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Incendiu uriaş 
la o hală Tetarom
Un incendiu puternic s-a produs la o ha-
lă a Tetarom 1, ieri dimineaţă, fi ind dega-
jări imense de fum.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Anteproiectul Spitalului 
Pediatric a fost predat
CJ Cluj a primit proiectul preliminar, prima 
fază din cadrul procesului de proiectare a vi-
itorului Spital Pediatric Monobloc.  Pagina 2

ECONOMIE

Zboruri directe între 
Cluj-Napoca și Dubai
Clujenii vor putea zbura în Dubai din luna 
noiembrie, conform unor informaţii oferite 
ofi cialii Aeroportului din Cluj.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Vaccinarea cu doza trei 
ar putea începe 
de săptămâna viitoare
Medicul Valeriu Gheorghiţă, a declarat că 
se ia în calcul administrarea mai devreme 
a dozei 3 de vaccin.  Pagina 4
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

327 2.490 346 33 21 3
Situația epidemiologică în județul Cluj – 21 septembrie 2021
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Loteria vaccinării în România! Când începe și cum poți câștiga?
Începe loteria vaccinării în 

România. Extragerile vor avea 
loc vineri/duminică şi vor fi 
acordate 1.139 de premii.

Ministrul interimar al Să-
nătăţii, Cseke Attila, a sem-
nat, luni, Ordinul comun al 
Ministerului Sănătăţii şi Mi-
nisterului Economiei, Antre-
prenoriatului şi Turismului 
privind condiţiile de înscrie-
re la loteria vaccinării şi sta-
bilirea atribuţiilor instituţiilor 
implicate, valoarea totală a 
premiilor acordate până la fi-
nalul anului fiind de 15 mili-
oane de lei.

Conform documentului, la 
Loteria de vaccinare pot par-
ticipa persoanele vaccinate 
cu schema completă care 
şi-au generat certificatul di-
gital al UE privind COVID-19 
pe baza CNP-ului şi care se 

înscriu în aplicaţia accesată 
de pe site-ul https://certifi-
cat-covid.gov.ro.

„În acest context epidemi-
ologic, cu creşteri semnifica-
tive ale numărului persoane-
lor infectate cu noul corona-
virus, este deosebit de impor-
tantă susţinerea procesului de 
vaccinare, inclusiv prin acor-
darea de recompense. Într-o 
perioadă scurtă, am reuşit să 
finalizăm cadrul legislativ 
pentru aceste măsuri recom-
pensatorii. Odată semnat şi de 
ministrul Economiei, actul 
normativ poate fi publicat în 
Monitorul Oficial, astfel încât 
să producă efecte", a declarat 
Cseke Attila, potrivit unui co-
municat de presă.

Loteria de vaccinare se va 
desfăşura în perioada 1.10.2021 
– 31.12.2021 şi constă în 19 ex-

trageri organizate în zilele de 
duminică/vineri, pe parcursul 
a 14 săptămâni, astfel:
¤ 14 extrageri, respectiv câte 
1 extragere pe săptămână;
¤ 3 extrageri, respectiv câte 1 
extragere în fiecare lună;
¤ 2 extrageri organizate în 
săptămâna 14, respectiv în ul-
tima săptămână a acţiunii.
La Loteria de vaccinare se 
acordă un număr total de 
1.139 premii, în valoare tota-
lă de 15.000.000 lei, după 
cum urmează:
¤ 81 de premii săptămânale 
(80 premii săptămânale în va-
loare de 10.000 lei + 1 pre-
miu mare săptămânal în va-
loare de 300.000 lei);
¤ 3 premii lunare, (câte 1 pre-
miu în ultima săptămână a fi-
ecărei luni în valoare de 
100.000 lei);

¤ 2 premii la finalul Loteriei 
Programului Naţional de Vac-
cinare, în valoare de 500.000 
lei, respectiv 1.000.000 lei.

„Fiecare participant la Lo-
teria de Vaccinare va avea 4 
şanse de câştig, respectiv po-
sibilitatea de a câştiga 4 pre-
mii: 1 premiu în valoare de 
10.000 lei sau de 100.000 lei, 
1 premiu de 300.000 lei, 1 pre-
miu de 500.000 lei şi premiul 
cel mare în valoare de 
1.000.000 lei, adică premii în 
valoare maximă cumulată de 
1.910.000 lei. Sumele virate că-
tre Compania Naţională "Lo-
teria Română" – S.A. necesa-
re pentru asigurarea fondului 
de premiere pentru Loteria de 
vaccinare vor fi  asigurate de 
Ministerul Economiei, Antre-
prenoriatului şi Turismului”, 
afi rmă sursa citată.

Boc ameninţă cu penalităţi constructorul bazei sportive „La Terenuri”
Lucrările la baza sportivă din cartierul Mănăştur nu vor fi gata nici în luna octombrie, constructorul 
fiind luat în vizor pentru plata de penalităţi de întârziere, a declarat primarul Emil Boc. Pagina 6

1.000.000 de pasageri 
pe Aeroportul Cluj, în 2021 

Norocosul cu numărul un milion a sosit marți pe Aeroportul Internațional 
Cluj din Grecia, unde își petrecuse concediul. Pasagerul s-a declarat surprins 
de premiu, dar și de temperatura scăzută din Cluj-Napoca. Pagina 5

Pasagerul cu numărul un milion pe acest an a aterizat marți la Cluj 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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ADRESA REDACŢIEI
Muzeul Etnografi c 

al Transilvaniei 

şi Universitatea 

Babeş-Bolyai găzduiesc 

până vineri, 24 septembrie 

2021, la Cluj-Napoca, prima 

sesiune internaţională de 

formare, derulată în cadrul 

proiectului de parteneriat 

strategic ToMiMEUs 

(Towards a Multisensory 

and Inclusive Museum for 

Individuals with Sensory 

Disabilities / Către un 

muzeu multisenzorial şi 

incluziv dedicat persoane-

lor cu dizabilităţi senzoria-

le), fi nanţat în cadrul pro-

gramului Erasmus+.

Sesiunea este dedicată pre-

gătirii personalului muzeal din 

patru ţări (România, Ungaria, 

Grecia şi Turcia) în vederea în-

lăturării barierelor care com-

plică accesul în muzee pentru 

persoanele cu defi cienţe de ve-

dere sau de auz. Sesiunea a 

fost precedată de două semi-

narii pregătitoare cu desfăşu-

rare online, susţinute de spe-

cialişti de la Universitatea Ba-

beş-Bolyai şi Universitatea 

Thessaliei din Grecia.

Reprezentanţii muzeelor 

participante şi-au prezentat 

experienţa în domeniu şi aş-

teptările pe care le au de la 

acest curs. Experienţe poziti-

ve au fost puse în evidenţă a-

tât de Muzeul Artei Cicladice 

din Atena, prin programul de 

kituri tactile destinate institu-

ţiilor educaţionale, cât şi de 

Muzeul Etnografi c al Transil-

vaniei, instituţia coordonatoa-

re a proiectului, care a des-

chis în anul 2009, în premie-

ră pentru România, prima ex-

poziţie tactică permanentă 

destinată persoanelor cu de-

fi cienţe de vedere şi care a 

iniţiat, în colaborare cu spe-

cialiştii Departamentului de 

Psihopedagogie Specială de la 

Universitatea Babeş-Bolyai, 

un program de accesibilizare 

diversifi cată a primului mu-

zeu în aer liber din România, 

Parcul Etnografi c Naţional „Ro-

mulus Vuia”.

Specialiştii Departamentu-

lui de Psihopedagogie Speci-

ală al Universităţii Babeş-Bolyai 

le vor prezenta cursanţilor 

exemple şi soluţii adecvate, 

cu aplicabilitate imediată, ca-

re vor putea fi  implementate 

în etapele următoare ale pro-

iectului. Potrivit acestora, nu 

trebuie să credem că incluzi-

unea şi accesibilizarea presu-

pun în mod necesar abordări 

complicate şi costisitoare, pen-

tru că, de foarte multe ori, so-

luţiile adecvate se afl ă la în-

demâna noastră.

Angajaţii Muzeului Etnografic, formare 
pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Au fost, astfel, înaintate 

forului administrativ 

judeţean rezolvările arhi-

tecturale propuse precum 

compartimentarea interi-

oară, planurile niveluri-

lor, cotele generale 

ale construcţiei, etc.

„Lucrurile evoluează rapid 

şi se îndreaptă în direcţia do-

rită în ceea ce priveşte pro-

iectul de edifi care a Spitalu-

lui Pediatric Monobloc de la 

Cluj. Vom face tot ceea ce ţi-

ne de noi pentru ca acest 

obiectiv medical ultramodern 

de importanţă vitală pentru 

Cluj şi pentru întreaga Tran-

silvanie să fi e realizat într-un 

timp cât mai scurt, în confor-

mitate cu exigenţele din do-

meniu şi cu necesităţile mici-

lor pacienţi”, a declarat Alin 

Tişe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

Spitalul va avea cinci 
etaje şi heliport

Primul spital public din zo-

na Transilvaniei care va oferi 

servicii medicale integrate în 

domeniul pediatriei va avea 

un regim de înălţime S+P+5E. 

Baza, formată din parter şi 

etajul 1, va cuprinde zona cli-

nică, ambulatoriul şi zona teh-

nică (bucătărie, farmacie, etc.), 

etajul 2 urmând să fi e desti-

nat etajului tehnic precum şi 

grădinii suspendate dedicate 

pacienţilor şi însoţitorilor. Sec-

ţiile spitaliceşti vor fi  organi-

zate la etajele 3-5 şi vor per-

mite, prin confi guraţia lor, o 

reorganizare interioară în func-

ţie de necesităţi.

De asemenea, în zona cli-

nică vor fi  localizate Blocul 

Operator şi Anestezia şi Tera-

pia Intensivă. Subsolul va fi  

destinat parcărilor, atât pentru 

vizitatori, cât şi pentru perso-

nalul spitalului, cu accesuri se-

parate. Totodată, Spitalul Pe-

diatric Monobloc va dispune 

inclusiv de un heliport situat 

pe terasa imobilului.

Reamintim faptul că, în ur-

ma concursului internaţional 

de soluţii organizat de Consi-

liul Judeţean în acest scop, 

proiectarea Spitalului Pedia-

tric Monobloc de la Cluj a fost 

atribuită fi rmei de arhitectu-

ră spaniole Planho Consulto-

res. S.L.P., Professional Limi-

ted Company, în asociere cu 

4B Consultanţă Aarhitectură 

S.R.L. Unitatea cu profi l regi-

onal, care va fi  şi un model 

de bună practică în domeniul 

infrastructurii medicale mari, 

va avea nu mai puţin de 510 

paturi pentru spitalizare con-

tinuă, la care se vor adăuga 

alte 50 de paturi pentru spi-

talizarea de zi şi, respectiv, 

65 de paturi pentru însoţitori.

Spitalul Pediatric Monobloc 

reprezintă unul dintre cele 

mai importante proiecte afl a-

te în subordinea forului ad-

ministrativ judeţean şi ar ur-

ma să devină cel mai modern 

spital pediatric din ţară.

Suprafaţa totală a spitalu-

lui este calculată la 62.000 me-

tri pătraţi, iar valoarea totală 

a investiţiei se ridică la suma 

de 150 de milioane de euro.

12 secţii şi 500 de medici, 
în cadrul spitalului

În cadrul Spitalului Mono-

bloc ar urma să lucreze un 

număr de 1.288 de angajaţi, 

dintre care, aproape 500 vor 

fi  medici. Firma spaniolă, de-

semnată câştigătoare în urma 

concursului de soluţii, are la 

dispoziţie 5 luni de la semna-

rea contractului pentru a fi -

naliza şi preda studiul de fe-

zabilitate şi planul urbanistic 

zonal (PUZ), urmând ca lu-

crările să fi e începute în luna 

iunie a anului viitor.

Spitalul Pediatric Mono-

bloc din Cluj va fi  construit 

pe un teren de aproximativ 

17 hectare, din zona Becaş, 

teren afl at în proprietatea 

Consiliului Judeţean Cluj. U-

nitatea va prelua toate secţi-

ile actualului Spital de Copii, 

care în prezent îşi desfăşoa-

ră activitatea în nu mai pu-

ţin de 14 clădiri afl ate în no-

uă locaţii diferite din Cluj-Na-

poca, cu o distanţă medie de 

aproximativ 4 km între ele.

Finanţarea, obţinută 
prin PNRR

Consiliul Judeţean Cluj a 

anunţat în urmă cu câteva 

luni că a fost obţinută o fi -

nanţare în valoare de 150 de 

milioane de euro pentru pro-

iectul viitorului Spital Pedia-

tric Monobloc din Cluj-Napo-

ca. Banii vor fi  primiţi prin 

Planul Naţional de Redresare 

şi Rezilienţă (PNRR) şi vor 

acoperi în totalitate costurile 

pe care le implică ridicarea 

noului spital, care va fi  cel 

mai modern din ţară.

„Demersurile făcute de că-

tre mine la nivelul prim-minis-

trului şi a europarlamentarilor 

s-au concretizat prin fi nanţa-

rea Spitalului de copii cu su-

ma de 150 de milioane de eu-

ro. Este un proiect uriaş pen-

tru Consiliul Judeţean şi toto-

dată, esenţial pentru clujeni. 

Mă bucur că putem realiza 

acest spital de copii, atât de 

important pentru clujeni”, de-

clara pentru monitorulcj.ro, 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe.

A fost predat anteproiectul 
Spitalului Pediatric Monobloc
Consiliul Judeţean Cluj a primit proiectul preliminar, prima fază 
din cadrul procesului de proiectare a viitorului Spital Pediatric Monobloc

Spitalul Pediatric Monobloc va fi  construit pe un teren de aproximativ 17 ha
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor

ȘTIRI
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Numărul cazuri de 

COVID-19 în rândul elevi-

lor şi cadrelor didactice a 

ajuns la câteva zeci după 

prima săptămâna de şcoa-

lă în format fi zic.

Prefectul Tasnádi Szilárd a 

prezentat situaţia cazurilor de 

infectări cu COVID-19 în şcoli-

le şi grădiniţele din judeţul Cluj.

„În judeţul Cluj, sunt 

confirmaţi pozitiv CO-

VID-19: 56 de elevi din şco-

li şi licee, un cadru didac-

tic din unitate de învăţă-

mânt preuniversitar, 7 co-

pii preşcolari, 2 cadre di-

dactice din unităţi de învă-

ţământ preşcolar şi o per-

soană parte a corpului de 

îngrijire dintr-o unitate de 

învăţământ preşcolar”, a 

transmis Tasnádi Szilárd.

În prezent, fac şcoală on-

line copiii din 48 de clase, pre-

cum şi 4 grupe de grădiniţă.

Mii de părinţi din Cluj-Na-

poca stau ca pe ace în aceas-

tă perioadă, deoarece cursu-

rile fi zice se pot suspenda de 

la o zi la alta. Pe scurt, în cla-

sele în care există un copil 

bolnav de COVID-19 cursuri-

le pot fi  desfăşurate mai de-

parte în format online sau 

doar cu elevii vaccinaţi.

Inspectoratul Şcolar Cluj 

nu oferă date despre şcolile 

şi liceele în care cursurile fi -

zice au fost mutate în zona 

de online, dar pe grupurile 

de Facebook, tot mai mulţi 

părinţi se plâng de faptul că 

au fost suspendate orele în 

format fi zic.

Conform unor surse, exis-

tă probleme în următoarele u-

nităţi de învăţământ:

¤ La Liceul de Informativă Ti-

beriu Popovici, elevii din cel pu-

ţin o clasă vor învăţa în format 

online în următoarele 14 zile.

¤ Liceul Waldorf are de ase-

menea o clasă în care s-au sus-

pendat cursurile faţă în faţă.

¤ Liceul Teoretic Nicolae Băl-

cescu – Două clase îşi desfă-

şoară ore în format online.

¤ Liceul Teoretic Mihai Emi-

nescu – Cel puţin o clasă mer-

ge în format mixt. Vaccinaţi 

merg fi zic, cei nevaccinaţi în 

format online.

¤ Liceul Teoretic Lucian Bla-

ga, cel puţin o clasă este în 

format online.

Bilanțul COVID în școlile din Cluj, 
la mai puțin de 10 zile de la deschidere

Medicul Valeriu Gheorghiţă, 

a declarat marţi, 21 septem-

brie, că se ia în calcul admi-

nistrarea mai devreme a 

dozei 3 de vaccin, precizând 

că aceasta ar putea începe 

chiar de săptămâna viitoare.

Prioritate vor avea cadrele 

medicale, persoanele în vâr-

stă şi cele cu boli cronice şi 

imunitate scăzută.

Valeriu Gheorghiţă a spus 

că Agenţia Europeană a Me-

dicamentului urmează să ia 

o decizie în acest sens în 4 

octombrie, însă, având în ve-

dere evoluţia epidemiei în Ro-

mânia, autorităţile doresc să 

devanseze acest termen. Con-

form medicului, o decizie în 

acest sens se va lua în aceas-

tă săptămână, acesta preci-

zând ulterior că vaccinarea cu 

doza 3 ar putea începe chiar 

de săptămâna viitoare.

„România este în curs de 

optimizare atât platforma naţi-

onală de programare pentru 

cea de-a treia doză, cât şi Re-

gistrul Electronic Naţional al 

Vaccinărilor tocmai pentru a fi  

pregătiţi în momentul în care 

demarăm administrarea celei 

de-a treia doze în România. La 

acest moment vorbim de ad-

ministrarea dozei 3 cu vaccin 

pe bază de ARN Mesager, re-

spectiv Pfi zer sau Moderna, 

pentru scheme de vaccinare ca-

re au avut iniţial acest tip de 

vaccin, fi e Pfi zer, fi e Moderna, 

iar persoanele care au primit 

vaccin de la compania Astra-

Zeneca propunerea pe care au 

abordat-o toate celelalte ţări eu-

ropene a fost de a administra 

unul dintre cele două vaccinuri 

pe bază de ARN Mesager, re-

pet, în completarea vaccinării 

cu vector viral care a fost folo-

sit la prima schemă”, a expli-

cat Valeriu Gheorghiţă într-o 

conferinţă de presă.

Coordonatorul CNCAV, me-

dicul Valeriu Gheorghiţă, a 

precizat că pentru doza 3 pro-

gramarea se va face prin plat-

forma naţională de vaccina-

re, persoanele eligibile pentru 

rapel, care să îndeplinească 

criteriul de cel puţin 6 luni de 

la dozele iniţiale, sunt cele ca-

re au fost vaccinate de la fi -

nal de decembrie şi până în 

martie inclusiv, adică aproxi-

mativ 1.100.000 de persoane.

„Vorbesc de persoane peste 

65 de ani, de persoane care 

sunt în evidenţă cu afecţiuni 

cronice, personal medical, din 

învăţământ, dar şi alte catego-

rii pe care le vom defi ni”, a 

transmis Valeriu Gheorghiţă.

Potrivit Digi24.ro, vor face 

cu prioritate a treia doză per-

soanele cu afecţiuni oncologi-

ce, care sunt fi e în curs de tra-

tament activ, fi e trataţi anteri-

or şi care se afl ă în faza post-te-

rapie oncologică, dar şi cei ca-

re au factori de risc agravanţi, 

care nu ţin de afecţiunea on-

cologică, cum ar fi  bolile pul-

monare, cardiovasculare, dia-

bet, ciroză hepatică şi alte con-

diţii de imunodepresie.

Alte categorii sunt pacien-

ţii post-transplant, pacienţii 

cu afecţiuni cronice, boli pul-

monare cronice, boli cardio-

vasculare, hepatice, hemato-

logice, renale, endocrinologi-

ce, reumatice, dermatologice, 

afecţiuni neurovasculare şi ne-

urovegetative, demenţe, boli 

psihiatrice în stadiu avansat, 

bolile congenitale. De aseme-

nea, pacienţi cu imunodefi ci-

enţe moderate sau severe, da-

torate imunodefi cienţelor pri-

mare, cum sunt pacienţi cu 

HIV în orice stadiu.

Vaccinarea anti-COVID-19 cu doza 3 
ar putea începe săptămâna viitoare

Tibi DEMETER
redactia@moniotorulcj.ro

Municipiul Cluj-Napoca 

intră de astăzi în scena-

riul roşu, urmând a fi  

aplicate măsuri dure la 

nivel local pentru toate 

persoanele nevaccinate 

împotriva COVID-19.

Situaţia este sub observa-

ţie timp de 24 de ore şi cel 

mai probabil de joi vom avea 

restricţii noi în municipiul 

Cluj-Napoca.

„Dacă joi va rămâne inci-

denţa peste, se va propune în 

CJSU, cu aplicabilitate de vi-

neri, cum am procedat şi data 

trecută”, a transmis prefectul 

Clujui marţi, Tasnádi Szilárd.

Guvernul a aprobat vineri 

obligativitatea prezentării 

certifi catului digital COVID 

acolo unde incidenţa cazu-

rilor din ultimele 14 zile tre-

ce de 3 la mie, dar nu depă-

şeşte 6 la mie.

 Obligativitatea purtării măş-

tii de protecţie în spaţiile pu-

blice, pieţe, târguri, bâlciuri, 

talciocuri, staţii pentru trans-

portul în comun, spaţiile co-

merciale, mijloacele de trans-

port în comun şi la locul de 

muncă, precum şi pe o rază 

de 50 metri în jurul unităţilor 

de învăţământ.

 Se interzic activităţile recre-

ative şi sportive desfăşurate în 

aer liber, cu excepţia celor ca-

re se desfăşoară cu participa-

rea a cel mult 10 persoane ca-

re nu locuiesc împreună.

 Activitatea restaurantelor 

şi a cafenelelor din interiorul 

hotelurilor, pensiunilor sau al-

tor unităţi de cazare, precum 

şi la terasele acestora este per-

misă doar pentru persoanele 

cazate în cadrul acestorar

 Restaurantele şi cafenele a-

fl ate în interiorul clădirilor, pre-

cum şi terasele pot fi  ocupate 

până la 50% din capacitatea 

maximă a spaţiului şi numai 

în intervalul orar 5,00-2,00, iar 

activitatea în baruri, cluburi şi 

discoteci este permisă fără a 

depăşi 30% din capacitatea 

maximă a spaţiului, în acelaşi 

interval orar. Clienţii vor tre-

bui să facă dovada vaccinării 

împotriva COVID sau să pre-

zinte rezultat negativ al unui 

test RT-PCR nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul nega-

tiv certifi cat al unui test anti-

gen rapid nu mai vechi de 48 

de ore. Va fi , totodată, permis 

şi accesul persoanelor care se 

afl ă în perioada cuprinsă între 

a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioa-

ră confi rmării infectării cu vi-

rusul SARS-CoV-2.

 Este permisă organizarea 

şi desfăşurarea activităţii în 

cadrul cinematografelor, insti-

tuţiilor de spectacole şi/sau 

concerte sunt permise cu par-

ticiparea publicului până la 

50% din capacitatea maximă 

a spaţiului şi cu purtarea măş-

tii de protecţie şi organizarea 

şi desfăşurarea în aer liber a 

spectacolelor, concertelor, fes-

tivalurilor publice şi private 

sau a altor evenimente cultu-

rale, cu participarea a cel mult 

1.000 de spectatori şi cu pur-

tarea măştii de protecţie, ca-

re vor face dovada vaccinării, 

a unui test negativ ori care au 

trecut prin boală.

 Se permite organizarea de 

evenimente private (nunţi, 

botezuri) cu un număr de 

participanţi de maximum 200 

de persoane în interior şi cu 

asigurarea unei suprafeţe de 

minimum 2 mp pentru fi eca-

re persoane.

 Este permisă activitatea în 

săli de sport şi/sau fi tness, fă-

ră a depăşi 50% din capacita-

tea maximă a spaţiului, cu asi-

gurarea unei suprafeţe de mi-

nimum 7 mp de persoană, şi 

activitatea în locurile de joacă 

pentru copii în spaţii închise, 

fără a depăşi 50% din capaci-

tatea maximă a spaţiului şi nu-

mai în intervalul orar 5,00-24,00.

Rata incidenţei a ajuns la 3,23 în Cluj-Napoca! 
Noi restricţii ar putea fi introduse vineri.
Rata de infectare a ajuns marți la 3.23 în municipiul Cluj-Napoca, iar acest lucru ar putea aduce noi restricții, 
dacă rata se menţine peste pragul de 3 până joi, a declarat prefectul Clujului

Rata de infectare a ajuns marți la 3.23 în municipiul Cluj-Napoca

Valul 4 se intensifi că la Cluj, iar marţi au fost raportate încă 
327 de îmbolnăviri de COVID-19.

La nivel naţional, marţi au fost 6.789 de cazuri noi de 
COVID-19. Este cel mai mare număr de îmbolnăviri zilnice 
din acest an. Ultima dată când au fost mai mult de 6.700 
de cazuri a fost în decembrie 2020. 129 de decese s-au în-
registrat în intervalul 20.09.2021 (10:00) – 21.09.2021 
(10:00), iar la ATI erau internate 990 de persoane.

Situaţia epidemiologică în judeţul Cluj:

- Rata incidenţei pe judeţul Cluj: 2,55

- 327 persoane au fost confi rmate Covid-19 din judeţul Cluj;

- Total număr de teste 2.490 din care 607 diagnostic grupe 
de risc, 389 teste efectuate la cerere și 1494 teste rapide. 
Până în acest moment s-au realizat 680.022 de teste, la ni-
velul judeţului Cluj;

- 33 persoane internate în ATI;

- Total vindecaţi și externaţi 3.279 din care 2.223 din jude-
ţul Cluj;

- Total decedaţi 1.088 din care 682 din judeţul Cluj.

- În acest moment sunt internaţi 346 pacienţi.

327 cazuri de COVID, marți la Cluj
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Pasagerul cu numărul 

1.000.000 înregistrat 

în anul 2021 a sosit 

pe aeroport cu un avion 

operat de Animawings, 

pe zborul cu numărul 

A2-5731 de la Zakynthos 

(Grecia) la Cluj-Napoca. 

Norocosul a fost selectat 

prin tragere la sorţi 

şi premiat la debarcare, 

în prezenţa autorităţilor 

locale, a instituţiilor 

şi oraganizaţiilor partenere, 

a reprezentanţilor aeropor-

tului şi companiei aeriene.

Bărbatul ales câştigător es-

te Cristian, un tânăr IT-ist re-

venit din concediu, care a măr-

turisit că nu a mai câştigat ni-

ciodată un premiu, dar şi că 

este surprins de cât de frig a 

fost la Cluj marţi dimineaţă.

„Mă simt foarte, bine, mă bu-

cur foarte mult, n-am avut nici-

odată norocul să câştig ceva. Es-

te foarte frig la Cluj! În vacanţă 

a fost foarte fain, am venit de la 

28-29 de grade. Nu mă aşteptam 

deloc să primesc un astfel de pre-

miu, era cât pe ce să adorm şi 

am auzit anunţul. Stau în Cluj”, 

a spus Cristian.

„În cel mai scurt timp, 
să depăşim bariera 
de 2 milioane”

Directorul general al Aeropor-

tului Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj, David Ciceo, a decla-

rat că atingerea acestui prag es-

te o performanţă, ţinând cont de 

actuala criză cauzată de opan-

demia de COVID-19.

„Tradiţia merge mai depar-

te. Evenimentul, simbol al Ae-

roportului Internaţional Cluj, es-

te sărbătorit şi anul acesta, pen-

tru a zecea oară în istoria sa. 

Pragul de 1.000.000 de pasageri 

înregistraţi în aceste vremuri de 

criză fără precedent în aviaţia 

naţională şi internaţională, es-

te o performanţă care ne con-

fi rmă încrederea în faptul că, în 

cel mai scurt timp posibil, vom 

depăşi din nou bariera a 2 mi-

lioane de pasageri anual. Do-

resc să le mulţumesc clujenilor, 

colaboratorilor, partenerilor, 

companiei Animawings şi tutu-

ror pasagerilor noştri care au 

contribuit de-a lungul timpului 

la povestea de succes a Aero-

portului Internaţional Cluj”, a 

declarat David Ciceo.

Viorel Federiga, Preşedintele 

Consiliului de Administraţie al 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu" Cluj a declarat: 

„Aeroportul Internaţional Cluj, 

unul dintre motoarele de dezvol-

tare ale judeţului Cluj, ne aduce 

şi în acest an, un motiv de mân-

drie şi o nouă dovadă a faptului 

că aeroportul se afl ă într-o con-

tinuă evoluţie. Evenimentul săr-

bătorit astăzi – Pasagerul cu nu-

mărul 1.000.000 înregistrat în 

anul 2021 – este o realizare im-

portantă pentru primul aeroport 

regional al ţării şi un argument 

suplimentar de continuare a efor-

turilor de dezvoltare a infrastruc-

turii aeroportuare şi de recupe-

rare a trafi cului de pasageri.”

Tudor Constantinescu, Direc-

torul Comercial al companiei ae-

riene Animawings, a declarat la 

rândul său: „Parteneriatul cu Ae-

roportul Internaţional Cluj este 

pentru noi un obiectiv strategic 

în sine. Prin locaţia deosebită, în 

inima Transilvaniei, dar şi dedi-

caţia echipei de conducere, as-

tăzi Clujul a ajuns cel mai mare 

aeroport regional din România. 

Suntem mândri să transportăm 

pasagerul 1.000.000 din 2021 şi 

dorim să reiterăm angajamentul 

Animawings de a continua ope-

rarea la Cluj aducând mai aproa-

pe destinaţiile îndrăgite din Ba-

zinul Marii Mediterane (Spania, 

Insulele Greceşti, Antalya), dar 

şi destinaţii exclusive din Egipt, 

Emiratele Arabe Unite şi Oceanul 

Indian (Zanzibar, Maldive, Ma-

uritius). Mulţumim pe această 

cale pasagerilor noştri pentru în-

crederea cu care ne-au investit, 

partenerilor, agenţiilor de turism 

dar şi autorităţilor şi conducerii 

aeroportului care ne-au susţinut 

de-a lungul perioadei cele mai 

delicate din viaţa unei compa-

nii, perioada de start-up.”

A zecea oară 
când se depăşeşte 
pragul de 1 milion

Anul acesta, Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj atin-

ge pentru a zecea oară în istoria 

sa pragul de 1 milion de pasageri 

înregistraţi într-un an calendaris-

tic, această celebrare devenind 

astfel un eveniment simbol.

Prima dată când Aeroportul 

Internaţional Cluj a reuşit depă-

şirea numărului de 1.000.000 

de pasageri înregistraţi într-un 

an calendaristic s fost anul 2010, 

iar de atunci, cu excepţia anilor 

2012 şi 2020, în fi ecare an a a-

existat această posibilitate, de a 

marca reuşita şi excelenţa ope-

raţiunilor aeroportuare printr-un 

moment aniversar celebrat îm-

preună cu pasagerii.

Pasagerul cu numărul 1 milion pe Aeroportul Cluj 
este un tânăr IT-ist: „Este foarte frig la Cluj!”
Marţi, pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a ajuns pasagerul cu numărul 1 milion 
pe anul acesta, după ce anul trecut, pragul nu a fost atins, din cauza pandemiei de COVID-19

Pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a ajuns pasagerul cu numărul 1 milion pe anul acesta

Clujenii vor putea zbura în 

Dubai din luna noiembrie, 

conform unor informaţii ofe-

rite de ofi cialii Aeroportului 

din Cluj. Aeroportul Interna-

ţional „Avram Iancu” din Cluj 

va opera două zboruri pe săp-

tămână către Dubai, din luna 

noiembrie, conform unor de-

claraţii făcute de directorul 

David Ciceo.

„FlyDubai va începe zbo-

urile în noiembrie. Acest zbor 

este foarte important, deoa-

rece din Dubai se oferă foar-

te multe conexiuni. Dubai 

este unul dintre marile 

hub-uri ale lumii. La 8 ore 

de zbor din Dubai locuieşte 

80% din populaţia lumii”, a 

declarat David Ciceo, direc-

torul Aeroportului Internaţi-

onal Avram Iancu.

Primul zbor ar urma să ai-

bă loc în 3 noiembrie. FlyDu-

bai urma să opereze primul 

zbor pe ruta Cluj Napoca – 

Dubai DXB în 20 martie, însă 

debutul acesteia a fost amâ-

nat. Compania a anunţat ofi -

cial că va zbura de la hubul 

său din Dubai DXB spre Cluj 

Napoca în 24 februarie 2021. 

Iniţial ruta urma să debuteze 

în 20 martie însă ulterior da-

ta primului zbor a fost muta-

tă pe 1 mai, apoi amânată din 

nou. În prezent nicio altă com-

panie aeriană nu zboară sau 

a planifi cat zboruri din Cluj 

Napoca spre Dubai.

„Am început cu Bucureşti, 

cu patru zboruri pe săptă-

mână în 2021, iar de atunci, 

FlyDubai şia triplat operaţi-

unile pe piaţă, datorită cere-

rii mari, atât pe partea co-

mercială, cât şi pe transpor-

tul de marfă. Suntem bucu-

roşi să oferim mai multe op-

ţiuni pentru zboruri directe 

odată cu startul operării zbo-

rurilor din Cluj-Napoca şi 

sperăm să stimulăm călăto-

riile şi exporturile bidirecţi-

onal”, a declarat Ghaith Al 

Ghaith, CEO FlyDubai.

FlyDubai pune la dispozi-

ţia pasagerilor săi acces neli-

mitat Wi-Fi, astfel încât aceş-

tia să poată rămâne conectaţi 

pe timpul zborului, să poată 

trimite şi primi mesaje, e-mai-

luri sau să folosească reţele 

de social media.

Programul zborului:
¤ FZ 767: Dubai DXB 09:00 

– Cluj-Napoca CLJ 12:40

¤ FZ 768: Cluj-Napoca CLJ 

13:40 – Dubai DXB 20:45

Zboruri directe Cluj-Dubai, 
din luna noiembrie

Cererea de specialişti 

din categoria „white 

collar”, cu studii superi-

oare, a crescut 

în ultimele trei luni 

cu 47% faţă de perioada 

similară a anului trecut 

şi chiar cu 10% 

faţă de 2019, când piaţa 

muncii trecea printr-un 

adevărat boom, 

scrie Ziarul Financiar.

Cele mai multe joburi 

pentru candidaţii white 

collar au fost scoase la bă-

taie de angajatorii din Ca-

pitală, Bucureştiul fiind ur-

mat de Cluj-Napoca, Timi-

şoara şi Braşov.

Fiecare dintre aceste ora-

şe de provincie a scos la bă-

taie peste 11.000 de astfel 

de locuri de muncă noi doar 

în ultimele trei luni.

Pe fondul creşterii nevoii 

de candidaţi cu studii supe-

rioare, competiţia pentru 

atragerea acestora e tot mai 

acerbă în rândul companii-

lor, iar eforturile de recruta-

re tot mai mari, specialiştii 

fi ind din ce în ce mai greu 

de mulţumit când vine vor-

ba de o nouă provocare pro-

fesională. Salariul rămâne 

principalul criteriu după ca-

re aceştia îşi aleg un job nou, 

dar la fel de importante sunt 

şi oportunităţile de creştere 

în carieră, urmate de stabi-

litatea angajatorului şi un 

pachet de benefi cii extrasa-

lariale peste medie.

În aceste condiţii, eJobs 

anunţă că lansează Skilld, 

primul serviciu de recruta-

re rapidă prin inteligenţă ar-

tificială din ţară, pentru a 

răspunde deficitului de for-

ţă de muncă din piaţă.

„Cu ajutorul tehnologi-

ei de ultimă oră, vom adu-

ce în atenţia candidaţilor 

susceptibili de o schimba-

re profesională joburi adap-

tate profilului lor, inclusiv 

celor care nu sunt în cău-

tare activă de job. Sună fu-

turist, dar este realitatea 

lui 2021 şi ne bucurăm să 

fim primii care fac din in-

teligenţa artificială o nor-

malitate şi în sfera HR-ului”, 

spune Bogdan Badea, CEO 

eJobs România.

Cei mai căutaţi specialişti 

în acest moment, deci şi cei 

pentru care se depun cele 

mai mari eforturi în recru-

tare, sunt cei din departa-

mentele de vânzări, client 

service, logistică, alimenta-

ţie şi distribuţie, pentru aceş-

tia fiind deschise, în total, 

în ultimele trei luni, peste 

60.000 de poziţii noi.

Angajatorii au nevoie de candidaţi cu studii superioare
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Penalităţi pentru 
constructorul de la 
baza „La Terenuri”
Emil Boc, despre constructor: „Va plăti «ca popa» 
toate penalităţile de întârziere”
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a 

declarat marți că, în cazul 

bazei sportive La 

Terenuri, constructorul 

nu a respectat termenul 

contractual asumat și 

urmează să plătească 

penalități până la fi nali-

zarea lucrărilor. 

Edilul clujean a vorbit la 

televiziunea publică despre 

stadiul lucrărilor la baza 

sportivă La Terenuri, ară-

tând că lucrările nu vor fi 

gata nici la data de 16 oc-

tombrie, asumată de con-

structor după ce termenul a 

fost prelungit de Primărie.

„Nu s-a încadrat în terme-

nul de 16 octombrie, așadar 

vom percepe penalități. Ni-

velul lucrărilor la acest mo-

ment este departe de cel a-

sumat de constructor. Așadar, 

va plăti ca popa toate 

penalitățile de întârziere”, a 

spus primarul Emil Boc.

Potrivit unui document 

obținut de monitorulcj.ro, sta-

diul fi zic al lucrărilor la acest 

moment este de doar 45%. 

Contractor general al lucrări-

lor este Asocierea SC RO-Ver-

de Landscaping SRL –SC Open-

trans SRL - SC Electrogroup 

SA - SC Cris Garden SRL - SC 

Prospect Dill SRL.

Când trebuiau terminate 
lucrările?

Valoarea contractului se 

ridică la 26,5 milioane de 

lei fără TVA, din care ser-

vicii de proiectare: 501.360 

lei fără TV, servicii de 

asistență tehnică: 90.680 lei 

fără TVA,  valoarea lucrări-

lor de execuție: 25.989.576,15 

lei fără TVA.

Durata lucrărilor prevău-

zută în contract este de 16 

luni și a fost prelungită de do-

uă ori cu acordul părților, du-

pă cum urmează:

Durata contractului: 16 luni 

(120 zile proiectare si 12 luni 

execuție) – 01.09.2021:

+ 20 zile conform decizi-

ei nr. 1 – 24.09.2021 conform 

Actului adițional nr.1 prelun-

gire cauzată de intervenția 

Gărzii Naționale de Mediu;

+ 19 zile conform deci-

ziei nr. 2 – 10.10.2021 con-

form Actului adițional nr.2 

care se află la executant în 

vederea semnării, prelun-

gire cauzată de dispozițiile 

de șantier nr. 1(amenajare 

mal pârâu), 2 (relocare te-

renuri pentru evitare traseu 

conductă Dn400-pentru ca-

re s-a obţinut şi autorizaţie 

de construire), 4 (subtra-

versare pârâu conductă 

Dn250), 19 (refacere decli-

vitati parcare) şi 20 (refa-

cere acces principal, evita-

re conductă Dn 250).

Termen realist pentru 
baza sportivă, mai 2022

„După data menţionată în 

actul adiţional se vor percepe 

penalităţi pentru întârziere. La 

începutul lunii septembrie an-

teprenorul a depus un grafi c de 

execuţie cu termen defi naliza-

re 05.01.2022. Din punctul de 

vedere al echipei de implemen-

tare a proiectului: supervizor şi 

diriginţi, responsabili tehnici se 

estimează fi nalizarea lucrarilor 

în perioada aprilie-mai 2022”, 

se mai arată în document.

Proiectul bazei sportive La 

Terenuri cuprinde spații pen-

tru sporturi în aer liber: tenis 

de câmp, baschet, mini fot-

bal, badminton, volei, ame-

najate cu suprafețe sintetice 

adaptate și prevăzute cu noc-

turnă. De asemenea, vor fi  

create terenuri de beach vol-

ley cu nisip, o pistă de aler-

gare, o zonă cu aparate și echi-

pamente parkour, un skate-

park și zone de fi tness. Pen-

tru activități indoor, baza spor-

tivă prevede o clădire 

multifuncțională în care pot 

avea loc variate sporturi pre-

cum: squash, tenis de masă, 

escaladă, yoga sau aerobic.

Suprafața de spații verzi amenajate în cadrul zonei de agre-
ment este de peste 18.000 de metri pătrați. Parcul de agre-
ment va oferi clujenilor zone de recreere pentru copii și se-
niori. Amfi teatrul în aer liber prevăzut în proiect va putea fi  
utilizat sub formă de patinoar pe timpul iernii.

Noua investiție cuprinde crearea de parcări auto și facilități 
pentru biciclete: stație pentru bike sharing și stații pentru în-
cărcarea bicicletelor electrice. Căile de acces vor fi  moderniza-
te și se vor crea două pasaje de trecere peste pârâul Calvaria.

După fi nalizarea acestui obiectiv de investiții, clujenii și nu nu-
mai vor avea oportunitatea să se relaxeze sau să practice 
activități sportive într-o nouă facilitate ultramodernă, cu acces 
gratuit, pe modelul celei existente deja în cartierul Gheorgheni.

Suprafețe amenajate, peste 18.000 mp
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Flăcări uriaşe au cuprins 

marţi dimineaţă o hală din 

Tetarom 1, zona Tăietura 

Turcului. Clujenii au pri-

mit mesaje RO-ALERT pen-

tru a ţine geamurile închi-

se şi a nu ieşi din case, 

cu scopul de a 

nu se expune fumului.

„Incendiu hală municipiul 

Cluj-Napoca, în parcul Teta-

rom 1 cu degajări mari de fum. 

Pentru asigurarea protecţiei 

rămâneţi pe cât posibil în in-

cinte, închideţi geamurile şi 

nu vă expuneţi la fum. Res-

pectaţi recomandările ISU 

Cluj”, a fost mesjaul transmis 

prin RO-ALERT.

Pompierii clujeni au inter-

venit cu mai multe autospe-

ciale, operaţiunea de lichida-

re a focului fi ind difi cilă. Din 

fericire, nu au existat victime 

ca urmare a incendiului.

„Incendiu la o hală din par-

cul Tetarom din municipiul 

Cluj-Napoca, Tăiatura Turcu-

lui. Intervin patru autospeci-

ale, două autoscări şi un echi-

paj SMURD. Nu sunt anunţa-

te victime până în acest mo-

ment”, a transmis ISU Cluj.

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă Cluj a mai adă-

ugat: „Nu sunt informaţii re-

feritoare la existenţa unor ele-

mente care prin natura lor să 

degajeze gaze toxice. S-a trans-

mis mesaj Ro-Alert privind 

degajările abundente de fum 

către terminalele mobile din 

municipiul Cluj-Napoca şi lo-

calitatea Baciu”.

Hala are o suprafaţă de cir-

ca 600 de metri pătraţi, iar î-

năuntru funcţionau mai mul-

ţi operatori economici cu func-

ţiuni multiple.

Flăcările au fost lichidate 

în circa patru ore, iar în jurul 

orei prânzului, ISU Cluj a 

transmis că oamenii pot ieşi 

din nou în voie pe străzi.

„Flăcările au fost lichidate 

în jurul orei 11, astfel încât o 

parte dintre forţele de inter-

venţie s-au retras la bază.

Se lucrează în continuare 

la faţa locului pentru stinge-

rea focarelor care ard mocnit, 

respectiv mai multe stive de 

materiale de natură celulozi-

că, care vor trebui desfăcute 

după ce se va putea asigura 

accesul în siguranţă şi se va 

putea înlătura structura me-

talică, deformată de căldură 

până la nivelul solului.

Cel mai probabil, fumul 

dens a fost favorizat de arde-

rea izolaţiei halei metalice, re-

spectiv polistiren, care a fost 

adusă la punctul de aprinde-

re de către temperaturile ridi-

cate generate de arderea ge-

neralizată a materialelor ce-

lulozice şi produselor de me-

naj depozitate în cantităţi ma-

ri acolo”, a mai transmis pur-

tătorul de cuvânt al ISU Cluj.

Cauza incendiului nu a fost 

stabilită până la ora trimiterii 

ediţiei la tipar. „Referitor la cer-

cetarea cauzei, deocamdată 

sunt în desfăşurare operaţiuni 

de stingere a focarelor, care în-

că ard mocnit, dar şi pentru în-

lăturarea efectelor negative ale 

incendiului. Accesul în perime-

trul halei rămâne deocamdată 

limitat, ceea ce împiedică avan-

sarea cercetărilor privind sta-

bilirea cauzei incendiului. Ime-

diat ce accesul va fi  sigur pen-

tru forţele prezente la faţa lo-

cului, cercetările vor avansa şi 

vom transmite constările şi că-

tre dvs. La faţa locului încă in-

tervin trei autospeciale de stins 

incendii cu apă şi spumă şi o 

autoplaformă pentru interven-

ţii şi salvări de la înălţimi. In-

tervenţia este asigurată de un 

echipaj de prim ajutor SMURD”, 

a transmis ISU Cluj, marţi, în 

jurul orei 14.

Protecţia Mediului:
„Nu au fost atinse 
valorile limită”

Protecţia Mediului Cluj a 

anunţat că nu a fost afectată 

calitatea aerului în urma in-

cendiului de la Tetarom.

Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Cluj a anunţat că 

norul de fum care s-a ridicat 

la înălţime, în urma incendiu-

lui izbucnit azi dimineaţă, în 

parcul Tetarom, nu a afectat 

semnifi cativ populaţia.

În urma măsurătorilor efec-

tuate de către Laboratorul 

APM Cluj, cu echipamente 

mobile, concentraţiile poluan-

ţilor măsuraţi au fost sub li-

mita admisă.

„La staţia de monitorizare 

a calităţii aerului CJ- 2, situată 

în centrul oraşului, în curtea 

Liceului Teoretic Nicolae Băl-

cescu, s-au înregistrat valori u-

şor crescute, la indicatorii mo-

nitorizaţi, fără a se atinge va-

lorile limită. La staţiile de mo-

nitorizare CJ-1 de pe strada Au-

rel Vlaicu, CJ-3 de pe B-dul 1 

Decembrie 1918 şi CJ-4 de pe 

strada Dâmboviţei, nu s-au în-

registrat valori crescute ale in-

dicatorilor monitorizaţi. Valo-

rile mici înregistrate se datorea-

ză circulaţiei aerului care era 

relativ slabă atît în imediata 

apropiere a solului, căt şi la 

înălţimi de peste 50m. Preci-

zăm că vântul sufl a slab, cu o 

viteză de 2,3 m/s din direcţie 

predominant nordică, astfel că 

evoluţia norului de fum a avut 

deplasarea către sud– sud- est”, 

se arată în comunicatul trans-

mis de APM Cluj.

Incendiu uriaş la o hală Tetarom! 
Clujenii au fost alertaţi prin RO-ALERT.
Un incendiu puternic s-a produs la o hală a Tetarom 1, ieri dimineaţă, fiind degajări imense de fum. 
Clujenii au fost alertaţi prin mesaje RO-ALERT şi sfătuiţi să nu iasă din case.

Un incendiu puternic s-a produs la o hală a Tetarom 1, ieri dimineață

7 iulie – O explozie urmată de incendiu s-a pro-
dus în cursul nopţii de 6 spre 7 iulie 2021, în ju-
rul orei 2.00, la staţia de amoniac III din cadrul 
Combinatului Chimic Azomureș. A fost transmis 
un mesaj RO-ALERT de informare a populaţiei 
din zona limitrofă a operatorului. În urma explo-
ziei a rezultat o victimă cu fractură la membrul 
superior drept, conștientă, transportată la 
Unitatea de Primiri Urgenţe Târgu Mureș.

2 iulie – O explozie urmată de un incendiu s-a 
produs la Rafi năria Petromidia din Năvodari, 
fi ind activat Planul Roșu de Intervenţie, local-
nicii fi ind alertaţi prin mesaj RO-ALERT despre 
degajările mari de fum. Au fost înregistrate 
cinci victime dintre care una decedată. Doi 
dintre răniţi a suferit arsuri pe 45%, respectiv 
25% din suprafaţa corpului, fi ind transportaţi 
cu elicopterul SMURD la Spitalul Floreasca din 
Capitală, în timp ce un alt rănit a fost operat 
fi ind în afara oricărui pericol la Spitalul 
Judeţean din Constanţa. A patra victimă a su-
ferit răni ușoare și a fost externată.

9 iunie – Un incendiu a izbucnit la un bazin de 
combustibil al unui operator economic de pe 
drumul 23 Bradu, din judeţul Argeș, o persoa-
nă suferind arsuri. Incendiul s-a manifestat la o 
hală de produse petroliere și la o construcţie de 
aproximativ 170 mp. Un bărbat a suferit arsuri 
de gradul I la mâini și scalp.

8 iunie – Un incendiu a izbucnit în curtea u-
nei fi rme din localitatea Bocșa, care se ocupă 
de colectarea deșeurilor, fără să fi e înregis-
trate victime.

5 iunie – Un incendiu a izbucnit la un cen-
tru de colectare a deșeurilor de pe strada 
Bârsănești, în sectorul 6 al Capitalei, fiind 
afectate mai multe containere și o clădire 
cu etaj.

16 februarie – Un incendiu s-a produs la 
subsolul clădirii rectoratului Universităţii 
Politehnica din București. Incendiul s-a 
manifestat cu degajări mari de fum pe o 
suprafaţă de 50 de metri pătraţi, într-o 
cameră tehnică.

5 februarie – Un incendiu s-a produs în incin-
ta stadionului Giulești, la nivelul peluzelor, 
fără a fi  înregistrate victime. Incendiul a afec-
tat zona peluzelor, la etajul 1, unde a ars po-
listiren pe o suprafaţă de aproximativ 15 me-
tri pătraţi.

5 februarie – Un incendiu a avut loc la un 
atelier de mobilă pe strada Demetriade 
din Timișoara, flăcările cuprinzând o su-
prafaţă de aproximativ 700 mp. Incendiul 
s-a manifestat cu ardere generalizată la o 
hală în care erau depozitate materiale 
lemnoase, vopseluri și lacuri, cu degajări 
mari de fum.

Explozii și incendii la fabrici, în 2021

Incendiu puternic la Rafinăria Lukoil 
din Ploieşti, marţi

Un incendiu a izbucnit marţi la Rafi năria Petrotel 
Lukoil din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, fl ăcările au 
afectat o suprafaţă de aproximativ 400 mp.

La faţa locului au fost mobilizate 4 autospeciale de 
stingere, 2 de descarcerare, 1 autoscară, 2 ambulanţe 
SMURD și 1 autospecială de primă intervenţie și 
comandă. Până la sosirea echipajelor de pompieri au 
acţionat 4 autospeciale de la Serviciul privat al rafi năriei. 
Nu sunt raportate victime, a anunţat ISU.

Potrivit reprezentanţilor rafi năriei, incendiul a fost stins 
în jurul orei 11,30. Se fac cercetări pentru identifi carea 
cauzei izbucnirii focului, relatează Observatorul Prahovean.

Din cauza fumului dens a fost emis un mesaj 
de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert. 
Oamenii au fost sfătuiţi să stea în casă și să 
închidă geamurile.
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ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT STEFS-CERERE GRANT – “Granturi 
pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat 
instituită prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind 
unele măsuri pentru acordarea de sprijin fi nanciar din fonduri externe nerambur-
sabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul 

crizei provocate de COVID-19
STEFS S.R.L. anunţă fi nalizarea proiectul cu titlul ” STEFS Cerere grant” 

proiect nr RUE 2469 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, 
instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul s-a derulat pe o perioada de 7 luni, începând cu data semnării 
contractului de fi nanţare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ 
AIMMAIPE , respectiv 05.03.2021 – 21.09.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea SOCIETATII STEFS SRL PRIN 
AJUTORUL DE STAT ACORDAT SUB FORMA DE GRANT PENTRU CAPITAL 
DE LUCRU.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
-menţinerea activităţii pe o perioada de minim 6 luni,
-menţinerea numărului locurilor de munca faţă de data depunerii cererii, pe o 

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor
Valoarea proiectului este de 90387,0675 (valoarea totala) din care : 78597.45 

lei grant si 11789.6175 lei cofi nanţare.
Implementarea proiectului a fost fi nalizata in termenul procedural de maxim 

180 zile din momentul plăţii ajutorului fi nanciar către benefi ciar: fi nalizare la da-
ta de 21.09.2021

Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Progra-
mul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Stefs SRL
Persoană de contact: Stef R. Andrei

Raul_stef@yahoo.com, telefon 0723194003

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand codul de inregistrare fi scala 199044, 
capitalul social subscris si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str Taietura 
Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 20.09.2021 la sediul societatii:

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, in temeiul art 111 al Legii 31 /1990 

,la sediul societatii, pentru data de 25 octombrie 2021, ora 12, pentru toti actionarii inregis-
trati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14 
octombrie 2021, stabilita ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1. Repartizarea de dividende , in suma totala de 3.199.004 lei, dividendul brut/actiune fi -
ind 4 lei. Dividendele se vor repartiza din profi turile anilor precedenti, ramase nerepartizate.

Actionarii indreptatiti sa incasese dividende sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor ges-
tionat de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 14 octombrie 2021 (data de referinta).

Dividendele se vor achita in termen de maxim 6 luni de la data aprobarii acestora

2. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor in Monitorul Ofi cial, sem-
narea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului Comertului 
si alte institutii competente

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul 
Actionarilor , tinut de Depozitarul Central SA , la sfarsitul zilei de 14 Octombrie 2021, con-
siderata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGOA individual sau prin reprezentanti, in conditiile legii, cu pro-
cura in limba romana .Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actiona-
rii societatii .Procurile se pot obtine incepand din data de 22.09.2021 de la sediul societatii sau de 
pe site-ul societatii, www.transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la sediul societatii sau prin e-mail, 
la adresa offi ce@transilvaniaconstructii.ro pana in data de 22 octombrie 2021, ora 16.30 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din ca-
pitalul social au dreptul :

- de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel 
mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana in data de 8 Octombrie 2021 
cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau de un proiect de hotarare pro-
pus spre adoptare de catre AGOA.

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre 
a fi  incluse pe ordinea de zi a AGOA , pana cel tarziu in 8 octombrie 2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea 
de zi a AGOA pana la data desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGOA.

Incepand cu data de 22 septembrie 2021, convocatorul AGOA, materialele informative 
aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a AGOA , precum si proiectul de hotarare se 
vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii 
sau pot fi  accesate pe site-ul societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, a doua convocare 
a AGOA se stabileste pentru data de 26 octombrie 2021 , cu aceeasi ordine de zi, la ace-
easi ora si la aceeasi adresa.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timofte Mircea

Pfi zer şi BioNTech intenţio-

nează să transmită datele 

autorităţilor „cât mai 

curând posibil”, potrivit 

unui comunicat, în care se 

precizează că răspunsul 

imunitar este „comparabil” 

cu cel observat 

la tinerii între 16 şi 25 

de ani care au primit vac-

cinul într-o doză mai mare.

Este vorba despre primele 

date clinice pentru această 

grupă de vârstă. Agenţia Eu-

ropeană a Medicamentului 

(EMA) şi Administraţia ame-

ricană pentru Alimente şi Me-

dicamente (FDA) au autorizat 

vaccinurile Pfi zer/BioNTech 

şi Moderna, bazate pe tehno-

logia ARN mesager, începând 

cu vârsta de 12 ani.

Ca urmare a răspândirii va-

riantei Delta, „cazurile pedi-

atrice de COVID-19 au cres-

cut, începând din iulie, cu 

240% în Statele Unite, subli-

niind necesitatea vaccinării”, 

a declarat Albert Bourla, di-

rector executiv al Pfi zer.

Efectele secundare ale vac-

cinului, dozat la 10 microgra-

me în cazul grupei de vârstă 

5-11 ani faţă de 30 microgra-

me pentru persoanele mai în 

vârstă, sunt „în general com-

parabile” cu cele observate la 

persoanele cu vârsta cuprin-

să între 16 şi 25 de ani, sub-

liniază cele două companii 

farmaceutice.

Este vorba despre rezulta-

te parţiale ale unui studiu re-

alizat pe 4.500 de copii cu vâr-

sta cuprinsă între 6 uni şi 11 

ani în Statele Unite, Finlanda, 

Polonia şi Spania.

Premiu german din dome-

niul cercetării, atribuit crea-

torilor vaccinului Pfi zer

Cele trei persoane care au 

creat vaccinul anti-COVID-19 al 

companiei germane BioNTech, 

realizat în colaborare cu grupul 

american Pfi zer, au fost recom-

pensate cu cel mai prestigios 

premiu atribuit în Germania în 

domeniul cercetării medicale, 

informează DPA marţi.

Premiul Paul Ehrlich şi 

Ludwig Darmstaedter va fi  atri-

buit celor doi fondatori ai com-

paniei BioNTech, Ozlem Tureci 

şi Ugur Sahin, precum şi spe-

cialistei în biochimie Katalin 

Kariko, care s-a alăturat com-

paniei germane în anul 2013.

Cei trei laureaţi vor primi 

acest premiu „pentru cercetă-

rile lor şi pentru dezvoltarea de 

ARN mesager în scopuri de pre-

venţie şi terapeutice”, au anun-

ţat marţi reprezentanţii Funda-

ţiei Paul Ehrlich, al cărei sediu 

se afl ă în oraşul Frankfurt.

Vaccinul BioNTech a fost 

primul ser anti-COVID-19 a 

cărui utilizare a fost apro-

bată în Uniunea Europeană. 

De asemenea, campania de 

vaccinare cu acest ser nu a 

fost amânată sau întrerup-

tă din cauza îngrijorărilor 

legate de posibile efecte se-

cundare rare, aşa cum s-a 

întâmplat în cazul altor vac-

cinuri anti-COVID-19.

Cei trei laureaţi au creat o 

tehnologie care „va determi-

na cel mai probabil o schim-

bare de paradigmă în anumi-

te domenii ale ştiinţei medi-

cale”, au adăugat reprezen-

tanţii Fundaţiei Paul Ehrlich.

Dezvoltarea „spectaculos de 

rapidă” a unui vaccin extrem 

de efi cient împotriva COVID-19 

a fost considerată de juriul ca-

re atribuie acest premiu drept 

„un succes extraordinar”.

În ultimele decenii, mulţi 

dintre câştigătorii premiului 

Paul Ehrlich şi Ludwig Darm-

staedter au fost recompensaţi 

apoi şi cu premiul Nobel pen-

tru medicină.

Pfizer, sigur şi eficient 
la copiii între 5 și 11 ani 
Vaccinul Pfizer este „sigur şi bine tolerat” de copiii 
între 5 şi 11 ani, iar doza adaptată declanşează 
un răspuns imunitar „robust”, potrivit unui studiu

Un studiu prezentat joi de 

Ministerul Sănătăţii din 

Israel arată că nivelul de 

imunitate împotriva coro-

navirusului al celor care au 

primit a treia doză de vac-

cin de la Pfi zer este de zece 

ori mai mare, decât la cei 

care au primit a doua doză 

în urma cu mai puţin de 

cinci luni, relatează EFE.

Studiul, publicat de New En-

gland Journal of Medicine, ara-

tă că doza suplimentară de vac-

cin a redus atât posibilitatea de 

contagiere cât şi cea de dezvol-

tarea de simptome grave ale bo-

lii la cei vaccinaţi a treia oară.

La studiu au participat pes-

te un milion de subiecţi cu vâr-

sta peste 60 de ani care au fost 

împărţiţi în două grupuri: unul 

vaccinaţi cu a doua doză în ur-

mă cu cel puţin cinci luni, şi un 

alt grup în care adulţii au fost 

vaccinaţi cu a treia doză în ur-

mă cu cel puţin 12 zile.

Numărul de cazuri de co-

ronavirus înregistrate în gru-

pul care nu primise doza su-

plimentară a fost de 4.500, în 

schimb între cei vaccinaţi cu 

a treia doză s-au înregistrat 

doar 934 de cazuri.

„Este evident că doza de 

ranfort este foarte efi cientă în 

reducerea ratei infecţiilor şi a 

numărului de cazuri grave”, 

au semnalat autorii studiului 

care aparţin mai multor orga-

nizaţii ştiinţifi ce, academice 

şi medicale, sau care fac par-

te din Ministerul Sănătăţii.

Autorii au evidenţiat im-

portanţa analizării rezultate-

lor actualei campanii de vac-

cinare cu doza a treia, pentru 

a contribui „la politicile ţări-

lor ce explorează strategii de 

combatere a pandemiei”.

Israelul se confruntă în pre-

zent cu un val patru al pande-

miei, iar autorităţile au insistat 

în repetate ocazii că vaccinarea 

populaţiei cu a treia doză este 

fundamentală pentru stăvilirea 

ei, mai ales în urma scăderii 

imunităţii organismului după 

câteva luni de la a doua doză.

Până în prezent, dintre cei 

aproape 9 milioane de locuitori 

ai ţării, aproape o treime au pri-

mit a treia doză de vaccin.

A treia doză de vaccin oferă de zece ori 
mai multă protecţie împotriva COVID-19
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Partidul Liberal condus 

de prim-ministrul canadi-

an Justin Trudeau 

se îndreaptă spre o victo-

rie în alegerile legislative 

anticipate de luni, care nu 

îi va aduce însă majorita-

tea parlamentară scontată, 

indică proiecţiile prezenta-

te de televiziunea publică 

CBC, informează dpa.

Conform proiecţiilor, parti-

dul de guvernământ a obţinut 

mai multe locuri decât opoziţia 

conservatoare, însă cele în jur 

de 155 de mandate prognozate 

se situează sub pragul de 170 

care i-ar aduce o majoritate ab-

solută în Camera Comunelor.

Câteva districte electora-

le erau încă în dispută în 

cursul nopţii.

Întrucât au existat mai mul-

te voturi prin corespondenţă 

decât de obicei, rezultatele fi -

nale ar putea întârzia.

Justin Trudeau (49 de ani) 

a guvernat Canada - a doua 

ţară din lume ca suprafaţă 

şi cu o populaţie de aproa-

pe 38 milioane de locuitori 

- din 2015, însă în ultimii 

doi ani a condus un execu-

tiv minoritar.

Sperând să capitalizeze pe 

seama campaniei puternice 

de vaccinare, premierul a con-

vocat alegeri anticipate cu 

scopul de a câştiga o majo-

ritate absolută.

Însă competiţia între libe-

ralii lui Trudeau şi conserva-

torii conduşi de Erin O'Toole 

a fost strânsă.

Principalii candidaţi ai ce-

lorlalte partide şi mulţi cetă-

ţeni i-au acuzat pe liberali că 

au convocat aceste alegeri în 

ciuda valului al patrulea al 

pandemiei şi a faptului că dis-

puneau de un guvern mino-

ritar relativ stabil.

Scorul fi nal al liberalilor va 

depinde de rezultatele din câ-

teva zeci de districte electora-

le disputate, mai ales în sub-

urbiile oraşelor Toronto, Mon-

treal şi Vancouver.

Ultimul scrutin la nivel fe-

deral le-a adus liberalilor 157 

de mandate, iar conservatori-

lor 121, un rezultat pe baza 

căruia Trudeau a guvernat cu 

un cabinet minoritar, un re-

zultat frecvent în politica din 

Canada, unde coaliţiile de gu-

vernare sunt rare.

Dacă obţinerea a 170 de 

locuri pare improbabilă, libe-

ralii ar putea fi  ajutaţi de sis-

temul electoral canadian, în 

care mandatele în cele 338 de 

circumscripţii sunt distribui-

te conform principiului majo-

rităţii absolute, ceea ce în mod 

tradiţional îi favorizează.

În plus faţă de criza cli-

matică, campania electora-

lă a fost dominată de pro-

bleme interne precum creş-

terea costului vieţii şi a ser-

viciilor de sănătate.

Sondaj: Partidul premierului 
canadian Justin Trudeau, 
câştigător la anticipate

Ministerul Apărării brita-

nic a anunţat deschiderea 

unei anchete după dezvă-

luirea din greşeală a date-

lor personale ale interpre-

ţilor afgani care au lucrat 

pentru forţele britanice şi 

încearcă să se stabilească 

în Regatul Unit.

Potrivit BBC, adresele de 

e-mail a peste 250 de afgani 

care încearcă să se stabileas-

că în Marea Britanie au fost 

copiate dintr-o eroare într-

un e-mail al Ministerului A-

părării, permiţând tuturor 

destinatarilor mesajului să 

le vadă numele şi fotografi-

ile uneori asociate.

O purtătoare de cuvânt a mi-

nisterului a declarat luni seară 

că „a fost deschisă o anchetă”.

„Ne cerem scuze tuturor 

celor afectaţi de această în-

călcare şi lucrăm din greu 

pentru a ne asigura că acest 

lucru nu se va mai întâm-

pla”, a adăugat ea.

Mai multe personalităţi 

politice au criticat guvernul 

după acest incident, sublini-

ind potenţialele riscuri pen-

tru interpreţii afgani care în-

cearcă să părăsească ţara lor 

după ce talibanii au pus mâ-

na pe putere luna trecută.

„Le-am spus acestor in-

terpreţi afgani că le vom a-

sigura securitatea, dar aces-

te scurgeri de date pun vieţi 

în pericol în mod inutil”, a 

deplâns pe Twitter deputa-

tul John Healey, responsa-

bil cu probleme de apărare 

în cadrul laburiştilor, prin-

cipalul partid de opoziţie.

În tabăra conservatoare 

a prim-ministrului Boris 

Johnson, deputatul Johnny 

Mercer a denunţat de ase-

menea o „neglijenţă crimi-

nală”, considerând că aceas-

ta probabil îi va forţa pe in-

terpreţi „să-şi schimbe din 

nou locuinţa” în grabă pen-

tru a evita represalii.

Numele a 250 de interpreţi 
afgani, dezvăluite din greşeală

Într-un comunicat emis 

marţi, CEDO afi rmă 

că „există o puternică pre-

zumţie” că autorii otrăvi-

rii, indicaţi de o anchetă 

britanică, „au acţionat în 

calitate de agenţi ai statu-

lui rus”.

Curtea subliniază, de a-

semenea, că Moscova nu a 

furnizat o explicaţie alterna-

tivă „satisfăcătoare şi con-

vingătoare”, „nici nu a res-

pins concluziile anchetei pu-

blice britanice”.

În fi ne, judecătorii CEDO 

arată că autorităţile ruse „nu 

au desfăşurat o anchetă in-

ternă efectivă” care să per-

mită identifi carea şi judeca-

rea persoanelor „responsa-

bile de asasinat”.

CEDO consideră că Rusia 
a încălcat dreptul la viaţă

Prin urmare, Curtea consi-

deră Rusia vinovată de încăl-

carea articolului 2 din Con-

venţia Europeană a Drepturi-

lor Omului, care garantează 

dreptul la viaţă, şi a articolu-

lui 38, care obligă statele sem-

natare să furnizeze CEDO toa-

te probele necesare pentru ju-

decarea unui dosar.

Prin decizia CEDO, Rusia 

este condamnată să achite 

văduvei lui Litvinenko 100.000 

de euro pentru daune mora-

le, o sumă deosebit de ridi-

cată în raport cu jurisprun-

denţa Curţii de la Strasbourg.

Judecătorul rus la CEDO a 

exprimat o „opinie disidentă” 

în privinţa încălcării dreptu-

lui la viaţă.

Cine era 
Aleksandr Litvinenko?

Aleksandr Litvinenko, fost 

agent al KGB, apoi al FSB, fu-

sese demis din serviciile de 

securitate ruse după ce dez-

văluise că i se ceruse să exa-

mineze posibilitatea să asasi-

neze un om de afaceri bogat, 

aminteşte CEDO.

Litvinenko a obţinut azil în 

Marea Britanie în 2010 şi denun-

ţa corupţia şi legăturile prezum-

tive ale serviciilor de informare 

ruse cu crima organizată.

Fostul spion a murit la 23 

noiembrie 2006 în urma otră-

virii sale cu poloniu-210, o 

substanţă radioactivă extrem 

de toxică. Pe patul de moar-

te, el l-a acuzat pe preşedin-

tele rus Vladimir Putin că a 

dat ordin să fi e asasinat. 

Moartea sa a declanşat o cri-

ză în relaţiile Marii Britanii 

cu Rusia.

Într-un raport de anchetă 

publicat în 2016, autorităţile 

britanice i-au indicat pe Di-

mitri Kovtun şi Andrei Lugo-

voi ca autori ai asasinatului. 

Moscova a refuzat însă în per-

manenţă extrădarea lor.

Rusia nu recunoaşte 
decizia CEDO

Rusia a anunţat marţi că nu 

recunoaşte decizia „nefondată” 

prin care Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO) a 

stabilit că Rusia este „responsa-

bilă” de asasinarea fostului spi-

on rus Aleksandr Litvinenko în 

2006, transmit AFP şi Reuters.

„CEDO nu are nici autorita-

tea şi nici capacitatea tehnolo-

gică de a deţine informaţii des-

pre acest subiect. Încă nu exis-

tă rezultate ale acestei anche-

te, aşadar a lansa astfel de acu-

zaţii este cel puţin nefondat. 

Nu suntem pregătiţi să recu-

noaştem o astfel de decizie”, a 

declarat purtătorul de cuvânt 

al Kremlinului, Dmitri Peskov.

CEDO: Rusia, „responsabilă” 
de asasinarea lui Litvinenko
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că Rusia este 
„responsabilă” de asasinarea fostului spion rus Aleksandr Litvinenko, 
otrăvit cu poloniu radioactiv în 2006 în Marea Britanie

CEDO a stabilit că Rusia este „responsabilă” de asasinarea fostului spion rus Aleksandr Litvinenko

Serghei Fedotov, cunoscut 

şi sub numele de Denis 

Sergheev, a fost inculpat 

pentru complot în scopul 

asasinării lui Serghei 

Skripal. 

El a fost acuzat de tentati-

vă de omor împotriva lui Skri-

pal, a fi icei acestuia, Iulia, şi 

a poliţistului britanic Nick Ba-

iley, contaminat în timpul in-

tervenţiei la locul faptelor, şi 

pentru posesie şi utilizare a u-

nei arme chimice.

Potrivit subcomisarului ad-

junct Dean Haydon, care a 

condus ancheta poliţiei anti-

teroriste cu privire la atenta-

tele de la Salisbury şi Ames-

bury, este vorba despre „o no-

uă dezvoltare importantă în 

ancheta noastră”, deschisă 

după otrăvirea fostului spion 

rus şi a fi icei sale.

În ziua de 4 martie 2018, 

cei doi au fost găsiţi inconşti-

enţi pe o bancă din Salisbury 

şi spitalizaţi în stare gravă. Ei 

au supravieţuit şi trăiesc acum 

ascunşi, sub protecţie.

Londra acuză Moscova că 

se afl ă în spatele otrăvirii lor 

şi a lansat mandate de aresta-

re europene împotriva ruşilor 

Aleksandr Petrov şi Ruslan Bo-

şirov (posibile pseudonime), 

suspectaţi de comiterea atacu-

lui şi prezentaţi ca membri ai 

serviciului de informaţii al ar-

matei (GRU). Serghei Fedotov 

este cel de-al treilea bărbat 

identifi cat de poliţia britanică, 

fi ind emis mandat de arestare 

şi împotriva sa.

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

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxi-
liare pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 
cabană, curent electric, apă, 
adăpost găini, mese camping, 
magazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 
62. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0788-287268.

SPAŢII

¤ Cumpăr garaj în cartierul Bu-
nă Ziua sau închiriez pe termen 
lung. Sunaţi la telefon 
0744-671950. (3.7)

CONCURS

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

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA 

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

Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca

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

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

ANUNȚ DE MEDIU

Industria STELL WIRES CÂMPIA TURZII S.R.L., jud. 
Cluj, titular al proiectului: „Solicitare şi obţinere Autorizatie 
integrată de mediu“, anunţă publicul interesat asupra luări 
deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, evaluarea 
impactului asupra mediului și evaluarea impactului asupra 
corpurilor de apă în cadrul proceduri în proiectul mentionat.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 și 
marţi-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 
și la sediul S.C. INDUSTRIAL Steel Wires Câmpia Turzii S.R.L. 
prin Nikolin Konstantin-Director General, în localitatea Câm-
pia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi în-
tre orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în 
termen de 5 zile de la publicarea anunţului în ziar.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. KOLTRIS PARK LOGISTIC S.R.L. în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţi-
nerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ – pentru 
construire hale depozitare şi modifi care regim tehnic al 
parcelei“, situat în jud. Cluj, Comuna Baciu, f.nr..

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului/proiectantului, loc. Vadul Izei nr. 224, jud. Ma-
ramureș, din data de 22.09.2021, între orele 8- 14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 11.10.2021, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, fax 0264- 412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, 
între orele 900-1400.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

TOMA ŞTEFAN pentru S.C. Riela România S.R.L. 
în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra de-
clanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ 
– construire hală producţie confecţii metalice“, situat în 
jud. Cluj, Comuna Bonţida, sat Bonţida, str. Gării nr. 8A.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul titu-
larului/proiectantului, str. Gării nr. 8A, sat Bonţida, Comuna 
Bonţida, jud. Cluj, din data de 22.09.2021, între orele 8- 14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 11.10.2021, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, fax 0264- 412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, 
între orele 900-1400.

TERENURI

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră, cart. Mănăștur, str. Pri-
măverii, disponibilă, preţ nego-
ciabil. Pentru informaţii supli-
mentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, pe termen lung, mobilat, 
zonă bună, liniștită, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun, cart. Mănăștur, P-ţa Flora. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
ră, cart. Mănăștur, str. Padin. In-
formaţii. suplimentare la telefon 
0759-660846. (7.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 1 came-
ră, cart. Mănăștur, zona magazi-
nului Tabita, vis-à-vis de biserică. 
Pentru detalii și inf. suplimentare 
sunaţi la 0752-999795. (7.7)

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

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

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

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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 mp, 
utilat, mobilat, centrală termică, 
balcon închis, preţ 350 euro, doar 
cu contract. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 

informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

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

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

rugam trimiteti CV 
pe email: 

contact@mtstroy.eu

Telefon: 0747979870

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

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

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

SC Agomec Avrig,

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

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

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

Relații la telefon 
0745-191860.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aș-
tept oferte la nr. de tel. 
0749-074302.

SERVICII

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

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
ÎN ACOPERIȘURI 

BILKA, 
MONTAJ TIGLĂ METALICĂ. 

DULGHERI REPARĂM 
ORICE TIP DE ACOPERIȘ 

REDUCERE 15% 
TEL: 0730418600

(12/25)

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

SC Nistor Delivery 
angajează 

Agent servicii client.

 Detalii la tel 
0756385322

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

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

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

AUTO/MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA 
YARIS HIBRID, an fabricaţie 
2012, 171000 km/bord, în 
stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând DACIA 1304, 4 x caro-
sat, an de fabricaţie 2005, 
91.000 km, ITP până în 2022, 
preţ 4.500 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 
0788-287268. (4.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (4.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)

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

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

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
maro, 1000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. (5.7)

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

ELIECTRO

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

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

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

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, în stare bună. Preţ 
negociabil. Infomaţii la telefon 
0741-028813. (5.7)

MEDICALE

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

MEDICALE

¤ Vând unguent pentru varice LE-
BOMECOL, 2 tuburi (Ucraina). 
Pentru alte informaţii sunaţi la te-
lefon 0759-660846. (7.7)

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând cosutum judo, culoare 
albă (15-17 ani), stare excepţi-
onală. Pentru înformaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (4.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (4.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
04.10.2021, ora 12.00, bunurile 
mobile constând din: Autoutili-
tară BC Autotractor Iveco Stralis, 
CJ 19 GBV, an fabricaţie 2011, la 
preţul de 50000lei plus TVA și 
Autoutilitară BC Autotractor Ive-
co Stralis, CJ 19 GBX, an fabrica-
ţie 2011, la preţul de 51400lei 
plus TVA. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 112, telefon 

0264.705603 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
06.10.2021, ora 12.00, bunurile 
mobile constând din: Stand frâ-
nă Nussbaum NTS 810, preţ 
43370 lei plus TVA și Elevator 
Werther 209, la preţul de 
7650lei plus TVA. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, camera 112, tele-
fon 0264.705603 sau accesând 
pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunţuri vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

CITAȚII

¤ Numita soţia lui Kovacs Istvan 
născ. Tamas Kata este citată la 
Judecătoria Huedin, în dosar nr. 
1907/242/2020, în data de 
09.11.2021, ora 10,00.

¤ Numiţii Bota Vasile a lui Stefan 
şi soţia născută Sfârlea Maria, 
Bota Maria sunt citaţi la Judecăto-
ria Huedin, în dosar nr. 
1909/242/2020, în data de 
09.11.2021, ora 10,00.
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CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL 
SC TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA

Inregistrata la ORC sub numarul J12/8/1991,avand 
codul de inregistrare fi scala 199044, capitalul social subscris 
si varsat de 26.391.783 lei, cu sediul in Cluj Napoca, str 
Taietura Turcului, nr 47, etaj 3, intrunit in data de 20.09.2021 
la sediul societatii:

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, 

in temeiul art 113 al Legii 31 /1990 ,la sediul societatii, pentru 
data de 25 Octombrie 2021, ora 13, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de SC Depozitarul 
Central SA, la sfarsitul zilei de 14 Octombrie 2021, stabilita 
ca data de referinta cu urmatoarea ordine de zi:

1.Actualizarea actului constitutitv al societatii, in concordanta 
cu Deciziile 403/26.03.2021, respectiv 404/26.03.2021, 
emise de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara , prin 
care actiunile societatii au fost retrase de la tranzactionare 
de pe Bursa de Valori Bucuresti si au fost radiate din evidentele 
Autoritatii de Supraveghere Financiara .

Actul constitutiv se modifi ca dupa cum urmeaza:

-Articolul 2 va avea urmatorul continut:
„Art.2.Forma juridică: societate pe acţiuni de tip închis, 

persoană juridică română“

-articolul 10 va avea urmatorul continut:
„Art. 10. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se 

transfera prin declaratie facuta in Registrul Actionarilor, tinut 
de catre Depozitarul Central SA, semnata de cedent si de 
cesionar sau de mandatarii lor.“

-articolul 11 va avea urmatorul continut:

„Art.11. (1) Actiunile societatii sunt indivizibile, nominative, 
sub forma dematerializata.

(2) Actiunile platite acorda posesorilor drepturi egale de vot 
in Adunarile Generale ale Actionarilor si dreptul la dividend. „

-Articolele 14 si 15 se elimina
-Articolele numerotate de la 16 la 35 vor primi o noua 

numerotare, de la 14 la 33;
-capitolul VII se va numi „Transferul actiunilor“;

-Articolul 19 devine:

„Art 19. (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor 
nominative se transmite către terţi, indiferent de mecanism 
(i.e. prin vânzare, cesiune, schimb, dare în plată, etc.) potrivit 
urmatoarei proceduri:

(i) in cazul in care un actionar al Societatii intentioneaza 
sa isi instraineze catre terti actiunile emise de Societate pe 
care le detine, ceilalti actionari ai Societatii benefi ciaza de un 
drept de preemptiune, actionarul respectiv fi ind obligat sa 
ofere mai intai actiunile sale catre acestia;

(ii) in acest sens, actionarul care intentioneaza sa isi instraineze 
actiunile va notifi ca Presedintele Consiliului de Administraţie, 
la sediul Societăţii cu privire la intenţia de cesiune, notifi care 
care va indica numarul actiunilor si, dupa caz:

- pretul la care doreste sa le vândă/ cesioneze sau
- bunul în schimbul căruia le înstrăinează însoţit de un 

raport de evaluare al acestuia întocmit de un evaluator 
autorizat sau

- debitul în considerarea căruia le dă în plată însoţit de 
copia titlului care îl constată şi de o confi rmare de sold din 
partea creditorului.

(iii) Notifi carea va avea valoare de oferta irevocabila. 
Notifi carea va fi  inregistrata si vizata de Presedintele Consiliului 
de Administatie, inainte de a fi  comunicata actionarilor 
societatii. Comunicarea catre actionarii Societaţii va putea fi  
făcută de Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de 
orice alt membru al Consiliului de Administraţie, fi e prin 
notifi care directa, la adresele actionarilor indicate in Registrul 
Acţionarilor, fi e prin publicitate, intr-un cotidian de circulatie 
nationala.

(iv) pentru ca ceilalti actionari ai Societatii sa poata 
achizitiona actiunile oferite de actionarul vanzator, in termen 
de 30 de zile de la primirea notifi carii de catre actionarii 
Societatii, acestia trebuie sa comunice actionarului vanzator, 
la adresa mentionata in registrul actionarilor Societatii, decizia 
lor de a:

- plăti preţul solicitar de actionarul ofertant (în cazul vânzării/ 
cesiunii);

- oferi în locul bunului propus pentru schimb valoarea 
propusă în raportul de evaluare (în cazul în care se intenţionează 
înstrăinarea prin schimb) cu titlu de preţ, acţiunile urmând a 
fi  transmise prin vânzare;

- achita în numele acţionarului debitul şi prelua în contul 
creanţei actiunile (în cazul dării în plată).

(v) in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 
notifi carii de înstrăinare sau, după caz, de la data publicării 
acesteia, actionarii vor putea opta pentru dobândirea cu 
prioritate a actiunilor oferite sau vor putea respinge oferta, 
în ambele cazuri prin notifi care scrisă catre actionarul ofertant 
si catre Societate. Netransmiterea de catre actionari in termenul 
mai sus aratat a niciunui raspuns echivaleaza cu respingerea 
ofertei. În cazul în care mai mulţi acţionari îşi exercită în sens 
pozitiv dreptul de preempţiune în termenul arătat, aceştia 
vor dobândi cu prioritate acţiunile proportional cu participaţia 
lor la capitalul social;

(vi) in termen de 30 zile calendaristice de la primirea de 
catre actionarul cedent a notifi carii de exercitare a dreptului 
de preempţiune, actionarul cedent si actionarul acceptant vor 

fi naliza transferul actiunilor, iar actionarul cesionar va face 
dovada achitării preţului sau preluării creanţei conform pct. 
(iv) de mai sus. Depozitarul Central nu va putea opera transferul 
de actiuni in Registrul Actionarilor decat pe baza unei adrese 
emise de societate si semnate de Presedintele Consiliului de 
Administratie, care va confi rma respectarea procedurii de 
transfer de proprietate mentionata mai sus;

(vii) doar în situaţia în care niciunul din acţionarii existenţi 
nu îşi exercită dreptul de preempţiune, actionarul cedent va 
putea sa înstrăineze aceste actiuni unor terte persoane;

(viii) procedura de transfer a dreptului de proprietate 
asupra acţiunilor catre terte parti se va fi naliza intr-un interval 
de maxim 120 de zile calendaristice de la inregistrarea ofertei 
de cesiune actiuni la Societatate. In caz contrar, procedura de 
ofertare in vederea exercitării dreptului de preempţiune de 
către ceilalţi acţionari va fi  reluată.
(2) Prevederile alin. (1) de mai sus nu sunt aplicabile în cazul 
transmiterii acţiunilor prin moştenire sau donaţie între rude 
de gradul I. Donaţia acţiunilor catre terţi sau alte personae 
afi liate acţionarului donator decât rudele de gradul I este 
supusă aceluiaşi mecanism prevăzut de alin. (1) de mai sus 
în vederea exercitării dreptului de preempţiune la dobândire 
de către acţionarii existenţi.
(3) Orice tranzactionare a actiunilor facute cu incalcarea 
alineatului (1) este inopozabilă Societăţii, iar cedentul va 
răspunde pentru orice prejudiciu cauzat Societatii sau celorlalti 
actionari.
(4) Constituirea de garantii reale mobiliare (i.e. ipoteci) asupra 
actiunilor se face in conditiile legii prin inscris authentic notarial 
sau sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul 
datoriei, categoria actiunilor cu care se garanteaza şi doar 
sub rezerva obţinerii în prealabil a acordului scris al Membrilor 
Cosiliului de Administraţie cu privire la ipotecarea acţiunilor.
(5) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor detinut 
de SC Depozitarul Central SA. precum şi în Registrul Naţional 
de Publicitate Mobiliară.
(6) Adunarea Generală Extraordinară a Societăţii poate vota, 
în condiţiile de cvorum şi de majoritate prevăzute de art. 24 
alin. (5) şi (6) de mai jos pentru suspendarea dreptului de 
preempţiune menţionat la art. 14 de mai sus în cazul în care 
există o ofertă din partea unui terţ de preluare a unui pachet 
de minim 30% din capitalul social al Societăţii. „

Articolul 22, alineatul (3) devine:

„Art . 22
3) Adunarea generala extraordinara deleaga consiliului 

de administratie atributiile referitoare la mutarea sediului 
societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii 
(exclusiv obiectul principal de activitate) şi infi intarea sau 
desfi ntarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, puncte 
de lucru, sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, 
inclusiv actualizarea corespunzatoare a Actului Constitutiv 
pentru a refl ecta asemenea modifi cari „.

2. Depunerea actului constitutiv actualizat cu modifi carile 
aprobate la Punctul 1 de pe ordinea de zi la Ofi ciul Registrului 
Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

3. Mandatarea unei persoane pentru publicarea hotararilor 
in Monitorul Ofi cial, semnarea documentelor si efectuarea 
inregistrarilor necesare la Ofi ciul Registrului Comertului si 
alte institutii competente

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti 
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de 
Depozitarul Central SA , la sfarsitul zilei de 14 Octombrie 
2021, considerata ca data de referinta.

Actionarii pot participa si vota la AGEA individual sau prin 
reprezentanti, in conditiile legii, cu procura in limba romana .
Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat 
actionarii societatii .Procurile se pot obtine incepand din data de 
22.09.2021 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.
transilvaniaconstructii.ro si se vor depune la sediul societatii sau 
prin e-mail, la adresa offi ce@transilvaniaconstructii.ro pana in 
data de 22 octombrie 2021, ora 16.30 .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau 
impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce , prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de 
zi a AGEA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocarii, respectiv pana in data de 8 Octombrie 2021 cu 
conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o justifi care sau de 
un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA.

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de 
zi a AGEA , pana cel tarziu in 8 octombrie 2021.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris 
privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana la data 
desfasurarii adunarii, urmand a i se raspunde in cadrul AGEA.

Incepand cu data de 22 septembrie 2021, convocatorul 
AGEA, materialele informative aferente problemelor incluse 
pe ordinea de zi a AGEA , precum si proiectul de hotarare se 
vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 
10-13, de la sediul societatii sau pot fi  accesate pe site-ul 
societatii www.transilvaniaconstructii.ro

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima 
convocare, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru 
data de 26 octombrie 2021 , cu aceeasi ordine de zi, la 
aceeasi ora si la aceeasi adresa.

Presedintele Consiliului de Administratie
Timofte Mircea

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA Tureni, 
strada Principală, nr.243, Telefon : 0264-310009, ce 
intentionează să solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALĂ 
DE APĂ MUREȘ, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor de „REFACERE POD MOARĂ TURENI PESTE VALEA 
RACILOR, COMUNA TURENI, JUDEŢUL CLUJ“.

Această investiție este nouă.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 

apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțina informații suplimentare 

cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primariatureni@yahoo.com, tel: 0264-310009.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 S.C.DALGIR 
METAL S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea 
obtţnerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul COLECTAREA 
DEŞEURILOR NEPERICULOASE din localitatea Cluj-Napoca, 
str. Cantonului, nr. 30.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-joi: 
09,00-16,30; vineri:09,00-14,00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Bobâlna organizează în data de 07.10.2021  
ora 10:00  licitație publică pentru închirierea pe o durata 
de 3 ani a unui spațiu în incinta clădirii administrative nr. 
38 cu destinația frizerie și în data de 07.10.2021 ora 11:00   
licitație publică pentru închirierea pe o durată de 10 ani a 
unui spațiu în incinta clădirii administrative nr 38, cu 
destinația cabinet stomatologic. 

Prețul de pornire la licitație fi ind de 5 lei/mp/lună. 
Documentația necesară licitației se poate ridica de la sediul 
primăriei Bobâlna. 

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0264355086  
sau la sediul Primăriei Bobâlna.

ANUNŢ LICITAȚIE PUPLICĂ

Licitatie publica deschisa Societatea Tetarom SA

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

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

Valoare de pornire a licitaţiei este 10.620 lei + TVA.
Garanţia ofertei este de 100 lei, sumă care se va achita 

la caseria Tetarom SA în momentul depunerii ofertei de 
participare alături de copie CI sau copie Certifi cate de 
înregistrare societate, în plic închis.

Data limită depunere oferte 29.09.2020 ora 10.00 la 
sediul Tetarom SA.

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

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. XXXLUTZ PROPERTIES S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a 
proiectului fără efectuarea evaluării de impact asupra 
mediului) pentru proiectul „CONSTRUIRE MAGAZIN MOBILĂ 
CU SPAŢII DE DEPOZITARE, PLATFORME BETONATE ŞI PARCAJE, 
AMPLASARE TOTEM ŞI STEAGURI, AMENAJARE ACCESURI ŞI 
SPAŢII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER 
ŞI BRANŞAMENTE“ în comuna Floreşti, sat Floreşti, strada 
Avram Iancu, nr. 488-490, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, strada Calea 
Dorobanţilor nr. 99, judeţul Cluj și la următoarea adresa 
web: www.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 autorităţii 
competente pentru protecţia mediului”
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Ronaldo continuă 
să impresioneze 
la United
Cristiano Ronaldo continuă să im-
presioneze și la 36 de ani, fi ind 
cel mai rapid jucător de pe teren 
la meciul câștigat de echipa sa, 
Manchester United, pe terenul 
formaţiei West Ham United (scor 
2-1), duminică, în campionatul de 
fotbal al Angliei.
Ronaldo, autorul golului egali-
zator al echipei sale, a fost înre-
gistrat cu 32,51 km/h în timpul 
unuia dintre sprinturile sale din 
timpul meciului de la Londra, a 
anunţat Manchester United pe 
site-ul său ofi cial.
Cvintuplul câștigător al 
Balonului de Aur s-a dovedit 
astfel cel mai rapid fotbalist în 
întâlnirea respectivă, depășin-
du-l pe coechipierul său Aaron 
Wan-Bissaka (32,41 km/h) și 
pe Jarrod Bowen de la West 
Ham (31,29 km/h).
Starul lusitan a marcat patru go-
luri în primele sale trei meciuri 
de la revenirea pe Old Trafford, 
unul în Liga Campionilor și trei 
în Premier League.

Trei jucătoare, 
calificate la Turneul 
Campioanelor
Liderul mondial, australianca 
Ashleigh Barty, belarusa Arina 
Sabalenka (2 WTA) și cehoaica 
Barbora Krejcikova, campioana 
de la Roland Garros, s-au califi -
cat la Turneul Campioanelor 
(WTA Finals), eveniment care 
va încheia sezonul în circuitul 
profesionist feminin de tenis, a 
anunţat, luni, WTA.
Alte cinci locuri sunt disponibile 
pentru turneul care va avea loc la 
Guadalajara (Mexic) anul acesta 
și care va reuni cele mai bune opt 
jucătoare la simplu și cele mai bu-
ne opt perechi la dublu din 2021.
Turneul va debuta pe 8 noiembrie 
și iniţial era programat să aibă loc 
la Shenzhen (China), dar a fost 
mutat în Mexic din cauza pande-
miei de COVID-19, care anul tre-
cut a forţat anularea competiţiei.
Sabalenka și Krejcikova vor par-
ticipa în premieră la competiţia 
de simplu a Turneului 
Campioanelor, după ce anterior 
au evolua la dublu.
Krejcikova a afl at luni că s-a ca-
lifi cat și pentru proba de dublu, 
alături de conaţionala Katerina 
Siniakova, un alt bilet fi ind ob-
ţinut de perechea japoneză 
Shuko Aoyama/Ena Shibahara.

FC Barcelona a evitat 
in extremis un eşec 
pe teren propriu
Plecarea starului argentinian 
Lionel Messi se face tot mai re-
simţită la FC Barcelona, care a 
evitat in extremis o înfrângere 
pe teren propriu în faţa formaţi-
ei Granada, cu care a remizat 
luni seara (scor 1-1), în ultimul 
meci al etapei a 5-a a campio-
natului de fotbal al Spaniei.
Oaspeţii au deschis rapid scorul 
pe Camp Nou, prin portughezul 
Domingos Durate, care a trimis 
balonul în poarta catalană du-
pă doar două minute de joc, 
Barca reușind să egaleze în fi -
nalul partidei, prin fundașul 
uruguayan Ronald Araujo (90).
În urma acestui rezultat, FC 
Barcelona a urcat pe locul al 
șaptelea în clasament, însă sca-
unul antrenorului Ronald.

Pe scurt

CFR Cluj a învins-o 

pe Universitatea Craiova 

cu scorul de 1-0 (1-0), 

luni seara, pe teren pro-

priu, în ultima partidă 

din etapa a 9-a a Ligii I 

de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost 

reuşit de Andrei Burcă (20), 

cu o lovitură de cap. Astfel, 

antrenorul Dan Petrescu a ob-

ţinut prima sa victorie în acest 

al treilea mandat la CFR.

„Am avut un început de 

meci extraordinar, mai ales 

că am jucat contra unei echi-

pe în formă, care a avut cei 

mai buni jucători la dispo-

ziţie. În schimb, nouă ne-au 

lipsit şase jucători, dintre 

care trei atacanţi. Tocmai de 

aceea am apreciat munca 

lor. A fost o victorie fantas-

tică, incredibilă, s-au dăru-

it, au jucat cu spirit şi cu 

cap, cu minte, cu sufletul, 

cu inima. În plus, mă bucur 

că am marcat un gol pe ca-

re l-am pregătit în diminea-

ţa partidei, la antrenament”, 

a spus Petrescu.

Clujenii au mai avut oca-

zii de gol prin Burcă (68) 

şi Cristian Manea (71) şi ar 

fi trebuit să primească un 

penalty, pentru un fault co-

mis de Nicuşor Bancu, ca-

re putea primi al doilea car-

tonaş galben.

Universitatea şi-a creat şan-

se bune de gol prin Andrei 

Ivan (23, 29, 40) şi Alexan-

dru Cîmpanu (48 – bară).

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Bălgrădean – 

Cr. Manea, Burcă, Bouhen-

na, Camora – Culio, Borde-

ianu (Cestor '90), Păun (Boa-

teng '83) – Petrila, Costa-

che (Chipciu '86), Deac. An-

trenor: Dan Petrescu.

CSU Craiova: Pigliacelli – 

Vlădoiu, Găman, Screciu, Ban-

cu – Houri, Mateiu (Cîmpa-

nu '42), Nistor – Gustavo (Ba-

iaram '75), Koljic (Markovic 

'54), Ivan (Vînă '75). Antre-

nor: Laurenţiu Regehcampf.

CFR Cluj, prima victorie 
cu Petrescu pe bancă

Echipa masculină de tenis 

a României a urcat două 

poziţii şi se afl ă pe locul 40 

în clasamentul competiţiei 

Cupa Davis, dar publicită-

ţii luni, după ce a învins 

în weekend Portugalia 

cu scorul de 3-1, la 

Cluj-Napoca, în primul tur 

al Grupei Mondiale.

Portugalia se menţine pe 

locul 28.

România nu are niciun ju-

cător în top 200 mondial la 

simplu, Marius Copil, prima 

rachetă a echipei noastre, 

afl ându-se pe poziţia 248 în 

clasamentul ATP.

În prima parte a ierarhiei 

nu s-a produs nicio schimba-

re, Franţa fi ind în continuare 

lider, urmată de Croaţia, Spa-

nia, Belgia, SUA etc.

România va juca în noiem-

brie un meci de baraj pentru 

a accede în califi cările pentru 

turneul fi nal al Cupei Davis 

2022, tragerea la sorţi fi ind 

programată miercuri.

Spania a câştigat ediţia 

2019 a Cupei Davis, după 

2-0 în finala cu Canada. În 

2020, turneul final nu a 

avut loc, iar anul acesta 

este programat în perioa-

da 25 noiembrie-5 decem-

brie, la Madrid.

România a urcat pe 40 și mai joacă 
un baraj în Cupa Davis

1 (1). Franţa 1.364,5 puncte

2 (2). Croaţia 1.349,5

3 (3). Spania 914,81

4 (4). Belgia 647,63

5 (5). SUA 603,32

6 (6). Canada 481,63

7 (7). Serbia 465,13

8 (8). Germania 424,19

9 (9). Italia 423,26

10 (10). Marea Britanie 
417,5

..........................................

28 (28). Portugalia 205,5

40 (42). România 173,25

Clasamentul Cupei Davis 

Cele două echipe vor juca 

la Târgu Jiu meciul 

din Supercupa României. 

Duelul U-BT Cluj – CSO 

Voluntari are loc după 

în echipa ardeleană a câş-

tigat titlul anul trecut, 

iar ilfovenii s-au impus 

în Cupa României.

U-Banca Transilvania plea-

că din postura de favorită du-

pă transferurile făcute în a-

ceastă vară, dar şi datorită for-

mei excelente arătate în pre-

liminariile Basketball Cham-

pions League.

La echipa ardeleană ştim 

că s-au petrecut modifi cări im-

portante, dar acest lucru a 

avut loc şi la Voluntari. Echi-

pa de lângă Bucureşti visea-

ză să câştige titlul de campi-

oană în această stagiune, mo-

tiv pentru care a făcut o serie 

de transferuri importante.

Saşa Ocokoljic i-a păstrat 

pe Vlad Moldoveanu, Marcu 

Badiu, Ousmane Barro şi Mal-

colm Lee. CSO Voluntari l-au 

adus pe David Vida de la Cluj, 

pe Rolland Torok de la Sibiu 

şi pe Sarunas Vasiliauskas, 

Eric Thompson, Antonio 

Woods şi Toddrick Gotcher. 

Ilfovenii şi-au pierdut ambii 

fundaşi. Anthony Hickey şi 

Devoe Joseph.

Patrick Richard vrea 
un nou trofeu la U-BT

Patrick Richard a obţinut 

cetăţenia română şi a avut o 

vară extrem de încărcată. Fun-

daşul lui U-BT este gata însă 

de o nouă provocare şi vrea 

să câştige încă un trofeu pen-

tru echipa de sub Feleac.

„Cu siguranţă, am avut o 

pauză foarte scurtă, ne-am în-

tors în Cluj de o singură zi. 

Suntem fericiţi că ne-am înde-

plinit primul obiectiv, un obiec-

tiv setat de club, de echipă şi 

acceptat de toată lumea. L-am 

atins însă trebuie să mergem 

mai departe cât mai repede şi 

trebuie să ne pregătim pentru 

SuperCupă, un alt obiectiv al 

nostru. Ne pregătim pentru Vo-

luntari, ei sunt o echipă bună 

aşa că trebuie să fi m pregătiţi 

cât mai rapid pentru a încer-

ca să ne atingem încă un obiec-

tiv. Sunt două echipe total di-

ferite. Prin urmare, anul trecut 

este irelevant, să fi u sincer. 

Sunt echipe diferite, jucători 

diferiţi şi e la începutul sezo-

nului. La fi nalul campionatu-

lui toată lumea ştie cum joa-

că adversarii, însă acum e ce-

va complet nou. Vor încerca 

să ne învingă şi noi vom în-

cerca să îi batem pe ei. Va fi  

un meci frumos şi cred că e 

bine pentru România că jucăm 

pe teren neutru şi că se încear-

că popularizarea baschetului 

în diferite oraşe. Mergem aco-

lo cu gândul la victorie”, a de-

clarat Richard înainte de ple-

carea la Târgu Jiu.

Mihai Silvăşan 
are o misiune grea 
în următoarea perioadă

Antrenorul lui U-BT Cluj 

este pus în situaţia de a ale-

ge între Toni Katic şi Brandon 

Brown. Primul a fost adus ca 

soluţie de avarie după ce 

Brown s-a accidentat, dar evo-

luţiile bune ale lui Katic îl pun 

pe Silvăşan într-o postură ex-

trem de difi cilă.

„Contractul lui Katic se va 

încheia la sfârşitul acestei luni. 

Situaţia este puţin mai com-

plicată dar, în momentul de 

faţă, nu vă pot da un răspuns 

dacă va rămâne mai departe 

de această lună sau nu. Ur-

mează să mai discutăm cu el, 

să mai analizăm şi depinde şi 

ce oferte mai are de la alte 

echipe. Însă, ţin să subliniez 

caracterul de care a dat dova-

dă în această lună. A venit aici 

cu un contract scurt şi a dat 

totul pe teren, şi-a făcut trea-

ba şi ne-a ajutat să obţinem a-

ceastă califi care. Repet, vom 

vedea dacă rămâne mai mult 

sau nu în zilele următoare. Si-

tuaţia noastră, cu ceilalţi jucă-

tori pe postul lui, este în con-

tinuare incertă. Nu ştim în ce 

moment al sezonului, să spun 

aşa, vor reveni Watson şi Bran-

don Brown. Evident, dacă ei 

doi vor fi  apţi 100%, nu cred 

că ne permitem să mai avem 

încă un fundaş în lot. Este 

prea mult. Însă, în momentul 

de faţă, ei nu sunt apţi 100% 

şi nu pot evolua, de exemplu, 

în următorul meci cu Volun-

tari din Supercupa României 

ceea ce ne ridică semne de în-

trebare. Este o decizie, repet, 

pe care nu am luat-o încă”, a 

declarat Silvăşan.

U-BT Cluj joacă astăzi 
Supercupa României la baschet
U-Banca Transilvania Cluj se va duela astăzi, de la ora 18:00, 
cu CSO Voluntari pentru primul trofeu pus în joc în sezonul 2021/2022

U-BT Cluj joacă astăzi împotriva celor de la CSO Voluntari în Supercupa României
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