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Viitorul Parc Est, 
„împânzit” de gunoaie
Asociaţia SOS Parcul Est a prezentat câteva 
imagini în care se poate observa cum în zo-
nă se afl ă mormane de gunoaie.  Pagina 2

METEO

Vreme rece la Cluj, 
în următoarele zile
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
emis o avertizare de vreme deosebit de re-
ce, ninsoare şi lapoviţă la munte.  Pagina 6

ACTUALITATE

Zilele Recoltei 
revin la Cluj-Napoca
În perioada 24-26 septembrie, clujenii se 
pot bucura de piaţa volantă de pe platoul 
Sălii Sporturilor „Horia Demian”. Pagina 7
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Revin românii 
din străinătate la Cluj?
Emil Boc susţine că există un număr tot mai 
mare de români care se întorc în ţară din di-
aspora şi îşi deschid afaceri la Cluj. Pagina 5
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

321 2.702 414 40 36 2
Situația epidemiologică în județul Cluj – 22 septembrie 2021

SĂNĂTATE

România începe administrarea dozei trei de vaccin
Premierul Florin Cîţu a anun-

ţat că din data de 28 septembrie 

va începe campania de vaccina-

re cu a treia doză de vaccin. El 

a spus că a treia doză va putea 

să o primească orice doritor, 

doar cu condiţia să fi  trecut cel 

puţin şase luni de la rapel.

„Am luat decizia ca înce-

pând cu 28 septembrie, pentru 

toate persoanele care au mai 

mult de 6 luni de la adminis-

trarea dozei a doua să înceapă 

doza a treia. Doza de rapel se 

va efectua numai cu vaccinuri 

pe bază de ARN Mesager”, a 

transmis Florin Cîţu.

CNCAV recomandă doza 3:

¤ persoanelor cu risc mare de 

dezvoltare a unor forme seve-

re – persoane vulnerabile: cei 

peste 65 de ani, cu boli croni-

ce (indiferent de vârstă), per-

soanele din centrele medico-so-

ciale şi alte categorii vulnera-

bile prevăzute în strategia na-

ţională de vaccinare

¤ persoanelor cu risc mare de 

expunere: personal medico-so-

cial şi din învăţământ

„Aceste măsuri sunt deose-

bit de importante pentru men-

ţinerea bunei funcţionări a sis-

temului de sănătate şi a uni-

tăţilor de învăţământ. Accesul 

la vaccinare este permis şi al-

tor categorii populaţionale, 

care au cel puţin 6 luni de la 

administrarea dozei 2 de vac-

cin, indiferent dacă au istoric 

de trecere prin boală”, a pre-

cizat CNCAV.

Pentru persoanele imuni-

zate cu Johnson&Johnson nu 

este necesară, la acest mo-

ment, administrarea dozei de 

rapel. Detaliile privind aceas-

tă recomandare vor fi stabi-

lite în perioada următoare, pe 

măsură ce vor fi disponibile 

noi date ştiinţifice.

Potrivit digi24.ro, programa-

rea pentru administrarea dozei 

de rapel (doza 3) se va face prin 

prezentarea directă în centrele 

de vaccinare sau prin interme-

diul platformei naţionale de pro-

gramare la vaccinare.

Pentru persoanele din cen-

trele medico-sociale şi reziden-

ţiale, imobilizate la domiciliu 

sau fără adăpost, vaccinarea 

va fi  făcută cu ajutorul echi-

pelor mobile puse la dispozi-

ţie de către direcţiile de sănă-

tate publică. Benefi ciarii vor 

primi adeverinţe de vaccinare 

unde va fi  specifi cată schema 

de vaccinare, cu menţionarea 

celor trei doze efectuate.

„Vaccinarea rămâne soluţia 

sigură şi efi cientă pentru în-

vingerea pandemiei COVID-19, 

iar vaccinurile utilizate în Ro-

mânia sunt autorizate de Agen-

ţia Europeană a Medicamen-

tului (EMA), cel mai riguros 

for decizional, care reuneşte 

experţi la nivel european”, mai 

arată CNCAV.

O singură ofertă pentru modernizarea Căii Mănăştur
Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări ARL Cluj este singura care a depus ofertă în cadrul licitaţiei 
pentru execuţia lucrărilor pe Calea Mănăştur şi pe cele adiacente.  Pagina 5

Peste 200 de elevi, 
infectați cu COVID-19

După 7 zile de școală, 147 de clase au trecut în online
Ca urmare a cazurilor de infectare cu coronavirus, cursurile cu prezență fizică 
au fost suspendate pentru 3.470 de elevi din județul Cluj.   Pagina 4
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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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Primarul Emil Boc a pre-

zentat fotografi i cu o remor-

că ce descărca moloz pe o 

stradă din Cluj-Napoca, 

ziua în amiaza mare.

Edilul spune că nu se aş-

tepta să se mai întâmple aşa 

ceva la Cluj, dar s-a înşelat. 

El a precizat că poliţiştii lo-

cali l-au prins în fl agrant pe 

bărbatul care a aruncat mai 

mulţi saci de moloz pe o stra-

dă din apropierea centrului 

municipiului, acest fiind 

sancţionat cu amendă de 

6.000 de lei. De asemenea, 

acesta va suporta salubriza-

rea terenului.

„Uitaţi această imagine pe 

care v-o prezint dumneavoas-

tră. Am prins în fl agrant as-

tăzi un domn care pur şi sim-

plu a descărcat pe strada De-

vei deşeuri, moloz. I-au prins 

colegii mei de la Poliţia Loca-

lă în fl agrant pe aceştia. Cum 

se poate întâmpla aşa ceva la 

Cluj-Napoca? Nu am crezut 

că se mai poate întâmpla, dar 

iată că aceste lucruri sunt po-

sibile. Mesajul meu este ferm 

şi clar: nimeni nu scapă şi 

avem toleranţă zero faţă de 

tot ce înseamnă lipsă de res-

pect faţă de mediu, lipsă de 

respect faţă de cetăţeni şi de 

calitatea vieţii, aici la Cluj.

E inadmisibil să ne batem 

joc de colţurile frumoase din 

oraş, pe care le avem, lăsând 

în urmă deşeuri. Această per-

soană a primit amenda ma-

ximă, de 6.000 de lei, prevă-

zută de lege. De asemenea, 

are oglibaţia de a aduce te-

renul la situaţia anterioară, 

de a curăţa pe cheltuiala lui 

terenul. Aceste lucruri nu pot 

fi  tolerate într-un oraş ca 

Cluj-Napoca şi nu ar trebui 

tolerate nicăieri”, a declarat 

primarul Emil Boc, la televi-

ziunea publică.

Zeci de amenzi pentru 
aruncarea deşeurilor

La începutul lunii august, 

reprezentanţii primăriei au 

transmis monitorulcj.ro că po-

liţiştii locali au aplicat 612 

amenzi pentru aruncarea ile-

gală de deşeuri pe spaţiul pu-

blic, de la începutul anului şi 

până la acel moment.

„Vă comunicăm că de la 

începutul anului şi până în 

prezent, pentru gestionarea 

necorespunzătoare a deşeuri-

lor poliţiştii locali din cadrul 

Serviciului Comtrol Protecţia 

Mediului au aplicat un număr 

de 612 sancţiuni contravenţi-

onale, în toate cazurile fi ind 

dispusă ca măsură comple-

mentară ridicarea şi transpor-

tarea deşeurilor abandonate 

la o rampă autorizată şi salu-

brizarea zonelor afectate. Po-

liţiştii locali vor continua şi 

pe viitor să monitorizeze zo-

nele de risc şi să aplice mă-

surile prevăzute de legislaţia 

în vigoare ori de câte ori vor 

constata asemenea fapte con-

travenţionale”, a informat bi-

roul de mass-media al Primă-

riei Municipiului Cluj-Napo-

ca, în 9 august.

Nesimţit cu remorca plină de moloz, prins în flagrant

Narcisa BUD
redactia@monitroulcj.ro

Voluntarii din cadrul 

Asociaţiei SOS Parcul Est 

solicită ajutorul şi implica-

rea autorităţilor locale pen-

tru igienizarea parcului 

natural din Cluj-Napoca.

„Sunt gunoaie în Parcul Est 

care duc la colmatarea Beca-

şului. Din păcate, sunt deşe-

uri peste tot, nu doar la Be-

caş. Acest parc viitor are ne-

voie de o gestiune mai bună. 

RADP, care gestionează o par-

te bună din acest spaţiu su-

perb ce face? Ne gândim la 

soluţii în locul autorităţilor, 

dar situaţia de aici nu se re-

zolvă cu acţiuni voluntare, ci 

cu o mai bună administrare 

şi conlucrare între adminis-

traţie, specialişti şi societatea 

civilă”, au transmis cei din 

cadrul SOS Parcul Est.

Parcul Est ar urma să de-

vină cel mai mare parc din is-

toria Clujului. Iniţial, în anul 

2018, administraţia locală a 

propus amenajarea unui aqua-

park în acest areal, însă cetă-

ţenii au respins propunerea 

în detrimentul unui nou spa-

ţiu verde, unde să se poată 

bucura de linişte şi natură.

La începutul lunii februa-

rie, s-a decis cine va proiecta 

parcul, după ce, anul trecut, 

în octombrie, Primăria Cluj-Na-

poca a dat startul concursu-

lui internaţional de soluţii pen-

tru proiectarea parcului, care 

se va întinde pe o suprafaţă 

de peste 45,5 hectare.

Astfel, Metapolis Archi-

tects în colaborare cu Stu-

dio de Peisaj Ana Horhat şi 

Atelier Mass va proiecta Par-

cul Est, fiind câştigătorul 

concursului de soluţii, ales 

de un juriu internaţional, în 

unanimitate. Aceeaşi echi-

pă a realizat şi proiectului 

de amenajare a Cetăţuii.

Cum va arăta Parcul Est?

Parcul Est, cel mai mare 

parc din istoria Clujului, se 

va întinde de la primul lac din 

cartierul Gheorgheni, de lân-

gă Iulius Mall, până la ulti-

mul lac de lângă hypermar-

ketul Selgros. Situat între car-

tierul Între Lacuri şi pârâul 

Becaş pe o suprafaţă de pes-

te 45,5 de hectare, parcul va 

cuprinde inclusiv Baza Spor-

tivă Gheorgheni, fosta pepi-

nieră şi zona de stufăriş.

Parcul Est va avea şi func-

ţiuni de loisir (timp liber – 

n.r.), specifice unui parc ur-

ban cu toate dotările – gră-

dini publice, spaţii pentru 

expoziţii, staţii de încărca-

re pentru vehiculele electri-

ce, sisteme moderne de ilu-

minat, irigaţie, alimentare 

cu apă, energie, dar şi ame-

najări pentru practicarea 

sportului în aer liber (tere-

nuri de tenis, baschet sau 

mini-fotbal, inclusiv spor-

turi indoor)r, prin constru-

irea unei clădiri dedicate 

(zone active de agrement 

pentru vizitatori – copii şi 

adulţi – de peste 3.000 mp).

De asemenea, pe lângă 

aceste amenajări, se propu-

ne construirea unui amfi-

teatru cu 400 de locuri ca-

re va putea fi utilizat pen-

tru organizarea de eveni-

mente culturale. Totodată, 

porţiuni ale peluzei trebu-

ie proiectate astfel încât să 

poată fi instalate cu uşurin-

ţă alte suprafeţe precum pa-

tinoare sau terenuri pentru 

activităţi sportive de iarnă 

(pe o suprafaţă între 3.000 

şi 5.000 mp), potrivit pri-

marului Emil Boc.

Termenul de fi nalizare pre-

conizat pentru Parcul Est es-

te anul 2024.

Viitorul parc Est se va în-

tinde pe o suprafaţă de 54 de 

hectare, ceea ce echivalează 

cu dimensiunea aproximativă 

a 740 de terenuri de tenis sau 

Viitorul Parc Est, 
„împânzit” de gunoaie
Asociaţia SOS Parcul Est a prezentat câteva imagini în care se poate observa 
cum în zona viitorului parc se află mormane de gunoaie

Voluntarii cer ajutorul autărităţilor pentru a igieniza Parcul Est

Arhitectul Kazmer Kovacs a dezvăluit în luna 
februarie a anului trecut câteva detalii despre 
viitorul parc.
„Este un proiect unic în felul lui și încercăm 
prin tema pe care o compunem să obţinem 
proiecte care să întărească această unicitate, 
care este dată de amplasarea în oraș și mai 
ales de prezenţa acelei mici insule de viaţă săl-
batică. Partea cea mai difi cilă aici este nu atât 
păstrarea vieţii naturale, pentru că natura își 
vede de ea însăși, ci de neinvadarea vieţii na-
turale”, a explicat arhitectul Kázmér Kovács.

De asemenea, deputatul Adrian Dohotaru, 
coordonator al grupului SOS Parcul Est, cerea 
încă de atunci acţiuni de curăţare și de asigu-
rare a accesului în zonă.
„Ce am încercat să facem ca activiști a 
fost să informăm cetăţenii cât și autori-
tăţile, să le arătăm că există un potenţi-
al pentru un spaţiu natural superb în zo-
na Parcului Est și nu este întâmplător că 
răspunsurile dinainte arătau aceste ele-
mente naturale”, a spus deputatul 
Adrian Dohotaru.

Parcul Est, „un proiect unic”
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a declarat că 

vaccinarea va trebui să 

devină obligatorie pentru 

categorii precum persona-

lul medical. „Nu este nor-

mal ca unii medici să dea 

mesaje anti-vaccin”, 

spune şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis 

a declarat, marţi seara, că vac-

cinarea anti-COVID-19 va trebui 

să devină obligatorie pentru anu-

mite categorii din domenii esen-

ţiale, în condiţiile în care pan-

demia evoluează şi numărul de 

infectări creşte, dând ca exem-

plu personalul medical.

„Nu este normal ca unii 

medici să dea mesaje anti-vac-

cin”, a mai spus Iohannis, 

într-o discuţie cu jurnaliştii 

care îl însoţesc la New York 

la Adunarea Generală a ONU.

În ceea ce priveşte restric-

ţiile impuse de pandemia de 

COVID-19, el a arătat că aces-

tea vor fi  diferenţiate între per-

soanele vaccinate şi cele ne-

vaccinate. În acest context, şe-

ful statului a spus că certifi ca-

tul de vaccinare este soluţia 

pentru mai puţine restricţii.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis conduce, până joi, dele-

gaţia României la segmentul 

la nivel înalt al celei de-a 76-a 

sesiuni a Adunării Generale a 

ONU, care are loc la New York.

Peste 7.000 de cazuri noi, 

miercuri în România

Până în 22 septembrie, pe 

teritoriul României au fost în-

registrate 1.165.886 de cazuri 

de infectare cu noul corona-

virus (COVID – 19), dintre 

care 252 sunt ale unor paci-

enţi reinfectaţi, testaţi pozi-

tiv la o perioadă mai mare 

de 180 de zile după prima in-

fectare. 1.086.351 de pacienţi 

au fost declaraţi vindecaţi.

Miercuri au fost înregistra-

te 7.045 de cazuri noi de per-

soane infectate cu SARS – CoV 

– 2 (COVID – 19), dintre ca-

re 172 sunt ale unor pacienţi 

reinfectaţi, testaţi pozitiv la o 

perioadă mai mare de 180 de 

zile după prima infectare.

În intervalul 21.09.2021 

(10:00) – 22.09.2021 (10:00) 

au fost raportate de către IN-

SP 130 de decese (55 bărbaţi 

şi 75 femei), ale unor pacienţi 

infectaţi cu noul coronavirus.

Iohannis: „Vaccinarea va trebui 
să devină obligatorie 
pentru unele categorii de persoane”

Prefectul Clujului, 

Tasnádi Szilárd, 

a declarat că în judeţul 

Cluj, dintr-un număr 

total de 44 de locuri 

existente la ATI, 

în acest moment 

mai sunt libere doar 5.

Iarna trecută, în judeţ 

exista în total un număr de 

87 de locuri disponibile la 

secţia ATI, însă odată cu scă-

derea numărului de cazuri 

COVID-19, numărul a fost 

diminuat la 44.

„Prin aplicarea Ordinului 

753 s-au diminuat locurile, 

datorită scăderii ratei de in-

fectare, iar acum se va creş-

te treptat în funcţie de situ-

aţia din spitale”, a declarat, 

luni, prefectul.

Conform prefectului, în 

acest moment, au secţii ATI 

următoarele spitale din ju-

deţul Cluj: Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru copii Cluj-Na-

poca, Spitalul Municipal Dej, 

Spitalul Clinic de Boli Infec-

ţioase Cluj-Napoca, Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie 

Leon Daniello, Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj, 

Spitalul Municipal Turda, In-

stitutul Regional de Gastro-

enterologie şi Hepatologie, 

Spitalul Militar de Urgenţă.

Locuri libere la ATI mai 

sunt doar la Spitalul de Ur-

genţă pentru copii din 

Cluj-Napoca şi la Spitalul 

Municipal Dej.

Miercuri, s-a înregistrat 

un nou record negativ: 1.037 

de pacienţi la ATI. În data 

de 22 septembrie 2021, con-

form datelor existente în 

aplicaţia alerte.ms, la nivel 

naţional există 1163 de pa-

turi de ATI destinate paci-

enţilor COVID-19, număr în 

creştere faţă de ieri, când 

erau 1.131 de paturi.

Numărul paturilor ocu-

pate în prezent se ridică la 

1.037, cel mai mare număr 

de bolnavi COVID la terapie 

intensivă de la începerea va-

lului 4.

În unităţile sanitare de 

profil, numărul total de per-

soane internate cu COVID-19 

este de 8.724. Din totalul 

pacienţilor internaţi, 236 

sunt minori, 218 fiind inter-

naţi în secţii şi 18 la ATI.

Clujul mai are doar 5 locuri libere 
la ATI. Prefect: „Vom crește treptat 
numărul paturilor”.

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Conform datelor 

Inspectoratului Şcolar 

Judeţean (ISJ) Cluj comu-

nicate miercuri, 202 elevi 

sunt infectaţi în acest 

moment cu COVID-19. 

Aproape 3.500 de elevi au 

trecut la cursuri online.

Numărul cazurilor CO-

VID-19 în ceea ce priveşte 

personalul din cadrul şcoli-

lor clujene (didactic + nedi-

datic + auxiliar) este în acest 

moment 37.

Numărul total al grupelor 

şi claselor suspendate până 

în prezent din cauza apariţi-

ei cazurilor de COVID-19 la 

elevii din Cluj este de 147.

3.470 de elevi din clasele 

şi grupele care îşi desfăşurau 

activitatea faţă în faţă au tre-

cut la cursuri online, după ce 

orele au fost suspendate ca 

urmare a apariţiei cazurilor 

de coronavirus, conform da-

telor transmise de Inspectora-

tul Şcolar General (ISJ) Cluj, 

pentru monitorulcj.ro.

Prefectura Cluj a pus la dis-

poziţie lista completă a şcoli-

lor în care există clase în ca-

re se studiază online, din ca-

uza infectărilor cu COVID-19 

din rândul elevilor.

În 60 de unităţi de învăţă-

mânt din judeţul Cluj cel pu-

ţin o clasă/grupă îşi desfăşoa-

ră activitatea online. În 147 

de clase elevii învaţă online, 

fi ind suspendate cursurile fa-

ţă în faţă după ce au fost iden-

tifi cate cazuri de COVID-19.

Cei peste 3.000 de elevi 

care învaţă online în această 

perioadă din cauza infectări-

lor cu COVID-19 se afl ă în u-

nităţile de învăţământ pre-

zentate mai sus.

Peste 200 de elevi, infectaţi cu COVID-19, 
la câteva zile de la începerea şcolii
Inevitabilul s-a produs! La doar 10 zile de la începerea noului an şcolar, sute de elevi clujeni 
şi zeci de angajaţi din sistemul de învăţământ sunt infectați cu noul coronavirus.

La doar 10 zile de la începerea anului şcolar, sute de elevi clujeni şi zeci 
de angajaţi din sistemul de învăţământ s-au infectat cu noul coronavirus

¤ Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii
¤ Școala Gimnazială Bonţida, com. Bonţida
¤ Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă„
¤ Colegiul de Servicii În Turism „Napoca”
¤ Colegiul Economic „Iulian Pop”
¤ Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
¤ Colegiul Naţional „George Bariţiu”
¤ Colegiul Naţional „George Coșbuc”
¤ Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai”
¤ Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr”
¤ Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”
¤ Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior”
¤ Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Albinuţa”
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Bambi” – 
Structura 1
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Degeţica” – 
Structura 1
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Floare De Iris” 
– Structura 1
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Poieniţa”
¤ Grădiniţa cu program prelungit „Zâna Zorilor”
¤ Grădiniţa cu program prelungit a Universităţii 
Babeș-Bolyai
¤ Grădiniţa cu program prelungit a Universităţii 
Babeș-Bolyai – Structura 1
¤ Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia”
¤ Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”
¤ Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”
¤ Liceul Teologic Baptist „Emanuel”
¤ Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos”
¤ Liceul Teoretic „Avram Iancu”
¤ Liceul Teoretic „Bathory Istvan”
¤ Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

¤ Liceul Teoretic „Eugen Pora”
¤ Liceul Teoretic „Lucian Blaga”
¤ Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
¤ Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”
¤ Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”
¤ Liceul Teoretic „Victor Babeș”
¤ Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”
¤ Liceul Waldorf
¤ Școala Gimnazială „Emil Isac”
¤ Școala Gimnazială „Ioan Bob”
¤ Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”
¤ Școala Gimnazială „Ion Creangă”
¤ Școala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”
¤ Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”
¤ Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”
¤ Școala Gimnazială „Octavian Goga”
¤ Liceul Teoretic „Elf”
¤ Școala Gimnazială Internaţională „Spectrum”
¤ Transylvania College The Cambridge 
International School In Cluj
¤ Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna
¤ Colegiul Naţional „Andrei Mureșanu” Dej
¤ Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej
¤ Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej
¤ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej
¤ Liceul Teoretic „Dumitru Tăuţan” Florești
¤ Școala Gimnazială Frata, Com. Frata
¤ Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla
¤ Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău
¤ Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Turda
¤ Grădiniţa Cu Program Prelungit „Prichindelul 
Isteţ” Turda
¤ Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” 
Turda

Lista şcolilor în care există cel puţin o clasă cu ore online
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Consiliul Judeţean Cluj 

a fi nalizat lucrările 

de asfaltare derulate 

pe drumul judeţean 103V 

Someşu Rece – Stolna.

Lucrările de aşternere a co-

vorului asfaltic au vizat un 

sector în lungime de şase ki-

lometri, cuprins între poziţii-

le kilometrice 3+400 şi 

9+400, cel care leagă în mod 

direct localităţile Someşu Re-

ce şi Stolna.

„Importanţa lucrărilor re-

cent finalizate e dată de 

faptul că acest sector asi-

gură o legătură directă în-

tre două drumuri judeţene 

extrem de atractive din 

punct de vedere turistic, re-

spectiv DJ 107P Gilău – So-

meşu Rece – Mărişel şi DJ 

107M Luna de Sus – Vlaha 

– Săvădisla – Băişoara – Ia-

ra – Buru – limită cu jude-

ţul Alba. În acest fel poate 

fi evitat traficul extrem de 

aglomerat de pe DN 1 între 

localităţile Gilău şi Luna de 

Sus, cu toate beneficiile ce 

decurg de aici”, a declarat 

Alin Tişe, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj.

Anterior asfaltării au fost 

executate lucrări constând 

în reprofilarea drumului cu 

cilindrare, curăţarea platfor-

mei drumului, refacerea te-

rasamentelor deteriorate, 

aducerea la profil şi com-

pletarea acostamentelor, re-

alizarea fundaţiei din blo-

caj de balast şi piatră bru-

tă, curăţarea şi desfundarea 

şanţurilor, rigolelor şi a po-

deţelor şi decolmatarea ca-

merelor de cădere.

Totodată, au avut loc ope-

raţiuni de defrişare, de tăiere 

a lăstărişului şi a vegetaţiei 

din zona drumului, asigura-

rea scurgerii apelor pluviale, 

înlocuirea sau prelungirea 

unor podeţe. Pentru comple-

ta fi nalizare a investiţiei vor 

mai fi  efectuate în perioada 

următoare lucrări constând în 

realizarea de acostamente, 

precum şi refacerea timpane-

lor podeţelor.

A fost finalizată asfaltarea 
DJ 103V Someşu Rece – Stolna

Primarul Emil Boc susţine 

că există un număr tot mai 

mare de români care se 

întorc în ţară din diaspora 

şi îşi deschid afaceri la Cluj.

Edilul clujean a discutat, 

într-o emisiune TV, despre in-

vestiţiile din oraş şi susţine că 

acestea au scopul să crească ni-

velul de trai al clujenilor şi să îi 

determine pe aceştia să nu mai 

plece din ţară, ba mai mult, îşi 

propune să îi atragă pe cei ple-

caţi înapoi în locurile natale.

„Eu cred că acum, şi această 

zonă arată de nivel european, la 

fel cum şi alte zone din oraş ara-

tă şi este, în primul rând, o formă 

de respect a noastră pemntru clu-

jeni, care merită să aibă aici, aca-

să, condiţii de viaţă la fel ca în Oc-

cident. Până la urmă, scopul mun-

cii noastre este să rămână româ-

nii acasă, să nu mai plece în stră-

inătate şi să se întoarcă cei care 

au plecat şi se vor întoarce dacă 

vor găsi salarii mai bune şi calita-

tea vieţii, de la educaţie, sănătate, 

infrastructură, mediu şi respect fa-

ţă de cetăţean. Asta trebuie să fa-

că şi România la scară mare, pen-

tru că avem o resursă uriaşă ca ţa-

ră, resursa umană. Gândiţi-vă ce 

înseamnă 4 milioane de români, 

fi ecare specialist în domeniul lui, 

într-o formă sau alta, care produc 

prosperitate şi creşterea PIB-ului 

pentru alte ţări europene. Vreau 

să fi u bine înţeles, sunt un susţi-

nător necondiţionat a libertăţii de 

mişcare în interiorul Uniunii Eu-

ropene, este o libertate fundamen-

tală a UE şi o voi susţine cât timp 

voi fi  în viaţa publică, dar să nu 

fi i nevoit să îţi părăseşti ţara,oraşul, 

comuna, sau satul din motive e-

conomice”, a declarat Emil Boc.

Se întorc clujenii plecaţi 
în străinătate acasă?

Mai mult, primarul susţine 

că mai mulţi tineri sau chiar fa-

milii revin în Cluj-Napoca du-

pă mai mulţi ani petrecuţi în 

străinătate şi îşi deschid aici afa-

ceri, edilul sugerând că este vor-

ba de un fenomen tot mai pre-

zent în comunitate.

„Noi, la Cluj, cred că sun-

tem pe cale să reuşim, vin foar-

te mulţi din alte părţi ale ţării 

care nu pleacă în străinătate, ci 

vin la Cluj şi ne dorim în con-

tinuare ca Clujului să fi e un 

punct de referinţă pentru ca ro-

mânii să nu plece în altă parte, 

chiar să se întoarcă acasă, şi pu-

tem observa o uşoară revenire 

acasă a unor tineri, a unor fa-

milii care erau plecate în Anglia 

sau în alte ţări ale Uniunii Eruo-

pene şi şi-au făcut o afacere aici, 

la Cluj. Asta putem face doar 

dacă creştem calitatea vieţii, adi-

că ei să găsească salarii mai bu-

ne, educaţie de calitate, sistem 

medical performant, o adminis-

traţie receptivă la probleme, un 

climat transparent, lipsit de co-

rupţie, respectul unul faţă de al-

ţii”, a mai spus edilul.

Vin românii din străinătate la Cluj? 
Boc: „Putem observa o ușoară revenire”.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Este vorba despre 

Antrepriza de Reparaţii şi 

Lucrări ARL Cluj – ofertant 

(leader), alături de subcon-

tractanţii Construct CDP 

SRL,Energobit, Swarco 

Traffi c Romania, Spatar 

Geomatics SRL, Muzeul 

Naţional de Istorie a 

Transilvaniei,Elcrirom 

Concept SRL,Garden Center 

Grup SRL, Onistua Com 

SRL şi Search Corporation.

Antrepriza de Reparaţii şi 

Lucrări ARL Cluj SA este o so-

cietate cu capital privat, cu se-

diul central în localitatea 

Cluj-Napoca. Activitatea prin-

cipală constă în execuţia lu-

crărilor de construcţii de dru-

muri, autostrăzi şi platforme 

industriale, atât in zona Tran-

silvaniei, cât şi pe întreg teri-

toriul României. Activitatea se-

cundară constă în producţia şi 

vânzarea materialelor de con-

strucţii de drumuri. Din anul 

2007, societatea aparţine gru-

pului Strabag SE Austria, lider 

în Europa Centrală şi de Est.

Licitaţia pentru servicii de 

proiectare şi execuţie lucrări 

pentru obiectivul „Moderniza-

re Calea Moţilor – Calea Mă-

năştur – Strada Uzinei Electri-

ce – Strada Oţetului – Strada 

Mărginaşă” a fost lansată în 

luna iulie în Sistemul Electro-

nic de Achiziţii Publice (SEAP).

Contractul este estimat la 

27.826.835 de lei, bani prove-

niţi din fonduri bugetare, îm-

părţiţi astfel: Etapa I – valoa-

rea estimată a serviciilor de 

proiectare, inclusiv asistenţa 

din partea proiectantului pe 

perioada de execuţie a lucră-

rilor este de 1.242.692,74 lei 

fără TVA; Etapa II – valoarea 

estimată a lucrărilor este de 

26.584.142,61 lei fără TVA. 

Valoarea capitolului de diver-

se şi neprevăzute este de 

4.033.399,92 lei fară TVA şi 

nu este inclusă în valoarea es-

timată a lucrărilor.

Exproprierile ar putea lăsa 
mai multe familii fără case

Procedura de consultare 

publică privind modernizarea 

Căii Mănăştur şi a zonelor adi-

acente a scos „la lumină” ca-

zurile unor familii clujene 

afectate de exproprierile rea-

lizate în vederea realizării pro-

iectului propus. Piaţeta pre-

văzută în proiect ar putea afec-

ta câteva familii, care sunt ne-

voite să renunţe la casele lor 

pentru construirea acesteia. 

Există nemulţumiri şi în zo-

nele în care se urmăreşte lăr-

girea benzilor de circulaţie.

Zona reglementată prin PUZ 

cuprinde Calea Mănăştur (tron-

sonul de la nr. 1 până la inter-

secţia cu str. Câmpului), Calea 

Moţilor (tronsonul de la nr.86 

până la nr. 147), str. Mărgina-

şă (tronsonul de la nr. 1 până 

la intersecţia cu str. B.P. Haş-

deu), arteră de legătură între 

Calea Moţilor şi str. Uzinei Elec-

trice, precum şi parcelele adia-

cente acestor străzi.

„Subsemnaţii, împreună cu 

cei doi copii şi nepoţii, locu-

im în cele două imobile de pe 

strada Moţilor nr. 118, ai că-

ror proprietari suntem. În ur-

ma comunicării primăriei, 

afl ăm că proprietăţile sunt am-

plasate în zona propusă pen-

tru spaţii de tip piaţetă şi că 

sunt propuse spre demolare/

expropriere. Având în vedere 

cele reiterate, spectrul demo-

lării/exproprierii planează a-

supra vieţii subsemnaţilor. De 

asemenea, imobilele nu stau 

în calea lărgirii străzilor. Ne 

opunem acestui plan”, au ară-

tat proprietarii imobilului, în 

vârstă de peste 70 de ani.

Nu este singura plângere 

de acest gen, un alt imobil ca-

re ar urma să fi e demolat fi -

ind în proprietatea unei vă-

duve din Cluj-Napoca, care ar 

putea rămâne pe drumuri în 

urma exproprierii.

Ce lucrări vor fi  realizate 
pe străzile vizate?

Conform documentaţiei pu-

se la dispoziţie de municipa-

litate, proiectul „Moderniza-

re şi dezvoltare circulaţie Ca-

lea Moţilor – Calea Mănăştur 

– str. Uzinei Electrice – str. 

Mărginaşă” prevede următoa-

rele investiţii:

¤ Patru benzi de circulaţie 

pe Calea Mănăştur, cu o lă-

ţime de trei metri liniari, iar 

la intersecţia cu strada Măr-

ginaşă se vor realiza cinci 

benzi de circulaţie;

¤ Trei benzi de circulaţie pe 

strada Mărginaşă cu o lăţime 

de 2,90 ml;

¤ Patru benzi de circulaţie pe 

strada Oţetului cu o lăţime de 

3 ml, iar la intersecţia cu Ca-

lea Moţilor se vor realiza cinci 

benzi de circulaţie;

¤ Patru benzi de circulaţie pe 

tronsonul Calea Moţilor – în-

tre strada Mărginaşă şi strada 

Moldovei, cu o lăţime de 3 ml;

¤ Trotuare pe ambele părţi 

ale carosabilului cu lăţimi 

între 2 şi 5 ml;

¤ Piste de biciclete în ambe-

le sensuri pe Calea Mănăştur, 

Calea Moţilor şi strada Oţetu-

lui cu o lăţime de 2 ml.

O singură ofertă depusă pentru lucrările 
de modernizare a Căii Mănăștur
O firmă cu mai mulți subcontractanți a depus ofertă în cadrul licitației pentru lucrări de modernizare 
a Căii Mănăștur și a străzilor adiacente, lansată în luna iulie de către Primăria Cluj-Napoca

O fi rmă cu mai mulţi subcontractanţi a depus ofertă în cadrul licitaţiei pentru lucrări de modernizare a Căii Mănăştur

INVESTIȚIE

27,8
milioane de lei este 
valoarea estimată 
a contractului pentru 
proiectare și execuție 
a lucrărilor 
de modernizare 
a străzilor 
din apropierea 
centrului municipiului
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Administraţia Naţională 

de Meteorologie a emis 

o avertizare de vreme deo-

sebit de rece, vânt puter-

nic, precum şi ninsoare 

şi lapoviţă la munte. 

Avertizarea este valabilă 

până joi la ora 10.00.

„În intervalul menţionat 

la munte, în general la alti-

tudini mai mari de 1700 m, 

vor fi  precipitaţii sub formă 

de lapoviţă şi ninsoare mo-

derate cantitativ, în special 

pe crestele Carpaţilor Meri-

dionali (10...15 l/mp), unde 

pe arii restrânse se va depu-

ne strat de zăpadă.

Vremea se va menţine de-

osebit de rece în toată ţara, 

iar în timpul nopţii în depre-

siunile intramontane şi în dea-

lurile subcarpatice din sud vor 

fi  temperaturi minime de 0...3 

grade, favorizând izolat pro-

ducerea brumei. Temporar, 

vântul va avea intensifi cări în 

regiunile estice, sud-estice şi 

în extremitatea de sud-vest, 

cu viteze de 40...50 km/h, iar 

în zona montană înaltă, de 

peste 60 km/h.

Joi şi vineri (23 şi 24 sep-

tembrie) vremea se va men-

ţine deosebit de rece în cea 

mai mare parte a ţării. Vân-

tul se va intensifi ca în majo-

ritatea regiunilor, iar la mun-

te va sufl a tare”, se arată în 

avertizarea emisă de ANM.

Temperaturile ajung 
până la 2 grade

Vremea se răceşte în toa-

tă ţara în următoarele zile.

Temperaturile vor coborî la 

minime de 2 grade, anunţă 

meteorologii. Mercurul din 

termometre va continua să 

scadă în următoarele zile şi 

vor fi  cu 10 grade mai puţin 

faţă de valorile normale pen-

tru această perioadă.

Aşadar, meteorologii au 

emis prognoza meteo până în 

data de 3 octombrie.

Transilvania: Tendinţa de 

răcire a vremii se va menţine 

în jurul datei de 22 septem-

brie, când maximele termice 

vor fi  în medie în jurul a 12 

grade, iar media minimelor de 

2...4 grade. Va urma o perioa-

dă de încălzire, cu aproxima-

tiv 10 grade la valorile maxi-

me şi 5 grade la cele minime, 

până în data de 28 septembrie, 

apoi se va răcori uşor. Vor fi  

câteva intervale de timp cu 

ploaie, probabilitatea mai ma-

re de apariţie fi ind în zilele de 

24 septembrie, precum şi du-

pă data de 27 septembrie.

La munte: Vremea va fi 

rece până în data de 24 sep-

tembrie; media maximelor 

termice va fi cuprinsă între 

4 şi 10 grade, iar a minime-

lor între -2 şi 3 grade. Va ur-

ma o încălzire de aproxima-

tiv 4...5 grade până în jurul 

datei de 28 septembrie, apoi 

nu vor mai fi variaţii termi-

ce semnificative. Pe alocuri 

vor fi precipitaţii aproape în 

fiecare zi. Va ploua, dar în 

prima săptămână, la altitu-

dini în general de peste 1500, 

trecător vor fi posibile şi 

ninsori slabe.

Vreme rece la Cluj, 
în următoarele zile
Meteorologii au emis o avertizare de vreme de rece, 
vânt puternic  și ninsoare, la munte, până joi

În 2021, echinocţiul de toamnă a avut loc la 22 septem-
brie: 22 h 21 m (timp legal românesc) și reprezintă mo-
mentul în care Soarele, în mișcarea sa aparentă anuală, 
trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ce-
resc. În această zi, în emisfera australă începe primăvara.

Trecerea în anotimpul toamna, din punct de vedere astro-
nomic, este marcată de echinocţiul de toamnă, moment în 
care ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. 
Există două astfel de fenomene: echinocţiul de primăvară și 
echinocţiul de toamnă.

După echinocţiul de toamnă, ziua (perioada de timp ilumi-
nată de Soare într-un ciclu de 24 de ore) devine tot mai mi-
că iar noaptea tot mai mare până la solstiţiul de iarnă, din 
21 decembrie 2020.

La 8 septembrie, sărbătoarea Nașterea Maicii Domnului 
(Sfânta Maria Mică) marchează sfârșitul verii și începutul 
toamnei. Unele obiceiuri ale sărbătorii au fost preluate de 
următoarea sărbătoare din calendarul creștin, Înălţarea 
Sfi ntei Cruci (14 septembrie). La aceste sărbători, hotar între 
vara și iarna anului agrar, oamenii de la sate desfășurau nu-
meroase practici cultice, profi lactice și economice (observaţii 
astronomice și pronosticuri meteorologice, culegerea plante-
lor de leac și altele), potrivit etnologului Ion Ghinoiu (volu-
mul „Zile și mituri. Calendarul ţăranului român”, 2000).

Vremea se răcește, începe migraţia păsărilor, iar o vorbă 
populară spune că acum se schimbă pălăria cu căciula.

Echinocțiul de toamnă aduce vreme rea
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Ambasada Statelor Unite 

în România şi American 

Councils for International 

Education invită 

liceenii cu cetăţenie 

română să participe 

la Programul 

FLEX 2022-2023.

Este vorba despre un pro-

gram fi nanţat de către De-

partamentul de Stat al Sta-

telor Unite ale Americii, ca-

re îşi propune să ofere lice-

enilor din România ocazia 

de a studia la un liceu ame-

rican şi de a locui împreună 

cu o familie americană pe 

parcursul anului şcolar 

2022-2023.

Participarea la Programul 

FLEX, afl at acum în al 7-lea 

an de existenţă în România, 

este gratuită. În anii de im-

plementare anteriori, FLEX 

România a oferit bursa către 

zeci de liceeni români din 

mai multe judeţe ale ţării, 

aceştia fi ind repartizaţi la li-

cee din state precum Washin-

gton, Texas, Colorado, Cali-

fornia, Hawai, Iowa şi Flori-

da. Programul se adresează 

în egală măsură şi liceenilor 

cu dizabilităţi.

Studii la un liceu american

Fiecare bursier va locui 

timp de un an împreună cu o 

familie americană şi va stu-

dia la un liceu american, a-

vând toate costurile acoperi-

te prin program. La întoarce-

rea în România, anul de liceu 

petrecut în SUA poate fi  recu-

noscut şi echivalat.

Criterii de eligibilitate 
pentru elevi:
• au cetăţenie română;

• sunt născuţi între 15 iulie 

2004 şi 15 Iulie 2007;

• sunt actualmente în clasele 

a IX-a, a X-a sau a XI-a;

• studiază engleza în liceu;

• îndeplinesc criteriile pentru 

a obţine viza SUA şi nu au 

stat în SUA mai mult de 3 luni 

în ultimii 5 ani.

Cum şi când să aplici?

În toamna anului 2021 pro-

gramul FLEX va efectua in 

mediul ONLINE procesul de 

selecţie a bursierilor pentru 

anul academic 2022-2023. Can-

didaţii interesaţi de program 

şi care îndeplinesc condiţiile 

eligibilitate sunt invitaţi în pe-

rioada 13 septembrie – 15 oc-

tombrie 2021 să participle la 

procesul de selecţie ce va con-

sta în 3 runde, astfel:

RUNDA 1: Această rundă 

va include o aplicaţie online 

preliminară şi 3 întrebări de 

tip eseu care trebuie fi naliza-

te şi trimise în termen de 10 

zile de la începerea aplicaţi-

ei. Aplicatia online este dis-

ponibilă la adresa: https://ais.

americancouncils.org/fl ex.

RUNDA 2: Dupa trimiterea 

aplicatie online, elevii vor fi  

invitaţi să participe la un test 

online de limba engleză

RUNDA 3: Această etapă 

de semi-fi nală va începe în lu-

na noiembrie şi va include un 

interviu, încă 3 întrebări de 

tip eseu, un test complet de 

limba engleză şi o aplicaţie ce 

va trebui completată personal 

de către fi ecare elev.

Liceenii din România pot studia 
şi locui în SUA. Cum pot aplica?

CITEȘTE DESPRE PROGRAM AICI

În perioada 24-26 septem-

brie, clujenii se pot bucu-

ra de piaţa volantă de pe 

platoul Sălii Sporturilor 

„Horia Demian”, cu oca-

zia Zilelor Recoltei.

Manifestarea, derulată prin 

intermediul Asociaţiei Produs 

de Cluj, se va desfăşura pe 

platoul Sălii Sporturilor „Ho-

ria Demian” din Cluj-Napo-

ca, cu un program zilnic cu-

prins între orele 9.00 şi 20.00.

„Ne bucurăm să putem or-

ganiza şi în acest an Zilele Re-

coltei. Toţi cei implicaţi, de la 

administraţie la instituţiile ca-

re au grijă să fi e respectate re-

gulile impuse de pandemie, 

au colaborat foarte bine şi efi -

cient astfel încât producătorii 

să îşi poată prezenta fructele, 

legumele sau conservele, iar 

clujenii să aibă ocazia de a 

achiziţiona rapid toate cele 

necesare pentru iarnă”, a 

transmis Alin Tişe, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj.

La ediţia din acest an a Zi-

lelor Recoltei la Cluj-Napoca 

vor participa doar aproxima-

tiv 100 de producători locali, 

care vor aduce la târg fructe 

şi legume de sezon, conserve, 

dar şi obiecte de artizanat.

Astfel, gospodinele vor 

avea ocazia să achiziţione-

ze direct de la producători 

întreaga gamă de produse 

necesare preparării murătu-

rilor sau zacuştilor, precum 

şi fructe pentru a fi  sigure 

că dulceţurile şi compoturi-

le nu vor lipsi din cămară. 

Gurmanzii vor putea alege 

între turtă dulce, prăjituri şi 

ciocolată de casă, brânzeturi 

şi produse din carne prepa-

rate ca la mama acasă.

În conformitate cu nor-

mele legale în vigoare, acce-

sul în incinta târgului va fi  

condiţionat de purtarea măş-

tilor de protecţie şi respec-

tarea distanţării sociale. In-

trarea şi ieşirea din târg vor 

fi  marcate distinct şi la fi e-

care stand vor fi  amplasate 

dozatoare cu soluţii pentru 

dezinfectarea mâinilor.

Zilele Recoltei revin la Cluj-Napoca. 
Ce restricții se impun participanților?

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

O hală de aproximativ 

600 de metri pătraţi a luat 

foc, marţi dimineaţa, în 

zona Tăietura Turcului, 

fi ind nevoie de interven-

ţia mai multor echipaje 

de pompieri din cadrul 

ISU Cluj. Deşi nu au fost 

victime, pagubele materi-

ale sunt semnifi cative.

„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, 

marţi dimineaţa.

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă Cluj a mai adă-

ugat că „nu sunt informaţii 

referitoare la existenţa unor 

elemente care prin natura lor 

să degajeze gaze toxice. S-a 

transmis mesaj Ro-Alert pri-

vind degajările abundente de 

fum către terminalele mobile 

din municipiul Cluj-Napoca 

şi localitatea Baciu”.

Hala are o suprafaţă de cir-

ca 600 mp, iar înăuntru func-

ţionează mai mulţi operatori 

economici cu funcţiuni mul-

tiple. Flăcări uriaşe au putut 

fi  văzute din mai multe părţi 

ale oraşului, iar clujenii au 

primit mesaje RO-Alert pen-

tru a ţine geamurile închise.

„Solicitarea pentru inter-

venţia pompierilor a fost rea-

lizată în jurul orei 6.00 dimi-

neaţa, iar la faţa locului a fost 

dislocat un dispozitiv de stin-

gere mărit, constituit din pa-

tru autospeciale cu apă şi spu-

mă, două autospeciale pentru 

intervenţii şi salvări de la înăl-

ţimi şi un echipaj SMURD. 

În momentul sosirii la faţa 

locului pompierii au găsit ha-

la, cu o suprafaţă de cca 

3000mp, cuprinsă în totalita-

te de fl ăcări, şi degajări abun-

dente de fum.

Flăcările au fost lichidate 

în jurul orei 11, astfel încât o 

parte dintre forţele de inter-

venţie s-au retras la bază”, a 

transmis ISU Cluj.

Protecţia Mediului Cluj a 

anunţat că nu a fost afectată 

calitatea aerului în urma in-

cendiului de la Tetarom.

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.

Cum arată hala distrusă de la Tetarom?
O filmare realizată cu drona arată ce a rămas în urma incendiului devastator de marți 
dimineață care a cuprins din hală a parcul industrial Tetarom I

O hală de aproximativ 600 de metri pătraţi a luat foc, marţi dimineaţa, în zona Tăietura Turcului, fi ind nevoie de intervenţia mai multor echipaje de pompieri

ISU CLUJ 

„Din cercetările 
efectuate până acum 
nu s-au identifi cat 
la locul incendiului 
elemente sau 
materiale care să 
degaje gaze nocive, 
în urma arderii, iar 
mesajul de avertizare 
a conținut recomandări 
de protejare împotriva 
inhalării fumului dens 
degajat acolo. Cel mai 
probabil, acesta a fost 
favorizat de arderea 
izolației halei metalice, 
respectiv polistiren, 
care a fost adusă la 
punctul de aprindere 
de către temperaturile 
ridicate generate de 
arderea generalizată 
a materialelor 
celulozice și produselor 
de menaj depozitate 
în cantități mari acolo“

VEZI VIDEO AICI
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Ministrul afgan de exter-

ne numit de talibani, 

Amir Khan Muttaqi 

(foto), a solicitat într-o 

scrisoare să se adreseze 

Adunării Generale a ONU 

în numele Afganistanului, 

transmite miercuri AFP.

Ambasadorul fostului gu-

vern de la Kabul a solicitat de 

asemenea să ia cuvântul, a 

adăugat purtătorul de cuvânt 

al secretarului general al ONU, 

Stephane Dujarric.

ONU nu a decis deocam-

dată cine va reprezenta aceas-

tă ţară la sesiunea Adunării 

Generale din acest an, care s-

a deschis marţi la New York 

şi care va dura o săptămână.

Cele două cereri concuren-

te sunt gestionate de comisia 

de acreditare, a adăugat Du-

jarric fără a preciza dacă a-

ceastă comisie se va întruni 

până luni, ultima zi în care li-

derii statelor membre au po-

sibilitatea să intervină în ca-

drul sesiunii anuale.

Pe 15 septembrie, secretarul 

general al ONU, Antonio Guter-

res, a primit o scrisoare din par-

tea actualei reprezentanţe per-

manente a Afganistanului, sem-

nată de ambasadorul său, Ghu-

lam Isaczai, care apare ca şef al 

delegaţiei la Adunarea Genera-

lă, conform sursei citate.

Ulterior, pe 20 septembrie, 

Antonio Guterres „a primit o 

scrisoare cu antet din partea 

ministerului de externe al Emi-

ratului Islamic al Afganistanu-

lui”, semnată de şeful diplo-

maţiei desemnat de talibani 

după preluarea puterii la mij-

locul lunii august.

Amir Khan Muttaqi cere să 

participe, a adăugat purtăto-

rul de cuvânt, fără a preciza 

dacă intenţionează să se de-

plaseze la New York sau să 

intervină printr-o înregistrare 

video, variantă acceptată anul 

acesta din cauza pandemiei 

de COVID-19.

În scrisoare, ministrul af-

gan de externe a subliniat 

că preşedintele Ashraf Ghani 

a fost „răsturnat” şi că ţări-

le din întreaga lume „nu-l 

mai recunosc ca preşedin-

te” al Afganistanului.

Potrivit scrisorii, un purtă-

tor de cuvânt al talibanilor de 

la Doha, Suhail Shaheen, es-

te numit ambasador al Afga-

nistanului la ONU.

Majoritatea guvernelor din 

întreaga lume nu a recunos-

cut încă guvernul numit de 

talibani, condiţionând recu-

noaşterea de îndeplinirea mai 

multor condiţii, printre care 

respectarea drepturilor feme-

ilor şi angajamentul de a per-

mite să părăsească Afganista-

nul celor care doresc.

Comisia de acreditare este 

formată din Rusia, China, Sta-

tele Unite, Suedia, Africa de 

Sud, Sierra Leone, Chile, Bhu-

tan şi Bahamas.

În cazul a două cereri de 

reprezentare diplomatică din 

partea unui stat membru, pâ-

nă acum membrii comitetu-

lui s-au abţinut deseori să 

decidă pe fond, direcţionând 

solicitările către Adunarea 

Generală pentru ca aceasta 

să se pronunţe cu ocazia unui 

vot, a indicat pentru AFP 

o sursă diplomatică.

Talibanii cer să se adreseze 
ONU în numele Afganistanului

Un cutremur cu magnitudi-

nea de şase grade pe scara 

Richter s-a produs mier-

curi dimineaţa în apropie-

re de Melbourne, 

în Australia, provocând 

daune clădirilor 

şi fi ind resimţit în toate 

statele vecine, 

informează Reuters.

Epicentrul cutremurului s-a 

situat în apropierea localităţii 

Mansfi eld din statul Victoria, 

la aproximativ 200 km nord-est 

de Melbourne, la o adâncime 

de zece kilometri, a anunţat 

Geoscience Australia.

Postul de radio 3AW a pos-

tat o fotografi e cu moloz pe 

una dintre străzile principale 

din Melbourne, iar locuitori din 

părţile de nord ale oraşului au 

anunţat pe reţelele sociale că 

au rămas fără curent electric, 

în timp ce alţii au informat că 

au fost evacuaţi din clădiri.

Cutremurul a fost resimţit 

inclusiv în Adelaide, la o dis-

tanţă de 800 kilometri, dar şi 

la Sydney, la 900 km distan-

ţă. Nu există informaţii des-

pre pagube sau răniţi în afa-

ra oraşului Melbourne.

Peste jumătate din cele 25 

de milioane de locuitori ai 

Australiei trăiesc în sud-estul 

ţării, într-un perimetru ce cu-

prinde oraşele Adelaide, Mel-

bourne şi Sydney. Primarul 

din Mansfi eld, Mark Holcom-

be, a declarat că în momen-

tul producerii seismului se 

afl a în biroul său de la fermă, 

de unde a a fugit afară.

„Am mai trecut prin cu-

tremure în străinătate şi mi 

s-a părut că a durat mai mult 

decât am experimentat îna-

inte”, a declarat Holcombe 

pentru ABC.

„Un alt lucru care m-a sur-

prins a fost cât de zgomotos 

a fost. Un huruit ca şi cum a 

trecut un camion mare”.

Primarul a spus că nu ştie 

despre vreo pagubă gravă 

în apropierea epicentrului 

cutremurului, deşi unii lo-

cuitori au raportat proble-

me cu telecomunicaţiile. Nu 

a fost emisă nici o amenin-

ţare de tsunami pentru con-

tinentul australian, insule 

sau teritorii, potrivit unui 

comunicat al Biroului aus-

tralian de meteorologie.

Seism puternic, 
în apropiere de Melbourne

Serghii Şefi r, principalul 

consilier al preşedintelui 

ucrainean Volodimir 

Zelenski, a fost vizat 

miercuri de o tentativă 

de asasinat, persoane 

necunoscute deschizând 

focul asupra maşinii care 

îl transporta, au comuni-

cat autorităţile 

şi poliţia ucrainene.

„Maşina a fost atinsă de 

mai mult de zece gloanţe. Şo-

ferul a fost rănit”, a indicat 

poliţia ucraineană pe Face-

book, adăugând că o operaţi-

une specială este în curs de 

de desfăşurare pentru captu-

rarea atacatorilor, fi ind acti-

vat planul „Sirena” pentru si-

tuaţii de urgenţă.

Potrivit unui responsabil al 

Ministerului de Interne, An-

ton Gheraşcenko, şoferul, a 

fost „grav rănit” de tirurile 

trase „dintr-o pădure, din ar-

me automate, în timp ce ma-

şina era în mişcare”.

El nu a spus nimic despre 

starea lui Şefi r, dar potrivit 

unui responsabil al majorită-

ţii prezidenţiale din Rada Su-

premă (parlamentul unicame-

ral), David Aramahia, acesta 

„este în viaţă şi nevătămat”, 

chiar dacă în „stare de şoc”.

Atacul a avut loc în jurul 

orei locale 10:00 (07:00 GMT) 

în apropiere de localitatea Les-

niki, în regiunea capitalei Kiev, 

conform aceleiaşi surse.

Autorităţile au lansat o an-

chetă pentru „tentativă de asa-

sinat”, a indicat la rândul său 

procurorul general Irina Ve-

nediktova, care s-a deplasat 

la faţa locului.

Un alt consilier prezidenţi-

al, Mihailo Podoliak, a decla-

rat pentru agenţia de presă In-

terfax-Ukraina că „asociază 

clar” acest atac cu „campania 

agresivă şi belicoasă împotriva 

politicii promovate de şeful sta-

tului”. El a promis continuarea 

luptei „antioligarhice şi împo-

triva crimei organizate”.

Reacţia președintelui 
ucrainean

Preşedintele ucrainean, Vo-

lodimir Zelenski, spune că nu 

ştie cine s-a afl at în spatele 

tentativei de asasinat asupra 

consilierului săi, miercuri, dar 

că „ar putea fi  vorba de puteri 

interne sau externe”, relatea-

ză Reuters. În acelaşi timp, 

Kremlinul a transmis că „ori-

ce sugestii că Rusia ar fi  im-

plicată în această tentativă nu 

au nicio legătură cu realitatea”.

Primul ofi cial ucrainean ca-

re a sugerat implicarea Rusiei 

a fost şeful partidului lui Ze-

lenski, Oleksandr Korniienko.

Purtătorul de cuvânt al Kremli-

nul, Dmitri Peskov, a reacţionat 

la acuzaţii, spunând că „nu au 

nicio legătură cu realitatea”.

Volodimir Zelenski, afl at în 

acest timp la Adunarea Gene-

rală a ONU, a spus că nu ştie 

cine s-a afl at în spatele atacu-

lui dar a vorbit de posibilitatea 

ca el să fi  fost pus în aplicare 

de „puteri interne sau externe”.

„Sincer, nu ştiu cine se afl ă 

în spatele acestui atac. Cine 

sunt aceste puteri? Poate sunt 

interne, poate externe. Să-mi 

dai bună ziua cu focuri de ar-

mă din pădure ţintite spre ma-

şina prietenului meu înseam-

nă slăbiciune”, a declarat pre-

şedintele Ucrainei.

Tentativă de asasinat împotriva 
unui consilier ucrainean
Mașina principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski, 
Serghii Şefir, a fost ținta unei rafale de gloanțe, miercuri

Mașina principalului consilier al președintelui Volodimir Zelenski a fost ținta unei rafale de gloanțe

Mai multe tentative de asasinat - reușite sau 
nu - au vizat ofi ciali politici și jurnaliștiîn 
Ucraina în ultimii ani. În Ucraina a izbucnit un 
război, în 2014, în est, între separatiști proruși, 
susţinuţi de Moscova, acuză Kievul și 
Occidentul, și forţe guvernamentale ucrainene.
Înainte să devină președinte, în 2019, 
Volodimir Zelenski era un actor celebru și a 
jucat rolul unui președinte ucrainean într-un 
serial televizat. Serghii Șerif era asociatul său 
în cadrul societăţiide producţie.
Președintele ucrainean se afl ă în acest mo-
ment într-o vizită de lucru la New York, în 
SUA, unde urmează să susţină o alocuţiune la 
sesiunea Adunării Generale a ONU și are pro-
gramate o serie de întrevederi cu lideri mon-
diali în marja reuniunii. Din delegaţia preșe-
dinteluiucrainean face parte și șeful adminis-
traţiei sale, Andrii Ermak, potrivit Unian.

Mai multe tentative în Ucraina, în ultimii ani
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Ford Motor a anunţat 

majorarea capacităţii de 

producţie pentru modelul 

F-150 Lightning, în urma 

cererii ridicate pentru 

camioneta electrică, îna-

intea lansării din primă-

vara anului viitor, trans-

mite Reuters.

Pentru îndeplinirea obiecti-

vului, producătorul auto ame-

rican va angaja 450 de angajaţi 

şi va investi 250 milioane de 

dolari la cele trei facilităţi de 

producţie din Michigan, SUA.

Până acum, sunt peste 

150.000 de rezervări pentru mo-

delul Lightning, versiunea elec-

trică a celui mai bine vândut 

model Ford, camioneta F-150.

„Interesul din partea pu-

blicului a depăşit cele mai ri-

dicate aşteptări”, a afi rmat 

preşedintele executiv Bill Ford.

Ford are ca obiectiv o pro-

ducţie anuală de peste 80.000 

de unităţi în 2024, faţă de 

precedenta ţintă, de peste 

40.000, au declarat pentru 

Reuters surse care au dorit 

să-şi păstreze anonimatul.

Anul viitor, ar urma să 

fie fabricate aproximativ 

15.000 de modele, după lan-

sarea camionetei electrice 

în primăvară, şi aproxima-

tiv 55.000 în 2023. În urma 

lansării celei de-a doua ge-

neraţii a Lightning în 2025, 

ţinta anuală va fi de apro-

ximativ 160.000 de unităţi.

Ford Motor a anunţat recent 

majorarea investiţiilor în vehicu-

le electrice şi autonome la 29 mi-

liarde de dolari, chiar dacă pe 

ansamblul anului trecut a rapor-

tat pierderi nete de 1,3 miliarde 

de dolari, sau 0,32 dolari pe ac-

ţiune, faţă de un profi t modest 

în 2019, de 0,01 dolari per titlu.

Ford îşi va dubla investi-

ţiile în vehicule conectate, 

urmând să investească 22 

miliarde de dolari în electri-

fi care până în 2025. Anul tre-

cut, Ford anunţase că va fa-

ce investiţii de 11 miliarde 

de dolari pentru a lansa 40 

de modele de automobile 

electrice şi hibride.

De asemenea, compania va 

investi şapte miliarde de do-

lari în dezvoltarea tehnologiei 

pentru vehicule autonome.

Ford, al doilea mare produ-

cător auto din SUA, este pre-

zent şi pe piaţa din România.

Ford majorează capacitatea de 
producţie pentru camioneta Lightning

Datele statistice sunt vala-

bile pentru cele 27 

de state membre ale 

Uniunii Europene, plus 

Marea Britanie şi ţările 

din Asociaţia Europeană 

a Liberului Schimb 

(EFTA), respectiv Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia 

şi Elveţia.

Un număr de 724.710 de 

autoturisme au fost înmatri-

culate în august în Europa, 

comparativ cu 884.525 în pe-

rioada similară din 2020.

În august, piaţa auto din 

România a înregistrat o creş-

tere cu 44,6%, fi ind înmatri-

culate 16.129 autoturisme, fa-

ţă de 11.157 vehicule în peri-

oada similară din 2020.

Scăderi semnifi cative 
în luna august

Primele cinci pieţe europe-

ne au raportat scăderi semni-

fi cative în august, pe fondul 

defi citului de semiconductori: 

Spania (28,9%), Italia (27,3%), 

Germania (23%), Marea Bri-

tanie (22%) şi Franţa (15%), 

arată datele ACEA.

În sectorul auto din UE sunt 

14,6 milioane de angajaţi (di-

rect şi indirect), reprezentând 

6,7% din toate locurile de 

muncă din blocul comunitar. 

De asemenea, 11,5% din lo-

curile de muncă din industria 

UE – aproximativ 3,7 milioa-

ne – sunt în sectorul auto.

Înmatriculările de autotu-

risme noi în Europa au cres-

cut cu 12,7% în primele opt 

luni din 2021, comparativ cu 

perioada similară din 2020, 

când vânzările au fost afecta-

te de restricţiile introduse pen-

tru a stopa extinderea pande-

miei de coronavirus (CO-

VID-19) şi de incertitudinile e-

conomice globale.

Un număr de 8,188 mili-

oane autoturisme au fost în-

matriculate în perioada ia-

nuarie-august 2021 în Euro-

pa, comparativ cu 7,267 mi-

lioane în perioada similară 

din 2020.

Ce ţări au înregistrat 
creşteri?

Cele cinci mari pieţe europe-

ne au înregistrat creşteri în pri-

mele opt luni din 2021, de la 

30,9% în Italia, 20,3% în Ma-

rea Britanie, 12,8% în Franţa, 

12,1% în Spania şi 2,5% în Ger-

mania, conform datelor ACEA.

În perioada ianuarie-august 

2021, piaţa auto din România 

a înregistrat o creştere cu 

6,9%, fiind înmatriculate 

78.991 autoturisme, faţă de 

73.722 vehicule în perioada 

similară din 2020.

Numărul înmatriculărilor 

de autoturisme noi în Europa 

a scăzut cu 24,3% anul tre-

cut, la 11,96 milioane, cel mai 

sever declin anual de când se 

publică aceste date, în timp 

ce România a raportat un re-

cul de 21,8%.

Tot mai mulţi români 
vor maşini hybrid

Aproximativ 49% dintre ro-

mânii care intenţionează să-şi 

achiziţioneze o maşină în vii-

torul apropiat doresc ca aceas-

ta să fi e nouă, 20% le iau în 

considerare pe cele de tip 

hybrid plug-in şi 12% pe cele 

full electric, potrivit unui stu-

diu realizat de Mercury Resear-

ch pentru ING Bank România.

În ceea ce priveşte resurse-

le fi nanciare, 74% dintre ro-

mânii care se gândesc să cum-

pere o maşină iau în conside-

rare un credit de nevoi perso-

nale sau un împrumut desti-

nat vehiculelor.

România, cel mai semnificativ avans 
al vânzărilor auto din Europa, în august
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 18,1% în august, comparativ cu perioada similară 
din 2020, în timp ce România a raportat cel mai semnificativ avans

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut cu 18,1% în august

Vânzările de autoturisme Dacia în Europa (UE plus Marea Britanie 
și ţările EFTA) au înregistrat în august un declin de 8,2%, dar cota 
de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 4,3%, de la 
3,9% în perioada similară din 2020, conform statisticilor Asociaţiei 
Constructorilor Europeni de Automobile.
Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale 
Uniunii Europene, plus Marea Britanie și ţările din Asociaţia 
Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia și Elveţia.
Un număr de 31.279 de autoturisme Dacia au fost înmatriculate lu-
na trecută în Europa, comparativ cu 34.061 în august 2020.
Grupurile franceze Renault și Stellantis au raportat în august scăderi 
ale vânzărilor de 22,6% și, respectiv, 29,4%, în timp ce grupurile 
germane Volkswagen și Daimler au înregistrat un declin de 14,3% 
și, respectiv 37,3%. Livrările Ford au scăzut luna trecută cu 37,9%.
Vânzările de autoturisme Dacia au înregistrat un avans de 5,7% în 
Europa în primele opt luni din 2021, iar cota de piaţă a producăto-
rului de automobile a scăzut la 3,2%, de la 3,4%.
Un număr de 261.723 autoturisme Dacia au fost înmatriculate în 
primele opt luni din 2021 în Europa, comparativ cu 247.531 în peri-
oada similară din 2020.
Grupul Renault și compania Ford au raportat scăderi ale vânzărilor de 
5,3% și, respectiv, 4,5%, în timp ce Stellantis, Volkswagen și Daimler 
au înregistrat creșteri de 14,8%, de 14,5% și, respectiv 3,3%.
Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată 
în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorieta-
te pe piaţa auto europeană.

Vânzările de autoturisme Dacia 
în Europa au scăzut cu 8,2%
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GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 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 supli-
mentare sunaţi la tel. 
0788-287268.

SPAŢII

¤ Cumpăr garaj în cartierul Bu-
nă Ziua sau închiriez pe termen 
lung. Sunaţi la telefon 
0744-671950. (4.7)

TERENURI

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

0759-663204.

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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

(13/25)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese 
sau schimb cu unul nou, preţ 
50 RON. Pentru alte relaţii su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
maro, 1000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(6.7)

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

ELIECTRO

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

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

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

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de birou și pi-
zzerie, rafturi de culoare albă și 
venghe, tejghea, birouri, vitrină 
și mobilier de interior. Informații 
despre dimensiuni și preț la nr. 
de telefon 0762-258062.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, în stare bună. Preţ 
negociabil. Infomaţii la telefon 
0741-028813. (6.7)

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 absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (4.7)

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de 
turism, imobiliare sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

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

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

DIVERSE

¤ Vând prune bio, nestropite, 
roșii, bistrițe, grase galbene, pen-
tru gem, compot, magiun și pen-
tru țuică, dar se pot și confi a, 
foarte coapte, gust deosebit, cali-
tate. Se pot culege și de client, 
prețul diferă de cantitatea dorită 
și de urgența comenzii. Tel. 0762-
258062.

¤ Vând cosutum judo, culoare 
albă (15-17 ani), stare excepţio-
nală. Pentru înformaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând articole de îmbrăcămin-
te și încălțăminte pentru adulți 
și copii de 6-12 ani, articole de 
marochinărie, curele, portmo-
nee, borsete din piele naturală. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0762-258062. 

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

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

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

¤ Vând pomi și arbuști fructiferi, 
prune bitrițene, roșii și grași, 
meri, gutui, coacăze, cătină, go-
ji, afi ne, staloni căpșuni, 
blackberry. Sunați la telefon 
0762-258062.

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

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

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

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

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

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

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică, în data de 05.10.2021, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând din și la următoarele pre-
ţuri: Presă hidraulică, 3.091 lei; 
Mașină de echilibrat, 27.200 lei; 
Strung, 6.712 lei; Stand de pro-
bă, 7.065 lei; Freză, 7.039 lei; 
Pod rulant, 2 buc., 34.650 lei fi e-
care; Stivuitor, 3.519 lei; Instala-
ţie gaz Tub Radiant, 6.607 lei; Sis-
tem sufl antă, 11.906 lei; Megoh-
metru, 2.473 lei; Notebook din 
2013 - 447 lei; Autoutilitară Ford 
Tranzit, fabricat în 2008, diesel, 
nefuncţional, necesită reparaţii, 
13.217 lei; Autoturism Volvo S40, 
fabricat în 2006, diesel, 15.224 
lei; Autoutilitară DAF, LF45 170, 
fabricat în 2003, diesel, 22.352 
lei; Autoturism Mercedes Benz, 
C200, fabricat în 2008, diesel, ne-
funcţional, necesită reparaţii, 
16.207 lei; Motostivuitor, 6.669 
lei; Autotransformator, 6.350 lei. 
La toate preţurile afi șate se adau-
gă TVA. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 112, telefon 0741297623 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.
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Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 
25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

0264.59.77.00

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

ANUNŢ PUBLIC

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, SC FORESTAND SRL cu sediul în 
loc. Valea Drăganului, nr. 246A, jud. Cluj, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul ,, Atelier pentru tăierea şi rindeluirea lemnului „ la Punctul 
de lucru din loc. Valea Drăganului, nr. 246A, jud. Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul APM Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor nr. 99, biroul “Relaţii cu publicul” în zilele de luni – joi 
între orele 9:00-13:00, vineri între orele 9:00-12:00.

CONVOCATOR

Transilvania Agricultura CA Cooperativă Agricolă
CONVOACĂ

A.G.A., la sediul din Str. Dealului, nr. 3A, Cluj-Napoca, 
în data de 01.10.2021, pentru discutarea oportunităţii de 
angajare a unui credit punte de la Banca Transilvania, în 
vederea fi nanţării proiectului IDENTIFICAREA ŞI STUDIUL 
DE NOI VARIETĂŢI DE ALUN, DEZVOLTAREA UNUI PRODUS 
HORTICOL NOU PENTRU PIAŢA INTERNĂ ŞI EUROPEANĂ.

LICITAȚIE PUBLICĂ

C.I.I.-LIAHU DORU organizează licitaţie publică, 
competitivă cu strigare pentru vânzarea la 50% din valoarea 
de intrare în contabilitate a următorului bun:

-Sistem de redresare Maxi Sky, preţ de pornire 8.616,50 
lei exclusiv TVA.

Bunul se afl ă în proprietatea HAL SCHWARTZ SERVICE 
SRL societate în faliment, dosar 435/1285/2017.

Licitaţia va avea loc în 07.10.2021, ora 10:00, la sediul C.I.I. 
Liahu Doru din Botosani, str. 1 Decembrie nr.47, jud. Botoșani.

Persoanele interesate vor achiziţiona contra cost, caietul de 
sarcini ce conţine toate informaţiile necesare participării la licitaţie.

În cazul neadjudecării licitaţia se repetă de cinci ori la 
interval de două săptămâni, ora și locul sunt aceleași, respectiv: 
21.10.2021, ora 10:00, 04.11.2021, ora 10:00, 18.11.2021, 
ora 10:00, 02.12.2021, ora 10:00, 16.12.2021, ora 10:00.

Toţi cei care posedă un drept real asupra bunului scos la 
vânzare au obligaţia, sub sancţiunea decăderii, de a face 
licitatorului dovada acestuia, până în preziua licitaţiei.

Relaţii la tel. 0231.531.000, www.licitatii-insolventa.ro.

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 

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

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

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

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

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

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.10.2021, pe adresa de e-mail: ionela.
muresan@eon-asistcomplet.ro.

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

E.ON Asist Complet SA, cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 
Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul 
general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei 
relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei 
relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii 
suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet 
vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protectia-datelor și https://www.eon.ro/
politica-de-utilizare-cookie-uri.
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Ronaldo l-a depăşit 
pe Lionel Messi 
la capitolul venituri
Portughezul Cristiano Ronaldo l-a 
depășit pe argentinianul Lionel 
Messi în ierarhia fotbaliștilor cu cele 
mai mari venituri din lume, conform 
estimărilor pentru exerciţiul financiar 
2021/2022, publicate de revista 
economică americană Forbes.
Ronaldo, în vârstă de 36 ani, care 
s-a transferat în această vară de la 
Juventus Torino la Manchester 
United, va realiza venituri totale de 
125 milioane de dolari pe parcursul 
acestui sezon, din care 70 de mili-
oane dolari provenind din salarii și 
bonusuri după revenirea sa la gru-
parea de pe Old Trafford.
Restul sumei provine din contracte-
le personale de sponsorizare și par-
teneriatele cu branduri precum 
Nike, Herbalife și Clear, între altele. 
Doar trei alţi sportivi în activitate re-
ușesc să atragă mai mulţi bani din 
activităţile comerciale: tenismanul 
Roger Federer (90 milioane dolari), 
baschetbalistul LeBron James (65 
milioane dolari) și jucătorul de golf 
Tiger Woods (60 milioane dolari), 
subliniază Forbes.
Portughezul l-a detronat în clasa-
mentul celor mai bine plătiţi fotba-
liști pe rivalul său argentinian Lionel 
Messi, care s-a despărţit de FC 
Barcelona după 21 de ani, sem-
nând luna trecută cu Paris 
Saint-Germain, unde va încasa 75 
de milioane de dolari în acest se-
zon, sumă care îl ajută să ocupe lo-
cul secund pe lista Forbes, cu veni-
turi totale de 110 milioane dolari.

„U” Cluj joacă cu 
Buzău în weekend
Handbaliștii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj primesc dumini-
că, 26 septembrie, vizita formaţiei 
ACS HC Buzău 2012, într-un meci 
ce contează pentru etapa a 4-a a 
Ligii Zimbrilor. Partida este progra-
mată de la ora 17:00 în Sala 
„Gheorghe Roman” din Parcul 
Sportiv „Iuliu Haţieganu” din Cluj.
Înaintea disputării acestei runde, 
adversarele sunt vecine de clasa-
ment, având 3 puncte fi ecare.
„Sper că până la ora jocului să 
avem lotul complet, deoarece după 
meciul cu CSM București s-au resim-
ţit câţiva jucători. Echipa are poten-
ţial, însă este nevoie de mai mult 
spirit de sacrifi ciu și organizare pen-
tru a câștiga un meci. Pentru noi 
salvarea de la retrogadare ar echi-
vala cu o clasare pe podium. Avem 
în faţă o mare provocare și trebuie 
cu toţii să luptăm și să credem. 
Dacă vom reuși să ţinem Buzăul la 
un 25 de goluri marcate, vom obţi-
ne punct sau puncte. În acest meci 
apararea și dorinţa mai mare de 
victorie va face diferenţa”, a sublini-
at Sergiu Cacoveanu, directorul 
sportiv al echipei clujene.
Întrucât sala nu îndeplinește con-
diţiile pentru prevenirea răspândi-
rii virusului Sars-Cov-2, partida se 
va desfășura fără spectatori.

Două meciuri 
amicale pentru 
voleibalişti
„Alb-negrii” pregătiţi de Romeo Lotei 
și Vlad negrean vor susţine două par-
tide de verificare în compania volei-
baliștilor de la CSU UVT Timișoara. 
Acestea sunt primele jocuri de pregă-
tire de la reunirea lotului.
Ambele meciuri se joacă la 
Timișoara. Primul joc este progra-
mat vineri, 24 septembrie, de la 
ora 17:00, iar cel de-al doilea se va 
disputa sâmbătă de la ora 10:00.

Pe scurt
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Naţionala feminină de fot-

bal a României a învins 

echipa Lituaniei cu scorul 

de 3-0 (2-0), marţi seara, 

la Mogoşoaia, 

într-un meci din Grupa G 

a preliminariilor 

Cupei Mondiale din 2023.

Tricolorele s-au impus 

prin golurile marcate de Mi-

haela Ciolacu (24 – penalty), 

după un fault comis asupra 

Ştefaniei Vătafu, şi de Lau-

ra Rus (36, 76), după pase 

furnizate de Florentina Olar 

şi Ştefania Vătafu.

Echipa antrenată de 

Cristian Dulca a avut şi o 

bară, în min. 33, prin Ioa-

na Bortan.

Maria Ficzay a bifat se-

lecţia cu numărul 100 la 

naţionala feminină, intrând 

astfel într-un club select 

din care fac parte deja ju-

cătoarele Florentina Olar, 

Olivia Oprea, Laura Rus şi 

Ioana Bortan.

România a obţinut a doua 

sa victorie din tot atâtea me-

ciuri în această campanie, du-

pă 2-0 cu Croaţia, săptămâna 

trecută, tot la Mogoşoaia.

În celelalte partide din 

grupă, Italia a surclasat 

Croaţia cu 5-0, în depla-

sare, iar Elveţia a disput 

cu 6-0 de Republica Mol-

dova, tot în deplasare.

Elveţia, Italia şi Româ-

nia au câte 6 puncte, de-

partajate de golaveraj, iar 

Lituania, Croaţia şi Repu-

blica Moldova nu au ni-

ciun punct, departajarea 

fiind făcută, de asemenea, 

de golaveraj.

Câştigătoarele celor 9 

grupe preliminare se vor 

califica direct la turneul 

final din Australia şi No-

ua Zeelandă. Ocupantele 

locurilor secunde vor dis-

puta un play-off în octom-

brie 2022, care va trimite 

încă două echipe la Mon-

dial şi o alta la barajul cu 

o naţională dintr-o altă 

confederaţie.

Dulca continuă rezultatele bune 
pe banca naționalei feminine

Jucătoarea română 

de tenis Simona Halep, 

afl ată în prezent pe locul 

14 în clasamentul WTA, 

a anunţat încheierea cola-

borării cu antrenorul aus-

tralian Darren Cahill.

„După şase ani minunaţi 

în care am lucrat împreu-

nă, Darren şi cu mine am 

decis să punem capăt cola-

borării noastre profesiona-

le. Îţi mulţumesc D pentru 

tot, pentru că m-ai făcut o 

jucătoare de tenis şi o per-

soană mai bună”, a trans-

mis Halep prin intermediul 

reţelei de socializare.

Halep şi-a început cola-

borarea cu Cahill în 2015, 

dar în 2019 cei doi au făcut 

o pauză, explicată de Cahill 

„din motive familiale”.

Alături de Darren Cahill, 

Halep a câştigat primul său 

titlu de Mare Şlem, în 2018, 

la Roland Garros, şi a înche-

iat doi ani consecutivi pe pri-

mul loc în clasamentul WTA, 

2017 şi 2018.

După despărţirea de Ca-

hill, românca a avut în 

2019 o scurtă încercare de 

a lucra cu belgianul Thi-

erry Van Cleemput, imedi-

at după Australian Open, 

dar cei doi au renunţat du-

pă turneul de la Doha, ex-

plicând ruptura printr-o 

lipsă de compatibilitate.

Simona Halep a 
încheiat colaborarea 
cu Darren Cahill

Cele două formaţii se due-

lează pentru a doua oară 

în această săptămână 

după ce luni au jucat 

meciul din Liga 1. Ambele 

echipe au ca obiectiv pri-

oritar campionatul şi ne 

aşteptăm să vedem mulţi 

jucători de rezervă la CFR 

Cluj şi Craiova.

Universitatea Craiova vs. 

CFR Cluj este duelul dintre 

câştigătoarea Cupei Români-

ei şi dar a Supercupei Româ-

niei, care speră să-şi menţină 

trofeul, respectiv campioana 

ţării, pe care a preluat-o din 

nou Dan Petrescu. Oltenii an-

trenaţi de Reghecampf speră 

să-şi ia revanşa pentru înfrân-

gerea din campionat şi să-şi 

elimine rivalii din cursa pen-

tru trofeul Cupei României.

Petrescu a anunţat 
că bagă rezervele

Dan Petrescu a anunţat du-

pă meciul de luni seara din 

Gruia că jucătorii care au in-

trat pe teren în meciul de cam-

pionat nu vor face deplasarea 

la Craiova. „Bursucul” va ape-

la la fotbalişti precum Anas 

Tahiri, Jonathan Rodriguez, 

Cristiano Figueredo, Ovidiu 

Hoban sau Fofana.

„Toţi cei care au jucat 

azi rămân la Cluj-Napoca. 

Fofana, Tahiri şi Rodriguez 

mi-au plăcut la antrenament 

şi o să fie titulari. La Rodri-

guez e o problemă cu lista. 

Eu nu am unde să îl pun pe 

Rodriguez, cum se întâm-

plă şi cu Tahiri şi Fofana. 

Mie îmi plac aceşti jucători, 

i-am văzut la antrenament, 

dar nu am unde să-i pun. 

Dacă se va mări lista, atunci 

vor juca. Rodriguez are vo-

ie să joace în Cupă şi în cu-

pele europene, este pe lis-

ta pentru Europa, deci va 

juca, o să-l vedeţi, e un bă-

iat excelent!Dacă se va mă-

ri lista, o să-i pun. Se pre-

gătesc excelent, demonstrea-

ză că vor să joace şi mie 

îmi place asta şi joi o să-i 

vedeţi pe toţi titulari în me-

ciul de Cupă”, a declarat 

Dan Petrescu la finalul me-

ciului disputat luni seară 

pe stadionul Dr. Constan-

tin Rădulescu.

CFR Cluj are un moral 
bun după victoria de luni

„Feroviarii” au şapte ti-

tluri, patru Cupe ale Româ-

niei şi tot atâtea Supercu-

pe. Dacă ar elimina-o pe 

Craiova, CFR Cluj ar putea 

spune că şi-a luat revanşa 

pentru înfrângerea din Su-

percupa României de anul 

acesta. Mai ales i-a învins 

pe olteni şi în ultima etapă 

de campionat.

Victoria cu Universitatea 

Craiova a fost prima pentru 

Dan Petrescu de la reinsta-

larea sa în funcţia de antre-

nor principal. Au fost două 

înfrângeri anterioare cu sco-

rul de 0-1, la FC Botoşani şi 

la Jablonec, în grupele Con-

ference League.

Contra Craiovei, CFR Cluj 

a arătat ceva mai bine faţă de 

jocurile precedente. Echipa 

din Gruia este pe prima pozi-

ţie în Liga 1. Dan Petrescu s-a 

declarat mulţumit de presta-

ţia jucătorilor săi.

Echipele probabile la 
meciul Craiova – CFR Cluj 

Universitatea Craiova: 
Lazar – Conte, Constantin, 

Bălaşa, Vătăjelu – Vina, Scre-

ciu, Fedele – Cimpanu, 

Markovic, Baiaram

CFR Cluj: Figueredo– Bu-

tean, Bouhenna, Ciobotariu, 

Ştefan – Sigurjonsson, Ho-

ban, Rodriguez – Gidea, Cos-

tache, Chipciu

CFR Cluj merge cu rezervele la Craiova 
pentru meciul din Cupa României
CFR Cluj joacă astăzi, de la ora 21:30, împotriva lui CSU Craiova pe arena Ion Oblemenco din Bănie

Dan Petrescu a anunţat că va trimite pe teren jucători care au evoluat mai puţin în acest sezon
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