de portarul Eftimie.

Golul izbăvitor a venit în 

minutul 68 al jocului pentru 

Universitatea Cluj. Mitrea a 

centrat din fl ancul stâng, 

Hofman a trimis mingea în 

bară, iar Boiciuc a fost pe fa-

ză şi a marcat cu genunchiul.

Până la fi nalul jocului, „U” 

Cluj s-a mulţumit să controle-

ze balonul şi a fost la un pas 

să facă 2-0 prin Andrei Blejdea.

La meciul de la Bistriţa s-au 

deplasat şi aproximativ 100 de 

spectator ai echipei clujene.

„U” Cluj a acumulat 15 punc-

te după succesul cu Viitorul şi 

este pe locul patru în clasament, 

fi ind la trei puncte distanţă de 

liderul Petrolul Ploieşti.

Universitatea Cluj, victorie 
„chinuită” cu Pandurii Tg. Jiu
Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 împotriva celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu

Universitatea Cluj a obținut o victorie mare în meciul cu Pandurii Tg. Jiu disputat pe terenul din Bistrița

”U“ Cluj: Gorcea – Gîţ, 
Gugu (cpt.), Dican, Mitrea 
– Haită, Balgiu, Ribeiro 
(Blejdea 71'), Tescan (Nic. 
Pîrvulescu 86') – Hofman, 
Boiciuc

Rezerve: Micle – Taub, 
Vomir, Alarcon, Vl. Morar, 
Voinea

Antrenor: Erik Lincar

Viitorul Pandurii: Eftimie – 
Buleică (cpt.), Băican, Core, 
Copaci – Ţegle, Felipe 
Acosta – Vulpe, Dodoi 
(Mitrică 77'), Al. Dulca 
(Gîrbiţă 77') – Cip. Rus

Rezerve: Rob. Geantă – 
Vespe, Ciul, Brînzan, 
Gheban, Doumbia, 
Sveikauskas

Antrenor: Cristian Lupuţ

Caseta tehnică
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