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Judeţul Cluj, în Asociaţia 
„Moţii, Ţara de Piatră”
Preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, a iniţiat un 
proiect de hotărâre care vizează aderarea la 
Asociaţia „Moţii, Ţara de Piatră”.  Pagina 4
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Cum s-a „înroșit” 
România în valul 4 
al pandemiei
Cercetătorii UBB au arătat cât de mult a 
evoluat incidența în localitățile din Româ-
nia în valul 4 al pandemiei.  Pagina 5

MAPAMOND

Letonia va intra 
în lockdown
Letonia va intra în lockdown până în 15 
noiembrie, din cauza numărului mare de 
cazuri noi de coronavirus.  Pagina 8

SPECIAL

Tânăr clujean, 
pe scena SuperStar
Ştefan Suciu a reuşit să impresioneze juriul 
de la SuperStar cu vocea sa şi a primit „da” 
înainte să-şi termine melodia.  Paginile 6-7

POLITICĂ

Guvernul Cioloş 
a fost respins
Guvernul Cioloş a fost respins la vot în 
Parlament, miercuri. Doar 88 de parla-
mentari au votat „pentru”.  Pagina 2
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Pompierii au evitat 
un dezastru
Pompierii din cadrului Aeroportului Inter-
naţional „Avram Iancu” au evitat un adevă-
rat dezastru săptămâna trecută.  Pagina 3
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Cresc tarifele la parcare, în 2022, la Cluj-Napoca
Tarifele de parcare în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, precum și abonamentele anuale 
pentru locurile de parcare din cartiere vor fi majorate în anul 2022.  Pagina 4

Restricții dure în toată 
țara începând de luni

Toți elevii vor intra în vacanță, pentru două săptămâni
Accesul la activități va fi permis doar în baza certificatului verde COVID-19, 
va fi instituită carantina de noapte, excepție făcând persoanele vaccinate, 
iar masca devine obligatorie, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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5 români, morți într-un 
accident în Ungaria

Cinci persoane au murit într-un accident 
produs de un microbuz românesc pe auto-
strada M1 din Ungaria.
Cinci oameni au murit într-un microbuz cu 
numere de România care a intrat într-un 
TIR, pe autostrada M1 din Ungaria, în zona 
kilometrului 94, pe direcţia Gyor.
Potrivit presei din Ungaria, tragedia s-a pro-
dus în zona orașului Bábolna. Cinci oameni 
care se afl au în microbuzul românesc, înma-
triculat în judeţul Harghita, au murit pe loc.
Trei bărbați și două femei din Odorheiu 
Secuiesc sunt printre persoanele decedate. 

În accidentul de pe M1 au fost implicate pa-
tru mașini, dar victime au rezultat doar din 
microbuzul românesc.
Din primele date, microbuzul românesc a 
intrat în partea din spate a unui camion, fi -
ind distrus aproape în totalitate.

Un bătrân de 75 de ani, 
jefuit în Dej
Un bătrân în vârstă de 75 de ani din Dej a 
fost jefuit de doi hoți din județul Vrancea. 
Aceștia i-au furat mii de lei dintr-o borsetă. 
Polițiștii clujeni au reușit să îi prindă pe hoți 
cu ajutorul Poliției din Vrancea.
„La data de 19 octombrie a.c., în baza 
activităților investigativ-operative, polițiștii din 
cadrul Poliției municipiului Dej - Biroul de 
Investigații Criminale au identifi cat doi bărbați,  
de 50 și 51 de ani, din județul Vrancea, bănuiți 
de săvârșirea infracțiunii de furt.
Din cercetări a reieșit faptul că cei doi, la 
data de 13 septembrie a.c., ar fi  sustras din 
borseta unui bărbat de 75 de ani, din mu-
nicipiul Dej, suma de 2800 de lei.
În cursul zilei de ieri, cu sprijinul polițiștilor din 
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Vrancea, au fost puse în executare două man-
date de aducere, emise pe numele celor doi 
bărbați, aceștia fi ind conduși la sediul poliției 
pentru continuarea cercetărilor în cauză. În ca-

uză, prejudiciul creat a fost recuperat în totali-
tate”, a transmis IPJ Cluj.

Clujean, prins băut 
și fără permis la volan
Un bărbat de 54 de ani din Cluj-Napoca a 
fost prins conducând, marți, cu o alcoole-
mie de 1,29 și fără permis. Polițiștii l-au 
reținut pentru 24 de ore.
„Polițiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au 
reținut pentru 24 de ore un bărbat de 54 
de ani, din Cluj-Napoca, în cadrul unui do-
sar de cercetare penală ce vizează 
săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui 
vehicul sub infl uența alcoolului și conduce-
rea unui vehicul fără permis de conducere.
În fapt, acesta a fost depistat ieri, 19 oc-
tombrie, în jurul orei 14.30, în timp ce con-
ducea o autoutilitară pe strada Traian Vuia 
din municipiu, având o concentrație de 
1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Ulterior testării cu aparatul etilotest, bărba-
tul a fost condus la o unitate medicală în 
vederea recoltării mostrelor biologice, nece-
sare stabilirii alcoolemiei în sânge.
De asemenea, cercetările efectuate de 
polițiști au indicat faptul că cel în cauză nu 
deține permis de conducere, acesta fi ind 
anulat”, au declarat reprezentanții 
Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Pe scurt

Guvernul propus de 

Dacian Cioloş nu a primit 

votul de încredere din 

partea Parlamentului, în 

ciuda apelurilor repetate 

ale liderului USR spre res-

ponsabilitate în vederea 

rezolvării crizei sanitare.

Potrivit unor surse USR ci-

tate de Digi24, Guvernul Cio-

loş a strâns doar 88 de voturi 

„pentru”, din cele 234 necesa-

re. Totodată, s-au înregistrat 

184 de voturi „împotrivă”.

Votul a fost secret cu bile. 

Parlamentarii PNL şi UDMR 

nu şi-au exprimat votul, fi e 

au fost prezenţi şi au anunţat 

că nu votează, fi e au fost ab-

senţi din sală.

„Mingea se întoarce 
în terenul preşedintelui”

„Din acest moment min-

gea se întoarce în terenul pre-

şedintelui Klaus Iohannis”, a 

declarat Dacian Cioloş, după 

ce guvernul propus de el a 

fost respins în Parlament. În-

trebat despre refacerea coali-

ţiei în jurul PNL, condus de 

Florin Cîţu, Cioloş a răspuns: 

„Cîţu e non-soluţie”.

„Am fost azi în Parlament 

cu o propunere de soluţie la 

situaţia de criză Am discu-

tat despre soluţii, dar prac-

tic parlamentarii au respins 

singură soluţie pe care au 

avut-o pe masă. Exact cei ca-

re ne acuzau că blocăm gă-

sirea unei soluţii au prelun-

git situaţia de criză. Nu au 

făcut nicio propunere alter-

nativă, dar azi au vorbit din 

nou despre lipsa de soluţii.

USR şi-a făcut datoria, rămâ-

nem în continuare cu această 

responsabilitate asumată de a 

contribui la găsirea uni soluţii, 

dar şi celelalte forţe trebuie să 

îşi asume responsabilitatea pen-

tru că au stat pe margine şi ca-

ută variante ca să aranjeze pro-

blemele interne din partid.

Din acest moment min-

gea se întoarce în terenul 

domnului preşedinte, vom 

vedea care sunt propunerile 

lui. Nu comentăm specula-

ţii despre ce ar putea face 

un partid sau altul.

Acum o săptămână, m-am 

întâlnit cu conducerea PNL, cu 

Florin Cîţu, nu am văzut de 

atunci alternative. Când le vom 

vedea, le vom discuta. USR e 

pragmatic, propune soluţii, dar 

pe masă, nu poveşti. Preşedin-

tele Klaus Iohannis trebuie să 

facă propunere de premier.", a 

declarat Dacian Cioloş.

El a subliniat că nu s-a sim-

ţit folosit în acest demers po-

litic şi a susţinut că „toţi cei 

care sunt de bună-credinţă” 

au văzut că a venit cu un pro-

gram cu soluţii.

Cîţu, mesaj după votul 
din Parlament

Prim-ministrul demis Flo-

rin Cîţu a postat un mesaj 

pe pagina sa de Facebook 

imediat după anunţarea re-

zultatului votului şi a afir-

mat că România are nevo-

ie urgentă de un guvern cu 

puteri depline, arătând că 

soluţia este un guvern for-

mat în jurul Partidului Na-

ţional Liberal.

„Votul de azi al Parlamen-

tului a arătat că majoritatea 

parlamentară care a demis un 

guvern n-a reuşit să şi con-

struiască unul. Majoritatea 

din 5 octombrie a avut oca-

zia să demonstreze că are o 

soluţie pentru ţară, dar ea a 

demonstrat că n-are niciuna.

Ţara se afl ă într-o situaţie 

pandemică foarte grea, cu un 

număr record de noi infectări 

şi de decese. O astfel de situ-

aţie reclamă responsabilitate 

şi compromisuri pentru rezol-

varea crizei politice.

România are nevoie ur-

gentă de un guvern cu pu-

teri depline, iar soluţia este 

un nou guvern format în ju-

rul Partidului Naţional Libe-

ral. Asigurăm deja guverna-

rea interimară a ţării, împre-

ună cu partenerii de la 

UDMR, iar trecerea spre un 

guvern cu puteri depline, a-

vând în continuare PNL ca 

forţă principală, se poate fa-

ce foarte rapid şi fără nicio 

perioadă de adaptare.

PNL îşi asumă deschide-

rea discuţiilor cu forţele po-

litice parlamentare, cu ex-

cepţia AUR, în vederea cre-

ării rapide a unei majorităţi 

şi a unui guvern. Vom acţi-

ona cu maturitate şi cu res-

ponsabilitate, fără vanităţi 

şi fără orgolii, ţinând cont 

de configuraţia politică a 

Parlamentului şi căutând în 

mod insistent soluţia care 

să scoată România din cri-

ză”, a scris Florin Cîţu, pe 

reţele de socializare.

Guvernul Cioloş nu a trecut 
la votul în Parlament
Guvernul Cioloş a fost respins la vot în Parlament, miercuri. 
Doar 88 de parlamentari au votat „pentru”.

Guvernul propus de Dacian Cioloş nu a primit votul de încredere din partea Parlamentului
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Potrivit ultimelor date 

de la Inspectoratul Școlar 

Județean Cluj, 10.898 de 

elevi clujeni au trecut în 

mediul online, iar numărul 

elevilor infectați cu COVID-

19 este în continuă creștere 

față de ultimele raportări.

Potrivit informațiilor colec-

tate de la nivelul tuturor 

unităților de învățământ pre-

universitar din județul Cluj, 

numărul de unități de 

învățământ care desfășoară 

cursurile în Scenariul 1, cu 

toate clasele și grupele în sis-

tem față în față este de 288. 

134 de unități de învățământ 

cu activitatea față în față, dar 

care au cel puțin o clasă sau 

grupă în sistem online. 

Cinci școli urmează cursuri-

le integral în sistem online, ca 

urmare a aplicării art.3, alin.2, 

din Ordinul Comun M.E./M.S., 

nr. 5338/1.082/1.10.2021, iar 

numărul de unități de învățământ 

integral în sistem online, cu cel 

puțin 50% din numărul de cla-

se suspendate este de trei.

91.395 de preșcolari și elevi 

învață față în față și 10.898 

de copii și elevi studiază on-

line, indiferent de cauză. 

Peste 500 de elevi, 
infectați cu coronavirus

560 de copii și elevi sunt 

confi rmați COVID-19 și 201 

de cazuri au fost confi rmate 

în rândul personalului didac-

tic, nedidactic și auxiliar. În 

fi ecare clasă în care există un 

caz de COVID-19, orele față 

în față sunt suspendate, iar 

elevii învață online.

Aproape 11.000 de elevi clujeni 
învață în mediul online

Pompierii din cadrului 

Aeroportului Internațional 

„Avram Iancu” din Cluj 

sunt adevărați eroi, după 

ce în ultima săptămână au 

evitat un adevărat dezastru.

Vinerea trecută, un incen-

diu apărut la trenul al unui 

avion al companiei Fly Egipt 

a provocat haos pe aeropor-

tul din Cluj. Din fericire, in-

cidentul s-a soldat doar cu pa-

gube materiale, fără ca viața 

pasagerilor să fi e pusă în pe-

ricol. Un rol esențial  au avut 

pompierii aeroportului care 

au intervenit în mai puțin de 

2 minute, conform unor 

declarații făcute de David Ci-

ceo, Aeroportului Internațional 

„Avram Iancu” din Cluj.

„La 19:35 au explodat toa-

te cele patru pneuri de la tre-

nul principal de aterizare. Jan-

ta s-a frecat de pistă și de aco-

lo a pornit totul. Pompierii ae-

roportului au intervenit în 90 

de secunde și au limitat un 

dezastru. Sunt eroii Clujului, 

deoarece au evitat o catastro-

fă pentru că erau 3 tone de 

combustibil în rezervor”, a 

declarat David Ciceo.

Conducerea aeroportului a 

mai adăugat că se fac pregă-

tiri constante pentru astfel de 

incidente, iar reacția promp-

tă nu a fost întâmplătoare.

„Facem antrenamente pe-

riodice pentru astfel de inci-

dente și încercăm să ne pu-

nem cât mai bine la punct. În 

16 noiembrie vom face un nou 

exercițiu în care să luăm în 

calcul răniți și morți. Nu vrem 

să se ajungă la astfel de situații, 

dar e bine să fi m pregătiți. 

Astfel de exerciții ne ajută să 

devenim cât mai bine 

pregătiți”, a adăugat Ciceo.

De la ce a pornit 
incidentul 
de pe Aeroportul Cluj?

Din primele date, inciden-

tul s-a produs din cauza mai 

multor erori.  Conform spu-

selor lui Ciceo, una dintre ca-

uze este viteza prea mare pe 

care a avut-o avionul.

„Sâmbătă am avut specialiști 

din mai multe țări și au con-

cluzionat că au fost 6-7 erori. 

Avionul avea viteză prea ma-

re și l-a trântit, dar există și 

uzura pneurilor. O astfel de 

anchetă durează peste 6 luni, 

deoarece trebuie să decodifi -

ce cutia neagră, să vadă înre-

gistrările. E foarte important 

să vedem dacă este o proble-

mă tehnică, o problemă de pre-

gătire a pilotului sau o proble-

mă a companiei. Este o anali-

ză completă și foarte impor-

tantă pentru toată lumea în 

astfel de cazuri. Mereu se ana-

lizează detaliat un astfel de 

caz, deoarece aceste date ne 

vor ajuta pe toți să îmbunătățim 

sistemul”, a adăugat Ciceo.

Pompierii aeroportului Cluj 
au evitat un dezastru

ȘCOALĂ ONLINE

5
școli urmează cursurile 
integral în sistem online

Diana Cîmpean
redactia@monitorulcj.ro

Toţi elevii vor intra în 

vacanţă pentru două săp-

tămâni, accesul la activi-

tăţi va fi  permis doar în 

baza certifi catului verde 

COVID, va fi  instituită 

carantina de noapte, 

excepţie făcând persoanele 

vaccinate, iar masca devi-

ne obligatorie. Acestea 

sunt noile restricţii anun-

ţate de către preşedintele 

Klaus Iohannis miercuri 

seară şi urmează ca ele 

să intre în vigoare de luni.

„Tocmai s-a încheiat o şe-

dinţă la care au participat 

premierul, miniştrii cu atri-

buţii şi experţi. Am discutat 

despre vaccinare, şcoli şi re-

stricţii. Dacă vrem să se 

oprească pandemia, singura 

soluţie e vaccinarea. Sunt 

mulţi care încearcă să vă spu-

nă că nu este aşa. Haideţi să 

vedem ce se întâmplă în lu-

me. În vestul Europei, unde 

s-au vaccinat 70% din popu-

laţie, pandemia nu mai are 

impact. În partea noastră a 

Europei, unde lumea e reti-

centă, s-a declanşat valul 4. 

Dragi români, vaccinaţi-vă 

dacă vreţi să nu ajungeţi la 

spital şi la ATI.

Până atunci, e nevoie de 

restricţii. E evident că şco-

lile sunt puternic afectate, 

prin elevii şi profesorii ca-

re se îmbolnăvesc. De luni, 

în mod normal ar fi vacan-

ţă pentru cei mici. Am de-

cis că vacanţa va fi valabi-

lă şi pentru gimnaziu şi li-

ceu, 2 săptămâni.

Începând de luni, masca 

redevine obligatorie peste tot, 

şi în interior şi în exterior, şi 

la şcoală şi în târguri, şi la 

cinematograf şi dacă vă plim-

baţi pe stradă. Este regreta-

bil, dar trebuie să implemen-

tăm restricţii. Guvernul va 

decide cel târziu vineri ce 

măsuri vor impune. Vă pot 

oferi câteva exemple: restric-

ţionarea circulaţiei pe timp 

de noapte, excepţie făcând 

doar cei vaccinaţi,. Ziua, la 

majoritatea activităţilor va fi  

permis accesul cu certifi cat 

verde”, a anunţat preşedin-

tele Klaus Iohannis.

Declaraţiile au avut loc 

în urma unei şedinţe con-

vocate de Iohannis la Cotro-

ceni, la care au luat parte 

premierul interimar Florin 

Cîţu, ministrul interimar al 

Sănătăţii, Attila-Zoltán 

Cseke, ministrul Afacerilor 

Interne, Lucian Bode, minis-

trul interimar al Educaţiei, 

Sorin Cîmpeanu, şeful De-

partamentului pentru Situ-

aţii de Urgenţă, Raed Ara-

fat, şi directorul Centrului 

Naţional de Supraveghere şi 

Control al Bolilor Transmi-

sibile din cadrul Institutu-

lui Naţional de Sănătate Pu-

blică, Adriana Pistol.

Marţi, în cea mai neagră 

zi de la începutul pandemi-

ei, preşedintele Klaus Ioha-

nnis a admis, în premieră, 

că „nu s-a făcut ceea ce ar 

fi  trebuit până acum” şi a 

anunţat că va face miercuri 

o şedinţă cu responsabilii gu-

vernamentali implicaţi în 

combaterea pandemiei pen-

tru stabilirea unor restricţii 

clare. „Este alarmantă lipsa 

de acţiuni concrete din par-

tea autorităţilor”, a spus şe-

ful statului.

Marţi, România a înregis-

trat cel mai dur bilanţ de la 

debutul pandemiei: 18.863 

de noi cazuri de infectare 

cu coronavirus, 574 de de-

cese şi 1.805 pacienţi cu CO-

VID-19 la ATI.

Miercuri, au fost rapor-

tate 17.158 de noi cazuri de 

COVID-19 şi 423 de decese, 

dintre care 9 anterioare. La 

terapie intensivă sunt inter-

naţi aproape 1.800 de paci-

enţi – un nou record.

KLAUS IOHANNIS A ANUNŢAT ÎNĂSPRIREA RESTRICŢIILOR

Carantină de noapte şi mască obligatorie. 
Elevii intră în vacanţă pentru 2 săptămâni.
Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat înăsprirea restricţiilor pentru prevenirea infectării cu coronavirus. 
Printre ele, carantina de noapte pentru nevaccinaţi şi obligativitatea purtării măştii.

De luni, masca redevine obligatorie pentru toată lumea în interior și exterior
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Judeţul Cluj va deveni 

membru în Asociaţia 

de Dezvoltare 

Intercomunitară „Moţii, 

Ţara de Piatră” care 

îşi propune dezvoltarea 

infrastructurii şi a turis-

mului în Munţii Apuseni.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, a ini-

ţiat un proiect de hotărâre ca-

re vizează aderarea Judeţului 

Cluj la Asociaţia de Dezvolta-

re Intercomunitară „Moţii, Ţa-

ra de Piatră”.

Această structură „de 

drept privat, non politică şi 

independentă, cu scop ne-

patrimonial”, a fost consti-

tuită pentru a crea un cadru 

de cooperare între unităţile 

administrativ-teritoriale din 

zona Ţării Moţilor – Munţii 

Apuseni, cu scopul de a co-

ordona activităţile de dez-

voltare durabilă în domenii 

precum infrastructură de 

transport, turistică şi de agre-

ment, turism, agricultură şi 

creşterea animalelor, silvi-

cultură, protecţia mediului 

şi biodiversitate, prezerva-

rea culturii, artei şi meşte-

şugurilor tradiţionale, pro-

movarea zonei ca destinaţie 

turistică şi de investiţii, să-

nătate şi securitate prin fa-

cilitarea cooperării şi schim-

bului de informaţii între fur-

nizori de servicii publice de 

acest tip.

„Iniţiativa de a constitui a-

ceastă A.D.I. în zona Munţi-

lor Apuseni este una lăudabi-

lă, cu atât mai mult cu cât Ţa-

ra Moţilor se suprapune pes-

te teritoriul administrativ al 

mai multor judeţe, respectiv 

Alba, Hunedoara, Arad, Bihor 

şi Cluj. Am apreciat ca opor-

tună aderarea noastră la a-

ceastă asociaţie tocmai pen-

tru a oferi un sprijin concret 

dezvoltării şi promovării aces-

tei zone cu o importanţă şi o 

semnifi caţie aparte”, a decla-

rat preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Alin Tişe.

Localităţile din judeţul Cluj 

care au aderat până în acest 

moment la A.D.I. „Moţii, Ţa-

ra de Piatră”, alături de alte 

U.A.T.-uri din judeţele înve-

cinate, sunt Băişoara, Beliş, 

Călăţele, Ciucea, Măguri-Ră-

cătău, Mărgău, Mănăstireni, 

Mărişel, Negreni, Poieni, Râş-

ca, Săcuieu şi Valea Ierii.

„Alianţa” pentru 
Munţii Apuseni, 
ofi cializată în iunie

Consiliile judeţene Cluj, 

Alba şi Bihor „au bătut pal-

ma” pentru dezvoltarea in-

frastructurii şi promovarea 

turismului în Munţii Apuseni. 

Consilierii judeţeni au apro-

bat în şedinţa din 30 iunie 

2021 încheierea unui acord 

de parteneriat pentru dezvol-

tarea infrastructurii şi a tu-

rismului din Munţii Apuseni, 

între Consiliile Judeţene Al-

ba, Bihor şi Cluj.

În domeniul infrastructu-

rii, Consiliul Judeţean Bihor 

îşi asumă amenajarea şi mo-

dernizarea traseului rutier Pa-

diş – Ic Ponor, la limita cu 

judeţul Cluj, şi a drumului 

de legătură (continuare a DJ 

763) între Judeţul Alba – Ju-

deţul Cluj – Judeţul Bihor, 

din cătunul Ic Ponor către co-

muna Gârda de Sus (intersec-

ţia cu DJ 750), situat pe teri-

toriul administrativ al Jude-

ţului Bihor.

Consiliul Judeţean Alba 

va realiza lucrări pe traseul 

Călineasa – Vf. Clujului – in-

tersecţia DJ 750, iar Consi-

liul Judeţean Cluj va moder-

niza drumul de legătură (con-

tinuare a DJ 763) între Ju-

deţul Alba – Judeţul Cluj – 

Judeţul Bihor, din cătun Ic 

Ponor către Comuna Gârda 

de Sus (intersecţia cu DJ 

750), situat pe raza adminis-

trativ-teritorială a Judeţului 

Cluj. Consiliul Judeţean Cluj 

deja a asfaltat peste 20 de 

kilometri până la limita cu 

judeţul Bihor printr-un pro-

iect pe fonduri europene, ur-

mând să modernizeze alţi 

peste 15 kilometri.

Promovare turistică 
a zonei Munţilor Apuseni

În ceea ce priveşte dez-

voltarea şi promovarea tu-

ristică a zonei carstice a 

Munţilor Apuseni „Ţara de 

Piatră. Paradisul carstic al 

României”, acordul presu-

pune identificarea valorilor 

turistice comune celor trei 

judeţe, realizarea unei reţe-

le integrate de trasee turis-

tice, crearea unui plan de 

promovare şi dezvoltarea în 

comun a unor produse tu-

ristice specifice.

Autorităţile judeţene vor 

colabora pentru a valorifica 

patrimoniul etnografic şi fol-

cloric şi a arhitecturii tradi-

ţionale. Totodată, se va sti-

mula crearea de produse au-

tentice, se vor promova gas-

tronomia locală şi produse-

le meşteşugăreşti şi se va 

elabora un ghid de arhitec-

tură/construire pentru înca-

drarea în specificul zonei. 

În plus, vor organiza acţi-

uni de conştientizare şi de 

informare privind conserva-

rea biodiversităţii şi a patri-

moniului natural în rândul 

comunităţilor locale, vizita-

torilor şi administraţiilor pu-

blice locale.

Acordul se încheie pe o pe-

rioadă de 10 ani şi poate fi  

prelungit la solicitarea moti-

vată a oricărui partener.

Judeţul Cluj, membru al Asociației „Moţii, Ţara de Piatră”

Narcisa BUD
redatia@monitorulcj.ro

În acest sens, Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

a iniţiat procedura de 

consultare publică pri-

vind aprobarea Stabilirea 

taxelor administrate de 

către Serviciul Public.

Etapa consultării publice 

are loc în perioada 18 octom-

brie – 1 noiembrie 2021. Per-

soanele interesate pot trimi-

te sesizările, observaţiile, 

punctele de vedere la adre-

sa de email: consultarepu-

blica@primariaclujnapoca.

ro sau pot înregistra adrese 

scrise la Serviciul Centrul de 

Informare pentru Cetăţeni, 

str. Moţilor nr. 7 sau la ori-

ce primărie de cartier.

Preţurile, majorate 
cu 2,6%

Conform documentelor fă-

cute publice de către munici-

palitate, preţul abonamente-

lor anuale pentru locurile de 

parcare publice vor creşte cu 

2,6% faţă de anul 2021, creş-

tere impusă de rata infl aţiei.

Cu aceeaşi valoare vor 

creşte şi tarifele pentru un 

loc de parcare în centru (zo-

na 1 şi 2).

„Vor fi  modifi cări ale pre-

ţurilor abonamentelor cu ra-

ta infl aţiei, conform legislaţi-

ei în vigoare, adică cu 2,6% 

pentru anul 2022. Asta în-

seamnă că în zonele de carti-

er, tariful unui abonament va 

creşte cu aproximativ 1,7 lei 

pe an, pentru că asta este o 

obligaţie legală, de a creşte 

tarifele abonamentelor cu ra-

ta infl aţiei în fi ecare an.

Deci asta este infl uenţa ra-

tei infl aţiei. La un abonament 

care de exemplu costă 67 de 

lei, se va plăti în plus cu 1,75 

de lei. Tarifele cu plata orară 

pentru zonele 1 şi 2 nu se mo-

difi că pentru că ele au fost 

crescute anterior cu mai mult 

de rata infl aţiei şi acolo ră-

mân constante”, a declarat vi-

ceprimarul Dan Tarcea, pen-

tru Monitorul de Cluj.

De asemenea, vor fi  majo-

rate şi abonamentele pentru 

riverani, în zona centrală.

Cât vor costa parcările 
în Cluj-Napoca în 2022?

Taxa pentru ocuparea tem-

porară a locurilor publice

Pentru abonamentele par-

cărilor din zona centrală:

¤ Persoane fi zice – 81 lei/an

¤ Persoane juridice – 569 lei/an

Parcări cu abonament pentru 

riverani pe cartiere:

¤ Persoane fi zice – 68 lei /an

¤ Persoane juridice – 240 

lei /an

Pentru parcări, copertine 

şi garaje cu contracte, situate 

în cartierele din Cluj-Napoca

¤ Persoane fizice – 53 de 

lei/an

¤ Persoane juridice – 213 

lei/an

¤ Abonamente anuale parkin-

guri pentru riverani

¤ Abonamente pentru per-

soane fi zice – riverani – 118 

lei/an

¤ Abonamente pentru studen-

ţii proprii UBB – 106 lei/an

¤ Abonamente pentru persoa-

ne juridice – 895 lei/an

¤ Abonamente pentru persoa-

ne fi zice riverani – terasă – 

70 lei /an

¤ Abonamente pentru studen-

ţii proprii UBB – terasă – 63 

lei/an

¤ Abonamente pentru persoane 

juridice – terasă – 240 lei /an

¤ Abonament de parcare pen-

tru motociclete, mopede şi bi-

ciclete – 53 lei/an

¤ Taxă pentru ocuparea unui 

loc de parcare în zona centra-

lă ZONA 1

¤ Abonamente pentru rive-

rani persoane fi zice (maxim 

2 abonamente pe unitate lo-

cativă) – 27 lei/lună

Taxă rezervare de loc pentru 

instituţii bancare, pentru ac-

tivitatea de transport valori şi 

pentru instituţii de învăţământ 

superior pentru activitatea de 

protocol – 320 lei/lună/loc

¤ Abonamente lunare pentru 

ocuparea unui loc de parcare 

în zona centrală ZONA 2

¤ Persoane fi zice – 107 lei/lună

¤ Persoane juridice – 150 

lei/lună

¤ Abonamente riverani per-

soane fi zice (maxim 2 abona-

mente pe unitate locativă) – 

27 lei/lună

În ceea ce priveşte noul 

Parking Haşdeu, tariful stabi-

lit pentru anul 2022 va fi  de 

3 lei/oră.

Preţul parcărilor din municipiul Cluj-Napoca 
creşte de anul viitor cu 2,6%, rata inflației
Tarifele de parcare în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, precum şi abonamentele anuale 
pentru locurile de parcare din cartiere vor fi majorate începând cu anul 2022

Parcările cresc cu circa 1,75 lei în cartierele din Cluj-Napoca, de anul viitor, valoare aferentă ratei infl aţiei

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Tarifele vor fi  
majorate doar cu rata 
infl ației, 2,6%. 
Adică în cartiere, 
abonamentul crește 
cu 1,75 lei, de la 67 
la 68,75 lei . 
În zona centrală, 
abonamentele 
cu plata orară nu 
se majorează pentru 
că au fost majorate 
substanțial anul 
trecut. Abonamentele 
pentru riverani 
din zona centrală 
se majorează cu rata 
infl ației, de la 25 lei 
la 25,65“

VEZI LISTA TARIFELOR AICI
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Medicul român Radu 

Lupescu, stabilit în Franţa, 

a primit luni Ordinul 

Naţional Al Meritului de 

la ministrul francez al 

Sănătăţii, Olivier Veran. 

Decoraţia i-a fost conferită 

de preşedintele Franţei, 

Emmanuel Macron, pentru 

munca sa în lupta cu pan-

demia de Covid-19.

Prin acest ordin, autorită-

ţile franceze îşi arată apreci-

erea pentru dr. Radu Lupes-

cu care a depus eforturi imen-

se în lupta împotriva Covid-19 

şi nu numai:

„Aseară, la Paris. Medicul 

Radu Lupescu primeşte din 

mâinile ministrului francez 

al Sănătăţii, Olivier Veran, 

Ordinul Naţional al Meritu-

lui, care îi fusese conferit de 

preşedintele Emmanuel Ma-

cron pentru lupta împotriva 

pandemiei. În discursul său, 

ministrul francez a amintit 

parcursul medicului român 

(brancardier în timpul Revo-

luţiei, ajuns medic la Stras-

bourg si sef de sectie ATI, a 

reorganizat în profunzime 

serviciul său la începutul 

pandemiei). Şi Olivier Veran 

a făcut şi o alăturare foarte 

frumoasă intre datorie şi li-

bertate: «Aţi conjugat mereu 

practicarea meseriei de me-

dic cu ataşamentul dumnea-

voastră profund pentru liber-

tate. Iar când te lupţi pentru 

libertate, te lupţi pentru cei-

lalţi»”, a anunţat Luca Nicu-

lescu, Ambasadorul Româ-

niei la Paris.

Doctorul Radu Lupescu es-

te un medic român anestezist 

şi de terapie intensivă. El es-

te, de asemenea, preşedinte-

le Asociaţiei Medicilor din cli-

nica Rhena de la Strasbourg.

Dr. Radu Lupescu: 
„În ultima lună 
am avut 0 pacienţi”

Medicul român Radu Lu-

pescu a povestit de curând 

cum a gestionat pandemia 

de Covid-19 în Franţa şi ca-

re e situaţia acolo în ulti-

ma perioadă:

„Noi suntem o secţie care 

ne ocupăm mai ales de paci-

enţii grav în post operator de 

chirurgie toracică, chirurgie 

vasculară. Această secţie es-

te transformată în secţie co-

vid când este nevoie şi când 

la nivel regional începe să fi e 

presiune asupra paturilor. E o 

realitate pe care am pus-o în 

practică din martie 2020, când 

am înfi inţat o celulă de criză 

teritorială pe tot departamen-

tul în care discutam în fi eca-

re zi de numărul despre pa-

turi disponibile. În continua-

re ne vedem.

Acum ne vedem mai rar. 

Dar până recent ne vedeam o 

dată pe săptămână. Acum ne 

vedem o dată la două săptă-

mâni. Discutăm despre numă-

rul de paturi necesare. În ca-

zul în care se măreşte iar nu-

mărul de pacienţi în stare gra-

vă, atunci reactivăm şi trans-

formăm o parte din paturile 

noastre pentru pacienţii co-

vid. În ultima lună am avut 

zero pacienţi covid la noi în 

clinică” a spus pentru rfi .ro 

dr. Radu Lupescu.

Ce este Ordinul Naţional 
al Meritului?

Ordinul Naţional al Meri-

tului (sau Ordinul Naţional de 

Merit) este un ordin de stat 

care se acordă de preşedinte-

le Franţei, în prezent Emma-

nuel Macron. Această distinc-

ţie a fost înfi inţată la data de 

3 decembrie 1963 de către pre-

şedintele Charles de Gaulle.

Acest ordin a avut două 

scopuri, la înfi inţare. Primul 

era să înlocuiască numărul 

mare de ordine ministeriale 

care erau conferite de miniş-

trii. Al doilea scop era creea-

rea unei decoraţii care să fi e 

acordată mai generos decât 

Legiunea de Onoare.

În 2018, Anca Dana Bu-

zoianu, decan al Facultăţii 

de Medicină din Cluj-Na-

poca, a primit Ordinul Na-

ţional de Merit în grad de 

Cavaler, acordat de Repu-

blica Franceză. Decoraţia 

a venit ca urmare a contri-

buţiei importante pe care 

a avut-o pentru dezvolta-

rea francofoniei în cadrul 

Universităţii de Medicină 

şi Farmacie Cluj-Napoca, 

dar şi în mediul academic 

şi medical clujean.

Medicul român Radu Lupescu a primit Ordinul Naţional de Merit al Republicii Franceze

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Cercetătorii Universităţii 

Babeş-Bolyai au preconi-

zat că România va atinge 

un record absolut 

în această săptămână, 

cum s-a şi întâmplat 

marţi. Ei au arătat într-un 

grafi c cum s-a „înroşit” 

harta ţării pe parcurs 

de aproximativ 30 de zile.

Cercetătorii de la Facul-

tatea de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor au 

creat un portal online (Co-

vid-19: Romanian Economic 

Impact Monitor) unde pu-

blică infografice, analize şi 

previziuni ale impactului 

pandemiei de Covid-19 asu-

pra economiei României. În 

ultimele două zile, specia-

liştii UBB au preconizat că 

România va atinge un re-

cord absolut în cursul aces-

tei săptămâni.

„Modelul nostru de previ-

ziune arată că în cursul aces-

tei săptămâni numărul cazu-

rilor noi zilnice va putea atin-

ge un nou record absolut. În 

acelaşi timp rata de creştere 

a cazurilor se încetineşte, ce-

ea ce indică faptul că suntem 

aproape de platoul valului 4”, 

au anunţat cercetătorii în ur-

mă cu trei zile.

Acest lucru s-a întâm-

plat marţi, când au fost de-

pistate aproape 19.000 de 

cazuri de Covid-19 în doar 

24 de ore.

Harta României 
s-a „înroşit” 
în valul 4 al pandemiei

Totodată, cei de la UBB 

au realizat un grafi c în care 

se vede evoluţia pandemiei 

de Covid-19 în decurs de 30 

de zile. Mai exact, cât de 

mult s-au „înroşit” localită-

ţile din punct de vedere al 

ratelor de incidenţă Covid-19 

în valul 4:

„Nou record absolut de 

18.863 de cazuri noi astăzi! 

Imaginea de mai jos arată cum 

s-a „înroşit” harta ratelor de 

incidenţă pe localităţile din 

România în cadrul valului 4 

al pandemiei”, au scris aceş-

tia pe pagina Covid-19: Eco-

nomic Impact Monitor.

Cercetătorii au luat în cal-

cul începutul anului şcolar 

şi începutul anului univer-

sitar, dar şi cum arăta har-

ta în urmă cu 100 de zile, 

50 de zile, 10 zile şi cum 

arată în prezent.

Despre harta cazurilor 
de Covid-19

Harta interactivă a inciden-

ţei COVID-19 pe localităţi cu 

datele actualizate zilnic a fost 

creată de cercetători ai Facul-

tăţii de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor (FSEGA), 

din cadrul universităţii cluje-

ne Babeş-Bolyai (UBB).

„Începând din 28 martie, 

autorităţile române au intro-

dus noi restricţii anti-CO-

VID-19, acestea aplicându-se 

în funcţie de rata de inciden-

ţă (numărul cumulat al ca-

zurilor noi în ultimele 14 zi-

le raportat la mia de locui-

tori) corespunzătoare fi ecă-

rei localităţi. Pentru a veni în 

ajutorul populaţiei şi al fac-

torilor decizionali, Şcoala de 

Ştiinţe Sociale a UBB, prin 

intermediul unei echipe de 

cercetători ai Facultăţii de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor (FSEGA) din ca-

drul Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB), a re-

alizat o hartă interactivă ca-

re arată rata de incidenţă la 

nivelul fi ecărei localităţi din 

România, datele fi ind actua-

lizate zilnic”, se arată într-un 

comunicat al UBB.

Harta, menită 
să monitorizeze 
evoluţia pandemiei

Potrivit sursei citate, har-

ta interactivă este realizată 

în cadrul proiectului de cer-

cetare denumit COVID-19: 

Romanian Economic Impact 

Monitor, care monitorizează 

în timp real evoluţia pande-

miei, respectiv starea econo-

mică a ţării, oferind în ace-

laşi timp previziuni pe ter-

men scurt şi mediu privind 

pandemia şi performanţa eco-

nomică a României.

„Proiectul lansat de noi se 

concentrează în primul rând 

asupra consecinţelor economi-

ce ale pandemiei, respectiv a-

supra elaborării unor studii şi 

analize privind perspectivele 

post-COVID-19 ale economiei 

româneşti. Pandemia reprezin-

tă o perioadă de incertitudine 

şi volatilitate ridicată, în care 

situaţia se poate schimba ra-

dical de la o zi la alta. Este de 

datoria noastră să monitori-

zăm atent şi evoluţia pande-

miei, aceasta având consecin-

ţe economice semnifi cative 

chiar şi pe termen foarte scurt.

Din acest considerent s-a 

născut ideea de a construi un 

instrument util pentru întrea-

ga societate, care să arate în 

timp real evoluţia ratei de in-

cidenţă la nivelul localităţilor 

din România. Ne bucurăm să 

fi m printre primele organiza-

ţii care lansează o astfel de 

hartă interactivă, prin care re-

zultatele cercetărilor derulate 

de noi sunt transferate instant 

în sfera publică pentru bene-

fi ciul direct al întregii comu-

nităţi”, a declarat decanul FSE-

GA, Răzvan V. Mustaţă.

Rezultatele complete ale 

proiectului de cercetare, ac-

tualizate în regim zilnic, 

pot fi consultate pe platfor-

ma online COVID-19 RoE-

IM, iar analizele mai deta-

liate sunt publicate în mod 

continuu pe pagina de Fa-

cebook a proiectului.

Cercetătorii UBB au arătat cum s-a „înroşit” 
România în valul 4 al pandemiei
Recordul absolut al numărului cazurilor de Covid-19a fost preconizat de cercetătorii UBB. 
Ei au arătat cât de mult a evoluat incidenţa în localităţile din România în valul 4 al pandemiei.

Incidenţa cazurilor de Covid-19 a crescut enorm în localităţile din ţară în valul 4

Dr. Radu Lupescu a primit luni Ordinul Național de Meritul de la ministrul francez al Sănătății, Olivier Veran

VEZI CUM S-A „ÎNROȘIT” ROMÂNIA 
ÎN 30 DE ZILE, PE HARTA DE LA UBB
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Suciu Ştefan, în vârstă de 

17 ani, elev la Liceul de 

Arte Vizuale „Romulus 

Ladea” din Cluj-Napoca pe 

secţia de pictură monumen-

tală, a făcut un show emo-

ţionant în cadrul emisiunii 

SuperStar. Ştefan a studiat 

trei ani la Şcoala Populară 

de Arte, secţia canto muzi-

că uşoară, iar în prezent 

este în primul an la Şcoala 

de muzică „THE BEAT”.

Într-un interviu acordat mo-

nitorulcj.ro, Ştefan a povestit 

despre pasiunea sa pentru mu-

zică, despre motivul uluitor ca-

re l-a determinat să participe la 

emisiune şi despre planurile sa-

le după terminarea liceului. Tot-

odată, tânărul a povestit şi cum 

i-a fost infl uenţată percepţia 

despre muzică după participa-

rea la emisiune-concurs.

„Mă uitam la toate fi lmele 

când eram mic pe Disney Chan-

nel, Nickelodeon, iar toţi de aco-

lo cântau. Am început de mic 

să cânt prin casă, iar la 11 ani 

m-am apucat de canto, dar am 

luat muzica în serios doar la 

14-15 ani când am început se-

rios cursurile”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro, Ştefan Suciu.

Dincolo de pasiunea sa pen-

tru arta plastică, muzica ră-

mâne pe primul loc în inima 

lui Ştefan.

De la dansuri, la muzică

„Înainte să îmi descopăr pa-

siunea pentru muzică am fă-

cut dansuri, aveam vreo 9 ani 

şi tata a spus să încerc şi chi-

tara. La cursurile de chitară 

am avut un profesor care m-a 

încurajat să încerc şi cu vo-

cea, cumva chitara să mă acom-

panieze. Am realizat după un 

timp că dansurile nu sunt pen-

tru mine, iar după ce am în-

ceput serios cursurile de can-

to am abandonat chitara”, a 

transmis Ştefan.

În familia lui Ştefan, doar 

bunicul său a avut înclinaţie 

spre muzică, acesta terminând 

Şcoala Populară de Artă pe 

acordeon. Mama acestuia cân-

ta de mică la chitară, de plă-

cere, dar în momentul actual 

nu mai cântă.

„Mama cânta când era mi-

că la chitară, dar acuma nu mai 

cântă. Nimeni din familie nu 

mai cântă la vreun instrument, 

poate doar bunicul meu care a 

terminat Şcoala Populară de 

Arte la acordeon. În prezent eu 

sunt singurul din familie care 

a dus muzica la un alt nivel”, 

a adăugat Ştefan.

„Mie îmi place foarte mult 

şi arta plastică, dar mereu mu-

zica o să fi e mereu pe primul 

loc. Mă descarc când ascult 

muzică sau când compun”, a 

adăugat Ştefan.

Taylor Swift şi Irina Rimes, 
modele sale 
din lumea muzicală

Întrebat de reporterii moni-

torulcj.ro, care sunt modelele sa-

le din lumea muzicală, Ştefan a 

ră
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Clujeanul care a prim
„Trebuie să înregistr
Ștefan Suciu a reușit să impresioneze juriul emisiunii 

Șefan i-a cucerit pe membrii juriului SuperStar cu vocea sa și a primit Golden Ticke

Festivalul Internaţional 

de Psihanaliză şi Film 

„Ecranul şi divanul”, care 

va avea loc la Cluj-Napoca, 

în perioada 29-31 octom-

brie, va avea, printre alte 

multe evenimente, două 

proiecţii speciale dedicate 

lui Ivan Patzaichin 

şi Ion Caramitru.

„Festivalul Internaţional de 

Psihanaliză şi Film «Ecranul 

şi divanul» - de la Londra, di-

rect la Cinema Victoria, Cluj-

Napoca. Ediţia a II-a: moment 

In memoriam Ion Caramitru 

şi Ivan Patzaichin, invitaţi in-

ternaţionali şi cine-concerte, 

dialog şi psihanaliză prin fi lm. 

Pentru al doilea an consecu-

tiv, Cluj-Napoca va găzdui o 

nouă ediţie a Festivalului In-

ternaţional de Psihanaliză şi 

Film, de data aceasta în for-

mat fi zic, după ediţia-pilot, ca-

re s-a desfăşurat în 2020 onli-

ne. Cele zece evenimente sunt 

programate în perioada 29-31 

octombrie 2021, la Cinema Vic-

toria, şi aduc împreună dome-

niul cinematografi ei şi psiha-

nalizei, sub genericul «Despre 

neuitare». Programul din cele 

trei zile include, în premieră, 

proiecţii speciale In memori-

am Ivan Patzaichin şi Ion Ca-

ramitru, fi lme de lungmetraj 

pentru copii şi adulţi, scurt-

metraje, un cine-concert şi un 

spectacol-lectură”, se arată 

într-un comunicat transmis, 

miercuri, de organizatori.

Festival de Psihanaliză și Film, la Cluj
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Europarlamentarul Daniel 

Buda (PNL, PPE), vicepre-

edinte al Comisiei 

pentru Agricultură din 

Parlamentul European, pre-

zent în cadrul sesiunii ple-

nare de la Strasbourg, 

a reiterat din plenul 

Legislativului rolul UE în 

garantarea durabilităţii fer-

mierilor în contextul noilor 

obiective climatice, astfel 

ncât aceştia să poată rezis-

a pe piaţă. Deputatul euro-

pean a intervenit în hemici-

lul european în cadrul 

dezbaterii pe marginea 

Strategiei „De la fermă 

a consumator”.

„Această strategie îşi pro-

pune să pună bazele unui sis-

em alimentar durabil, dar în 

celaşi timp trebuie să ducă 

a creşterea veniturilor agri-

cultorilor şi consolidarea com-

petitivităţii fermierilor euro-

peni. În intervenţia pe care 

am avut-o în cadrul plenarei, 

am subliniat faptul că fermi-

erii au rezerve cu privire la 

supravietuirea pe piaţă având 

în vedere ţintele impuse în 

atingerea obiectivelor clima-

tice. Astfel, de la nivel euro-

pean, trebuie să ne asigurăm 

de faptul că în orice condi-

ţii, fermierii îşi vor păstra du-

rabilitatea şi mai departe, vor 

putea produce alimente de 

calitate şi la preturi accesi-

bile pentru consumator”, a 

informat Daniel Buda.

Europarlamentarul Daniel 

Buda a tras un semnal în Par-

lamentul European şi a sub-

liniat cât de afectaţi sunt ma-

joritatea fermierilor de lipsa 

de informaţie cu privire la 

schimbările aduse de această 

strategie: „Un fermier care a 

părăsit domeniul IT acum 10 

ani pentru a face agricultură, 

spunea săptămâna trecută ur-

mătoarele: Am decis oprirea 

modernizării şi dezvoltării fer-

mei mele deoarece nu ştiu la 

ce să mă aştept din partea ce-

lor care trăiesc în bula lor la 

Bruxelles şi ne vom duce via-

ţa de zi cu zi mai departe, aşa 

cum putem”.

Potrivit europarlamentaru-

lui, Green Deal şi Farm to Fork 

reprezintă un concept care fră-

mântă sectorul agricol pe bu-

nă dreptate.

De asemenea, fermierii se 

întreabă daca vor reuşi să su-

pravietuiască ţintelor impuse 

în atingerea obiectivelor cli-

matice, importante şi ele, fă-

ră discuţie.

„Este necesar ca noi, să 

transmitem astăzi un mesaj 

clar: că suntem responsabili 

şi că ne vom asigura de fap-

tul că în orice condiţii, fermi-

erii îşi vor păstra durabilita-

tea şi mai departe, vor putea 

produce alimente de calitate 

şi subliniez aici, la preturi ac-

cesibile pentru consumator”, 

a mai adăugat acesta.

În fi nalul intervenţiei sale, eu-

roparlamentarul Daniel Buda a 

transmis că „orice eşec în aceas-

tă direcţie ne va face dependenţi 

de importurile de alimente, de 

slabă calitate din ţările terţe, iar 

schimbările climatice vor conti-

nua să ne afecteze viaţa de zi 

cu zi. În acest context, solicit în 

mod expres, efectuarea unor stu-

dii de impact, înaintea luării ori-

căror decizii în ce priveşte sec-

torul agricol.”

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL/PPE), mesaj din Parlamentul European: 
Green Deal frământă sectorul agricol. UE trebuie să garanteze durabilitatea fermierilor!

ăspuns cu zâmbetul pe buze că 

Taylor Swift şi Irina Rimes sunt 

rtistele care îl inspiră.

„Taylor Swift îmi place foar-

e mult cum compune şi cum 

vede lumea. Foarte multe per-

oane o consideră fake şi că 

ompune muzică despre fos-

ele sale iubiri, dar eu iubesc 

muzica ei. Ador faptul că deşi 

re sute de stilişti în spate, re-

uşeşte să îşi lase amprenta a-

upra propriului stil vestimen-

ar(...) Din România îmi pla-

e foarte de Irina Rimes, vo-

al îmi doresc să ajung ca şi 

a, deşi sunt conştient că mai 

m mult de muncit. Am fost 

a un concert de-al ei şi am ră-

mas cu gura căscată, se obser-

vă că îşi pune sufl etul în pie-

sele ei”, a transmis Ştefan.

Totul a pornit 
de la o provocare

Ştefan este o fi re emotivă şi 

foarte critică, şi chiar dacă a 

afl at de înscrierile pentru emi-

siunea SuperStar de la profeso-

rul de canto, nu s-a simţit pre-

gătit să facă acest pas. Vorbind 

însă cu una dintre prietenele 

sale, aceasta l-a provocat să se 

înscrie, arătându-i că nu are ni-

mic de pierdut. Prin acest gest, 

Ştefan a înţeles că prietenii îl 

susţin în tot ceea ce face şi a 

decis să îşi încerce norocul.

„Am primit un mesaj pe gru-

pul de WhatsApp de canto de 

la profesorul coordonator şi am 

stat două zile cu gândul să mă 

înscriu...să nu mă înscriu. Într-o 

seară eram pe FaceTime cu o 

prietenă şi îmi spune «Hai, în-

scrie-te, te provoc». M-am în-

scris, am mers la preselecţie 

şi după au urmat trei luni de 

stres până la audiţiile din faţa 

juriului”, zicea Ştefan cu zâm-

betul pe buze.

A interpretat o piesă 
a artistului Ed Sheran

Acesta a ales să cânte me-

lodia Lego House a lui Ed Sher-

ran, o piesă ritmată şi plină 

de emoţie. Pentru audiţiile din 

faţa juriului, Ştefan s-a pregă-

tit în fi ecare zi. Chiar dacă 

ajungea târziu acasă, extenu-

at din cauza orelor de la liceu 

şi canto, el a continuat să re-

pete pentru că îşi dorea să îi 

impresioneze pe toţi şi să se 

autodepăşească.

„În fi ecare zi repetam, can-

to de două ori pe săptămână 

după orele de liceu, a fost o 

muncă demonică care din punc-

tul meu de vedere a meritat”, 

a transmis Ştefan.

În momentul audiţiilor în fa-

ţa juriului Ştefan a simţit cum 

emoţiile încep să îl cuprindă, 

dar nu a lăsat să fi e observate 

în timpul momentului.

„Când am auzit «3, 2, 1, in-

tră înăuntru, împinge uşa» eram 

ceva gen «Ce, acum?». Am avut 

emoţii deoarece nu ştiam ce o să 

zică juriul despre mine. În emi-

siunile de acest tip te expui în fa-

ţa unui juriu care poate să zică 

orice despre muzica ta, despre 

prestaţie, despre tot...Cumva 

m-am eliberat de emoţii şi am 

zis că dau tot ce este mai bun 

din mine, mai ales că nu puteam 

să dau înapoi. Abia după ce am 

terminat momentul şi am ajuns 

înapoi în backstage am realizat 

ceea ce mi s-a întâmplat”, a adă-

ugat Ştefan Suciu.

Carla's Dreams 
i-a dat „DA” din primele 
versuri cântate

Chiar dacă tehnica lui voca-

lă nu era la cote maxime, Şte-

fan a impresionat juriul prin 

emoţia transmisă, Carla's 

Dreams oferindu-i DA înainte 

de a termina de cântat melodia.

„Ai ceva în voce care trans-

mite emoţie, până la urmă teh-

nica se lucrează, se mai învaţă. 

Acolo mai ai mici scăpări, dar 

ai nimerit aproape toate notele, 

vreo 95%. Domnu Ştefan, de la 

mine ai un DA”, i-a spus Marius 

Moga în timpul jurizării.

„Îmi place sensibilitatea şi tim-

brul tău, dar mai ales că ai ră-

mas tu în momentul în care ai 

cântat. Mie îmi place mult cum 

cânţi (...) răspunsul meu este DA” 

, a fost răspunsul Ralukăi.

„Domnul Ştefan, eşti foarte 

bun, mi-a plăcut să te ascult, 

ai o voce mângâietoare. Cred 

că aş putea să ascult un disc cu 

tine pe repeat. De la mine ai un 

DA”, a fost votul lui Smiley.

„Sunt microfoane care ac-

ceptă voci, dar sunt voci care 

cer alte microfoane. Tu trebu-

ie să înregistrezi asta la un stu-

dio obligatoriu”, i-a transmis 

Carla's Dreams.

Ştefan a primit Golden 

Ticket-ul, care îl trimite în eta-

pa următoare alături de cele mai 

bune voci.

Mama lui Ştefan, 
fanul său numărul 1

Părinţii lui Ştefan sunt cei 

mai mari susţinători, fi ind des-

chişi la tot ceea ce ţine de mu-

zică. Mama îl susţine foarte 

mult pe Ştefan, fi ind fanul lui 

numărul 1, şofer şi manager.

„Mama e managerul, şofe-

rul, bucătarul, asistentul perso-

nal, e orice. La fel şi tata, el mă 

susţine în tot ceea ce fac. Ru-

dele mele sunt cele mai ferici-

te unde am ajuns, sunt mai fe-

riciţi decât sunt eu. Părinţii erau 

în backstage şi se uitau la mo-

ment, iar după ce am revenit î-

napoi în backstage mi-au spus 

Vezi că Carlas a zis că îţi dă DA 

din primele versuri. Încă sunt 

şocat”, a transmis Ştefan.

mit „da” înainte să își termine melodia: 
ezi la un studio, obligatoriu”
SuperStar cu vocea și emoția transmise. Carla's Dreams i-a dat „da” înainte de a-și termina melodia.

et

„Muzica este libertate”
Ștefan se pregătește pentru urmă-
toarea etapă, unde concurează cu 
cele mai bune voci și chiar dacă 
nu o să reușească să treacă mai 
departe nu se descurajează și con-
sideră că SuperStar a fost un „des-
chizător de drumuri”, atât pe plan 
emoțional, cât și profesional.

El consideră că muzica trebuie 
luată în serios dacă dorești să 
ajungi departe, dar la început 
trebuie luată ca pe o joacă, da-
că îți place o faci, dacă nu îți 
place nu o faci.

„Muzica este libertate, oricine 
poate să cânte, fi ecare la nivelul 
lui. Și eu am început de jos și 
continui să lupt să ajung unde 
mi-am propus. Doresc ca cei care 
îmi ascultă muzica să simtă exact 
ceea ce am simțit eu în momen-
tul în care am compus acea me-
lodie, să uite de griji și probleme 
în momentul în care o ascultă. 
Vreau să îmi lansez o melodie/al-
bum în momentul în care sunt 
pregătit și participarea la 
SuperStar mi-a deschis noi ori-
zonturi spre lumea muzicală”, a 
încheiat Ștefan.

„Mie îmi place 
foarte mult şi arta 
plastică, dar 
mereu muzica 
o să fi e mereu 
pe primul loc. 
Mă descarc când 
ascult muzică 
sau când compun“

VEZI VIDEO AICI
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Compania franco-austriacă 

de biotehnologie Valneva a 

anunţat luni că a obţinut 

rezultate „iniţiale pozitive” 

în cadrul unui studiu cli-

nic de fază 3 ce a vizat 

vaccinul său candidat 

împotriva maladiei COVID-

19, informează agenţiile de 

presă internaţionale.

„Studiul a îndeplinit cele 

două criterii principale de eva-

luare”, au subliniat reprezen-

tanţii companiei Valneva într-

un comunicat.

În urma unei comparaţii 

cu vaccinul anti-COVID-19 al 

companiei AstraZeneca, serul 

dezvoltat de Valneva, denu-

mit VLA2001, a demonstrat 

„o superioritate faţă de vac-

cinul AZD1222 prin prisma ti-

trului de anticorpi neutrali-

zanţi (...), precum şi o non-

inferioritate în privinţa sero-

conversiei (SCR mai mare de 

95% în cele două grupe vac-

cinate) la două săptămâni du-

pă a doua injecţie (în cea de-

a 43-a zi) la adulţi cu vârste 

de peste 30 de ani”, a preci-

zat compania franco-austria-

că, citată de AFP.

Potrivit DPA şi Reuters, Val-

neva afi rmă că vaccinul său 

anti-COVID-19 a indus totoda-

tă o reacţie mai amplă a celu-

lelor T - ce formează acea par-

te a sistemului imunitar impli-

cată în imunitatea pe termen 

lung - şi a generat mai puţine 

efecte secundare în compara-

ţie cu vaccinul AstraZeneca.

Numărul voluntarilor care 

au dezvoltat totuşi COVID-19 

a fost redus şi a fost similar 

în cele două grupuri analiza-

te. De asemenea, absenţa com-

pletă a oricărui caz sever de 

COVID-19 ar putea sugera că 

ambele vaccinuri utilizate în 

acest studiu previn formele 

severe ale maladiei cauzate 

de varianta dominantă Delta, 

precizează DPA.

Conform AFP, anunţul de 

luni a fost făcut la puţin mai 

mult de o lună după ce Gu-

vernul Marii Britanii a anun-

ţat rezilierea contractului pri-

vind achiziţionarea unui lot 

de 100 de milioane de doze 

de vaccin Valneva. În urma 

acelui anunţ, acţiunile com-

paniei s-au prăbuşit la bursă. 

În schimb, Guvernul francez 

a dat asigurări spunând că U-

niunea Europeană este în con-

tinuare interesată de vaccinul 

Valneva şi continuă negocie-

rile cu această companie.

În total, 4.012 de voluntari 

cu vârste de peste 18 ani au 

fost recrutaţi în 26 de locali-

tăţi din Marea Britanie în ca-

drul acestui studiu-pivot de fa-

ză 3. Vaccinul-candidat dez-

voltat de Valneva a fost „în ge-

neral bine tolerat” şi „profi lul 

de toleranţă al serului VLA2001 

s-a dovedit a fi  mai favorabil, 

într-o manieră statistică sem-

nifi cativă, în comparaţie cu ce-

lălalt vaccin utilizat în studiu”, 

au precizat reprezentanţii com-

paniei franco-austriece.

Valneva, rezultate 
pozitive pentru 
vaccinul anti-COVID-19

Australia şi-a atins un 

prim obiectiv de vaccina-

re miercuri, după ce 70% 

din totalul rezidenţilor săi 

cu vârste de peste 16 ani 

au fost vaccinaţi cu sche-

mă completă împotriva 

noului coronavirus, infor-

mează DPA.

Ministrul australian al Să-

nătăţii, Greg Hunt, a făcut ur-

mătoarea declaraţie: „Pentru 

a fi  exact, am atins pragul de 

70,007%”.

Paul Kelly, ofi ţer-şef pentru 

sănătate, a declarat că acest 

lucru înseamnă că Australia 

va putea să intre de acum într-o 

nouă etapă de combatere a 

pandemiei şi să aibă în vede-

re o serie de alte măsuri „pen-

tru a ne întoarce la un fel de 

normalitate în era COVID-19”.

Guvernul australian a anun-

ţat recent că va adopta dispo-

ziţii care vor duce la o des-

chidere treptată a graniţelor 

internaţionale ale ţării, care, 

cu câteva mici excepţii, au ră-

mas închise din martie 2020.

Cetăţenii australieni şi re-

zidenţii permanenţi care au 

fost vaccinaţi cu schemă com-

pletă vor putea în curând să 

călătorească din nou fără re-

stricţii în Australia şi în afara 

ţării, însă deocamdată nu es-

te cunoscut momentul în ca-

re această măsură va fi  apli-

cată şi în cazul studenţilor, 

turiştilor străini şi persoane-

lor care solicită vize de lucru.

Limitările stricte ale sosiri-

lor internaţionale şi costurile 

mari generate de carantina 

obligatorie în hoteluri au fă-

cut ca australienii rămaşi în 

străinătate să nu poată reveni 

în ţară în ultimele 18 luni, iar 

cei rămaşi în Australia nu au 

putut să mai părăsească ţara.

Australia, cu o populaţie 

de 25 de milioane de locui-

tori, a avut un debut lent al 

campaniei sale de vaccinare, 

însă ritmul acesteia a crescut 

foarte mult în ultimele luni, 

după ce varianta Delta a de-

terminat regiuni întinse ale 

ţării să intre în lockdown. Ora-

şele Sydney şi Melbourne au 

fost deosebit de afectate.

Guvernul australian a de-

clarat că este puţin probabil 

să impună alte lockdown-uri 

stricte în viitor.

Australia: 70% dintre 
rezidenţi s-au vaccinat

Letonia, una din ţările 

cu cel mai scăzut număr 

de persoane vaccinate 

anti-COVID-19 din Uniunea 

Europeană, a anunţat un 

lockdown în perioada 21 

octombrie – 15 noiembrie 

pentru a încerca să înceti-

nească creşterea ritmului 

infectării, transmite AFP.

„Sistemul nostru de sănă-

tate este în pericol ... Singu-

ra modalitate de a ieşi din 

această criză este să ne vac-

cinăm”, a declarat prim-mi-

nistrul Krisjanis Karins du-

pă şedinţa de urgenţă a gu-

vernului în care a pus pe sea-

ma ratei scăzute de vaccina-

re creşterea numărului de 

persoane spitalizate.

„Îmi cer scuze faţă 
de vaccinaţi”

Doar 54% din adulţii le-

toni sunt complet vaccinaţi, 

mult sub media UE de 74%, 

arată datele europene.

„Trebuie să-mi cer scuze 

faţă de cei deja vaccinaţi”, a 

spus Karins, anunţând că ma-

gazinele, restaurantele, şcoli-

le şi instituţiile de divertis-

ment vor fi  închise. Rămân 

deschise doar serviciile esen-

ţiale, fi ind de asemenea im-

pusă interdicţia de circulaţie 

pe timpul nopţii, între orele 

20:00 şi 05:00.

Va fi  permisă continuarea 

activităţilor cu participarea în 

persoană în domenii precum 

construcţiile, sectorul manufac-

turier şi serviciile esenţiale.

Paturi improvizate 
în spitale

Unul dintre cele două ma-

ri spitale din Riga a început să 

instaleze paturi improvizate 

pentru pacienţii cu COVID-19 

în atrium său pentru a face fa-

ţă afl uxului de pacienţi, potri-

vit informaţiilor furnizate de 

postul naţional de radio.

Nu au fost anunţate re-

stricţii de călătorie „deoare-

ce rata de infectare în alte 

părţi este mult mai mică şi 

nu vedem riscuri imediate”, 

a spus Karins.

Numărul cazurilor de in-

fectare în Letonia a crescut cu 

49% săptămâna trecută, con-

form autorităţilor sanitare.

Operaţiile au fost anulate

Au fost anulate mare par-

te din operaţiile planifi cate 

săptămâna trecută, pe fondul 

unei nevoi crescute de paturi 

şi de personal.

Letonia a raportat al doi-

lea cel mai grav procent de 

infectare din UE, după Litu-

ania, în cele două săptămâni 

până pe 10 octombrie, cu 

864 de cazuri noi la 10.000 

de persoane.

Preşedintele leton Egils 

Levits a fost testat pozitiv 

săptămâna trecută, ceea ce 

l-a determinat pe preşedin-

tele finlandez Sauli Niinis-

to, care a luat micul dejun 

cu omologul leton cu o zi 

înainte, să se izoleze.

Marea Britanie, număr 
record de decese

Numărul deceselor provo-

cate de COVID-19 în Marea 

Britanie a crescut la cel mai 

înalt nivel zilnic de la înce-

putul lunii martie, transmi-

te miercuri dpa.

Biroul pentru statistică 

naţională din Regatul Unit 

a raportat marţi un bilanţ 

de 223 de persoane care au 

decedat în termen de 28 de 

zile de la testarea pozitivă 

pentru COVID-19, ceea ce 

ridică numărul total al mor-

ţilor la 138.852.

Este cel mai mare număr 

de decese provocate de CO-

VID-19 în Marea Britanie din 

9 martie, când s-au înregistrat 

231 de morţi.

Luni au fost raportate 

aproape 50.000 de noi cazuri 

de îmbolnăvire cu noul coro-

navirus, cu o incidenţă săp-

tămânală de 435 de cazuri la 

100.000 de locuitori.

Anglia evită noi restricţii

Până în prezent, guvernul 

britanic nu a luat în mod se-

rios în discuţie reintroducerea 

de restricţii.

În Anglia, utilizarea obli-

gatorie a măştilor în interior 

sau cerinţa de a prezenta do-

vada vaccinării sau un test 

negativ au fost mai degrabă 

excepţia decât regula.

Puţin sub 79% din cetăţe-

nii eligibili pentru a fi  vacci-

naţi începând cu vârsta de 12 

ani sunt vaccinaţi complet.

Letonia intră în lockdown
Prim-ministrul leton a anunţat intrarea în lockdown, până în 15 noiembrie, 
din cauza gradului redus de vaccinare în rândul populaţiei eligibile

Letonia va intra în lockdown până în 15 noiembrie, din cauza numărului mare de cazuri noi de coronavirus



joi, 21 octombrie 2021 | monitorulcj.ro ECONOMIE 9

Livrările de gaze ale 

Gazprom către ţările din 

afara CIS (Comunitatea 

Statelor Independente) au 

crescut în perioada 1 ianua-

rie - 15 octombrie 2021 cu 

13,1%, la 152,2 miliarde 

metri cubi (bcm), cu 17,6 

bcm mai mult decât în peri-

oada similară din 2020, a 

anunţat luni compania 

rusă, transmit Reuters, 

Bloomberg şi site-ul rt.com.

„Gazprom continuă livră-

rile de gaze la un nivel apro-

piat de un record istoric”, se 

arată într-un mesaj postat de 

grupul rus pe Telegram.

De asemenea, producţia 

de gaze a Gazprom în peri-

oada 1 ianuarie - 15 octom-

brie 2021 a urcat cu 16,6%, 

la 399,4 miliarde metri cubi, 

în timp ce livrările de gaze 

pe piaţa internă au crescut 

cu 16,6%, la 26,1 bcm.

Cotațiile, la noi recorduri 
istorice

Cotaţiile la gaze naturale 

au atins luna aceasta noi re-

corduri istorice pe piaţa de re-

ferinţă din Europa, pe măsu-

ră ce impactul majorării cos-

turilor la energie s-a răsfrânt 

asupra pieţelor de acţiuni şi 

obligaţiuni. La hub-ul TTF (Ti-

tle Transfer Facility) din Olan-

da, cotaţiile pentru gazele na-

turale au crescut luni 15%, 

după ce vineri au încheiat şe-

dinţa cu o scădere de 18%.

Conform analiştilor, Euro-

pa începe sezonul de iarnă cu 

cel mai redus nivel al stocu-

rilor de gaze din mai mult de 

un deceniu, ceea ce sporeşte 

temerile privind fi abilitatea 

furnizărilor pe timp de iarnă.

Rusia, a cărei producţie de 

gaze şi exporturi spre UE sunt 

deja aproape de un nivel re-

cord, a informat că trebuie să 

fi nalizeze umplerea capacită-

ţilor interne de stocare înain-

te de a majora livrările pe pia-

ţa spot din Europa. Guvernul 

rus a anunţat că intenţionea-

ză să fi nalizeze umplerea ca-

pacităţilor interne de stocare 

până la fi nalul acestei luni.

Vicepremierul rus Alexan-

der Novak a reiterat săptămâ-

na trecută că nimeni din Euro-

pa nu a cerut Rusiei să trimită 

o cantitate suplimentară de ga-

ze pentru a calma creşterea pre-

ţurilor gazelor pe piaţa spot.

Prima linie a Nord Stream 
2, umplută cu gaze

Operatorul gazoductului 

Nord Stream 2 a anunţat luni 

că prima dintre cele două li-

nii ale conductei a fost um-

plută cu aşa-numitul „gaz teh-

nic”, în timp ce fi rma aşteap-

tă în continuare aprobările ne-

cesare pentru a putea începe 

să vândă gaze naturale Euro-

pei, transmite Reuters.

Analiştii estimează că ga-

zoductul Nord Stream 2, un 

proiect gestionat de un con-

sorţiu condus de grupul rus 

Gazprom, ar urma să obţină 

autorizaţia necesară din par-

tea Autorităţii de reglementa-

re din Germania pentru a pu-

tea să înceapă vânzările co-

merciale de gaze naturale, 

chiar dacă întregul proces de 

aprobare ar putea să se întin-

dă pe mai multe luni.

O cantitate de aproxima-

tiv 177 milioane de metri cubi 

de gaz tehnic, necesar pen-

tru a menţine presiunea în 

conductă pentru viitoarele 

vânzări de gaze naturale, a 

fost pompată în prima linie 

a conductei Nord Stream 2, 

care a ajuns la o presiune de 

103 bari, a precizat operato-

rul. „Această presiune est su-

fi cientă pentru a începe trans-

portul de gaze în viitor”, pre-

cizează fi rma elveţiană Nord 

Stream 2 AG, adăugând că 

acum se derulează măsurile 

de pregătire pentru cea de-a 

doua linie a conductei.

La începutul lunii septem-

brie, grupul rus Gazprom a 

anunţat fi nalizarea lucrărilor 

de construcţie la gazoductul 

Nord Stream 2, care este com-

pus din două linii separate ce 

pot să transporte anual 55 de 

miliarde de metri cubi de ga-

ze din Rusia în Germania, o 

cantitate sufi cientă pentru 

aprovizionarea a 26 de mili-

oane de gospodării.

Exporturile de gaze ale Gazprom, 
aproape de un nivel record
Gazprom livrează gaze naturale la un nivel apropiat de un record istoric, a transmis grupul rus, 
după ce livrările au crescut cu 13% de la începutul anului

Gazprom livrează gaze naturale la un nivel apropiat de un record istoric, după ce livrările au crescut cu 13%

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut 
marţi, graţie unor prognoze care arată condiţii meteo favo-
rabile și intensifi cări ale vântului, ceea ce ar urma să ajute 
sistemul energetic european care s-a confruntat cu o situa-
ţie tensionată în ultima perioadă, transmite Bloomberg.

Vremea caldă de la începutul sezonului de încălzire pentru 
iarnă va ajuta la reducerea impactului unor livrări reduse de 
gaze naturale din Rusia și al redirecţionării spre Asia a livră-
rilor de gaze lichefi ate. În plus, turbinele eoliene din Marea 
Britanie și Germania ar urma să producă joi cantităţi record 
de energie electrică.

În aceste condiţii, la bursa din Olanda cotaţiile futures la ga-
ze naturale au scăzut marţi cu 3,7% până la 90,49 euro 
pentru un Megawatt oră în timp ce în Marea Britanie cota-
ţiile au scăzut cu 8%. De asemenea au scăzut și cotaţiile fu-
tures la cărbune și preţurile energiei electrice în Germania, 
cea mai mare piaţă din Europa.

Potrivit prognozelor realizate de The Weather Co., tempera-
turile în Europa de Nord-Vest ar urma să fi e peste media se-
zonieră până joi și de asemenea peste, sau în apropiere, de 
nivelul normal până la fi nele lunii noiembrie.

Preţul gazelor, în scădere graţie prognozei meteo

Reţeaua socială Facebook 

Inc intenţionează să se 

reinventeze prin adopta-

rea unui nou nume în 

cursul săptămânii urmă-

toare, susţine publicaţia 

The Verge, citând o sursă 

din apropierea acestui 

dosar, transmite Reuters.

Potrivit sursei, directorul 

general de la Facebook, Mark 

Zuckerberg, intenţionează să 

abordeze subiectul schimbă-

rii numelui la conferinţa anu-

ală a companiei, programată 

pentru data de 28 octombrie, 

dar este posibil ca noul nume 

să fi e anunţat mai curând, 

susţine The Verge.

În replică, Facebook a spus 

că nu comentează "zvonuri 

sau speculaţii".

Aceste informaţii vin 

într-un moment în care Face-

book a intrat în vizorul auto-

rităţilor americane pentru prac-

ticile sale de afaceri.

Un eventual rebranding ar 

poziţiona reţeaua socială Fa-

cebook drept una din mai mul-

te produse din portofoliul u-

nei companii mamă, care ar 

supraveghea de asemenea gru-

puri precum Instagram, 

WhatsApp, Oculus şi altele, 

susţine The Verge.

Nu este ceva neobişnuit 

ca o companie din Silicon 

Valley să îşi schimbe nume-

le în încercarea de a-şi extin-

de serviciile. De exemplu, 

motorul de căutare Google a 

înfi inţat compania holding 

Alphabet Inc în 2015 pentru 

a se extinde dincolo de ope-

raţiunile sale tradiţionale de 

căutare şi publicitate, astfel 

încât noua companie să poa-

tă superviza mai multe iniţi-

ative variind de la vehicule 

autonome la furnizarea de 

servicii de internet în zone-

le îndepărtate.

Articolul din The Verge sus-

ţine că un posibil nume pen-

tru companie ar putea avea de 

a face cu termenul Horizon. 

Recent, Facebook şi-a redenu-

mit platforma sa de gaming în 

dezvoltare denumită „Hori-

zon” în „Horizon Worlds”.

Facebook este cea mai ma-

re reţea socială din lume şi 

poate conta pe succesul cres-

cut al fi lialei sale Instagram, 

care a depăşit un miliard de 

utilizatori şi oferă noi platfor-

me pentru publicitate.

Facebook ar intenţiona să îşi schimbe numele
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 

în zonă centrală sau semicentra-
lă. Tel. 0749145225.

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. 18100 mp, 
poziţie și amplasament foarte 
bun pentru construcţii hale, ben-
zinărie, depozit, la 3,5 km de in-
trarea în Turda dinspre Cluj, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, front 280 m direct la șoseaua 
europeană E60, teren plan, com-
pact, curent electric, carte funcia-
ră, preţ 6 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (5.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 3 camere, 
mobilat, C.T., termopane, par-
chet, aragaz, frigider, masină de 
spălat, zonă centrală, preţul pie-
ţei. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0766-425562. (5.7)

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe mași-
nă, 2018, LOGAN 1.0, benzină + 
GLP, PRITAX + DANIEL. Informaţii la 
telefon 0724-681273. (6.7)

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

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

SC Agomec Avrig,

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

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

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

Relații la telefon 
0745-191860.

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

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

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

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă 
în domeniul juridic. Cer și ofer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
nr. 0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!

Telefon 0754-632471.

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

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

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

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

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

AUTO/MOTO

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

¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la nr. de tel. 0740-823056.

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

UZ CASNIC

¤ Vând plită de aragaz cu patru 
ochiuri, dim. 50/50 cm, nou. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0799-725180. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu lun-
gimea de 50/60 cm. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând 3 sobe din teracotă. In-
formaţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, furmir nuc. Informaţii la tele-
fon 0745-300323 sau 
0264-424005. (4.7)

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re wenge și stejar auriu, stare per-
fectă, preţ 250 RON/buc. și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, cu 
3 rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea 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 tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

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

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

MEDITAŢII

¤ Profesoară cu 18 ani experien-
ţă, ajut online la teme elevii din 
clasele 5 ,6, 7 (sau mai mici) la lb. 
română, matematică, lb. engleză. 
Se poate dimineaţa sau după-ma-
sa sau eventual când are elevul 
nevoie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0754934646. (9.20)

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-

raturi electonice, unele noi. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Informaţii la telefon 
0745-300323 sau 0264-424005. 
(1.7)

¤ Vând costum judo, culoare albă 
(15-17 ani), stare excepţională. 
Pentru înformaţii suplimentare la 
telefon 0744-282885. (1.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker cărţi 
și jetoane. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (1.7)

¤ Vând cărucior bebe, albie din 
plastic, scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând 2 pomi de nuci. Informaţii 
la telefon 0745-300323. (4.7)

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Informaţii la telefon 
0745-300323 sau 0264-424005. 
(4.7)

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

¤ Vând articole de îmbrăcăminte și 
încălţăminte pentru adulţi și copii de 
6-12 ani, articole de marochinărie, 
curele, portmonee, borsete din piele 
naturală. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 0762-258062.

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

LICITAŢII

¤ 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 05.11.2021, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Auto-
turism M1 Volkswagen – Caravel-
le, în sumă de 18.450 lei, (exclusiv 
TVA); Autoturism M1 Smart 
Fortwo, în sumă de 13.725 lei, 
(exclusiv TVA). Licitaţia a-II-a. Infor-
maţii suplimentare la sediul SFM 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, ca-
mera 28, telefon 0264.243944 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la 1-a licitaţie 
publică, în data de 04.11.2021, 
ora 13.00, bunurile imobile con-
stând în: 1 Teren arabil CF 
50147, situat în comuna Una, sat 
Gligoresti, în suprafaţă de 97.920 
mp, preţ de pornire al licitaţiei 
333.000 lei (exclusiv TVA *), gre-
vate de următoarele drepturi re-
ale și privilegii, după caz: Nu 
sunt. Preţul de pornire a licitaţiei 
fi ind conform specifi caţiei de mai 
sus. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 12, telefon 0264314941, inte-
rior 126 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut actele societăţii NESU-
DAY S.R.L-D, C.U.I 4630938, 
J12/2549/2015. Se declară nule.

¤ URSU ILEANA studentă la Facul-
tatea de Medicină și Farmacie „Iu-
liu Haţieganu”, pierdut carnet de 
student. Îl declar nul.
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNŢ

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAŢII
IN VEDEREA AMPLASARII DE BANCOMATE (ATM)

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul 
de identifi care fi scală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: CUI 4288080, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, telefon: 
0264-597852, e-mail: secretariat@scjucluj.ro, persoană de contact: Șef Serviciu Administrativ 
– Ec. Cîmpeanu Călin, telefon mobil: 0745-304903, e-mail: calin_cimpeanu@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea 
şi identifi carea bunului care urmează să fi e închiriat: 2 (două) spaţii afl ate în proprietatea 
publică a judeţului Cluj și administrarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 
în vederea amplasării de bancomate (ATM), astfel:

a) 1 m.p. teren în imobilul din str. Clinicilor nr. 3-5, în zona cuprinsă între clădirea  
Direcţiune și clădirea UPU;
b) 1 m.p. teren în imobilul din str. Victor Babeș nr. 43, lângă cabina portarului;

Închirierea se face în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 68/22.04.2021 și Hotărârea Consiliului Judeţean 
Cluj nr.110/29.07.2021.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc in Caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia 

unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul S.C.J.U. Cluj-Napoca sau la solicitare, 
poate fi  transmisă prin mijloace electronice, la o adresă de e-mail indicată de solicitant.

3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei 
de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Administrativ, 
situat în str. Clinicilor nr. 3-5, Clădirea Administrativă, telefon: 0264-597.852, int. 1300 sau 
1366, zilnic, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-13.00

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, 
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: documentaţia se 
pune la dispoziţie gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 08.11.2021, orele 14.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 19.11.2021, orele 13.00;
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura S.C.J.U. Cluj-Napoca, str. 

Clinicilor nr. 3-5, clădirea Direcţiune, et. 1.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

22.11.2021, orele 10.00 la sediul S.C.J.U. Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 3-5, clădirea 
Direcţiune, et. 2, Sala de ședinţe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, tel: 0264-596111, fax 0264-595844, email 
tr-cluj-reg@just.ro, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării : 
20 octombrie 2021

ANUNŢ

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și completările ulterioare si Ord. 1798/2007 SFR MINI 
EXCAVATOARE SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE-CAEN 3832 
din localitatea CLUJ-NAPOCA, TEREN SUPRAFAŢA DE 1500MP,CF 262988, NR. TOPO 
13014/2/1/2, JUDEŢUL CLUJ ŞI LA TERŢI..

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni – joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00.

ANUNŢ PUBLIC

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail 
primaria.caianu@yahoo.com organizează licitaţie în vederea închirierii, prin licitaţie publică, 
a unor spaţii din incinta dispensarului medical din Comuna Căianu, Jud. Cluj

Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna Căianu

Documentaţia de atribuire se obţine de pe pagina: primariacaianu.ro

Data-limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 08.11.2021, orele 12:00.

Data limită de depunere a ofertelor este 16.11.2021, orele 14.00, la sediul primăriei, 
intr-un exemplar

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfășura în 17.11.2021, ora 10:00, la 
sediul Primăriei Căianu.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Cluj, iar termenul 
pentru sesizarea instanţei este de 6 luni de zile

Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării este: 20.10.2021

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA notifi că 
deschiderea procedurii generale a insolvenței, la 08.10.2021, 
în dosar nr. 429/1285/2021 față de Napostruct S.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 70 A, sc. 1, et. 
1, ap. 8, J12/1089/2011, C.U.I. 28386719. Creditorii ce 
dețin creanțe născute anterior deschiderii procedurii pot 
formula declarație de creantă, respectând termenul limită 
pentru înregistrarea declarațiilor de creanță - 10.11.2021, 
termen de verifi care a creanţelor, întocmire și publicare în 
BPI a tabelului preliminar - 23 noiembrie 2021, termen 
pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe 
- 7 zile de la publicarea tabelului preliminar în BPI, termen 
pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și defi nitivarea 
tabelului - 17 decembrie 2021.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PRIGOANA TITUS BENIAMIN și soţia PRIGOANA 
MIRELA, anunţă initierea „Planului Urbanistic de detaliu 
pentru Autorizarea executării lucrărilor de construire locuinţă 
unifamilială, garaj, împrejmuire, amenajări exterioare, 
organizare de şantier“, str. Morarilor nr. 2, Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.

ANUNȚ DE MEDIU

LUX IMOBIL CONSTRUCT S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE ANSAMBLU 
DE 4 LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 2D+P+3E(r) – CORP C1, D+P+5E – CORP 
C2, S+D+P+2E+2E(r) – CORP C3, S+P+1E+3E(r) – CORP C4, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, EXTINDERE REŢELE, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL Nr.113 din 31.07.2019" 
propus a fi  amplasat în comuna Florești, sat Florești, str. prof.dr. Vălean Mărgineanu, fn, 
jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul  procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCUINŢE COLECTIVE 
CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 2D+P+3E(r) – CORP C1, D+P+5E – CORP C2, S+D+P+2E+2E(r) – 
CORP C3, S+P+1E+3E(r) – CORP C4, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, EXTINDERE 
REŢELE, CONFORM PUZ APROBAT CU HCL Nr.113 din 31.07.2019", propus a fi amplasat în 
comuna Florești, sat Florești, str. prof. dr. Vălean Mărgineanu, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9,00 - 14,00, vineri intre 
orele 9,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.
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Halep joacă astăzi 
cu Kudermetova
Simona Halep, cap de serie nu-
mărul opt, o va înfrunta în opti-
mile de fi nală ale turneului WTA 
500 de la Moscova, dotat cu 
premii totale de 565.530 de do-
lari, pe rusoaica Veronika 
Kudermetova, care a dispus 
marţi de conaţionala sa Oksana 
Selehmeteva cu 4-6, 7-6 (7/3), 
6-4. Kudermetova (24 ani, 32 
WTA) a obţinut o victorie mai di-
fi cilă decât era de așteptat, du-
pă două ore și 20 de minute, în 
faţa unei adversare de 18 ani, 
care se afl ă pe locul 238 în lu-
me. Halep (30 ani, 19 WTA), 
campioană la Moscova în 2013, 
a câștigat în primul cu 6-1, 6-4 
în faţa altei rusoaice, Anastasia 
Potapova. Simona Halep și 
Veronika Kudermetova s-au mai 
întâlnit o singură dată, la înce-
putul acestui an, la Australian 
Open, când românca s-a impus 
cu 6-1, 6-3 în turul al treilea.

Finalele la rugby 
se joacă la Cluj
Finalele ediţiei 2021 a 
Campionatului Naţional de 
rugby feminin se vor desfășura 
sâmbătă, începând cu ora 10, 
pe terenul din Parcul Sportiv 
„Iuliu Haţieganu”. Fetele de la 
”U” Cluj vor juca, în ordine, cu 
Poli Iași de la ora 10, CSM 
Pașcani de la ora 11,20 și 
Agronomia București de la ora 
12,40. Înaintea acestor întâl-
niri echipa antrenată de Călin 
Cojocnean ocupă locul 4 în 
clasament cu 11 puncte, la 
două lungimi în spatele for-
maţiei CSM Pașcani. „Sperăm 
ca ultima etapă de campionat 
din acest an să ne aducă me-
dalia de bronz. Am muncit 
mult pentru asta, ne-am dorit 
dar din păcate avem și foarte 
multe accidentari. Obiectivul 
nostru pentru sâmbătă este 
de a bate pe CSM Pașcani și 
de a ne clasa pe locul 3. Avem 
șanse la podium și vom lupta 
pentru asta.” – a declarat 
Anca Hău. Rugby în 7 se joacă 
pe un teren standard iar un 
meci durează 14 minute, în do-
uă reprize de câte 7 minute și o 
pauză de un minut.

Icradi, părăsit 
de Wanda Nara
Wanda Nara și-a anunţat des-
părţirea de Mauro Icardi, însă 
fotbalistul de la Paris 
Saint-Germain o vrea înapoi. 
Argentinianul a postat un me-
saj în miez de noapte, după 
victoria celor de la PSG cu 
Leipzig, scor 3-2, din Liga 
Campionilor. „Mulţumesc iubi-
rea mea că ai mereu încredere 
în această familie frumoasă. 
Mulţumesc că ești motorul vie-
ţii noastre. Te iubesc. Este atât 
de dureros să-i rănești pe cei pe 
care îi iubești. Singura cale de 
vindecare este să primești ier-
tarea celor pe care i-ai rănit”, a 
scris Icardi pe Instagram. Icardi 
nu a evoluat în meciul cu 
Leipzig, el mergând la Milano, 
pentru probleme personale. 
Sâmbătă, Wanda Nara a plecat 
de la Paris cu copiii lor, repro-
șându-i soţului ei o presupusă 
aventură. Icardi și Wanda Nara 
s-au cunoscut în perioada în ca-
re jucătorul argentinian evolua 
la Sampdoria. Wanda Nara era 
pe atunci căsătorită cu Maxi 
Lopez, fostul coleg de echipă a 
lui Icard.

Pe scurt

PUBLICITATE

Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro

Tânăra jucătoare din 

Cluj-Napoca a avut evoluţii 

din ce în ce mai bune în 

ultimele luni şi este foarte 

aproape de intrarea în TOP 

1000 la doar 15 ani.

„Briana Szabo, cea mai 

tânără jucătoare din Româ-

nia cu clasament WTA, se 

întoarce într-un turneu din 

circuitul profesionist după 

ce în vară ea a primit wild 

card pe tabloul principal la 

Winners Open, făcându-şi 

astfel debutul în tenisul ma-

re. În vârstă de 15 ani, Bri-

ana va evolua în calificări-

le Transylvania Open, aco-

lo unde va încerca să bife-

ze prima ei victorie în cir-

cuitul WTA”, au transmis 

organizatorii.

Brian Szabo a primit un 

wild card şi la Winners Open, 

acolo unde a pierdut în faţa 

Katarzynei Kawa, o jucătoa-

re afl ată la momentul respec-

tiv în Top 200.

Briana este una dintre ce-

le mai promiţătoare jucătoa-

re din România. Vorbim de o 

jucătoare cu un fi zic impre-

sionant, o stângace agresivă, 

care loveşte iute şi încearcă 

să ia mingea cât mai devre-

me, din urcare. Serviciul (pre-

cum şi forehandul ori reve-

rul) e foarte puternic şi poa-

te să îi câştige destule punc-

te uşoare – acele free points 

pe care multe jucătoare cau-

tă să le obţină prin servă. Iar 

timing-ul loviturilor e aproa-

pe excelent.

După Winners Open, Bri-

ana a reuşit unul dintre ce-

le mai importante rezultate 

de până acum. Chiar în ur-

mă cu două săptămâni, la 

Sozopol (ITF, 15K), Briana 

a ajuns până în sferturile de 

fi nală, venind din califi cări. 

A fost pentru prima dată când 

ea a legat patru victorii pe 

un tablou al unui turneu ITF, 

la doar 15 ani.

Prisăcariu, Fetecău 
şi Amariei, recompensate 
cu un wild card

Pe lângă Briana Szabo, un 

wild card pentru tabloul de 

califi cări au mai primit An-

dreea Priscariu, Irina Fetecău 

şi Ilinca Amariei.

Andreea Prisăcariu este 

una dintre cele mai intere-

sante jucătoare ale Români-

ei din noua generaţie. La 21 

de ani, Prisăcariu are parte 

de un sezon excelent: nu mai 

puţin de 61 victorii la sim-

plu înregistrate în acest an, 

trei fi nale ITF la simplu şi 

alte trei la dublu, un salt de 

peste 400 de locuri în clasa-

mentul WTA la simplu (de 

pe 673 la începutul anului 

pe 254 acum).

Prisăcariu va evolua în 

califi cările unui turneu WTA 

pentru a doua oară în cari-

eră. Ea a mai luat startul la 

BRD Bucharest Open, în 2018, 

când a ajuns în turul doi al 

califi cărilor.

La 25 de ani, Irina Fete-

cău traversează una dintre 

cele mai bune perioade ale 

carierei. Anul acesta a fost 

unul al premierelor pentru 

ea: a urcat din afara Top 300 

spre primele 200 de jucătoa-

re ale lumii, a evoluat în ca-

lifi cări ale unor turnee pu-

ternice (Grand Slam/WTA 

500/WTA 250) şi a jucat ce-

le mai importante fi nale de 

până acum. În primăvară, 

Fetecău a avut două săptă-

mâni aproape perfecte în 

SUA, unde a jucat fi nala tur-

neului de la Naples, Florida 

(ITF 25K) iar săptămâna ur-

mătoare a ajuns în semifi na-

le la Bonita Springs (ITF 

100K), venind din califi cări.

Ilinca Amariei, campioa-

na naţională la categoria un-

der 18 în 2020, va evolua 

pentru prima dată în carie-

ră în califi cările unui turneu 

WTA. Va fi  cea mai impor-

tantă competiţie la care ea 

va lua parte. Până acum, Ilin-

ca a jucat doar în turnee de 

categorie ITF, acolo unde 

printr-o serie de rezultate so-

lide a reuşit să intre în cla-

samentul WTA.

Meciurile din califi cări se 

joacă sâmbătă şi duminică, 

iar de săptămâna viitoare în-

cep meciurile pe tabloul prin-

cipal. Tabloul va avea 24 de 

jucătoare la start, iar lista ju-

cătoarelor prezente în califi -

cări este aici.

Şase jucătoare din califi -

cări vor accede pe tabloul prin-

cipal, a cărui tragere la sorţi 

are loc sâmbătă, iar ale cărui 

meciuri încep de luni. Progra-

mul turneului pe zile e aici.

Briana Szabo, wild card 
la Transylvania Open 
Clujeanca Briana Szabo, una dintre cele mai talentate 
jucătoare de tenis din România, a primit un wild card 
în calificările pentru Transylvania Open

Briana Szabo a primit un wild card la Transylvania Open în califi cări

ORGANIZATORII TRANSYLVANIA OPEN 

„Briana Szabo, cea mai tânără jucătoare din 
România cu clasament WTA, se întoarce într-un 
turneu din circuitul profesionist după ce în vară ea 
a primit wild card pe tabloul principal la Winners 
Open, făcându-şi astfel debutul în tenisul mare. 
În vârstă de 15 ani, Briana va evolua în califi cările 
Transylvania Open, acolo unde va încerca 
să bifeze prima ei victorie în circuitul WTA“,

Universitatea Cluj a ajuns 

la o înţelegere cu Marius 

Stavrositu, fostul mare 

internaţional român.

Stavrositu vine la Univer-

sitatea Cluj în locul lui Vladi-

mir Vojvodic, cel care a con-

dus echipă în primele şapte 

etape. Conform unor surse, 

Stavrositu a ajuns la o înţele-

gere verbală cu ofi cialii echi-

pei şi urmează să semneze as-

tăzi contractul.

Stavrositu o preia pe Uni-

versitatea Cluj într-o situa-

ţie extrem de complicată. Ar-

delenii au o singură victorie 

în acest sezon şi ocupă pen-

ultimul loc în Liga Zimbri-

lor. Noul antrenor al Univer-

sităţii Cluj a antrenat în Li-

ga Zimbrilor şi în sezonul 

precedent. Stavrositu a ter-

minat pe locul 8 cu Steaua 

după un sezon în care echi-

pa a acumulat 12 victorii, 4 

egaluri şi 12 înfrângeri.

Cel mai probabil, noul an-

trenor al Universităţii Cluj va 

debuta pe banca tehnică a 

echipei în meciul cu Minaur 

Baia Mare din etapa a 8-a. Fa-

ţă de sezoanele precedente, 

„U” are un lot de jucători com-

petitivi care se poate bate pen-

tru un loc în primele 10.

Universitatea Cluj 
are un antrenor nou 
la handbal masculin
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