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Un val de aer rece 
lovește România
Administraţia Naţională de Meteorologie a 
emis prognoza meteo pentru intervalul 27 
septembrie - 25 octombrie 2021.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Floreștiul investește 
în colectarea selectivă
Primarul comunei Floreşti a anunţat că în lo-
calitate au fost amplasate noi pubele pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Persoanele vaccinate 
nu mai stau în carantină
Persoanele vaccinate nu vor mai fi  obligate 
să stea în carantină dacă au intrat în contact 
direct cu un bolnav de COVID-19.  Pagina 7

SPECIAL 

Expoziţie de pălării unice
Clujenii sunt invitaţi la expoziţia de pălă-
rii unice, în memoria designerului Brigitta 
Dachmann.  Pagina 6
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

261 2.393 389 51 10 3
Situația epidemiologică în județul Cluj – 26 septembrie 2021
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Florin Cîţu: „Vom negocia cu toate 
partidele pentru a susţine Guvernul

ECONOMIE

Deficitul României în comerţul 
cu produse agroalimentare se adânceşte

Premierul Florin Cîțu spune 
că va discuta cu toate partidele 
pentru ca Guvernul să nu fi e 
dat jos de alianța celor din USR 
PLUS cu social democrații și 
membrii AUR. 

Întrebat dacă este luată în 
calcul rediscutarea tuturor 
mandatelor portofoliilor din 
Guvern dacă USR PLUS va ră-
mâne la guvernare, premierul 
Cîțu a răspuns: „Le luăm pe 
rând. Mai întâi, USR PLUS tre-
buie să scape de alianța cu 
AUR și PSD, apoi pot veni la 
masă cu noi și vom vorbi.

În acest moment guvernăm 
în situația în care suntem, cu 
miniștrii interimari. Vedem du-
pă ce decid cei din USR PLUS 
președintele, discutăm cu no-

ua conducere apoi. Până atunci 
nu cred că vom avea cu cine 
să discutăm pentru că nu știu 
exact. Dacă noua conducere nu 
va mai sta în alianțe cu AUR și 
PSD, discutăm”.

Întrebat, în continuare, ce se 
va întâmpla în eventualitatea în 
care USR PLUS va continua 
alianța cu AUR și PSD, cum va 
strânge voturile astfel încât să 
rămână la guvernare, premierul 
Florin Cîțu a răspuns: „Vom ne-
gocia cu toți cei care vor susține 
Guvernul, din toate partidele. 
Cu toate partidele vom negocia. 
Pe de o parte, avem USR care 
negociază cu PSD și AUR și 
atunci noi ce să facem? Să nu 
negociem cu ei?”.

Defi citul României în co-
merţul cu produse agroalimen-
tare a crescut cu peste 31% în 
primul semestru din acest an, 
comparativ cu perioada simi-
lară din 2020, depăşind 1,27 
miliarde de euro

În primele şase luni din 
2020, defi citul înregistrat în co-
merţul cu produsele agroali-
mentare a fost de 971,88 mili-
oane de euro.

România a exportat, în peri-
oada ianuarie – iunie 2021, pro-
duse agroalimentare în valoare 
de 3,63 miliarde de euro, în creş-
tere faţă de perioada similară 
din 2020, când încasările din ex-
porturile în ţările intra şi extra-
comunitare au au depăşit de 
3,42 miliarde de euro.

Pe de altă parte, pentru impor-
turile de produse agroalimentare 
s-au cheltuit în primele şase luni 
ale anului 2021 mai mult de 4,90 
miliarde de euro, în timp ce, în 
perioada similară din 2020, su-
mele au fost mai mici, totalizând 
4,39 miliarde de euro.

Conform datelor MADR, în 
topul alimentelor exportate ca-
re au adus cele mai multe înca-
sări în primul semestru din acest 
an au fost: porumbul, cu un to-
tal de 737,2 milioane de euro, 
grâu şi meslin (467 milioane de 
euro), ţigările de foi, trabucuri 
şi ţigarete (328,89 mil. euro), 
alte tutunuri şi înlocuitori de tu-
tunuri (265,16 mil. euro) şi se-
minţele de fl oarea-soarelui 
(250,95 de mil. euro).

„Slalom” printre mașini, în drum spre școală
Elevii clujeni sunt deseori nevoiți să meargă pe stradă, întrucât trotuarele sunt ocupate de mașini. 
Ce soluții propune un consilier local pentru remedierea problemei?  Pagina 3

Gustul copilăriei, 
la Festivalul Silvoiței

Organizat în weekend la Vultureni, Festivalul Silvoiței a atras mii de clujeni
Primul festival în care orașul și satul s-au întâlnit pentru a sărbători recolta bogată de peste an a reuşit 
să atragă un număr impresionant de participanţi, fiind declarat de către organizatori sold out. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Mai multe case din Beliş, 
mistuite de flăcări
În cursul nopţii trecute, 25 septembrie, 
trei case și trei anexe gospodărești au 
fost cuprinse de flăcări în localitatea 
Beliș, judeţul Cluj.
„Patru autospeciale de stins cu apă și 
spumă din cadrul unităţii noastre și una 
din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă al Primăriei Beliș, in-
tervin de la primele ore ale dimineţii 
pentru stingerea flăcărilor ce au cuprins 
trei case și trei anexe gospodărești din 
localitatea Beliș.
Solicitarea pentru intervenţia pompierilor a 
fost înregistrată în jurul orei 5.30, iar în 
momentul sosirii la faţa locului au găsit 
imobilele, construite pe structură de lemn, 
cuprinse în totalitate de fl ăcări.
Ocupanţii și animale au fost evacuaţi până 
la sosirea pompierilor, iar până în acest 
moment nu sunt anunţate persoane rănite 
în urma acestui eveniment.
Astfel, cele două case alipite, cu o supra-
faţă de circa 100 metri pătraţi, o casă de 
vacanţă, de circa 200 mp, o șură, o lem-

nărie și o poiată, cu o suprafaţă cumulată 
de circa 100 mp au fost distruse de flăcări 
și sunt desfășurate încă operaţiuni pentru 
desfacerea și stingerea focarelor ce ard 
mocnit precum și pentru înlăturarea efec-
telor negative ale incendiului”, au trans-
mis reprezentanţii ISU Cluj.

Accident la Raliul Clujului
Un accident a avut loc în cursul zilei de as-
tăzi, 26 septembrie, pe proba Dângău din 
cadrul Raliului Clujului 2021.
Pe ultima sută de metri a probei Dângău, 
echipajul cu numărul 580, Radu Lambrino 
și Andrei Aitculesei (Suzuki Swift Sport) a 
ieșit în decor.
Pentru că sloganul competiţiei a fost încă 
de la început „safety fi rst”, s-a hotărât ne-
utralizarea probei și parcurgerea acesteia 
în regim de etapă de către ultimele 13 
mașini. Deoarece copilotul a acuzat o stare 
de rău în urma incidentului, o ambulanţă 
din cadrul ISU a intervenit la faţa locului 
pentru a oferi îngrijiri medicale.
Atât pilotul, cât și copilotul sunt sub supra-
veghere medicală.

Închisoare pe viaţă pentru 
tânărul care şi-a ucis iubita
În vara anului trecut, Muhamed Iman Mustafa 
a ucis o tânără asistentă pe o stradă din 
Cluj-Napoca, motivul fi ind gelozia. Bărbatul a 
fost condamnat defi nitiv pentru fapta sa, ur-
mând să își petreacă restul zilelor în închisoare.
Judecătorii au decis în urma apelului ca 
bărbatul să fi e închis pe viaţă. De aseme-
nea, acesta va plăti daune familiei victimei 
în valoare de peste 280.000 de euro.
Expertiza psihiatrică la care a fost supus bărba-
tul a arătat că acesta avea discernământ la 
momentul săvârșirii faptei. El este acuzat acum 
de mai multe fapte, printre care omor califi cat 
și violare de domiciliu. Fapta s-a petrecut într-o 
noapte, la fi nalul lunii august 2020, atunci 
când tânăra, originară din Suceava, s-a întors 
la Cluj-Napoca. Bărbatul, orbit de gelozie, a în-
junghiat-o pe aceasta de mai multe ori, în pli-
nă stradă. Medicii ajunși la faţa locului nu au 
mai putut face nimic pentru a o salva, deoare-
ce tânăra pierduse deja prea mult sânge.
După comiterea faptei, anchetatorii au găsit 
mai multe texte ameninţătoare, chiar despre 
uciderea ei, în telefonul tinerei.

Pe scurt

Potrivit specialiştilor, 

a doua lună de toamnă 

debutează cu vreme mai 

rece în regiunile estice 

şi uşor mai caldă în cele 

vestice. Astfel, la începu-

tul lunii octombrie, valori-

le termice în estul ţării vor 

fi  uşor mai coborâte decât 

cele specifi ce perioadei, 

dar mai ridicate în vest. 

În rest, temperaturile vor 

fi  apropiate de cele norma-

le pentru această perioadă 

a anului. Luna septembrie 

se încheie cu vreme rece 

în toată ţara.

După un weekend cu tem-

peraturi de aproape 30 grade 

Celsius, săptămâna viitoare 

valorile termice vor marca o 

scădere în cea mai mare par-

te a ţării. Cerul va avea în-

norări şi va ploua în jumăta-

tea de sud-vest a teritoriului 

şi pe arii restrânse în rest.

27 septembrie – 
4 octombrie 2021

Valorile termice vor fi u-

şor mai coborâte decât ce-

le specifice pentru acest in-

terval, în regiunile estice, 

dar şi uşor mai ridicate în 

cele vestice, iar în rest vor 

fi apropiate de cele norma-

le pentru această perioadă. 

Cantităţile de precipitaţii 

vor fi excedentare în regi-

unile vestice dar şi defici-

tare în jumătatea estică a 

ţării, iar în rest vor fi apro-

piate de cele normale pen-

tru acest interval.

4 – 11 octombrie 2021

Temperaturile medii se 

vor situa în jurul celor nor-

male pentru această săptă-

mână, în toate regiunile. Re-

gimul pluviometric va fi u-

şor deficitar în regiunile ves-

tice, iar în rest va fi apropi-

at de cel normal pentru a-

ceastă perioadă.

11 – 18 octombrie 2021

Temperatura medie a aeru-

lui va avea valori apropiate 

de cele normale pentru acest 

interval, la nivelul întregii ţă-

ri. Cantităţile de precipitaţii 

vor fi  în general apropiate de 

cele normale pentru această 

perioadă, dar cu o tendinţă u-

şor defi citară, local.

18 – 25 octombrie 2021

Mediile valorilor termice 

se vor situa uşor peste cele 

specifi ce pentru această săp-

tămână, în cea mai mare par-

te a ţării. Regimul pluviome-

tric va fi  apropiat de cel nor-

mal pentru acest interval, în 

toate regiunile.

Un nor de poluanţi 
va acoperi România

Vulcanul din insula La Pal-

ma generează un nor de po-

luanţi care a ajuns şi în Ro-

mânia, duminică. Norul toxic 

a intrat în ţară prin vest, pe 

la Timişoara, şi se întinde pes-

te toată ţara până luni seară.

Potrivit digi24.ro, o canti-

tate mare de dioxid de sulf es-

te injectată spre Europa. Dio-

xidul de sulf aduce poluare su-

plimentară, o potenţială răci-

re a solului şi compuşi chimici 

secundari (acizi, sulfaţi, etc) 

care sunt aduşi la sol prin pre-

cipitare, precipitaţii şi infl uen-

ţează concentraţia ozonului, a 

explicat profesorul de fi zică.

„Modelele sunt în evoluţie. 

Acum, pare că norul de dioxid 

de sulf intră în România, prin 

vest, pe la Timişoara şi se va 

întinde peste toată ţară până 

luni seară, dacă nu apar alte 

evoluţii. Aceste efect e posibil 

să fi e mult mai important pe 

termen lung prin procesele ca-

re au loc la înălţimi foarte ma-

ri în timp, pot apărea compuşi 

chimici secundari şi de modi-

fi care măcar locală a acestor 

proprietăţi legate de aerosolii 

din atmosferă la înălţimi foar-

te mari, care produc efecte pe 

termen lung legate de climă”, 

a declarat pentru digi24.ro, Sil-

viu Gurlui profesor la Faculta-

tea de Fizică din Iaşi.

Profesorul de fi zică le re-

comandă persoanele care lo-

cuiesc în zona de vest a Ro-

mâniei, să poarte mască, de-

oarece sunt condiţii pentru o 

poluare mai mare.

Prognoza meteo în octombrie. 
Un val de frig lovește România.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo 
pentru intervalul 27 septembrie - 25 octombrie 2021

ELENA MATEESCU | directorul Administrației Naționale de 
Meteorologie 

„Începând de luni după-amiază, dar 
mai ales de marți o masă de aer rece 
va aborda din nou pentru câteva zile 
zona țării noastre. Trebuie să 
menționăm nopțile și diminețile reci pe 
parcursul zilelor de miercuri, joi și vineri 

când în depresiuni vom înregistra valori 
de 0 grade probabil chiar valori 
negative cel mult 10, 11,14 grade în 
vestul, sudul, sud-estul țării și în 
Moldova minime de 5-6 grade Celsius 
inclusiv în capitală 7-8 grade Celsius”.



luni, 27 septembrie 2021 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 3

Primăria Floreşti va închiria 

un spaţiu nou-nouţ pe care 

îl va transforma în creşă, 

urmând să deservească 

cel puţin 7 grupe de copii.

Administraţia fl oreşteană 

lucrează în continuare la una 

dintre cele mai mari proble-

me cu care se confruntă locu-

itorii comunei, adică lipsa lo-

curilor în creşă. Astfel, în ur-

mătoarea şedinţă de consiliu 

local, consilierii vor vedea un 

proiect de hotărâre pentru în-

chirierea unui spaţiu ce va fi  

transformat în creşă.

„Îmi doresc ca toţi copiii 

să poată învăţa în această co-

mună, să aibă parte de un în-

văţământ de calitate şi ne do-

rim să creştem gradul de în-

văţământ în comună. Pe lân-

gă toate măsurile pe care le-am 

luat pentru a veni în sprijinul 

celor care nu au prins un loc 

la creşa de stat în acest an, 

am găsit o modalitate prin ca-

re să putem închiria un spa-

ţiu care să deservească comu-

nitatea noastră ca şi creşă.

De aceea, voi propune vo-

tului Consiliului Local, în ur-

mătoarea şedinţă de consiliu 

local, un proiect de hotărâre 

pentru închirierea unui astfel 

de spaţiu care va deservi cel 

puţin 7 grupe de copii. Edu-

caţia, cultura şi sportul sunt 

investiţii în viitorul nostru!”, 

a transmis primarul Floreştiu-

lui, Bogdan Pivariu pe pagi-

na de Facebook.

Potrivit primarului din 

Floreşti, un alt proiect pe ca-

re acesta îl va supune dez-

baterii Consiliului Local es-

te acela de a permite acce-

sul cetăţenilor comunei Flo-

reşti pe terenurile de sport 

afl ate în administrarea şco-

lilor, conform unui regula-

ment, după orele de curs.

Soluţie pentru creşterea 
numărului de locuri 
la creşele din Floreşti

Bogdan Pivariu, primarul 

comunei Floreşti, a anun-

ţat că în localitate au fost 

amplasate noi pubele 

pentru colectarea selecti-

vă a deşeurilor.

Floreştenii vor avea două 

puncte de colectare ale deşe-

urilor amplasate pe strada Ste-

jarului, respectiv în zona pri-

măriei. În fi ecare locaţie se 

regăsesc trei pubele care co-

lectează separat deşeurile de 

hârtie/carton, plastic/metal, 

dar şi deşeuri reziduale.

„Una dintre direcţiile im-

portante pentru dezvoltarea 

comunei Floreşti este reali-

zarea şi implementarea u-

nei strategii care face tran-

ziţia spre o economie circu-

lară, ignorând modelul eco-

nomic linear extrage-pro-

du-foloseşte-aruncă.

Mă bucur să vă anunţ că 

am făcut primii paşi în acest 

sens şi am implementat o so-

luţie inteligentă de colecta-

re selectivă a deşeurilor! U-

nităţile inteligente sunt de 

ultimă generaţie, robuste, cu 

un design aspectuos, ce se 

integrează cu uşurinţă în o-

rice peisaj, având avantajul 

minimizării deşeurilor cu 

ajutorul presei interne, ast-

fel ele pot înmagazina o can-

titate de până la 5 ori mai 

mare decât o pubelă norma-

lă. În acest fel, operatorul de 

salubritate este scutit de cel 

puţin un drum, în vederea 

golirii pubelei, iar acest lu-

cru se traduce nu numai prin-

tr-o economie fi nanciară, dar, 

cel mai important aspect ca-

re ne aduce benefi cii nouă, 

fl oreştenilor, reducere polu-

ării aerului şi a emisiilor de 

CO2”, a transmis Pivariu.

Datorită sistemului de co-

municare GPS/GPRS, fieca-

re unitate este înrolată într-o 

platformă electronică de mo-

nitorizare a deşeurilor, ast-

fel că oricând pubela atin-

ge nivelul maxim de umple-

re, cei implicaţi în gestiona-

rea / golirea unităţilor vor 

fi informaţi. Unităţile sunt 

dotate şi cu panouri solare 

care captează energia sola-

ră şi o înmagazinează într-un 

acumulator, asigurând ener-

gia necesară funcţionării, fă-

ră costuri adiţionale.

Primăria Floreşti investeşte în colectarea selectivă

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca, pe perioada 

anului şcolar, trafi cul este 

intens, mai ales la primele 

ore ale dimineţii când părin-

ţii îşi duc copiii la şcoală. 

Cu toate acestea, principalul 

motiv pentru care părinţii 

aleg să-şi lase copilul direct 

în faţa şcolii este unul justi-

fi cat, deoarece avem cazuri 

concrete, în care copiii sunt 

nevoiţi să meargă pe mijlo-

cul drumului din cauza 

maşinilor parcate pe trotuar.

Elevii de la Titulescu, 
puşi zilnic în pericol

Consilierul local Alexandra 

Oană de la URS PLUS a dat 

exemplul Şcolii „Nicolae Titu-

lescu”, din cartierul Gheorgheni.

„Cum ajung elevii la cea mai 

mare şcoală gimnazială din 

Gheorgheni, Şcoala Titulescu?

Pe Aleea Borsec, ruta cea 

mai frecventată, copiii din pri-

mar şi gimnaziu se strecoară 

zilnic printre maşinile parca-

te şi cele din trafi c în drumul 

lor spre şcoală. Trotuarul lip-

seşte pe alocuri şi nimic nu 

delimitează spaţiul dedicat pi-

etonilor de cel dedicat maşi-

nilor. Situaţia se repetă, cel 

mai probabil, şi în cazul altor 

şcoli din municipiu.

Dacă lipsa trotuarelor este 

o problemă des întâlnită în 

multe cartiere ale Clujului, fap-

tul că ea se regăseşte şi în preaj-

ma şcolilor este însă inaccep-

tabil! Pe trasee circulate zilnic 

de sute de copii, nu ar trebui 

să ne asumăm niciun fel un 

risc rutier, iar părinţii nu ar 

trebui să aibă nicio emoţie cu 

privire la siguranţa copiilor lor!

Nu e de mirare că, în lip-

sa unor rute dedicate, clar 

marcate şi delimitate în ju-

rul instituţiilor de învăţă-

mânt, foarte mulţi părinţi 

aleg să îşi conducă copiii, de 

cele mai multe ori cu maşi-

na, până la poarta şcolii, ce-

ea ce nu face decât să gene-

reze şi mai mult trafi c.

Asistăm astfel la un cerc 

vicios – lipsa unor culoare pi-

etonale sigure constrânge mul-

te familii să circule cu maşi-

na, ceea ce conduce la o şi 

mai mare nesiguranţă pentru 

cei care aleg mersul pe jos”, 

a transmis Alexandra Oană.

Ce măsuri sunt propuse?

Consilierul local propune o 

serie de măsuri simple, adop-

tate deja de ţările europene pen-

tru sporirea siguranţei elevilor.

„Nu e nevoie să inventam 

soluţii noi pentru a rezolva a-

ceastă problemă – trebuie doar 

să implementăm şi la Cluj-Na-

poca ceea ce se întâmplă în 

alte oraşe europene, adică 

Străzi şcolare sigure!

Pentru aceasta avem ne-
voie de:
¤ trotuare generoase în jurul 

şcolilor;

¤ trasee dedicate elevilor, sem-

nalizate şi delimitate, astfel 

ca ei să se poată deplasa în 

siguranţă pe jos ;

¤ măsuri de limitare a vitezei 

în vecinătatea şcolii, iar aco-

lo unde este posibil pietona-

lizarea străzilor cu expunerea 

cea mai mare;

¤ corelarea traseelor CTP cu 

orarul elevilor, ca transpor-

tul în comun să devină o 

opţiune viabilă pentru ele-

vii de liceu;

¤ creşterea nivelului de con-

ştientizare în rândul părinţi-

lor în privinţa efectelor polu-

ării aerului generate de ma-

şini asupra sănătăţii copii-

lor”, a transmis Alexandra 

Oană, pe pagina de Facebook.

Drumul spre școală, o „cursă cu obstacole” 
pentru elevii din Cluj-Napoca
Elevii clujeni sunt nevoiți deseori să meargă pe carosabil pentru a ajunge la școală, trotuarele fiind 
ocupate de mașini parcate ilegal, este semnalul de alarmă tras de un consilier local

Primăria şi Consiliul Local 

Cluj-Napoca le propun elevi-

lor clujeni un proiect care îi 

încurajează să facă mişcare şi 

activitate fi zică.

În această săptămână, cur-

tea Şcolii Gimnaziale „Ion 

Agârbiceanu” din Cluj-Napo-

ca a fost plină cu copii care 

au participat la programul 

„Fugi în curtea şcolii”.

În următoarele patru săp-

tămâni alte două şcoli gim-

naziale şi două licee îşi vor 

deschide porţile cu activităţi 

sportive pentru copiii dornici 

de mişcare.

„Fugi în curtea şcolii” a-
re loc în fi ecare zi de sâm-
bătă şi duminică, în urmă-
toarele locaţii:
¤ 25-26 septembrie: Şcoala 

Gimnazială «Ion Agârbiceanu»

¤ 2-3 octombrie: Liceul de In-

formatică «Tiberiu Popoviciu»

¤ 9-10 octombrie: Şcoala Gim-

nazială «Ion Agârbiceanu»

¤ 16-17 octombrie: Liceul Te-

oretic «Onisifor Ghibu»

¤ 23-24 octombrie: Şcoala Gim-

nazială «Nicolae Titulescu»

Proiectul „Fugi în curtea 

şcolii” este susţinut fi nanciar 

de Primăria şi Consiliul local 

al Municipiului Cluj-Napoca.

Copiii pot participa în ca-

drul programului la variate 

jocuri din sporturi precum 

atletism, baschet, handbal, 

fotbal, precum şi jocurile co-

pilăriei: raţele şi vânătorii, lea-

pşa sau şotron. Acestea, fi -

resc, sub supravegherea adul-

ţilor responsabili de proiect.

Astfel de proiecte contri-

buie la sănătatea şi dezvolta-

rea armonioasă a copiilor şi 

pentru o parte dintre elevi, 

inclusiv la a redescoperi bu-

curia mişcării în aer liber.

Elevii clujeni, chemaţi 
la joacă în curtea şcolii
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Fostul lider al PNL Ludovic 

Orban a precizat că luni 

dimineaţă îi va înainta pre-

şedintelui PNL, Florin Cîţu, 

demisia sa din funcţia 

de preşedinte al Camerei 

Deputaţilor pentru ca aces-

ta să o poată înainta atunci 

când va exista posibilitatea 

refacerii majorităţii, astfel 

încât să existe garanţia 

că această funcţie 

va rămâne la liberali.

„Eu sunt un om de onoare 

şi un om de cuvânt. Am spus 

că îmi dau demisia. Luni di-

mineaţă, la ora 9,00, preşedin-

tele PNL va avea demisia mea 

la dispoziţie, cu posibilitatea 

de a o înainta când consideră 

că există posibilitatea reface-

rii majorităţii şi câştigării func-

ţiei de preşedinte al Camerei 

Deputaţilor de către PNL cu 

un alt candidat”, a declarat Or-

ban, duminică, după ce a vo-

tat la Consiliul Naţional al PNL.

El a explicat că, dacă şi-ar 

depune demisia la Camera De-

putaţilor, funcţia de preşedinte 

ar putea să fi e pierdută de PNL.

„Dacă eu îmi depun demi-

sia la Cameră, luni, marţi sau 

miercuri se organizează ale-

geri pentru funcţia de preşe-

dinte. Cum e situaţia în Came-

ra Deputaţilor astăzi şi în Par-

lament, în general, ca urmare 

a crizei politice provocate, exis-

tă riscul major ca PNL să piar-

dă poziţia de preşedinte al Ca-

merei. Eu sunt membru PNL 

şi obiectivul meu este ca şi du-

pă ce demisia mea va intra în 

vigoare funcţia de preşedinte 

al Camerei să rămână unui de-

putat al PNL. (...) Demisia es-

te un act unilateral, decizia 

mea de a demisiona este ire-

vocabilă, dar sunt membru 

PNL şi nu vreau să creez şan-

sa să se aleagă Ciolacu preşe-

dinte al Camerei sau vreun alt 

pesedist care va candida. La 

ora actuală, dacă se fac alegeri 

în Cameră, PNL nu are nicio 

garanţie că poate să păstreze 

preşedinţia”, a afi rmat Ludo-

vic Orban.

Fostul lider PNL a arătat 

că demisia lui este un gest 

normal. „Nu rămân la mâna 

lui Florin Cîţu. Este un gest 

normal şi fi resc să laşi la dis-

poziţia preşedintelui partidu-

lui care a fost ales să decidă 

când depune demisia respec-

tivă”, a subliniat Orban.

„Eu, luni dimineaţă, la ora 

9,00, mi-am depus demisia în 

mâna preşedintelui PNL. Este 

o decizie irevocabilă şi care va 

opera în momentul în care pre-

şedintele PNL va depune de-

misia respectivă. (...) Când îmi 

va cere, atunci îmi voi depune 

demisia. Demisia este dată, nu 

mai există cale de întoarcere. 

Eu sunt un om de onoare. O 

să rămân în funcţie până se for-

mează o majoritate parlamen-

tară care să împiedice alegerea 

unui pesedist în funcţia de pre-

şedinte al Camerei. (...) Cum 

va putea funcţiona Parlamen-

tul în sprijinul unui Guvern cu 

un preşedinte de la PSD? Eu 

asta nu o să accept niciodată. 

Eu nu fac cadouri PSD, din ca-

uza asta demisia este la dispo-

ziţia domnului Cîţu pentru a o 

opera în momentul în care avem 

majoritate şi garanţia că PNL 

va avea funcţia”, a reiterat Lu-

dovic Orban.

Întrebat dacă Florin Cîţu îi 

va cere luni să-şi depună de-

misia, el a spus că o va face 

cu siguranţă.

Orban: „Demisia din funcţia de preşedinte 
al Camerei, înaintată liderului PNL luni”

Daniel Buda a câştigat ale-

gerile în PNL pentru şefi a 

Curţii de arbitraj, potrivit 

rezultatelor ofi ciale. 

Preşedintele PNL Cluj a 

obţinut 2.381 de voturi faţă 

de cele 1.257 luate de Diana 

Morar, contracandidata sa.

Patru liberali anunţaseră că 

vor candida pentru funcţia de 

preşedinte al Curţii de Arbitraj 

a partidului: Daniel Buda – ac-

tualul deţinător al funcţiei, Cos-

tică Lupuşoru de la PNL Ba-

cău, avocatul Diana Morar şi 

Silviu Zetea. Silviu Zetea a 

anunţat sâmbătă că îşi retrage 

candidatura şi că va candida 

pentru preşedinţia României 

la alegerile din 2024.

„Voi fi  omul care va şti să 

spună nu ori de câte ori vom 

avea de a face cu încălcarea 

prevederilor statutare, chiar 

şi atunci când cineva îşi do-

reşte să facă lucrurile să mear-

gă mai bine. Chiar in atunci 

statutul trebuie să fie 

respectat”,ma afi rmat Buda.

Liderul PNL Cluj a folosit 

cele trei minute care i-au fost 

alocate pentru discurs pentru 

a-l felicita pe Florin Cîţu pen-

tru deciziile luate ca premier. 

El a dat garanţii că va veghea 

la unitatea PNL, din postura de 

preşedinte al Curţii de Arbitraj.

Silviu Zetea Gelu a anun-

ţat că îşi retrage candidatura, 

anunţându-şi în schimb, in-

tenţia de a candida la preşe-

dinţia României la scrutinul 

din 2024.

„Adresez provocarea în a 

susţine o altă candidatură de-

cât aţi gândi-o până acuma la 

cea mai înaltă demnitate în 

stat, motiv pentru care îmi 

anunţ de pe acuma candida-

tura pentru preşedinţia Româ-

niei şi îmi retrag candidatura 

pentru orice altă funcţie în par-

tid”, a anunţat Silviu Zetea.

Daniel Buda este europar-

lamentar şi preşedintele orga-

nizaţiei judeţene PNL Cluj, 

aducând în ultimii ani rezul-

tate remarcabile partidului în 

judeţul Cluj.

Daniel Buda a câștigat alegerile în PNL 
pentru șefia Curții de arbitraj

Premierul Florin Cîţu a 

câştigat cursa pentru şefi a 

Partidului Naţional 

Liberal. A obţinut aproape 

1.000 de voturi în plus 

faţă de contracandidatul 

său, Ludovic Orban, care 

a condus partidul până 

acum.

Sâmbătă, la Romexpo, a 

avut loc Congresul PNL. 

Aproape 5.000 de delegaţi din 

toată ţară şi-au exprimat op-

ţiunea de vot. Actualul 

prim-ministru al României a 

obţinut 2,878 voturi (60,2%) 

în timp ce contracandidatul 

său, Ludovic Orban, a obţi-

nut doar 1.898 voturi (39,7%).

Alegerea lui Florin Cîţu în 

fruntea Partidului Naţional Li-

beral poate prelungi criza po-

litică din România. USR PLUS 

condiţionează revenirea în co-

aliţia de guvernarea, alături 

de PNL şi UDMR, de plecarea 

lui Florin Cîţu din funcţia de 

prim-ministru al României, lu-

cru puţin probabil după ce 

acesta a fost ales preşedinte 

al PNL.

Potrivit Digi24.ro, USR 

PLUS a anunţat că nu îl mai 

sprijină politic pe Cîţu pentru 

funcţia de premier şi astăzi a 

reiterat faptul că nu va reve-

ni la guvernare dacă Cîţu ră-

mâne premier. Amintim că, 

pe 2 septembrie, USR PLUS a 

cerut demisia prim-ministru-

lui şi a ameninţat cu depune-

rea unei moţiuni de cenzură, 

pe care a şi depus-o la parla-

ment pe 3 septembrie, cu vo-

turi de la parlamentarii AUR.

Boc: „Să ducem partidul 
şi ţara la nivelul următor”

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat sâmbătă, la Congresul 

PNL, că Florin Cîţu este „o-

mul cuvântului dat şi respec-

tat”, menţionând că partidul 

nu se poate conduce numai 

cu „incantaţii şi lozinci”, ci 

cu performanţă în activitatea 

politică şi guvernare, iar pre-

mierul este garanţia unei ase-

menea politici.

„Numai uniţi şi împreună 

suntem puternici. PNL împre-

ună, toţi pentru România, toţi 

pentru PNL. Am avut o com-

petiţie internă, cele rele să se 

spele, cele bune să se adune. 

S-a depăşit de multe ori limi-

ta unei dezbateri, dar trecu-

tul nu îl putem schimba, în-

să viitorul este aici în mâini-

le dumneavoastră şi trebuie 

să prevaleze forţa dreptului, 

nu dreptul forţei. Într-o de-

mocraţie despre asta este vor-

ba. Aveţi fi ecare dreptul la vot 

şi acolo ne manifestăm opţi-

unile noastre. Aici este civili-

zat să ne ascultăm, să ne spu-

nem argumentele pentru ce 

susţinem un candidat sau al-

tul, liderul de echipă care de 

luni ne conduce pe toţi în spa-

tele lui pentru victoriile Par-

tidului Naţional Liberal şi pen-

tru modernizarea României”, 

a afi rmat Boc, în discursul de 

susţinere a candidaturii lui 

Florin Cîţu la preşedinţia PNL.

„Florin Cîţu – omul 
cuvântului dat şi respectat”

El a spus că Florin Cîţu es-

te premierul şi omul care fa-

ce ce spune.

„De ce Florin Cîţu? În pri-

mul rând că este premierul 

şi omul care ce spune face. 

A promis că nu creşte taxe, 

nu a crescut taxele, a promis 

că nu închide economia, nu 

a închis economia. Dragi pri-

mari, a promis PNDL-ul, îl 

avem în Monitorul Ofi cial şi 

se aplică, cu riscul pierderii 

mandatului de prim-minis-

tru. Cîţi alţii au făcut în man-

datul lor aşa ceva pentru Ro-

mânia şi pentru PNL?”, a spus 

Boc, adăugând că premierul 

este „omul cuvântului dat şi 

cuvântului respectat”.

Emil Boc a menţionat că 

moţiunea lui Florin Cîţu are 

patru proiecte mari de ţară, 

cel mai important fi ind stopa-

rea exodului forţei de muncă 

din România şi întoarcerea 

acasă a românilor.

De asemenea, el a spus că 

Florin Cîţu poate să ducă par-

tidul şi ţara „la nivelul urmă-

tor”, menţionând că PNL me-

rită locul unu.

„Domnului preşedinte Or-

ban, cu tot respectul cuvenit 

unui preşedinte de partid, îi 

mulţumesc pentru ceea ce a fă-

cut în aceşti ani pentru Parti-

dul Naţional Liberal, pentru că 

au fost lupte grele şi bătălii im-

portante pe care le-a purtat. 

Evident că în această opţiune 

eu mi-am manifestat opţiunea 

pentru domnul premier Florin 

Cîţu pentru că nu am fost de 

acord cu afi rmaţia domnului 

preşedinte Orban care a spus 

că 'dacă eu nu sunt bun, nici 

voi nu sunteţi buni'. Nu exis-

tă aşa ceva în democraţie. În-

totdeauna este cineva care poa-

te duce partidul la nivelul ur-

mător. Rezultatele de la ulti-

mele alegeri, din nefericire, 

ne-au confi rmat că atât poate 

domnul preşedinte Orban. 

Avem nevoie să ducem şi par-

tidul şi ţara la nivelul următor 

de victorii politice, iar acest lu-

cru îl poate realiza premierul 

Florin Cîţu, împreună cu PNL 

şi în parteneriat cu preşedinte-

le Klaus Iohannis. (...) Partidul 

nu se poate conduce numai cu 

incantaţii şi lozinci, ne trebuie 

performanţă în activitate poli-

tică şi guvernare, Florin Cîţu 

este garanţia unei asemenea 

politici”, a adăugat Boc.

El a criticat negocierile fă-

cute de Ludovic Orban la con-

stituirea coaliţiei. „Preşedin-

tele partidului şi partidul au 

fost unu la zero, adică preşe-

dintele PNL a luat şi funcţia 

de preşedinte al Camerei De-

putaţilor, partidul a luat zero. 

Nu tu Ministerul Dezvoltării, 

nu tu Fonduri europene, nu 

tu Ministerul Transporturilor. 

Cu ce să mai dezvoltăm Ro-

mânia?”, a mai spus Emil Boc.

Florin Cîțu este noul președinte al PNL
Florin Cîțu a câștigat conducerea Partidului Național Liberal la Congresul de sâmbătă. 
Prim-ministrul a obțiunt aproape 1.000 de voturi în plus față de Ludovic Orban.
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Terapia – o companie SUN 

PHARMA, cel mai mare 

producător de medica-

mente din România, 

îşi menţine angajamentul 

de a asigura accesul paci-

enţilor români la medica-

mentul antiviral folosit 

cu succes în tratarea for-

melor uşoare şi medii de 

COVID-19 şi anunţă dispo-

nibilitatea unui stoc 

de 1,3 milioane de tablete 

de FluGuard (favipiravir), 

care se afl ă în ţară, pen-

tru a răspunde nevoilor 

imediate în plin val 

patru al pandemiei.

În plus, Terapia este pre-

gătită şi de această dată să 

răspundă unei nevoi acute 

generate de creşterea alar-

mantă a numărului de noi 

cazuri COVID-19, prin fa-

bricarea şi importarea unor 

cantităţi – record de FluGu-

ard: 2,4 milioane de table-

te de FluGuard pot fi livra-

te de companie, chiar în 

primele 2 săptămâni ale lu-

nii octombrie.

Mai mult decât atât, pen-

tru asigurarea unor stocuri 

sufi ciente de FluGuard nece-

sare tratării pacienţilor infec-

taţi cu virusul SARS-CoV-2 în 

cel de-al patrulea val, com-

pania are capacitatea de a 

aduce în ţară în prima săptă-

mână din luna noiembrie o 

altă tranşă de 2,4 milioane 

de tablete de FluGuard, me-

dicament anti-COVID.

În acelaşi timp, Terapia ca-

ută împreună cu autorităţile 

o soluţie rapidă ca acest an-

tiviral oral care şi-a dovedit 

efi cienţa împotriva bolii pro-

vocate de noul coronavirus să 

poată fi  prescris în fazele in-

cipiente ale infecţiei cu viru-

sul SARS-CoV-2 de către me-

dicii de familie pentru a fi  eli-

berat pacienţilor în farmacii, 

în baza unei reţete medicale.

„Doar cu solidaritate vom 

reuşi să trecem cu bine pes-

te valul patru, al variantei 

Delta. Este în continuare ne-

voie de sprijin, motiv pentru 

care şi în acest nou val, Te-

rapia va continua să susţină 

istemul de sănătate şi paci-

enţii români în această luptă 

împotriva pandemiei Co-

vid-19. De asemenea, lucrăm 

cu autorităţile în benefi ciul 

pacienţilor pentru a crea un 

protocol de prescriere a an-

tiviralului luguard de către 

medicii de familie şi de eli-

berare în farmacii pentru pa-

cienţii cu forme uşoare şi me-

dii, diminuând totodată pre-

siunea pe spitalele care tra-

tează cazurile COVID-19”, a 

declarat Dr. Dragoş Damian, 

CEO Terapia.

Prin toate aceste eforturi 

susţinute, Terapia continuă 

să sprijine sistemul de sănă-

tate românesc în lupta împo-

triva Covid-19. De la inclu-

derea favipiravirului în pro-

tocolul de tratament CO-

VID-19 de către Ministerul 

Sănătăţii, Terapia a livrat can-

tităţi record de FluGuard pen-

tru spitalele din România, iar 

peste 25.000 de pacienţi cu 

forme uşoare şi medii de Co-

vid-19 au putut fi  trataţi cu 

succes de medicii români cu 

antiviralul adus în ţară de 

compania de la Cluj.

Favipiravir- efi cienţă 
dovedită în numeroase 
studii clinice

Încă de la începutul pan-

demiei, favipiravir este eva-

luat în peste 50 de studii cli-

nice; studiile fi nalizate, care 

au inclus peste 800 de paci-

enţi cu COVID-19, au dove-

dit efi cacitatea şi siguranţa a-

cestui antiviral, mai ales la 

administrarea în faza incipi-

entă a bolii. Astfel, favipira-

vir a redus cu 4 zile timpul 

până la eliminarea virusului 

din organism, cu ameliorarea 

mai rapidă a simptomelor. În 

acelaşi timp, aceste benefi cii 

au determinat reducerea ris-

cului spitalizării şi a necesa-

rului de oxigen.

La sfârşitul 2021 sunt aş-

teptate rezultatele celor mai 

importante studii clinice, ca-

re vor fi  folosite pentru auto-

rizarea favipiravir în tratamen-

tul COVID-19, în SUA, Brazi-

lia, Mexic şi Japonia.

Terapia, pregătită să asigure cantități record de Favipiravir în valul patru al pandemiei

Secretarul de Stat în 

Ministerul Sănătăţii, 

Andrei Baciu, a declarat, 

vineri, că unul dintre sce-

nariile Ministerului 

Sănătăţii arată că am 

putea ajunge la 17.000 de 

cazuri de COVID-19 pe zi.

„Sunt prognoze care merg 

până la 17.000 de cazuri pe zi. 

Cel mai probabil, SARS-Cov-2 

va exista alături de noi pentru 

o lungă perioadă. Cel mai pro-

babil vor exista şi alte valuri 

ale pandemiei. Acesta însă va 

fi  unul destul de puternic, des-

tul de intens”, a declarat An-

drei Baciu, la Digi 24.

El a vorbit şi despre per-

soanele care nu sunt vaccina-

te, în special medicii şi perso-

nalul medical, subliniind că 

fake news-ul a contribuit con-

siderabil la acest lucru.

„Toate persoanele care în-

că nu au luat decizia de a se 

vaccina au luat această deci-

zie din motive de siguranţă. 

Au considerat că această de-

cizie îi ţine în siguranţă. Şi 

aici intervine partea de fake 

news. Întregul corp medical 

din România nu se identifi că 

în totalitate cu corpul ştiinţi-

fi c care a prelucrat aceste ar-

gumente referitoare la vac-

cin”, a spus secretarul de Stat.

Motivele pentru care nu-

mărul cazurilor COVID au 

crescut brusc în România:

Baciu a precizat de aseme-

nea care sunt motivele pen-

tru care valul 4 al pandemiei 

de coronavirus este atât de 

periculos, recunoscând că au-

torităţile ar fi  putut gestiona 

situaţia mai bine.

„Luna septembrie are poa-

te cel mai mare impact din 

punct de vedere epidemiolo-

gic. Se întâlnesc grupuri de 

persoane care vin din diverse 

medii, după concendii, la şcoa-

lă. În luna septembrie vorbim 

de temperaturi care încep să 

scadă şi activitatea se mută la 

interior. Sunt variabile care au 

un impact. Important este cum 

trecem peste acest val patru.

Sigur că lucrurile puteau fi  

făcute mai bine. Nu a ştiut ni-

meni care este cea mai potri-

vită abordare. Cel mai impor-

tant lucru care a cauzat dez-

voltării ulterioare a pandemi-

ei este că nu avem o cultură a 

lucrului împreună. Atunci când 

toată societatea a acţionat îm-

preună, rezultatele s-au vă-

zut”, a declarat Secretarul de 

Stat în Ministerul Sănătăţii.

Peste 6.000 de cazuri 
noi, duminică

În unităţile sanitare de pro-

fi l, numărul total de persoa-

ne internate cu COVID-19 a 

ajuns duminică la 10.313, iar 

dintre acestea, 1.220 sunt in-

ternate la ATI.

În 26 septembrie, pe teri-

toriul României au fost înre-

gistrate 1.194.106 cazuri de 

infectare cu noul coronavirus 

(COVID – 19), iar 1.098.154 

de pacienţi au fost declaraţi 

vindecaţi.

În doar 24 de ore au fost în-

registrate 6.333 de cazuri noi 

de persoane infectate cu SARS 

– CoV – 2 (COVID – 19), din-

tre care 164 sunt ale unor pa-

cienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv 

la o perioadă mai mare de 180 

de zile după prima infectare.

Până duminică, 36.341 de 

persoane diagnosticate cu in-

fecţie cu SARS – CoV – 2 au 

decedat. În intervalul 

25.09.2021 (10:00) – 26.09.2021 

(10:00) au fost raportate de 

către INSP 111 decese (58 băr-

baţi şi 53 femei), ale unor pa-

cienţi infectaţi cu noul coro-

navirus, internaţi în spitalele 

din Alba, Arad, Bacău, Bihor, 

Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Bră-

ila, Braşov, Buzău, Caraş-Se-

verin, Călăraşi, Cluj, Constan-

ţa, Dâmboviţa, Dolj, Gorj, Har-

ghita, Maramureş, Mehedinţi, 

Olt, Prahova, Satu Mare, Si-

biu, Suceava, Timiş, Tulcea, 

Vaslui, Vâlcea.

Dintre cele 111 decese, 1 a 

fost înregistrat la categoria de 

vârstă 30-39 ani, 10 la catego-

ria de vârstă 50-59 ani, 30 la 

categoria de vârstă 60-69 ani, 

32 la categoria de vârstă 70-79 

ani şi 38 la categoria de vâr-

stă peste 80 ani.

107 dintre decesele înregis-

trate sunt ale unor pacienţi 

care au prezentat comorbidi-

tăţi, iar 4 pacienţi decedaţi nu 

au prezentat comorbidităţi.

România ar putea ajunge 
la 17.000 de cazuri COVID-19 pe zi
Cu cifre care cresc în progresie geometrică de la o săptămână la alta, valul patru se anunță a fi necruțător, 
iar specialiștii spun că ne putem aștepta la zile cu până la 17.000 de cazuri noi

Un focar de COVID-19 a fost identificat la finalul săp-
tămânii trecute, în data de 17 septembrie, în incinta 
centrului de vârstnici al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din Câmpia Turzii. 

În centrul de vârstnici au fost confirmate 22 de cazuri 
de infectare cu coronavirus, dintre care 7 la persoane 
care erau vaccinate. Potrivit reprezentanților prefectu-
rii, în centru nu s-a înregistrat niciun deces.

Dintre cele 15 persoane nevaccinate, 5 au dezvoltat 
simptome, iar una dintre persoane – benefi ciar – este 
internat în stare gravă la Spitalul „Dr. Cornel Igna”. Este 
vorba despre o persoană nevaccinată, pentru că nu și-au 
dat acordul copiii lor.

Efectivul de la DGASPC-ul Câmpia Turzii este format 
din 100 de persoane. E vorba de 47 angajați și restul - 
beneficiari. Doi dintre infectați sunt din rândul 
angajaților- unul vaccinat și unul nevaccinat.

Rata incidenței în Câmpia Turzii era vineri de 1,94 la 
mia de locuitori, potrivit datelor oferite de DSP Cluj.

Focar de infecție la un centru 
de vârstnici din Câmpia Turzii

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71



6 TIMP LIBER monitorulcj.ro | luni, 27 septembrie 2021

PUBLICITATE

Clujenii sunt invitaţi 

la expoziţia de pălării 

unice, în memoria designe-

rului Brigitta Dachmann, 

care a murit la vârsta 

de doar 29 de ani.

Creaţiile regretatei Brigitta 

Dachmann, designer de pălă-

rii care a decedat în urmă cu 

o lună la doar 29 de ani, vor 

fi  expuse în cadrul unui eve-

niment public până în 3 oc-

tombrie în apropierea Cluju-

lui, la Trovantland.

Prietenii şi colaboratorii 

Brigittei îşi doresc ca prin a-

ceastă expoziţie să-i aducă un 

omagiu şi să facă munca şi 

talentul ei cunoscute publicu-

lui care va putea descoperi 

pălăriile personalizate reali-

zate de ea în ultimii ani.

„Pentru comunitatea artis-

tică din Cluj este o adevărată 

pierdere, considerăm că mun-

ca şi pasiunea Briggitei trebu-

ie puse în valoare, iar acum 

facem acest lucru printr-o ex-

poziţie dedicată ei”, declară 

Cristina Cantemir, preşedin-

tele Asociaţiei Art Mirror, or-

ganizaţie din care făcea par-

te Brigitta.

În pregătirea acestei expo-

ziţii, apropiaţi ai artistei au ales 

cu atenţie aproximativ 20 de 

pălării din mai multe colecţii 

lansate de Brigitta. În plus, în 

cadrul evenimentului, partici-

panţii vor putea admira şi alte 

lucrări dedicate ei şi o serie de 

fotografi i care fac parte din pro-

iectul Eva Contemporană, un 

proiect iniţiat de Brigitta alături 

de Asociaţia Art Mirror.

Pe lângă pălării şi fotogra-

fi i, printre creaţiile care vor 

putea fi  văzute la expoziţie se 

afl ă un tablou cu chipul Bri-

gittei, realizat de arhitecta şi 

artista Ioana Man, precum şi 

o lucrare comună la care au 

contribuit 13 artişti care au cu-

noscut-o; e vorba despre o lu-

crare complexă, compusă din 

mai multe bucăţi, ca un puzz-

le. Prin unirea bucăţilor de 

puzzle, participanţii vor des-

coperi o imagine cu Brigitta.

Expoziţia Hatiful Exhibiton 

poate fi  vizitată până în 3 oc-

tombrie 2021, în spaţiul de eve-

nimente Trovantland Cluj de 

pe Dealul Feleacului, sat Ghe-

orgheni nr 530, comuna Felea-

cu.Programul de vizitare este 

de până duminică între orele 

10:00-20:00, iar în restul săp-

tămânii între orele 13:00-20:00. 

Intrarea este liberă.

Expoziţie de pălării în memoria 
designerului Brigitta Dachmann

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Cu peste 12.000 de peşteri, 

România este o adevărată 

comoară când vine vorba 

de caverne. Mai jos v-am 

pregătit o listă cu câteva 

peşteri care o să vă încânte 

cu frumuseţea lor şi care 

se afl ă la distanţă, relativ 

mică de judeţul Cluj.

Peştera Urşilor

În localitatea Chişcău, la 

baza Munţilor Bihorului, se 

afl ă Peştera Urşilor, ce măsoa-

ră o lungime de 1.500 de me-

tri, din care 800 de metri sunt 

amenajaţi pentru vizitatori.

Înăuntrul acestei peşteri, 

pe lângă formaţiunile specta-

culoase de stalactite şi stalag-

mite ce au creat un decor a-

parte, vizitatorii pot observa 

şi oseminte de Ursus Speale-

us, specia care a dispărut cu 

12.000 de ani în urmă. Aces-

te elemente sunt întâlnite în 

cele trei galerii ale peşterii.

Peştera Scărişoara

Peştera Scărişoara se afl ă 

în Parcul Natural Apuseni, 

mai exact în cătunul Gheţari, 

adică la o distanţă de aproxi-

mativ 112 km de Cluj şi face 

parte din sistemul carstic Ghe-

ţar-Ocoale-Dobreşti, iar înă-

untrul ei se găseşte cel mai 

mare gheţar subteran din Ro-

mânia şi al doilea din sud-es-

tul Europei.

O porţiune de 260 de me-

tri este deschisă pentru vizi-

tatori, restul de 460 de metri 

fi ind destinaţi strict pentru 

speologi. Chiar de la intrarea 

în peşteră vei putea observa 

gheaţa şi zăpada ce s-au for-

mat datorită sistemului de 

ventilaţie subteran ce între-

ţine un mediu favorabil în-

gheţului. Înăuntru vei putea 

admira diverse formaţiuni de 

gheţari ce au fost denumite 

în funcţie de formele pe ca-

re le întruchipează, precum 

Altarul cu Preot, Elefantul 

sau Cascada Îngheţată. Deşi 

unele formaţiuni se topesc 

parţial în timpul anului, iar-

na revin la forma iniţială, iar 

gheaţa de la suprafaţa Sălii 

Mari a peşterii datează de 

peste 4.000 de ani.

Peştera Grota Zânelor

Peştera Grota Zânelor se 

afl ă în Judeţul Bistriţa-Năsă-

ud în Munţii Rodnei, la obâr-

şia Rebrii, pe versantul vestic 

al Tarniţei Prelucii. Peştera es-

te modelată alternativ în cal-

care cristaline şi marne. Este 

considerată peştera cu coefi -

cientul de ramifi caţie cel mai 

mare din România. Peştera a-

re o lungime de 4269 metri şi 

o atitudine de 1527 metri.

Morfologic, peştera este 

formată din 5 galerii orienta-

te nord-est şi sud-vest, par-

curse pe porţiuni de pârâuri 

care debuşează în pârâul co-

lector. Cele cinci galerii au di-

ferenţe de nivel între 60 şi 92 

metri.

Pe aceste 5 galerii se re-

marcăm câteva caracteristici 

comune. În zonele superioa-

re şi în zonele din apropierea 

joncţiunii cu sistemul de ga-

lerii al pârâului colector apar 

calcarele. Zonele mediane sunt 

dezvoltate în roci care par a 

fi  gresii, profi lul galeriilor fi -

ind aici foarte accidentat. Lă-

ţimea şi înălţimea ajung la 

mai mulţi metri. Blocurile de 

pe podea sunt destul de in-

stabile şi friabile.

Pe anumite porţiuni se în-

tâlnesc câte două pâraie care 

curg paralel (Galeria Casca-

delor, Galeria Loazbelor), iar 

pe Galeria Catargului se for-

mează o cascadă de peste pa-

tru metri.

Peştera Unguru Mare

O altfel de peşteră, a cărei 

istorie începe cu epoca pie-

trei, Peştera Unguru Mare din 

judeţul Bihor are cel mai im-

presionant portal din Pădurea 

Craiului, 32 de metri înălţi-

me. Caverna îşi copleşeşte vi-

zitatorii prin grandoarea spa-

ţiului subteran şi prin încăr-

cătura istorică a vestigiilor 

descoperite aici.

Accesul la peşteră se fa-

ce pe un pod suspendat dea-

supra apelor Crişului Repe-

de, un preludiu pentru aceas-

tă aventură.

Pe porţiunea de la intrare, 

golul subteran se prezintă sub 

forma unei galerii vaste cu o 

desfăşurare aproximativ lini-

ară, podeaua fi ind aproape 

orizontală. Pe podea, un curs 

de apă lăptos îşi croieşte aga-

le calea. Caracteristica princi-

pală a acestuia este culoarea 

albicioasă, dată de prezenţa 

unui mineral rar, denumit cri-

sit, după numele latin al râu-

lui Crişul Repede. Compuşii 

minerali care-l alcătuiesc îşi 

au originea în apele acide pro-

venite din vechile lucrări mi-

niere existente în regiune.

În această peşteră au fost 

descoperite urme ale locuirii 

umane încă din neolitic, epo-

că de care se leagă numeroa-

se descoperiri ale unor unel-

te de piatră: lame cioplite, 

dălţi meşteşugite din piatră 

cioplită şi şlefuită. Uneltelor 

neolitice li se adaugă frag-

mente de vase ceramice pic-

tate, precum şi obiecte din os 

cum ar fi  ace şi sule folosite 

probabil la coaserea pieilor 

de animale.

Excursie la peşteră, aproape de Cluj
România se remarcă printr-un număr mare de peisaje și locuri de poveste ce trebuie vizitate. Peşterile pot forma 
cadrul ideal dacă vrei să descoperi frumuseţile naturii, dincolo de peisajele clasice de la mare sau munte.

Peştera Scărişoara se afl ă în Parcul Natural Apuseni, mai exact în cătunul Gheţari
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De la începutul pandemi-

ei de COVID-19, mii de 

români au stat în caranti-

nă fără voia lor, deoarece 

au fost contacţi direcţi ai 

unei persoane infectate.

De acum, persoanele vac-

cinate nu vor mai fi  obligate 

să stea în carantină dacă au 

intrat în contact direct cu un 

bolnav de COVID-19, infor-

mează Oana Nicolescu, şefa 

DSP Bucureşti.

Şefa DSP Bucureşti a mai 

spus că, odată ce au afl at di-

agnosticul, persoanele infec-

tate nu trebuie să sune la DSP, 

ci că acestea vor fi  sunate de 

un reprezentant al DSP pen-

tru a face ancheta epidemio-

logică după ce laboratorul un-

de s-a făcut testarea introdu-

ce rezultatul în aplicaţia Co-

rona forms. Tot cu ajutorul 

acestei aplicaţii, cei care au 

boala COVID-19 pot obţine 

concediu medical pe baza unui 

raport medical trimis spre DSP 

şi către medicul de familie.

Persoanele infectate cu vi-

rusul SARS-CoV-2 nu trebu-

ie să sune la DSP, acestea fi -

ind contactate de un repre-

zentat al DSP pentru efectu-

area anchetei epidemiologi-

ce, după introducerea rezul-

tatului pozitiv, de către labo-

rator, în aplicaţia informati-

că Corona Forms.

Persoanele pozitive pot ob-

ţine concediu medical pe ba-

za raportului medical emis 

de aplicaţia Corona Forms şi 

transmis de DSP pe adresa 

de email atât persoanei po-

zitive (daca aceasta a indicat 

o adresă de email), cât şi me-

dicului de familie (pe adresa 

de email furnizată de SIUI), 

conform Oanei Nicolescu.

Persoanele vaccinate cu 

schema completă nu sunt con-

siderate contacţi direcţi ai unui 

caz pozitiv.

„Persoanele vaccinate cu 

schemă completă şi pentru 

care au trecut 10 zile de la fi -

nalizarea schemei de vaccina-

re nu sunt considerate con-

tacţi direcţi ai unui caz pozi-

tiv şi pentru acestea nu va fi  

instituită măsura carantinării. 

Contacţii direcţi pentru care 

se instituie măsura carantină-

rii sunt stabiliţi de către DSP 

în urma anchetei epidemiolo-

gice”, a declarat Oana Nico-

lescu, şefa DSP Bucureşti.

Certifi catul verde, 
obligatoriu la food court

Cluj-Napoca este în scena-

riu roșu, iar accesul în restau-

rante și alte locații se face doar 

cu certifi catul verde. Food co-

urt-urile din mall-uri, la fel ca 

și restaurantele din Cluj-Napo-

ca, sunt obligate să verifi ce toți 

clienții și să le solicite certifi -

catul verde la intrare. 

Pentru a fi  mai ușor de 

verifi cat certifi catul verde, 

cei de la Vivo Cluj au decis 

să despartă zona de food co-

urt de restul mall-ului, iar 

persoanele care doresc să 

mânânce vor fi  verifi cate de 

un angajat la intrare.

În cazul în care ești la 

mall și nu ai certifi catul ver-

de poți să îți cumperi mân-

care la pachet.

Persoanele vaccinate nu mai stau 
în carantină dacă sunt contacţi direcţi

Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a actua-

lizat lista ţărilor/teritorii-

lor cu risc epidemiologic 

ridicat. Destinaţii de 

vacanţă preferate de 

români, Croaţia şi Austria, 

intră în zona roşie, respec-

tiv Grecia în zona galbenă.

În momentul actual, Româ-

nia rămâne în zona galbenă.

În zona roşie în funcţie de 

rata de incidenţă COVID la mia 

de locuitori se afl ă următoare-

le state: Grenada, Bermuda, 

Dominica, Guam, Muntene-

gru, Israel, Mongolia, Serbia, 

Noua Caledonie, Suriname, 

Cuba, Polinezia Franceză, Saint 

Kitts şi Nevis, Malaysia, Saint 

Lucia, Antigua şi Barbuda, 

Georgia, SUA, Seychelles, Ma-

rea Britanie, Slovenia, Costa 

Rica, Saint Maarten, Palestina, 

Botswana, Belize, Bahamas, 

Lituania, Bonaire, Saint Eus-

tatius şi Saba, Estonia, Barba-

dos, Albania, Turcia, Gibraltar, 

Saint Vincent şi Grenadine, 

Guyana, Insulele Virgine, In-

sula Man, Aruba, Irlanda, Cu-

racao, Iran, Kosovo, Elveţia, 

Croaţia, Macedonia de Nord, 

Letonia, Austria, Maldive, Bru-

nei Darussalam, Brazilia, Afri-

ca de Sud, Nepal, India.

În zona galbenă se afl ă ur-

mătoarele state: Jersey, Ar-

menia, Azerbaidjan, Grecia, 

Cipru, Bulgaria, San Marino, 

Jamaica, Norvegia, Thailan-

da, Insulele Turks şi Caicos, 

Republica Moldova, Belarus, 

Kazahstan, Filipine, Belgia, 

Anguilla, Guatemala, Tuni-

sia, Fiji, Libia, Liechtenstein, 

Capul Verde, Trinidad şi To-

bago, Groelanda, Guernsey, 

Sri Lanka, Mauritius, Franţa, 

Olanda, Federaţia Rusă, Hon-

duras, Luxemburg, Sao Tome 

şi Principe, Puerto Rico, Viet-

nam, Germania, Slovacia, Ca-

nada, Singapore.

Restul ţărilor se afl ă mo-

mentan în zona verde.

În zona galbenă au intrat:
¤ din zona roşie, în urma 

scăderii incidenţei: Grecia, 

Cipru, Norvegia Liechtenste-

in, Kazahstan, Azerbaidjan, 

Jamaica, Fiji, Sri Lanka, Jer-

sey şi Anguilla;

¤ din zona verde, în urma 

creşterii incidenţei: România, 

Slovacia, Luxemburg, Groen-

landa, Canada, Singapore şi 

Sao Tome şi Principe;

De asemenea, în zona 

verde au intrat: Portugalia, 

Islanda, Japonia, Monaco, 

Liban, Irak, Eswatini, Timo-

rul de Est şi Insulele Virgi-

ne Britanice.

Croaţia şi Austria au intrat în zona roşie. 
Grecia a intrat în zona galbenă.

Premieră pe piaţa festiva-

lurilor din Cluj! Şi nu vor-

bim despre cele de muzi-

că! Primul festival în care 

oraşul şi satul s-au întâlnit 

pentru a sărbători recolta 

bogată de peste an a reuşit 

să atragă un număr impre-

sionant de participanţi, 

fi ind declarat de către 

organizatori sold out. 

Cei mai fericiţi au fost cei 

mici, care pentru două 

zile au uitat de telefoane 

şi tablete şi au simţit gus-

tul copilăriei de altădată.

Mii de clujeni s-au înghesu-

it duminică, la prânz, la Festi-

valul Silvoiţei în comuna Vul-

tureni, astfel încât organizato-

rii au declarat festivalul sold 

out. Asta a însemnat că cei ca-

re au dorit o zi de conectare la 

natură, gusturi autentice şi dis-

tracţie au fost întorşi din drum. 

Au avut noroc şi li s-a permis 

accesul doar celor care au cum-

părat bilete online.

Campania de popularizare 

de pe reţelele de socializare a 

adus lângă ferma din Băbuţiu 

(comuna Vultureni) un număr 

mult mai mare de vizitatori 

decât au putut spera organi-

zatorii, aşa că, pe la ora prân-

zului spaţiul festivalului era 

deja plin cu oameni şi cu vo-

luntari-organizatori uimiţi de 

amploarea luată de eveniment.

Sold out! Clujenii, 
întorşi din drum

De la un microfon, organi-

zatorii rugau participanţii să îşi 

anunţe prietenii rămaşi la oraş 

să nu se pună la drum pentru 

că nu li se va permite accesul 

în perimetrul festivalului.

„Festival sold out, vă mul-

ţumim, vă mulţumim, vă mul-

ţumim”, se auzea în boxe.

Vremea caldă şi drumul re-

lativ scurt până în satul Bă-

buţiu au scos peste 2.000 de 

clujeni la Festivalul Silvoiţei. 

“Parcările nu vor fi  o proble-

mă, fi indcă avem o zonă des-

tinată lor ce se întinde pe 2 

hectare”, s-au lăudat organi-

zatorii. Parcarea s-a umplut 

cât ai zice peşte, şoferii fi ind 

nevoiţi să-şi lase maşinile de-o 

parte şi de alta a drumului co-

munal, fapt ce a dus inevita-

bil la blocarea circulaţiei.

Dar cu toate acestea, par-

ticipanţii nu s-au lăsat des-

curajaţi, în incinta festiva-

lului bucurându-se de zeci 

de activităţi, au savurat mân-

care adevărată şi şi-au um-

plut portbagajele cu produ-

se locale numai bune pen-

tru iarnă.

Experienţe de neuitat 
pentru cei mici şi nu numai

Dar cei mai fericiţi au fost 

copiii care pentru câteva ore 

nu au mai stat cu nasul în te-

lefon şi s-au jucat cu anima-

lele, s-au plimbat cu căruţa, 

au alergat pe baloţi de fân, 

au pictat sau le-au fost pic-

tate feţele cât mai creativ. Au 

avut parte de panouri de es-

caladă, tir cu arcul, curse cu 

obstacole, s-au jucat volei sau 

baschet, au modelat în lut 

sau au citit cele mai intere-

sante cărţi. Un lucru e cert. 

Niciun piticot nu s-a plictisit 

la Vultureni, provocarea cea 

mai mare pentru părinţi fi ind 

cum să îi scoată de acolo!

O surpriză atât pentru cei 

mici cât şi pentru cei mari a 

fost prezenţa unui balon cu aer 

cald care făcea ridicări la câţi-

va metri înălţime de pământ.

În ciuda preţurilor destul de 

piperate, s-au format cozi in-

terminabile la comercianţii din 

zona food court. Clujenii au 

asistat la demonstraţii live de 

preparare a silvoiţei, s-au bu-

curat de o piaţă cu produse lo-

cale, de mâncare la ceaun sau 

de băuturi tradiţionale.

Evenimentul a fost organi-

zat de asociaţia La Vultureni, 

o comunitate care îşi propu-

ne să transforme comune Vul-

tureni într-un loc pentru afa-

cerile de familie, pentru toţi 

cei care vor să redescopere 

natura şi gustul bun al fruc-

telor şi legumelor organice, 

pentru a explora arta prin cre-

aţii ale artiştilor şi meşterilor 

locali şi pentru a susţine re-

naşterea tradiţiilor autentice.

Vultureni, locul unde copilăria are farmecul 
de altădată! „Festivalul Silvoiţei”, 
primul festival de la ţară sold out!
Mii de clujeni s-au înghesuit duminică la Festivalul Silvoiței, astfel încât organizatorii au declarat festivalul sold out
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Stevie Wonder va concerta 

la Los Angeles, Elton John 

la Paris, iar Billie Eilish la 

New York: mai multe con-

certe vor răsuna sâmbătă 

în diverse locuri de pe glob 

pentru a trage un semnal 

de alarmă în legătură cu 

pericolele care ameninţă 

planeta, în cadrul unor 

evenimente desfăşurate 

sub egida organizaţiei non-

guvernamentale Global 

Citizen, informează AFP.

Spectacolele cu public vor 

fi  transmise în direct şi includ 

nume mari ale scenei muzica-

le: Coldplay, Jennifer Lopez şi 

Lizzo vor concerta în Central 

Park din New York; Ed Shee-

ran, Black Eyed Peas şi Chris-

tine and the Queens vor cân-

ta la Paris, în Champ-de-Mars; 

Adam Lambert, Demi Lovato 

şi OneRepublic vor susţine re-

citaluri în The Greek Theatre 

din Los Angeles.

Din lista celebrităţilor pre-

zente vor face parte şi prin-

ţul Harry şi Meghan, care 

şi-au anunţat prezenţa în 

Central Park.

Pentru a cuprinde toate fu-

sele orare, recitaluri televiza-

te vor fi  de asemenea difuza-

te din diferite locuri de pe 

glob: BTS din Seul, Kylie Mi-

nogue şi Maneskin (trupa ca-

re a câştigat ediţia de anula 

acesta a Eurovision) de la Lon-

dra, Andrea Bocelli din Tos-

cana, Italia, Metallica din Lou-

isville (Statele Unite), Green 

Day din Los Angeles şi Ricky 

Martin din Las Vegas.

Concertele vor fi  difuzate 

pe platformele Apple Music, 

Apple TV App, YouTube, 

Twitter precum şi de posturi 

de televiziune (TF1/TMC în 

Franţa, TV Azteca în Mexic, 

BBC în Regatul Unit, ABC, 

ABC News Live, iHeartRadio, 

Hulu, The Roku Channel, FX 

şi Time în Statele Unite).

Organizatorul evenimentu-

lui este Global Citizen, o or-

ganizaţie nonguvernamentală 

care se prezintă ca o „mişca-

re a cetăţenilor angajaţi”. Aso-

ciaţia a fost fondată de austra-

lianul Hugh Evans, un „geniu 

al acţiunilor fi lantropice”, po-

trivit The New York Times.

Schimbări climatice, 
vaccinuri, foamete

Global Citizen nu este la 

primul concert de amploare, 

după ce a organizat „Vax Li-

ve” în primăvară la Los Ange-

les, eveniment în favoarea vac-

cinării anti-COVID-19 (şi îm-

potriva dezinformării). Jenni-

fer Lopez şi Foo Fighters au 

urcat pe scenă, iar preşedinte-

le american Joe Biden, papa 

Francisc, actorii Ben Affl eck şi 

Sean Penn au transmis mesa-

je înregistrate video.

Sunt vizate probleme pre-

cum „schimbările climatice, 

echitatea în materie de vacci-

nuri şi foametea”. 

Tedros Adhanom Ghebreye-

sus, director general al OMS, 

s-a alăturat la rândul său „ape-

lurilor lansate de Global Citi-

zen” pentru denunţarea „unei 

inegalităţi fl agrante” a vaccină-

rii, se mai spune în comunicat.

Elton John și Billie Eilish 
vor cânta la Global Citizen

Erupţia vulcanului Fuego, 

situat în apropiere de capi-

tala Guatemalei, s-a înche-

iat vineri, după 32 de ore 

de activitate, fără a fi  

raportate victime, a anun-

ţat Institutul Naţional de 

Vulcanologie (Insivumeh), 

citat de AFP sâmbătă.

„Parametrii de monitori-

zare seismică, acustică şi de 

observare din teren au indi-

cat faptul că în cursul ulti-

melor ore această activitate 

(eruptivă) a scăzut treptat, 

ceea ce se traduce printr-o 

activitate efuzivă redusă”, 

a explicat presei purtătorul 

de cuvânt al Insivumeh, Emi-

lio Barrillas.

Expulzarea de material efu-

ziv din vulcanul cu o altitu-

dine de 3.763 de metri s-a re-

dus drastic, iar fl uxurile de la-

vă nu mai sunt active.

„Aceste evoluţii au condus 

la declararea încheierii activi-

tăţii eruptive a vulcanului Fue-

go”, care a intrat în erupţie 

joi dimineaţă, fără a fi  dispu-

se măsuri de evacuare, a adă-

ugat purtătorul de cuvânt.

Erupţia a provocat o curge-

re de lavă pe o distanţă de şa-

se kilometri la baza vulcanu-

lui, situat la 35 km sud-vest de 

capitala Ciudad de Guatemala, 

a menţionat responsabilul.

Aceasta este cea mai puter-

nică erupţie a vulcanului Fue-

go înregistrată după cea din 3 

iunie 2018, care a provocat 215 

morţi şi tot atâţia răniţi.

Patru sate situate lângă vul-

can au fost afectate de căde-

rile de cenuşă.

În afară de Fuego, Guate-

mala mai are alţi doi vulcani 

activi – Pacaya (sud) şi San-

tiaguito (vest).

Erupţia vulcanului Fuego 
s-a încheiat fără victime

Vaccinarea la nivel global 

a progresat într-un ritm 

constant timp de trei luni: 

nivelul de şase miliarde 

de doze injectate a fost 

atins în 29 de zile, după 

al patrulea şi al cincilea 

miliard atinse în 30 şi 

respectiv 26 de zile.

În momentul lansării pri-

melor campanii de vaccinare, 

primul miliard de doze admi-

nistrate a fost atins în aproxi-

mativ 140 de zile.

Cu 2,18 miliarde de vacci-

nuri administrate, China con-

centrează aproape patru din 

zece doze administrate la ni-

vel mondial, urmată de India 

(826,5 milioane) şi Statele U-

nite (386,8 milioane).

Însă, raportat la populaţie, 

şi în rândul ţărilor cu peste un 

milion de locuitori, Emiratele 

Arabe Unite (EAU) sunt cam-

pioanele vaccinării: ele au ad-

ministrat 198 de doze la 100 de 

locuitori şi peste 81% din po-

pulaţia lor este complet vacci-

nată. Ele sunt urmate de Uru-

guay (175 doze la 100 de locu-

itori), Israel (171), Cuba (163), 

Qatar (162) şi Portugalia (154).

Majoritatea acestor ţări au 

vaccinat complet o mare ma-

joritate a populaţiei lor. Une-

le, precum Emiratele Arabe 

Unite, Israel şi Uruguay au în-

ceput chiar să administreze o 

a treia doză, cu scopul de a 

prelungi imunizarea persoa-

nelor complet vaccinate.

Majoritatea ţărilor sărace 

au început, de asemenea, să-şi 

vaccineze populaţia, în prin-

cipal datorită mecanismului 

global de distribuţie de vac-

cinuri COVAX (OMS, alianţa 

Gavi şi coaliţia Cepi), însă ră-

mân în continuare mari ine-

galităţi în ceea ce priveşte ac-

cesul la vaccinuri.

Trei ţări nu şi-au început 

încă campania de vaccinare 

anti-COVID: Burundi şi Eritre-

ea în Africa de Est, şi Coreea 

de Nord în Asia.

Rata mare de vaccinare 
redeschide economia 
Olandei

Olandezii care vor să mear-

gă la restaurant, evenimente 

sportive sau spectacole vor 

fi  nevoiţi, de sâmbătă, să pre-

zinte dovada vaccinării anti-

coronavirus, a recuperării du-

pă COVID-19 sau un rezultat 

negativ la test, regulă care a 

generat deja controverse în 

ţară, relatează dpa.

În paralel, cerinţa de „dis-

tanţare socială” de 1,5 metri 

a fost ridicată. „Facem astfel 

un pas clar spre o societate 

fără măsuri restrictive de co-

ronavirus”, susţine guvernul 

olandez, conform unui anunţ 

postat vineri.

Pe fondul unui declin al 

infectărilor şi al ratelor ridi-

cate de vaccinare, guvernul 

a decis să ridice măsurile an-

ticoronavirus, restaurantele, 

barurile, magazinele, teatre-

le şi chiar stadioanele putând 

funcţiona din nou la capaci-

tate întreagă.

Dar, de sâmbătă, toţi vi-

zitatorii acestor locaţii, în-

cepând de la vârsta de 13 

ani, trebuie să prezinte un 

„permis de coronavirus” pen-

tru a avea acces. Cei care nu 

sunt vaccinaţi anticoronavi-

rus sau nu au au contractat 

virusul se pot testa, pe gra-

tis, la centre de testare loca-

le, notează dpa.

Peste 6 mld. de doze de vaccin, 
administrate la nivel global
Peste şase miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate 
la nivel mondial, potrivit unui bilanţ realizat de AFP din surse oficiale

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) re-
comandă pentru prima oară o combinaţie de 
medicamente pentru a preveni formele seve-
re de COVID-19 la pacienţi infectaţi din cate-
goriile cu risc crescut

OMS a făcut referire la studii care demon-
strează că o combinaţie de casirivimab și de 
imdevimab, produse de compania america-
nă Regeneron și de compania elveţiană 
Roche, pot îmbunătăţi șansele de supravie-
ţuire ale pacienţilor.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă 
acum administrarea casirivimab și a imdevi-
mab în cazul pacienţilor infectaţi cu noul co-
ronavirus care prezintă afecţiuni preexisten-
te, care riscă să dezvolte o formă severă de 

COVID-19 și să aibă nevoie de tratament în 
unităţile de terapie intensivă. OMS a publicat 
noile recomandări în British Medical Journal.

Pacienţii cu un risc crescut de spitalizare și 
cei care nu au dezvoltat anticorpi naturali 
împotriva COVID-19 sunt cele două grupe 
pentru care această combinaţie de medica-
mente va fi  cea mai benefi că, a precizat 
OMS într-un comunicat.

OMS a îndemnat companiile producătoare și 
guvernele să abordeze problema preţului ri-
dicat și producţia limitată a combinaţiei de 
anticorpi Regeneron și a precizat că au loc 
negocieri cu Roche cu privire la preţuri mai 
mici, o posibilă donaţie și o distribuţie echita-
bilă în întreaga lume.

Tratament preventiv pentru forme severe de COVID-19
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De la 1 octombrie 2021 

cetăţenii români, aseme-

nea tuturor cetăţenilor 

din ţările Uniunii 

Europene, nu vor mai 

putea folosi cartea de 

identitate ca document de 

călătorie în Regatul Unit, 

ci doar un paşaport vala-

bil, aminteşte Ambasada 

României în Regatul Unit 

al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord.

De la data menţionată, ce-

tăţenii din UE, Spaţiul Econo-

mic European (SEE) şi elveţi-

eni pot călători în Regatul Unit 

pentru vacanţe sau călătorii 

scurte fără a avea nevoie de vi-

ză, însă este obligatorie deţine-

rea unui paşaport care ar tre-

bui să fi e valabil pe toată peri-

oada sejurului în Regatul Unit, 

conform ghidului cu îndrumări 

de călătorie publicat de guver-

nul britanic pe site-ul său.

Cartea de identitate poate 

fi  utilizată pentru a intra în 

Marea Britanie până pe cel 

puţin 31 decembrie 2025 de 

către persoanele care:

¤ deţin statutul EU Settlement 

Scheme settled sau pre-settled

¤ deţin un permis de munci-

tor transfrontalier (frontier 

worker permit)

¤ sunt un vizitator pentru pro-

bleme de sănătate S2 (S2 

Healthcare Visitor)

¤ sunt un furnizor de servicii el-

veţian (Swiss Service Provider)

Marea Britanie a părăsit U-

niunea Europeană pe 31 ianu-

arie 2020 şi libera circulaţie 

între cele două a luat sfârşit 

pe 31 decembrie 2020. De la 

1 ianuarie 2021, Marea Brita-

nie a implementat un nou sis-

tem de imigrare pe bază de 

puncte care acordă prioritate 

aptitudinilor profesionale şi 

talentului, în locul ţării din 

care provine o persoană.

În cadrul noului sistem, ce-

tăţenii UE, SEE şi Elveţia pot con-

tinua să viziteze Marea Britanie 

fără a solicita o viză şi, în majo-

ritatea cazurilor, pot rămâne în 

ţară pentru o perioadă de până 

la şase luni, pentru o gamă va-

riată de activităţi, incluzând tu-

rismul, vizitarea membrilor de 

familie şi a prietenilor, studii pe 

termen scurt şi activităţi legate 

de domeniul afacerilor, precum 

evenimente şi conferinţe.

Pentru a munci sau studia 

în Marea Britanie pentru o pe-

rioadă mai mare de şase luni, 

doritorii trebuie să aplice pen-

tru o viză. Cei care doresc să 

viziteze Marea Britanie pentru 

o perioadă mai mare de şase 

luni pentru a benefi cia de tra-

tament medical privat sau ca 

vizitator academic, trebuie să 

aplicce pentru o viză standard 

de vizitator (Standard Visitor 

Visa). Cei care doresc să vizi-

teze Marea Britanie pentru a 

se căsători sau a forma un par-

teneriat civil sau pentru a no-

tifi ca acest lucru, trebuie să 

aplice pentru o viză de căsă-

torie/parteneriat civil (Marri-

age/Civil Partnership Visa).

Statutul cetăţenilor irlandezi 

continuă să fi e protejat ca par-

te a aranjamentelor pentru zo-

na de călătorie comună (CTA). 

Prin urmare, cetăţenii irlandezi 

nu necesită permisiune pentru 

a intra în Marea Britanie (cu ex-

cepţia unui număr foarte limi-

tat de circumstanţe) şi, ca re-

zultat, nu sunt eligibili pentru 

a aplica în baza sistemului de 

imigrare pe bază de puncte.

Un cetăţean al UE care nu es-

te de naţionalitate irlandeză, da-

că intră în Marea Britanie din Ir-

landa, există restricţii de imigra-

re diferite pentru vizitarea Marii 

Britanii. În prima vizită, poate 

vizita Marea Britanie numai pen-

tru o perioadă de până la şase 

luni. Dacă revine în Irlanda şi ul-

terior doreşte să viziteze din nou 

Marea Britanie, vai putea rămâ-

ne în Regatul Unit numai pen-

tru o perioadă de până la două 

luni. Cu toate acestea, dacă pă-

răseşte zona de călătorie comu-

nă (CTA), va putea vizita în con-

tinuare Marea Britanie timp de 

până la şase luni la următoarea 

vizită, inclusiv prin Irlanda.

De la 1 octombrie 2021, paşaportul devine 
obligatoriu pentru a călători în Regatul Unit

După ascensiunea neaştep-

tată, dar constantă, a 

Partidului Social Democrat 

(SPD) în fruntea sondaje-

lor, alegerile sunt cruciale 

pentru centru-stânga.

Candidatul SPD pentru 

funcţia de cancelar, Olaf 

Scholz, 63 de ani, care a lu-

crat îndeaproape cu Merkel în 

calitate de ministru de fi nan-

ţe în ultimii patru ani, este fa-

vorit pentru a-i prelua fotoliul 

de cancelar, dar numai cu o 

diferenţă mică.

Principalul său rival, Ar-

min Laschet, în vârstă de 60 

de ani, din partea Uniunii 

Creştin-Democrate (CDU), a 

pierdut teren în timpul unei 

campanii electorale lipsite de 

strălucire, dar a redus diferen-

ţa în sondaje la câteva punc-

te procentuale în zilele dina-

intea scrutinului.

Aceste marje mici vor fi  

cruciale pentru partidele care 

se vor poziţiona în vederea 

negocierii coaliţiei după pu-

blicarea rezultatelor.

Pentru prima dată în isto-

ria lor, Verzii au prezentat anul 

acesta un candidat la cancela-

rie, dar popularitatea Annale-

nei Baerbock a scăzut vertigi-

nos şi se aşteaptă ca Verzii să 

se claseze pe locul al treilea.

Merkel a condus un bloc 

conservator – format din CDU 

şi din partidul înfrăţit bava-

rez, Uniunea Creştin-Socială 

(CSU) – la victorie în ultime-

le patru alegeri, defi nind cul-

tura politică a Germaniei pen-

tru o întreagă generaţie. Ea 

este al doilea cel mai longe-

viv şef de guvern al ţării, du-

pă Helmut Kohl, care a condus 

Germania spre reunifi care.

Rezultatul probabil 
– o coaliţie tripartită

Majoritatea comentatorilor 

consideră că rezultatul cel mai 

probabil al alegerilor va fi  o 

coaliţie formată din trei par-

tide. Niciun partid nu a pri-

mit mai mult de un sfert din 

intenţiile de vot în sondaje în 

timpul campaniei electorale.

Dacă Germania va rămâne 

cu CDU/CSU, acesta va fi  un 

mandat pentru continuitate, 

cu promisiuni de reduceri de 

taxe care vizează în principal 

persoanele cu venituri medii 

şi mari, un control strict al 

datoriei publice şi o agendă 

privind schimbările climatice 

axată pe comercializarea emi-

siilor de carbon.

În cazul în care Germania 

va vira la stânga, reducerile 

de impozite vor favoriza pro-

babil persoanele cu venituri 

medii şi mici, cu o cotă de im-

pozitare mai mare; un salariu 

minim de 12 euro pe oră ar 

deveni realitate, iar fondurile 

publice ar fi  deschise pentru 

investiţii în domenii precum 

energiile regenerabile şi infra-

structura publică.

În ceea ce priveşte coali-

ţiile, includerea în coaliţie a 

Verzilor, a Democraţilor Li-

beri (FDP) sau a stângii du-

re Die Linke ar aduce o serie 

de politici noi: Verzii doresc 

să facă mult mai mult în ce-

ea ce priveşte schimbările cli-

matice şi dezvoltarea surse-

lor de energie regenerabilă; 

FDP are o agendă cu taxe re-

duse şi pro-business; alegă-

torii Die Linke ar dori să va-

dă taxe mai mari pentru cei 

bogaţi şi mai puţine pentru 

cei cu venituri mici.

Deşi Verzii au pierdut per-

spectiva de a conduce un gu-

vern de coaliţie, ei speră în 

continuare – poate stimulaţi 

de protestele de vineri privind 

clima – să îşi maximizeze şan-

sele de a intra la guvernare. 

Dacă vor reuşi să obţină apro-

ximativ 16-17% din voturi, 

aşa cum se aşteaptă, ar fi  o 

dublare remarcabilă a man-

datului lor de la ultimele ale-

geri din 2017.

Secţiile de votare s-au des-

chis duminică dimineaţă în 

Germania pentru alegerile ge-

nerale, în care social-democra-

ţii şi conservatorii se luptă pen-

tru a-i succeda cancelarului 

Angela Merkel, care se va re-

trage după 16 ani la putere.

ALEGERI ÎN GERMANIA

Germanii au votat pentru a deschide calea 
primului guvern din era post-Merkel
Germanii au votat duminică pentru a decide direcţia politică a celei mai mari economii europene 
după aproape 16 ani sub conducerea cancelarului Angela Merkel
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 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 auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, 
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. (6.7)

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. (7.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 camere, 
pe termen lung, mobilat, zonă bună, 
liniștită, aproape de mijloacele de 
transport în comun, cart. Mănăștur, 
P-ţa Flora. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii 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

¤ Angajez muncitori pentru 
reparații la turla unei biserici în 
STANA. De preferință alpiniști 
industriali. Relații la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

ALPHA METALLICS SRL 

angajază 

muncitori necalifi caţi 
în domeniul construcţiilor.
CV-urile se vor trimite la 
adresa de e-mail ardeal-

construct@ymail.com pâ-
nă la data de 29.09.2021.

 Selecţia se va organiza în 
data de 30.09.2021. 

Pentru detalii 
tel.0264.432.239.

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

SC Agomec Avrig,

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

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

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

Relații la telefon 
0745-191860.

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

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

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.

¤ 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

(15/25)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ 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 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pen-

tru 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 im-
pecabilă, preţ 350 RON, ideale 
pentru agenţii de turism, imobili-
are sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

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

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

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând prune bio, nestropite, roșii, 
bistrițe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
țuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. 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. (7.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (7.7)

¤ 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.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

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

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

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

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

ACS INDUSTRIES EUROPE SRL cu sediul in Turda, 
str. Trascăului, nr.6, Jud. Cluj anunță publicul interesat a-
supra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Extindere hală industrială, recomparti-
mentări, amenajări exterioare, împrejmuire“, propus a fi  
realizat în Mun. Turda, str. Trascăului, nr.6, Jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, bl. 9B și la sediul proiectantului gene-
ral Progis Consulting srl, str. Avram Iancu nr. 408F, et.6, 
ap.54, Com. Florești, jud. Cluj în zilele de luni-joi între ore-
le 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi intre ore-
le 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. NAPOCA STEEL S.R.L., titular al proiectului – 
Construire hală de producție și depozitare cu anexe admi-
nistrative și tehnice, racorduri și branșamente la utilități, 
împrejmuire, organizarea execuției lucrărilor – anunță pu-
blicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactu-
lui asupra mediului pentru proiectul „Construire hală de 
producţie şi depozitare cu anexe administrative ţi tehnice, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, împrejmuire, organi-
zarea execuţiei lucrărilor“, propus a fi  amplasat în comu-
na Bonțida, sat Răscruci, FN, județul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din Ca-
lea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între 
orele 9,00-12,00, precum și la urmatoarea adresă de in-
ternet apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj.
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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

În atenţia studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
din Cluj-Napoca

Va informam ca in urma semnarii Conventiilor cu Universitatile din Cluj-Napoca* , 
Compania de Transport Public Cluj-Napoca eliberează abonamente de transport gratuite 
si cu reducere pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii inscrisi in anul universitar 
2021-2022.

Abonamentele gratuite si cu reducere se încarcă pe cardul contactless la unul din Punctele 
de Ticketing. Prima incarcare din fi ecare nou an universitar trebuie facuta la un Centru de 
vanzare carduri, pentru verifi carea documentelor solicitate. Abonamentele se pot prelungi 
ulterior si la Automatele din statii, doar inainte de expirare.

Pentru încărcarea abonamentelor gratuite si cu reducere sunt necesare:
- Cartea de identitate;
- Carnetul vizat pe anul universitar 2021-2022 sau o adeverinta emisa de universitate 

care atesta calitatea de student, forma de invatamant (cu frecventa, buget sau cu taxa) si 
anul de studiu;

- unul din cardurile nebancare StudCard, ISIC Student, Euro<26Student, OMNIPASS, A 
Card/A Kártya si City Card ( numai pentru punctele 1,3,4,5,6);

- Pentru studentii de la punctul 4 este necesara o Copie după certifi catul de deces al 
parintelui sau adeverinta care atesta plasamentul;

Abonamentele de care benefi ciază studenţii, masteranzii și doctoranzii sunt următoarele, 
cu mentiunea ca

* Pentru studentii la Universitatatile care nu au semnat Conventii cu Compania de 
Transport Public, nu se poate acorda gratuitate la Transportul public. In baza Cardului 
nebancar studentii vor benefi cia de reducere de 50%, achitata de Primaria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Categorie studenti Acte necesare Tip de abonament

1. Studentii si masteranzii  cu varsta<26 de ani  cu 
frecventa - buget (zi-buget)
posesori de card nebancar

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

2. Studentii si masteranzii  cu varsta<26 de ani  cu 
frecventa - buget (zi-buget)
neposesori de card nebancar

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;

Abonament redus cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N -35 lei

3. Studentii si masteranzii  cu frecventa - taxa(zi-
taxa) si cei cu frecventa buget care au varsta > de 
26 de ani,   
posesori de card nebancar

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Card nebancar valabil

Abonament redus cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N -35 lei

4.Studentii si masteranzii cu varsta<26 de ani  cu 
frecventa - taxa (zi-taxa) orfani sau proveniti din 
casele de copii,
posesori de card nebancar

Carte de identitate;
Carnet vizat sau adeverinta;
Copie certifi cat de deces parinte, sau 
adeverinta care atesta plasamentul.

Abonament gratuit cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

5. Doctoranzii cu varsta<26 de ani  cu frecventa - 
buget (zi-buget), 
posesori de card nebancar

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N

6. Doctoranzii cu frecventa taxa(zi-taxa) si cei cu 
frecventa buget care au varsta > de 26 de ani ,   
posesori de card nebancar 

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament redus cu maxim 120 de calatorii/luna, 
toate liniile,Cj-N -35 lei

 Centrele de vanzare a cardurilor și abonamentelor electronice de 
transport sunt următoarele:

Zona Centrul de Vanzare 
Carduri

Adresa Luni-Miercuri Joi Vineri Sambata-
Duminica

Centru CTP Carduri OPERA Statia Opera, Piata Stefan cel 
Mare nr. 16-17

06:00-21:30 06:00-21:30 06:00-21:30 Inchis

Primaria Centrala Str. Moţilor nr. 7 08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Inchis

Memorandumului 
Sud

Statia Memorandumului 06:00-21:30 06:00-21:30 06:00-21:30 Inchis

Centru / 
Marasti

CTP Carduri Bd. 21 
Decembrie

Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 
79A

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 Inchis

Marasti CTP Carduri ARTE 
PLASTICE

Statia Arte Plastice, Str.Aurel 
Vlaicu nr. 3

05:30-21:30 05:30-21:30 05:30-21:30 Inchis

Manastur CTP Carduri 
BUCIUM

Statia Bucium 05:30-21:30 05:30-21:30 05:30-21:30 Inchis

Primaria Manastur Str. Ion Mester nr. 10 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

CTP Carduri 
MINERVA

Statia Minerva, in statie 06:00-21:30 06:00-21:30 06:00-21:30 Inchis

Zorilor Primaria Zorilor Str. Pasteur nr. 60 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Grigorescu

Str. Alexandru Vlahuta 
nr.46-47

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Iris Primaria Iris Piata Liebcknecht nr.7-8 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

CTP Carduri P-ta 1 
Mai

Statia  P-ta 1 Mai, P-ta 1 
Mai nr. 4

07:30-15:30 07:30-15:30 07:30-15:30 Inchis

Gara CTP Carduri P-TA 
Garii Sud

Statia P-ta Garii Sud (liniile 
3,5,9,35), P-ta Garii nr. 3

06:00-21:30 06:00-21:30 06:00-21:30 Inchis

Compania de Transport Public Cluj-Napoca

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, 
tel. 0264-255010, fax. 0264-255099, email: primarpoieni@gmail.com, cod poștal 407470, 
CUI 5979229, organizează licitaţie publică cu strigare, în vederea atriburii contractelor de 
închiriere pentru urmatoarul spaţiu localizat în:

1. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, proprietatea consiliului local 
Poieni, comuna Poieni, judeţul Cluj, în suprafaţă de 14,62 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercial“

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, localitatea Poieni, nr. 268, comuna 
Poieni, judeţul Cluj, joi – 14 octombrie 2021, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al licitaţiei pentru aceste spaţii, la 
conţinutul și disponibilitatea caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Poieni.

Data limită de depunere a documentelor este 14 octombrie 2021, ora 10.00

Persoană de contact: Ţîrle Natalia: 0744633888.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

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

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

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

0264.59.77.00
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Mihaela Buzărnescu, 
în finala turneului ITF

Mihaela Buzărnescu s-a califi -
cat, sâmbătă, în fi nala turneu-
lui ITF de la Valencia, competi-
ţie dotată cu premii totale în 
valoare de 80.000 de dolari.
Sportiva noastră a învins-o pe spa-
niola Aliona Bolsova Zadoinov 
(187 WTA), scor 6-4, 6-2. 
Buzărnescu (175 WTA) a avut ne-
voie de o oră și 24 de minute pen-
tru a obţine victoria în faţa jucătoa-
rei care s-a născut la Chișinău.
În fi nală, Buzărnescu o va în-
frunta pe olandeza Arantxa Rus 
(76 WTA, principală favorită), 
care a trecut de australianca 
Seone Mendez, scor 7-6(3), 6-2.
Mihaela Buzărnescu vs 
Arantxa Rus (3-0):
Wimbledon (2017): 2-6, 
7-6(9), 6-2 pentru Buzărnescu 
(primul tur al califi cărilor)
Versmold (2017): 6-4, 6-1 pen-
tru Buzărnescu (optimi)
Roland Garros (2021): 7-5, 7-5 
pentru Buzărnescu (primul tur).

CSM Bucureşti, 
victorie în 
Liga Campionilor

CSM București, campioana la 
handbal feminin a României, a 
bifat prima victorie după trei în-
frângeri în grupa A a Ligii 
Campionilor. Tigroaicele au învins 
Podravka Koprivnica, scor 36-31.
Principalele marcatoare ale 
CSM București au fost Neagu 
(14 goluri), Arntzen (5), iar de 
la gazde s-au remarcat Kalaus 
și Milosavljevic, câte 7 reușite. 
În lotul formaţiei croate evolu-
ează și portarul naţionalei trico-
lore, Iulia Dumanska, alături de 
Bianca Bazaliu.
În primele două meciuri din 
grupă, campioana României a 
pierdut în deplasare cu Team 
Esbjerg, scor 21-22, și pe teren 
propriu cu Rostov Don, scor 
27-30, și are 2 puncte în clasa-
ment. Borussia Dortmund și 
FTC Budapesta conduc grupa, 
cu câte 5 puncte.
Programul CSM-ului în continu-
are este: Borussia Dortmund – 
CSM (16 octombrie), CSM – 
Buducnost (23 octombrie), 
CSM – Brest Bretagne (30 oc-
tombrie), FTC Budapesta – CSM 
(13 noiembrie). Din 20 noiem-
brie vor începe partidele retur, 
care se vor încheia în 19 fe-
bruarie 2022.

Pe scurt

Dan Petrescu s-a plâns 
constant de subţirimea lo-
tului de la CFR Cluj. Vineri, 
antrenorul din Gruia a pri-
mit transferul dorit în atac, 
zonă din care lipsesc mo-
mentan Denis Alibec şi Bil-
lel Omrani. 

Campioana României a 

anunţat venirea lui Hadi 

Sacko. Era liber de contract 

după ce şi-a încheiat aventu-

ra în Turcia, la Denizlispor, 

unde a activat în ultimele do-

uă sezoane. Nu a avut cifre 

grozave, 60 de partide şi doar 

7 goluri, iar turcii l-au lăsat 

să plece liber de contract. A 

început fotbalul la Bordeaux, 

apoi a mai îmbrăcat tricoul 

lui Le Havre, Leeds, Las Pal-

mas şi Ankaragucu.

Hadi Sacko a avut apariţii 

la reprezentativele U16, U18, 

U19 şi U20 ale Franţei. Con-

ştient că e difi cil să îşi găseas-

că loc în prima echipă a „Co-

coşului Galic”, a ales naţio-

nala din Mali, pentru care a 

strâns 3 selecţii.

Antrenorul celor de la CFR 

Cluj, Dan Petrescu, s-a plâns 

de nenumărate ori că nu dis-

pune de un lot competitiv, 

mai ales în zona atacanţilor 

centrali. Mario Rondon a fost 

lăsat să plece de Marius Şu-

mudică, iar Denis Alibec s-a 

accidentat.

Singurii disponibili pe acest 

post sunt Gabriel Debeljuh şi 

Valentin Costache. Doi fotba-

lişti extrem de diferiţi. De-

beljuh este un atacant masiv, 

de careu, ce nu se deplasea-

ză foarte mult, în timp ce Cos-

tache este un atacant ce spe-

culează spaţiile, dar provine 

din mijlocaş lateral şi nu are 

acelaşi simţ al porţii precum 

un vârf veritabil.

În consecinţă, Dan Petres-

cu a anunţat conducerea că 

are nevoie urgentă de cel pu-

ţin un atacant, iar acest lucru 

s-a întâmplat ofi cial vineri.

CFR Cluj l-a prezentat 
pe Hadi Sacko

Ducesa de Cambridge 

s-a întâlnit vineri cu 

Emma Răducanu, campi-

oana de la US Open, 

şi împreună au jucat 

o partidă pe o arenă 

din Londra.

Kate, 39 de ani, care s-a în-

tors la îndatoririle sale după 

vacanţa anuală de vară, s-a 

echipat în mod corespunzător, 

cu o fustă albastră de tenis şi 

o jachetă cu fermoar asortată, 

pentru întâlnirea de la Centrul 

Naţional de Tenis din Londra.

Ducesa i-a întânit şi pe Joe 

Salisbury, care a câştigat titlul 

de dublu masculin la US Open 

împreună cu americanul Raje-

ev Ram, dar şi pe Gordon Re-

id şi Alfi e Hewett, campionii 

la dublu în scaun cu rotile.

Kate este pasionată de te-

nis şi este des prezentă la com-

petiţiile mari desfăşurate în 

Marea Britanie.

Emma Răducanu, de 18 ani, 

este în centrul atenţiei după 

victoria istorică de la US Open, 

unde a devenit prima câştigă-

toare venită din califi cări.

Pentru succesul ei, Emma 

a fost felicitată, între alţii, de 

Regina Elisabeta a Marii Bri-

tanii, de fostele mare campi-

oane ale tenisului Martina Na-

vratilova şi Billie Jean King.

După succesul de la New 

York, Răducanu a reuşit un 

salt de 127 de locuri în ierar-

hia mondială şi a ajuns până 

pe 23, dar i-a făcut fericiţi şi 

pe mama sa Renee, de origi-

ne chineză, şi pe tatăl român.

Rezultatul întâlnirii dintre 

Emma Răducanu şi Ducesa 

de Cambridge nu a fost făcut 

public şi cel mai probabil nu 

s-a ţinut, pentru că scopul în-

tâlnirii a fost a fost acela de 

a-i sărbători pe cei patru spor-

tivi pentru performanţele lor. 

Tot cu această ocazie au fost 

fi lmate şi interviuri care vor 

fi  difuzate ulterior de canale 

media din Marea Britanie.

Emma Răducanu şi Ducesa de Cambridge 
au jucat împreună o partidă de tenis

Dan Petrescu se confrun-

tă cu numeroase proble-

me de lot şi a spus în 

mai multe rânduri 

că ar avea nevoie de 

transferuri, iar conduce-

rea lui CFR Cluj ar fi 

stabilit deja câteva 

ţinte pentru fereastra 

de mercato din iarnă.

Potrivit digisport.ro, prin-

tre jucătorii vizaţi de CFR 

Cluj se afl ă şi Marco Dulca 

(22 de ani), mijlocaşul de-

fensiv de la Chindia Târgo-

vişte, lucru anunţat chiar de 

tatăl său, Cristi, care a spus 

că a fost contactat de patro-

nul Ioan Varga.

Dulca, transferat defi nitiv 

în această vară, de la Farul, 

spune că îşi doreşte să sem-

neze cu CFR Cluj, în ciuda 

faptului că a crescut la ma-

rea rivală din oraş, Univer-

sitatea Cluj.

„Am citit şi eu ce s-a scris 

zilele astea. Nu ştiu ce se va 

întâmpla din iarnă. Nu con-

tează trecutul meu, fi ecare 

jucător îşi doreşte să meargă 

la mai bine. Normal că mi-aş 

dori să merg la campioana 

României. Momentan sunt la 

Chindia, trebuie să-mi fac 

treaba aici, să progresez, iar 

din iarnă voi vedea ce va fi ”, 

a spus Marco Dulca.

CFR Cluj pregăteşte 
transferuri importante

Dan Petrescu se confruntă 

cu un moment difi cil la CFR 

Cluj: trebuie să lucreze cu un 

lot construit de precedenţii doi 

antrenori, Edi Iordănescu şi Ma-

rius Şumudică. Drept consecin-

ţă, tehnicianul „feroviarilor” 

vrea să-l pună la cheltuieli pe 

fi nanţatorul Neluţu Varga.

„Avem prieteni comuni, eu 

şi Dan Petrescu, am şi copi-

lărit împreună, e un om care 

pune sufl et în tot ce face. Eu 

zic că pe el personal, şi nici 

pe patron, nu-i interesează 

nici Conference League, nici 

Europa League. Ei vor în gru-

pele Ligii Campionilor.

Din informaţiile mele, vor 

mai veni trei jucători foarte 

buni. Într-o săptămână, cel 

mult. Eu cred că Neluţu cu Dan 

Petrescu vor face transferuri 

importante, vor aduce jucători.

99% vor veni trei jucători. 

Eu ştiu cât de pătimaş e Ne-

luţu Varga şi vrea să facă echi-

pă puternică. Sunt fronturi 

multe şi e nevoie de concu-

renţă. Neluţu m-a sunat să 

mă întrebe de Marco. Apoi 

cluburile au discutat”, a de-

clarat Cristi Dulca, în direct 

la Look Sport.

Marco Dulca are 22 de 

ani şi evoluează pe postul 

de mijlocaş. Între 2015 şi 

2019, acesta a evoluat la ju-

niorii celor de Swansea City. 

S-a întors în România şi s-a 

rodat timp de doi ani la Vi-

itorul lui Gică Hagi. Înce-

pând din acest sezon, a fost 

transferat definitiv de Chin-

dia Târgovişte.

Dan Petrescu: 
„Avem patru atacanţi 
care nu joacă”

Dan Petrescu, tehnicianul 

clujenilor, a încercat să justi-

fi ce eşecul suferit de CFR Cluj 

în şaisprezecimile de fi nală 

ale Cupei României, 0-1 cu CS 

Universitatea Craiova.

„În primul rând, tragerea 

la sorţi a fost incredibilă. Pri-

mele două echipe trase au 

fost Craiova şi CFR. Celelal-

te au jucat cu echipe din C. 

Cei care fac tragerea să se 

gândească la asta. Noi să nu 

fi m capi de serie... Cred că 

jucătorii au dat totul, au fost 

foarte organizaţi. N-am ce 

să le reproşez.

Nici nu-i cunosc foarte bi-

ne, i-am antrenat câteva zile 

pe unii dintre ei, ca Gondiu 

sau Celar. Avem 4 atacanţi ca-

re nu joacă, accidentaţi. Bă-

ieţii au încercat. N-au fost 

multe ocazii.

Pe final, cu puţin noroc, 

puteam egala. Totuşi, echi-

pa mai bună a câştigat. Poa-

te portarul putea să facă mai 

multe la gol, dar până nu 

revăd faza n-aş vrea să vor-

besc mai multe”, a declarat 

Dan Petrescu.

Marco Dulca: „Normal că mi-aş dori 
să merg la campioana României”
Cristi Dulca, un apropiat de-ai „Bursucului”, spune că trei jucători ar urma să ajungă 
în perioada următoare la CFR, printre care şi Marco, fiul său, aflat acum la Chindia
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