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SĂNĂTATE

Cluj-Napoca se apropie 
de carantina de noapte
Cluj-Napoca a depășit pragul de 5 cazuri 
de COVID la 1.000 de locuitori. Orașul se 
apropie de carantina de noapte. Pagina 6

EDUCAȚIE

Anul universitar începe 
în condiții incerte
Rector UBB: „Cum să aduci 300 de studenți 
la curs, cu distanțare de 1 metru și mască, 
dacă n-ai infrastructura?”  Pagina 5

ADMINISTRAȚIE

Primarul Emil Boc 
și-a prezentat bilanțul 
la un an de la realegere
În municipiul Cluj-Napoca se pregătesc pro-
iecte de peste 650 de milioane de euro pen-
tru următorii ani, conform edilului. Pagina 3
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Casa unei familii din Beliș, 
distrusă de incendiu 
O familie a ajuns în pragul disperării după ce 
locuința le-a ars în totalitate, într-un incendiu 
în care au fost implicate trei case.  Pagina 7
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

265 1.699 410 53 7 5
Situația epidemiologică în județul Cluj – 27 septembrie 2021
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Medicii fără certificat verde vor avea contractul de muncă suspendat
Medicii care nu prezintă un 

certificat verde vor avea con-

tractul de muncă suspendat 

cel puţin 30 de zile şi ar pu-

tea fi daţi afară.

Ministerul Sănătăţii a publi-

cat un proiect de Lege prin ca-

re cadrele medicale care nu pre-

zintă certifi catul digital al UE 

privind COVID-19 vor avea con-

tractele de muncă suspendate 

pentru 30 de zile.

„În cazul în care personalul 

medical nu prezintă certifi ca-

tul digital al UE privind CO-

VID-19 se reglementează sus-

pendarea de drept, pe o peri-

oadă de 30 de zile a contracte-

lor în baza cărora îşi desfăşoa-

ră activitatea.

După cele 30 de zile de sus-

pendare, contractul personalu-

lui medical în baza căruia îşi 

desfăşoară activitatea încetează 

de drept, iar pentru personalul 

din unităţile private care cumu-

lează 30 de zile de suspendare, 

angajatorul poate dispune fi e 

prelungirea suspendării, fi e în-

cetarea contractului în baza că-

ruia îşi desfăşoară activitatea.

În unităţile publice măsura 

încetării contractului în baza că-

rora îşi desfăşoară activitatea 

personalul este necesară pentru 

a crea posibilitatea încadrării pe 

acele posturi a altor persoane, 

în vederea asigurării continui-

tăţii activităţii, ţinând cont de 

faptul că în unităţile respective 

numărul total al posturilor este 

limitat prin acte normative.”, a 

transmis Ministerul Sănătăţii.

Cseke Attila, Ministrul Să-

nătăţii, a adăugat că măsurile 

sunt luate în regim de urgen-

ţă şi extrem de importante în 

actualul context epidemiologic 

în care numărul noi de cazuri 

de COVID-19 creşte.

Cadrele medicale care nu se 

vaccinează, vor fi  obligate să se 

testeze din propriul buzunar.

„Personalul din cadrul unită-

ţilor publice care nu prezintă re-

zultat negativ certifi cat al unui 

test RT-PCR sau al unui test an-

tigen rapid, pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 va suporta 

costurile privind testarea, ex-

cepţie fi ind categoria de perso-

nal care face dovada unor afec-

ţiuni care reprezintă contraindi-

caţie la vaccinare, caz în care 

costurile de testare vor fi  supor-

tate de către angajator.

Personalul din cadrul unită-

ţilor publice care nu prezintă re-

zultat negativ certifi cat al unui 

test RT-PCR sau al unui test an-

tigen rapid, pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 va suporta 

costurile privind testarea, ex-

cepţie fi ind categoria de perso-

nal care face dovada unor afec-

ţiuni care reprezintă contraindi-

caţie la vaccinare, caz în care 

costurile de testare vor fi  supor-

tate de către angajator.”, se mai 

arată în comunicat.

Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul pentru România
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost aprobat de Comisia Europeană. 
Bani alocați pentru metroul din Cluj, cale ferată și Autostrada Transilvania.  Pagina 7

Începe vaccinarea 
anti-COVID-19 cu doza 3!

De astăzi, românii pot face a treia doză de vaccin anti-COVID
România începe astăzi administrarea dozei cu numărul trei a vaccinului 
împotriva COVID-19. Vaccinarea se va efectua cu Pfizer sau Moderna, 
indiferent de vaccinul administrat inițial. Pagina 2
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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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Un clujean beat 
a făcut accident 
pe Bd. Nicolae Titulescu
Un bărbat de 44 de ani din Cluj-Napoca s-a 
ales cu dosar penal după ce a condus o ma-
șină în timp ce era rupt de beat și a făcut 
un accident pe Bulevardul Nicolae Titulescu.
Accidentul a avut loc în jurul orei 21:00, du-
minică noaptea, 26 septembrie 2021. 
Bărbatul avea o concentraţie de 1,11 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.
„Poliţiștii din cadrul Biroului Rutier al 
Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au reţinut 
pentru 24 de ore un bărbat, de 44 de ani, 
din Cluj-Napoca, în cadrul unui dosar penal, 
deschis sub aspectul săvârșirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub infl uenţa alco-
olului sau a altor substanţe.
În fapt, la data de 26 septembrie, în jurul 
orei 21.00, poliţiștii au fost sesizaţi cu privi-
re la producerea unui eveniment rutier, sol-
dat cu pagube materiale, pe strada Nicolae 
Titulescu din municipiu.
Urmare a testării conducătorului auto cu a-
paratul etilotest, a rezultat o concentraţie în 
valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat. Acesta a fost condus la o unitate me-

dicală în vederea recoltării probelor biologi-
ce, necesare stabilirii alcoolemiei în sânge.
În baza probatoriului administrat, poliţiștii 
au dispus măsura reţinerii pentru 24 de 
ore, cel în cauză fi ind condus și predat re-
prezentanţilor unui Centru de Reţinere și 
Arestare Preventivă”, a transmis IPJ Cluj.

Pieton beat, 
lovit de maşină
Un bărbat care mergea pe partea carosabi-
lă la ieșirea din Turda a fost lovit în plin de 
o mașină.
Poliţiștii ajunși la faţa locului l-au testat cu 
aparatul etilotest pe pieton, reieșind o con-
centraţie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Șoferul care l-a accidentat a avut 
rezultatul negativ. Bărbatul a fost transpor-
tat la spital.
„Din primele informaţii în jurul orei 20:40, 
pe DJ 107L, la ieșire din municipiul Turda, 
spre localitatea Săndulești, un pieton afl at 
pe partea carosabilă ar fi  fost surprins și ac-
cidentat de un autoturism.
Pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultând o concentraţie de 0,87 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat. Testarea conducăto-
rului auto a fost negativă.

Pietonul a fost transportat la spital pen-
tru stabilirea unui diagnostic și a oportu-
nităţii de internare”, au transmis repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Un incendiu a cuprins 
mai multe locuinţe din Dej
În cursul zilei de luni, 26 septembrie, o casă 
a fost cuprinsă de fl ăcări în municipiul Dej. 
Mare parte din clădire și încăperile acesteia 
au fost distruse.
„Trei autospeciale de stins cu apă și spumă 
au intervenit pentru stingerea fl ăcărilor ce 
au cuprins un imobil de locuinţe, situat pe 
strada Sărata din municipiul Dej.
Solicitarea pentru intervenţia pompierilor a 
fost înregistrată în jurul orei 17:40, iar în 
momentul sosirii la faţa locului au găsit 
acoperișul, cu o suprafaţă de cca 500mp, 
cuprins în totalitate de fl ăcări, iar ocupanţii 
erau ieșiţi din clădire.
Nu au fost persoane rănite în urma aces-
tui eveniment, însă flăcările au distrus în 
mare parte clădirea și încăperile aceste-
ia. Cercetările preliminare au stabilit că 
totul a pornit de la o defecţiune a insta-
laţiei electrice”, au transmis reprezentan-
ţii ISU Cluj.

Pe scurt

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Prefectura Cluj a anunţat 

că începe administrarea 

dozei de rapel, cu numă-

rul 3, a vaccinului împo-

triva Covid-19 în România. 

Vaccinarea se va efectua 

cu Pfi zer sau Moderna, 

indiferent de vaccinul 

administrat iniţial.

Potrivit Instituţiei Prefec-

tului Judeţul Cluj, doza 3 de 

vaccin împotriva coronaviru-

sului este ferm recomandată:

¤ persoanelor cu risc mare de 

dezvoltare a unor forme se-

vere – persoane vulnerabile: 

cei peste 65 de ani, cu boli 

cronice (indiferent de vârstă), 

persoanele din centrele medi-

co-sociale şi alte categorii vul-

nerabile prevăzute în strate-

gia naţională de vaccinare;

¤ persoanelor cu risc mare de 

expunere: personal medico-so-

cial şi din învăţământ.

Accesul la vaccinare este 

permis şi altor categorii popu-

laţionale, care au cel puţin 6 

luni de la administrarea dozei 

2 de vaccin, indiferent dacă au 

istoric de trecere prin boală.

Având în vedere evoluţia 

epidemiologică severă din Ro-

mânia şi necesitarea asigură-

rii protecţiei maximale a ce-

tăţenilor împotriva maladiei 

COVID-19, membrii CNCAV 

au hotărât în unanimitate, pe 

baza datelor ştiinţifi ce dispo-

nibile, necesitatea administră-

rii dozei de rapel, începând 

cu data de 28 septembrie, pen-

tru toate persoanele care au 

mai mult de 6 luni de la ad-

ministrarea dozei a doua, cu 

oricare dintre vaccinurile pe 

baza de ARN mesager, trans-

mis autorităţile naţionale.

Tot ce este important să ştii

Doza de rapel se va efec-

tua numai cu vaccinurile 

pe bază de ARN mesager, 

indiferent de schema iniţi-

ală. Astfel, persoanele vac-

cinate cu Astra Zeneca vor 

primi doza 3 cu unul din-

tre vaccinurile produse de 

companiile Pfizer&BioNTech 

sau Moderna.

Având în vedere că în Româ-

nia imunizarea cu Johnson 

&Johnson a început la data de 4 

mai, pentru persoanele imuni-

zate cu acest vaccin nu este ne-

cesară, la acest moment, admi-

nistrarea dozei de rapel. Detali-

ile privind această recomandare 

vor fi  stabilite în perioada urmă-

toare, pe măsură ce vor fi  dispo-

nibile noi date ştiinţifi ce.

Programarea pentru adminis-

trarea dozei de rapel (doza 3):

Se va realiza prin mijloace-

le deja cunoscute, inclusiv prin 

prezentarea directă în centre-

le de vaccinare sau prin inter-

mediul platformei naţionale de 

programare la vaccinare.

Pentru persoanele din cen-

trele medico-sociale şi rezi-

denţiale, imobilizate la domi-

ciliu sau fără adăpost, se va 

utiliza aceeaşi modalitate de 

vaccinare, respectiv cu ajuto-

rul echipelor mobile puse la 

dispoziţie de către direcţiile 

de sănătate publică judeţene/a 

municipiului Bucureşti.

Benefi ciarii vor primi ade-

verinţe de vaccinare unde va 

fi  specifi cată schema de vac-

cinare, cu menţionarea celor 

trei doze efectuate.

Începe administrarea 
dozei 3! Vaccinarea, 
cu Pfizer sau Moderna.
Astăzi începe vaccinarea cu doza 3 a românilor pentru care a trecut 
deja şase luni de la administrarea celei de-a doua doze

Viaţa va reveni la normal până la sfârșitul a-
cestui an în ţările dezvoltate. Restul lumii va 
aștepta până la sfârșitul anului 2022, ca să 
scape de ameninţarea noului coronavirus, 
spune președintele Pfi zer, Albert Bourla.

„Într-un an cred că vom putea reveni la via-
ţa normală”, a declarat Albert Bourla într-un 
interviu acordat emisiunii „This Week” de la 
ABC. „Nu cred că acest lucru înseamnă că 
variantele nu vor continua să vină și nu cred 
că acest lucru înseamnă că ne vom putea 
trăi viaţa fără vaccinări. Dar asta, din nou, 
rămâne de văzut.”

El estimează că până la sfârșitul acestui 
an vor exista suficiente doze de vaccin. 

Însă variante ale noului coronavirus vor 
continua să apară. Cel mai probabil scena-
riu este că va fi nevoie de vaccinarea anu-
ală împotriva COVID-19, spune șeful gi-
gantului farmaceutic.

„Cel mai probabil scenariu pentru mine este 
acela că vor continua să apară noi variante. 
De asemenea, vom avea vaccinuri care vor 
dura cel puţin un an și cred că cel mai proba-
bil scenariu este vaccinarea anuală, dar nu 
știm cu siguranţă, trebuie să așteptăm,” a 
mai declarat șeful Pfi zer.

Predicţii similare fac directorul Moderna și 
șeful echipei de cercetare care a creat vacci-
nul AstraZeneca.

Şeful Pfizer: „Într-un an vom reveni la viaţa normală”
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

şi-a prezentat raportul 

de activitate din primul an 

al mandatului actual. 

Se pregătesc proiecte 

de peste 650 de milioane 

de euro pentru următorii 

ani, conform edilului.

„Vă mulţumesc, dragi clu-

jeni, pentru încrederea oferi-

tă prin vot la alegerile din 27 

septembrie 2020. Vă prezint 

o parte din reuşitele comune 

din acest prim an de mandat”, 

a precizat Boc.

Proiectele fi nalizate 
în ultimul an

Între proiectele enumerate 

de primar se numără mai mul-

te lucrări începute în mandatul 

anterior şi fi nalizate în ultimul 

an, cum ar fi  parkingul Haşdeu, 

reabilitarea Pieţei Lucian Blaga 

sau suplimentarea capacităţii 

unor creşe din municipiu.

 Creşă nouă Mănăştur, stra-

da Gr. Alexandrescu nr. 47A – 

90 de locuri

 15 locuri noi în creşa din 

Gheorgheni, Aleea Băiţa nr. 1

 576 de locuri noi disponibi-

le din această toamnă în creşe-

le din Cluj-Napoca

 Reabilitarea zonei Pie-

ţei Lucian Blaga, cu fon-

duri europene

 Parking Haşdeu – 316 locuri 

de parcare, 4 locuri motocicle-

te/mopede, 11 locuri biciclete

 Extindere Skatepark Rozelor 

de la 1.050 de mp la 2.157 mp

 Finalizarea blocului de locuin-

ţe sociale de pe strada Ghimeşului

 Creşă nouă în Bună Ziua 

strada Theodor Capidan – 60 

de locuri

 Modernizarea străzilor din 

zona Parcului Central (Sindica-

telor, George Coşbuc, Vasile Alec-

sandri, Cardinal Iulius Hossu)

- 10 autobuze noi pentru elevi

 4 noi linii de troleibuz (2, 10, 

14 şi 23)

 Aprobarea Regulamentului 

pentru utilizarea trotinetelor 

electrice pe domeniul public – 

primul din România

 Două spaţii securizate pen-

tru parcarea bicicletelor în zo-

na Între Lacuri – 100 de locuri

 Echipamente moderne de 

plată în parkingul Moţilor

 Pădurea-parc Făget, amena-

jată minim invaziv

 Plantări de arbori pe alinia-

mente stradale şi în parcurile 

oraşului: 1.556 de arbori cu ba-

lot şi 162.000 de fi re de gard viu

 21 de aparate de fi tness, mon-

tate pe şapte amplasamente

 21 de aparate de joacă pen-

tru copii montate pe trei am-

plasamente

 3.004 de metri pătraţi dale 

de cauciuc şi 981 metri liniari 

borduri de cauciuc la locurile 

de joacă

 76 de noi puncte gospodă-

reşti subterane

 251 de noi aparate de ilumi-

nat cu tehnologie LED pe 16 

amplasamente

 Sprijin pentru sectorul cul-

tural şi sportiv

 Lansarea primului cluster de 

educaţie din România: C-EDU

 Programul „Câştigă un bilet 

pentru transportul în comun 

prin mişcare”

 Semnaforizarea a 17 inter-

secţii şi treceri de pietoni

 Digitalizarea activităţii Pri-

măriei: Tichetul albastru, STEP 

Hear (aplicaţie pentru nevăză-

tori), City Parking Cluj, Prelun-

girea online a abonamentelor 

de parcare pentru riverani, 

Tranzy (aplicaţie CTP de afi şa-

re a timpilor de sosire în staţie 

a mijloacelor de transport în 

comun), E-cont(comunicare di-

gitală a documentelor în rela-

ţia cu Primăria), Dezvoltarea 

sistemului GIS

Proiecte ale Primăriei 
în curs de derulare

De asemenea, primarul pre-

cizează că în acest moment, se 

afl ă în derulare, cele două mari 

proiecte de infrastructură, respec-

tiv realizarea studiilor pentru 

Centura metropolitană a Cluju-

lui şi proiectul multianual Me-

trou şi tren metropolitan. Tot la 

capitolul transport se afl ă şi in-

troducerea a 50% din fl ota trans-

portului în comun în circulaţie 

– nepoluantă şi punerea în cir-

culaţie a 20 de tramvaie noi şi a 

altor 3 tramvaie, afl ate în teste. 

De asemenea, primarul arată că 

programul autobuze şcolare a 

ajuns la 14 trasee, iar din vara 

acestui an, a fost implementat 

proiectul „Vinerea Verde”, prin 

care clujenii circulă gratis cu o-

rice mijloc de transport în co-

mun în zilele de vineri.

În ceea ce priveşte şantiere-

le afl ate în desfăşurare, prima-

rul aminteşte de proiectul de 

reabilitare a Bulevardului 21 

Decembrie 1989, cu fonduri eu-

ropene, de amenjarea şi pieto-

nalizarea străzii Mihail Kogăl-

niceanu şi Universităţii, fi ind 

vorba de asemenea de un pro-

iect european, de moderni-

zarea şi pietonalizarea stră-

zii Tipografi ei.

Desfi inţare garajelor şi ame-

najarea unor parcări şi spaţii 

verzi în loc este un alt proiect 

pe care primăria îl continuă: 182 

de garaje au fost desfi inţate în 

zona Între Lacuri, 288 în Grigo-

rescu şi 982 în Mănăştur. Sunt 

somate în acest moment pen-

tru demolare alte câteva sute de 

garaje în Mărăşti şi Mănăştur.

La capitolul spaţii verzi, pri-

marul se laudă cu proiectele de 

amenajarea a Parcului Tineretu-

lui – Pădurea Clujenilor (21,3 

ha), unde au fost plantaţi peste 

30.000 de puieţi forestieri şi 1.505 

arbori cu balot, amenajarea ba-

zei sportive şi de agrement „La 

Terenuri”, reabilitarea Parcului 

Armătura şi modernizarea par-

cului „Ştefan cel Mare”.

Peste 2.500 de apartamente 

din 58 de blocuri sunt în curs 

de reabilitare termică, proiect fi -

nanţat din fonduri europene, iar 

o iniţiativă fi nanţată cu bani 

norvegieni prevede montarea 

de panouri fotovoltaice pe 7 clă-

diri publice.

Şi clădirile unor şcoli şi cre-

şe din municipiu sunt luate în 

vizor. Se lucrează la reabilitarea 

unor unităţii şcolare: clădire no-

uă, modernizare corp existent 

şi sală de sport la Liceul Teore-

tic „Onisifor Ghibu”, moderni-

zare şi o nouă clădire la Cole-

giul Tehnic „Ana Aslan”, pre-

cum şi la Seminarul Teologic 

Ortodox şi Şcoala Gimnazială 

„Iuliu Haţieganu”, lucrări de re-

paraţii şi întreţinere la unităţile 

de învăţământ preuniversitar. 

Grădiniţele „Căsuţa Poveştilor” 

şi „Floare de Iris” sunt moder-

nizate cu fonduri europene, dar 

se lucrează şi la extinderea cre-

şei de pe strada Meziad nr. 4.

Nu în ultimul rând, sunt 

amintite programul de îngrijire 

stomatologică pentru clujenii cu 

venituri reduse şi programul de 

îngrijire la domiciliu pentru per-

soanele vârstnice.

Primarul Emil Boc şi-a prezentat 
bilanţul la un an de la realegere
Care sunt realizările primarului Emil Boc în mandatul actual de primar? 
Studii pentru Centura Metropolitană, creşe, „digitalizarea” Primăriei şi alte planuri de viitor.

Primarul Emil Boc arată că, pe lângă lucrările enumerate an-
terior, municipalitatea pregătește la o serie de proiecte a că-
ror implementare va începe în viitor. Este vorba de proiecte a-
fl ate în diverse stadii de avizare sau proiectare. Printre aces-
tea se numără:

 Transport public ecologic: autobuze autonome electrice și 
dezvoltare soft, autobuze electrice noi (minimum 20 de 
bucăți), autobuze electrice articulate (minimum 30 de 
bucăți), troleibuze (minimum 30), autobuze alimentate cu pi-
le de combustibil (hidrogen) - 40 de bucăți, extindere rețele 
de contact pentru troleibuze

 Culoarul de nord adiacent căii ferate strada Răsăritului – 
Câmpul Pâinii și Podul Răsăritului (pod nou peste Someș) – 
afl at în faza de proiectare

 Regenerare urbană și legături pietonale străzile Sigismund 
Toduță, T. Grozăvescu, G. Enescu, Piața 14 iulie – afl at în faza 
de demarare a studiilor necesare

 Reamenajarea Pieței Karl Liebknecht și străzile adiacente – 
afl at în faza de demarare a studiilor necesare

 Străzi pentru pietoni, parking în zona Expo Transilvania – 
afl at în faza de proiectare

 Parcul Est (45,5 ha) – afl at în faza de proiectare

 Hub educațional Borhanci – în curs de realizare a 
documentației tehnice și de urbanism (SF și PUZ)

 Pădure-parc și bază sportivă în Borhanci (aproximativ 60 
de hectare) – în curs de realizare DT, SF și PUZ

 Reabilitare Parc Primăverii – în curs de realizare a 
documentației tehnice necesare

 Parcul Feroviarilor – au fost aprobați indicatorii tehnico-
economici

 Concurs internațional de soluții pentru modernizarea 
Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” și a străzilor adiacente – 
afl at în derulare

 Reabilitarea Sălii de Sport de la Colegiul Național „George 
Coșbuc” –  afl at în faza de proiectare

 Proiecte pentru noi creșe pe strada Negoiu 9B și în 
Dâmbul Rotund

Municipalitatea mai anunță că „se pregătesc 44 de proiecte 
în valoare de peste 650 de milioane de euro pentru perioada 
2021-2027”.

Ce alte proiecte pregătește primăria pentru următorii ani?



4 POLITICĂ  monitorulcj.ro | marți, 28 septembrie 2021

Preşedintele Consiliului 

Naţional al PSD, Vasile 

Dîncu, a declarat că soci-

al-democraţii nu îşi 

doresc să negocieze cu 

Partidul Naţional Liberal 

pentru susţinerea unui 

guvern minoritar, „nici pe 

faţă, nici pe la spate”

PSD va nu face nicio în-

ţelegere, „nici pe faţă, nici 

pe la spate” cu PNL, a de-

clarat duminică seară sena-

torul PSD Vasile Dîncu. Flo-

rin Cîţu îşi va pierde postul 

pentru că social democraţii 

nu vor susţine un guvern mi-

noritar, mai spune el. Potri-

vit lui Vasile Dîncu, PSD nu 

îşi doreşte neapărat organi-

zarea de alegeri anticipate.

„E o mare ipocrizie în dis-

cursul lui Florin Cîţu. Parcă 

până ieri eram cel mai peri-

culos partid pentru Româ-

nia, un partid cu care nu se 

negociază şi alte lucruri. El 

poate să încerce să negocie-

ze cu toate partidele, deo-

camdată noi nu ne-am ma-

nifestat în vreun fel dorinţa 

de a negocia cu Florin Cîţu 

şi nici nu cred că vom avea 

cu ce să negociem. În mod 

normal, Florin Cîţu are tre-

bui să plece de la guverna-

re, fi e că pică pe moţiunea 

USR, fi e pe moţiunea Parti-

dului Social Democrat, el nu 

mai are foarte mult de trăit 

la guvern. Chiar dacă a ajuns 

preşedintele Partidului Naţi-

onal Liberal, el este în acest 

moment «pe ducă», să spun 

aşa, nu va mai conduce prea 

mult timp Guvernul Româ-

niei, cu siguranţă. Nu este 

nicio asociere în acest mo-

ment între PSD şi PNL”, a 

declarat Dîncu.

Cîţu: „Vom discuta 
cu toate partidele”

Florin Cîţu, proaspăt ales 

preşedinte al PNL, a decla-

rat negocieri cu toate parti-

dele din Parlament pentru 

menţinerea guvernului său, 

lăsând în premieră uşa des-

chisă pentru o înţelegere cu 

PSD sau cu AUR:

„Vom discuta cu toţi cei 

care în Parlamentul Români-

ei vor susţine un guvern şi nu 

vor o criză politică în Româ-

nia (…). Cu toate partidele. 

Pe de o parte, avem USR, ca-

re negociază cu PSD şi AUR, 

şi atunci nu ai ce să faci, nu 

negociem cu nimeni (…)”, a 

spus Cîţu, duminică.

„În acest moment, avem o 

alianţă PSD-AUR-USR în Par-

lamentul României, care vrea 

să dea jos Guvernul. Matema-

tic, v-am spus preferinţa mea 

şi eu zic că varianta care are 

cele mai multe şanse este cea 

în care vom continua cu o gu-

vernare PNL-USR-UDMR şi 

voturile minorităţilor. Asta es-

te ce vreau eu, pentru asta 

mă voi lupta, asta voi nego-

cia în Parlamentul României. 

Atât timp cât USR îşi menţi-

ne opinia că vrea să dea jos 

Guvernul, alături de AUR şi 

de PSD, e complicat să discu-

tăm cu ei. După ce decid da-

că mai vor să stea cu PSD şi 

AUR, atunci discutăm cu ei”, 

a mai spus Cîţu.

Anunţul lui Florin Cîţu vi-

ne pe fondul refuzului cate-

goric al USR PLUS de a sus-

ţine un guvern condus de aces-

ta. Pe de altă parte, tot Florin 

Cîţu spusese sâmbătă, în dis-

cursul de candidat la şefi a 

PNL, că nu va negocia nicio-

dată cu PSD, pe care l-a cata-

logat drept „duşmanul PNL”.

Vasile Dîncu: „PSD nu va face 
nicio înţelegere cu PNL”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Ludovic Orban a lansat 

luni un atac fără prece-

dent la adresa preşedinte-

lui Klaus Iohannis, pe 

care îl acuză că a încălcat 

Constituţia pentru că l-a 

susţinut pe Florin Cîţu 

în lupta pentru şefi a PNL.

Fostul preşedinte al Parti-

dului Naţional Liberal spune 

că a contribuit mult la alege-

rea lui Klaus Iohannis în func-

ţia de preşedinte, iar acum oa-

menii îi „bat obrazul” că le-a 

cerut să-l voteze pe actualul 

şef al statului. „A trebuit să-mi 

cer scuze”, a declarat Ludo-

vic Orban. El şi-a atacat şi co-

legii din PNL, pe care îi acu-

ză că au orchestrat o „lovitu-

ră de partid”.

„Aţi văzut cu ochii dum-

neavoastră cum la acest con-

gres preşedintele României a 

încălcat Constituţia”, a decla-

rat Ludovic Orban, luni, în-

trebat de jurnalişti în legătu-

ră cu afi rmaţia sa de sâmbă-

tă, când a spus că între el şi 

Klaus Iohannis „nu mai exis-

tă niciun parteneriat”.

Orban denunţă 
o „lovitură de partid”

Fostul lider PNL îi acuză 

pe colegii de partid că au pus 

la cale o „lovitură de partid”, 

împiedicând libertatea de a-

legere şi controlând votul de-

legaţilor la congres.

„Planificatorii acestei lo-

vituri de partid care au or-

chestrat cea mai puternică 

lovitură împotriva demo-

craţiei şi-au bătut joc de 

istoria glorioasă a PNL şi 

au transformat PNL, cobo-

rându-l la cele mai joase 

cote de popularitate”, a 

spus Orban.

Întrebat cine este acest „pla-

nifi cator”, Ludovic orban a 

răspuns: „Sunt toţi cei care 

au planifi cat această lovitură 

diabolică de a silui voinţa oa-

menilor şi de a-şi bate joc e-

fectiv de ceea ce crede majo-

ritatea oamenilor”.

Orban acuză o „lovitură 
de partid” la congresul PNL

LUDOVIC ORBAN | fostul președinte PNL

 „A spus limpede că-l sprijină 
pe Cîţu. Preşedintele 
României a spus-o. Toate 
speculaţiile pe perioada 
campaniei că preşedintele îl 
susţine pe Florin Cîţu, faptul 
că ei şi-au construit întreaga 
campanie pe mesajul ăsta, 
că e ordin de zi pe unitate, 
de la Preşedinţie, să iasă 
Cîţu preşedinte... Eu nu l-am crezut, pentru că nu 
am asistat la nicio discuţie între preşedinte şi lideri 
din partid la care să le fi  cerut Iohannis s-l sprijine pe 
Florin Cîţu. E adevărat că am avut informaţii de la 
toţi membrii care îmi povesteau cum fac campanie 
diferiţi preşedinţi. Toate lucrurile astea s-au 
clarifi cat. În prezenţa preşedintelui la congres, 
prin mesajul pe care l-a adresat congresului, 
care a fost un mesaj fără echivoc. Orice om a înţeles 
partizanatul preşedintelui pentru Florin Cîţu“

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a publicat lista cu numele 

candidaţilor şi funcţiile 

pe care aceştia le ocupă 

în Biroul Executiv al PNL, 

în urma voturilor obţinu-

te la Congresul PNL.

Congresul PNL a avut loc 

sâmbătă, la Romexpo, aproa-

pe 5.000 de delegaţi din toa-

tă ţara exprimându-şi opţiu-

nea de vot pentru alegerea no-

ului şef al partidului.

În urma alegerilor, actu-

alul prim-ministru al Româ-

niei, Florin Cîţu, a câştigat 

cursa pentru şefia PNL, re-

uşind să obţină 2,878 voturi 

(60,2%), în timp ce contra-

candidatul său, Ludovic Or-

ban, a obţinut doar 1.898 

voturi (39,7%).

Rezultatul alegerilor 
a dus la demisia 
lui Ludovic Orban

După aflarea rezultate-

lor din cadrul Congresului 

PNL, Ludovic Orban şi-a 

anunţat imediat demisia din 

funcţia de preşedinte al Ca-

merei Deputaţilor.

Astfel, fostul preşedinte al 

PNL, Ludovic Orban, a decla-

rat că demisia sa din funcţia 

de preşedinte al Camerei De-

putaţilor va fi  luni pe masa 

noului preşedinte al liberali-

lor, Florin Cîţu.

„Demisia mea din funcţia de 

preşedinte al Camerei Deputaţi-

lor va fi  luni pe masa preşedin-

telui ales, Florin Cîţu”, a anunţat 

Ludovic Orban, după anunţarea 

rezultatelor Congresului PNL.

Funcţiile pe domenii 
în Biroul Executiv al PNL
¤ Alin Tişe – vicepreşedinte 

justiţie şi drepturi cetăţeneşti 

– 1638 voturi;

¤ Pavel Popescu – vicepreşe-

dinte comunicaţii, societate 

informaţională şi digitalizare 

– 1577 voturi;

¤ Sorin Cîmpeanu – vicepre-

şedinte educaţie şi cercetare 

– 1463 voturi;

¤ Nicolae Ciucă – vicepreşe-

dinte apărare şi siguranţă na-

ţională – 1388 voturi;

¤ Alin Nica, preşedintele CJ 

Timiş – vicepreşedinte in-

frastructură de transport – 

1377 voturi;

¤ Mircea Fechet – vicepreşe-

dinte mediu, ape şi silvicul-

tură – 1363 voturi;

¤ Florin Roman – vicepreşe-

dinte administraţie, ordine pu-

blică şi siguranţa cetăţeanu-

lui – 1336 voturi;

¤ Virgil Popescu – vicepreşe-

dinte buget, politici fi scale, 

economie, energie şi mediu 

de afaceri – 1291 voturi;

¤ Alexandru Muraru, preşe-

dintele fi lialei PNL Iaşi – vi-

cepreşedinte cultură, culte, 

minorităţi – 1291;

¤ Daniela Cîmpean, preşe-

dinte Consiliul Judeţean Si-

biu – vicepreşedinte muncă, 

familie şi protecţie socială – 

1262 voturi;

¤ Robert Sighiartău – vice-

preşedinte pe politică ex-

ternă şi afaceri europene – 

1186 voturi;

¤ Alina Gorghiu – vicepre-

şedinte drepturile omului, 

protecţia minorităţilor etni-

ce, religioase şi a grupurilor 

vulnerabile de orice natură 

– 1124 voturi

¤ George Stângă, preşedin-

te PNL Galaţi – vicepreşe-

dinte agricultură, dezvolta-

re rurală şi industrie alimen-

tară – 1155 voturi;

¤ Gheorghe Falcă – vicepre-

şedinte fonduri europene şi 

dezvoltare regională;

¤ Cristian Buşoi – vicepreşe-

dinte sănătate;

¤ Adrian Cosma, preşedinte 

PNL Satu Mare – vicepreşe-

dinte tineret şi sport;

¤ Monica Anisie – vicepre-

şedinte pentru românii de 

pretutindeni.

Prim-vicepreşedinţi în Bi-
roul Executiv al PNL:
¤ Gheorghe Flutur – prim-vi-

cepreşedinte – 1674 voturi

¤ Iulian Dumitrescu – prim-vi-

cepreşedinte – 1620 voturi

¤ Lucian Bode – prim-vice-

preşedinte – 1551 voturi

¤ Rareş Bogdan – prim-vice-

preşedinte – 1107 voturi

Alin Tişe, numit în funcţia de vicepreşedinte 
al PNL în justiţie şi drepturi cetăţeneşti
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a fost ales în urma Congresului PNL 
ca vicepreşedinte în domeniul justiţiei şi drepturilor cetăţeneşti
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Rectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB) din 

Cluj-Napoca, prof. univ. 

dr. Daniel David, a decla-

rat, luni, la deschiderea 

noului an universitar, că 

unitatea de învăţământ 

superior pe care o condu-

ce este cea mai mare şi cu 

cea mai veche tradiţie 

academică din ţară, dar şi 

prima din România în 

topurile internaţionale.

„Universitatea noastră, în 

acest moment, este cea mai 

mare comunitate academi-

că din ţară, 48.000 de stu-

denţi (...) Are tradiţia aca-

demică cea mai veche şi se 

menţine în metarankingul 

naţional, care sumarizează 

toate rankingurile interna-

ţionale majore, pe poziţia 1 

în ţară. Este un început bun, 

spun eu, uitându-mă, spre 

exemplu, la studenţii din 

anul I; noi avem aproxima-

tiv 16.000 de studenţi la ni-

vel de licenţă şi master în 

anul I, douăzeci şi ceva de 

mii de studenţi, dacă soco-

tim şi doctoratele, studiile 

postuniversitare etc”, a spus 

Daniel David.

El a adăugat că alte argu-

mente în favoarea calităţii edu-

caţiei la UBB rezultă din nu-

mărul mare de studenţi cu ta-

xă, precum şi de numărul ma-

re de studenţi străini.

„Un lucru foarte impor-

tant pentru studenţii din anul 

I: aproximativ 52% sunt stu-

denţi la taxă. Mie asta îmi 

spune că programele noas-

tre sunt programe atracti-

ve, dacă tinerii, familiile lor 

sunt dispuse să plătească 

pentru a studia la Univer-

sitatea „Babeş-Bolyai”, acest 

lucru îmi spune că marca 

noastră, UBB, este un bun 

start în viaţă. De asemenea, 

avem un număr mare, în 

comparaţie cu anii trecuţi, 

de studenţi internaţionali, 

aproximativ 700, ceea ce ia-

răşi arată internaţionalizarea 

universităţii noastre”, a mai 

spus Daniel David.

Printre cei prezenţi la fes-

tivitatea de deschidere s-au 

numărat acad. prof. univ. dr. 

Ioan-Aurel Pop, preşedintele 

Academiei Române şi fost rec-

tor al UBB, acad. prof. univ. 

dr. Ionel Haiduc, primul rec-

tor al UBB după Revoluţia din 

1989 şi fost preşedinte al Aca-

demiei Române, precum şi 

invitaţi din străinătate.

UBB încearcă să-i ajute 
pe studenţi să fi e „buni 
specialişti şi cetăţeni”

În timpul unui interviu 

acordat Digi24, rectorul a 

spus şi că din această u-

niversitate este important 

ca studenţii să ajungă 

„buni specialişti şi cetă-

ţeni”. Totodată, el recu-

noaşte că universitatea ro-

mânească a implementat 

prost modelul Bologna, ca-

re nu ajută mult la dezvol-

tare, specializările fiind 

„înguste de la început”.

„Noi spunem că la UBB 

încercăm să te ajutăm să de-

vii un bun specialist şi un 

bun cetăţean – un bun spe-

cialist (care vei fi capabil să 

lucrezi şi peste 15, 20, 25 

de ani oriunde în această 

lume într-o manieră perfor-

mantă) şi un bun cetăţean, 

pe care-l vedem ca un pro-

tector al democraţiei.

Este drept că noi am im-

plementat destul de prost 

în universitate modelul Bo-

logna. Acest model venea 

pe ideea că primii trei ani 

– studiile universitare, dar 

nu zonele vocaţionale pre-

cum teatru, fi lm, etc – ar tre-

bui să fi e primii ani în care 

tu îţi faci o idee generală des-

pre ce înseamnă universita-

te, ce ar putea însemna spe-

cializarea respectivă, te cul-

turalizezi pur şi simplu în 

domeniul respectiv, iar du-

pă aceea vei alege la nivel 

de masterat să te speciali-

zezi într-un domeniu sau 

altul. Acesta este şi mode-

lul american dacă te gân-

deşti, de exemplu, la un-

dergraduate, acolo nici nu 

se vorbeşte de specializări. 

Mergi să te culturalizezi cu 

un domeniu. Noi însă am 

implementat prost acest mo-

del – ce am făcut? Am pre-

luat cei 3 ani, dar în loc să 

îi ducem într-o componen-

tă culturală de familiariza-

re, într-o componentă inte-

lectuală, mergem cu speci-

alizări foarte înguste de la 

început. Am condensat foş-

tii 4 ani de facultate în ăş-

tia 3 sau chiar foştii 5 ani, 

iar masteratul este aşa, un 

moft, de foarte multe ori”, 

a mai spus rectorul.

UBB, cea mai mare universitate din România şi prima în topurile internaţionale

Carmen LUCUŢ
redacti@monitorulcj.ro

Deşi erau speranţe mari ca 

UBB să reînceapă cursuri-

le în format clasic, iar toţi 

studenţii să se reîntoarcă 

la Cluj-Napoca, acest lucru 

nu s-a întâmplat.

În emisiunea Ediţia de Di-

mineaţă a Digi24, rectorul U-

niversităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, Daniel David, a 

explicat de ce, până la urmă, 

nu toţi studenţii se vor întoar-

ce la cursuri în format fi zic.

Deşi existau speranţe ma-

ri, infrastructura necesară pu-

nerii în aplicare a măsurilor 

care trebuie luate împotriva 

Covid-19 în pandemie lipseau 

cu desăvârşire.

„Acolo a fost o situaţie 

mai tristă în sensul că şi eu 

am spus şi alţi rectori că ne 

dorim să începem în varian-

tă clasică, numai că trebuie 

să fi i realist, trebuie să fi i 

cinstit faţă de oameni. E u-

şor să declari aşa, vom în-

cepe clasic. Cum o să începi 

clasic daca tu nu ai infra-

structura de spaţiu ca pe 300 

de studenţi să-i aduci în sa-

la de curs şi să ţii distanţa 

de 1 metru, cu mască, cu 

dezinfecţie ş.a.m.d. Cum vrei 

s-o faci? Că practic nu se 

poate. Şi atunci, noi am spus 

că singura variantă în care 

noi am putea să-i aducem 

într-o variantă clasică pe stu-

denţi este s-o faci cu vacci-

nare. Totodată, cei care au 

trecut prin boală şi care se 

afl ă în fereastra de protecţie. 

În cazul celorlalţi, nu le afec-

tezi dreptul la învăţătură, dar 

le dai o altă modalitate – hi-

bridă sau online ori asta am 

cam spus-o noi public. Alţii 

au mai gândit-o, dar n-au 

spus-o public, iar multe au-

torităţi au apărut în spaţiul 

public, declarând din iulie 

că în toamnă se va începe 

clasic fără să adauge elemen-

tul de vaccinare. Evident, în 

momentul respectiv, noi am 

devenit ţinta”, a spus Dani-

el David.

10 plângeri împotriva 
deciziei UBB

Rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai Cluj-Napoca a 

mărturisit că au existat doar 

10 plângeri împotriva deci-

ziei fi nale privind începerea 

anului universitar, deşi su-

biectul a făcut vâlvă în rân-

dul studenţilor, cel puţin în 

mediul online.

Psihologul Daniel David a 

mai declarat şi că toate deci-

ziile, atât privind începerea 

noului an universitar, cât şi 

modul de cazare în căminele 

studenţeşti, au avut la bază 

propunerile studenţilor.

„Univers i ta tea  Ba-

beş-Bolyai este cea mai ma-

re universitate academică. 

Noi avem 55 de mii de oa-

meni, dintre care 48 de mii 

de studenţi. Vă spun, decizi-

ile pentru cum începem anul 

universitar, cum îi cazăm şi 

altele, întotdeauna au fost 

discutate şi am pornit de la 

propunerea studenţilor. Întot-

deauna, toate grupurile şi fo-

rumurile studenţeşti au sus-

ţinut mesajul pe care univer-

sitatea l-a făcut public. Este 

evident că într-o comunitate 

de 48 de mii de studenţi ai 

câţiva care nu sunt de acord 

cu opţiunea asta. Ştiţi câte 

plângeri au fost? 10. Dar si-

gur, fi ecare plângere poate să 

conteze într-o lume în care 

se merge în instanţă şi instan-

ţa îţi spune că nu este corect 

să condiţionezi învăţământul 

de vaccinare în pandemie. 

Mai e şi judecător de tipul 

ăsta”, a spus Daniel David 

pentru Digi24.

Cum încep studenţii 
cursurile la UBB?

Studenţii din Cluj de la U-

niversitatea Babeş-Bolyai în-

cep anul universitar în di-

verse scenarii – clasic, hibrid 

sau online, a spus rectorul 

la ceremonia de deschidere 

a noului an universitar, luni, 

27 septembrie.

Totuşi, pe partea de onli-

ne există doar două facultăţi 

încadrate, fi indcă acestea nu 

au infrastructura necesară, 

în contextul în care există 

măsuri care trebuie imple-

mentate, din cauza pande-

miei de Covid-19, dar în ace-

le unităţi de învăţământ nu 

pot fi  aplicate.

„Începem împreună acest 

an complicat, ştiu că pe par-

tea administrativă au fost 

multe discuţii. Vreau să ştiţi, 

şi studenţi şi părinţi că spre 

mine au venit toate trăsnete-

le. Pe de-o parte, unii aţi spus 

că vreţi să ţinem cursurile 

doar online spunând că e pe-

riculos să veniţi la Cluj, e pe-

riculos să ţineţi cursurile în 

format clasic şi să ştiţi că au 

fost mulţi şi aceştia. Apoi am 

avut celălalt grup care făcea 

o presiune extraordinară să 

începem totul în format cla-

sic. Şi acel grup a avut două 

subgrupuri, unul care aţi vrut 

să începem clasic numai cu 

cei vaccinaţi, alţii care do-

reaţi să începem clasic cu toţi 

în condiţii de distanţare şi 

aşa mai departe. Noi am zis 

că îcepem în format clasic 

acolo unde se poate. Dreptul 

la educaţie e fundamental, 

educaţia este o valoare cen-

trală pentru noi, dar viaţa oa-

menilor contează. Nu pot fa-

ce educaţie omorând oameni, 

să fi e clar acest lucru.

Altfel spus, acolo unde 

facultăţile aveau infrastruc-

tură şi resurse de spaţiu am 

încurajat să facă cursurile 

în regim clasic, iar unde nu 

se poate lucrul acesta, i-am 

încurajat să meargă într-un 

regim hibrid. Foarte puţini 

au ales numai varianta on-

line. La UBB avem două fa-

cultăţi care încep în regim 

online, celelalte într-un re-

gim hibrid colorat foarte bi-

ne şi cu o variantă clasică.

Sperăm să putem duce pro-

gramele, cel puţin în această 

formă, cât mai mult. Să ne 

amintim că şi anul trecut am 

început cam la fel ca acum 

şi în noiembrie/decembrie 

ne-am trezit că trebuia să tre-

cem în online”, a mai spus 

rectorul UBB.

A ÎNCEPUT NOUL AN UNIVERSITAR! 

Majoritatea studenţilor UBB s-au întors la Cluj
„Cum să aduci 300 de studenţi la curs, cu distanţare de 1 m şi mască, dacă n-ai infrastructura?”
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Spitalul Municipal 

din Turda a fost dotat cu 

11 echipamente medicale 

ultramoderne, în valoare 

de 90.000 de lei, printr-o 

investiţie din bugetul 

propriu al Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj.

„Consiliul Judeţean a achi-

ziţionat 11 noi echipamente 

medicale ultramoderne pen-

tru Spitalul Municipal Tur-

da. Consiliul Judeţean Cluj 

a achiziţionat 11 noi echi-

pamente de înaltă tehnolo-

gie pentru Spitalul Munici-

pal din Turda. Este vorba 

despre patru electrocardio-

grafe, trei injectomate şi pa-

tru tărgi de consultaţii”, se 

arată într-un comunicat tri-

mis luni de CJ Cluj.

În comunicat se arată că 

valoarea noilor dotări este 

de aproximativ 90.000 de 

lei, din bugetul propriu al 

forului administrativ jude-

ţean, iar noua aparatură 

medicală va intra în dota-

rea Secţiei de Medicină In-

ternă, a Compartimentului 

Primiri Urgenţe, Comparti-

mentului Boli Infecţioase, 

Secţiei ATI şi Compartimen-

tului Cardiologie.

„Continuăm programul de 

dotare a spitalelor clujene cu 

aparatură ultraperformantă 

întrucât investiţiile constan-

te în domeniul sanitar con-

tribuie în mod direct la creş-

terea calităţii actului medi-

cal, la salvarea vieţii şi a să-

nătăţii a numeroşi pacienţi”, 

a declarat preşedintele CJ 

Cluj, Alin Tişe.

Echipamente medicale ultramoderne, 
pentru Spitalul Municipal din Turda

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Având în vedere 

că în ultima perioadă 

au fost luate noi decizii 

privind restricţiile 

şi măsurile de protecţie 

împotriva coronavirusu-

lui, la incidenţa cazuri-

lor de Covid-19 de 6 

infectări la 1.000 de 

locuitori se implemen-

tează carantina de noap-

te în zilele de vineri, 

sâmbătă şi duminică.

Cluj-Napoca a ajuns la 

rata incidenţei de 5.18, cu 

un salt mare doar după o 

zi. Duminică, rata de infec-

tare cu COVID-19 în muni-

cipiu era de 4.87, iar cu o 

zi înainte – doar 4,47.

Rata incidenţei cazuri-

lor de COVID-19 creşte ac-

celerat în Cluj-Napoca, 

apropiindu-se de noi re-

stricţii. Astfel, când muni-

cipiul va depăşi pragul de 

6 la mie se vor adăuga ur-

mătoarele restricţii:

¤ se interzice circulaţia per-

soanelor în afara locuinţei/

gospodăriei în zilele de vi-

neri, sâmbătă şi duminică 

în intervalul orar 20:00-05:00 

(carantina de noapte), cu 

anumite excepţii:

a) deplasarea persoane-

lor vaccinate împotriva vi-

rusului SARS-CoV2 şi pen-

tru care au trecut cel puţin 

10 zile de la finalizarea sche-

mei complete de vaccinare 

şi care fac dovada îndepli-

nirii acestei condiţii prin in-

termediul certificatului de 

vaccinare sau certificatului 

digital al Uniunii Europene 

privind COVID-19;

b) deplasarea în interes 

profesional, inclusiv între 

locuinţă/ gospodărie şi lo-

cul/locurile de desfăşura-

re a activităţii profesiona-

le şi înapoi;

c) deplasarea pentru 

asistenţă medicală care nu 

poate fi amânată şi nici re-

alizată de la distanţă, pre-

cum şi pentru achiziţiona-

rea de medicamente;

d) deplasări în afara lo-

calităţilor ale persoanelor 

care sunt în tranzit sau efec-

tuează călătorii al căror in-

terval orar se suprapune cu 

perioada interdicţiei, cum 

ar fi cele efectuate cu avio-

nul, trenul, autocare sau al-

te mijloace de transport de 

persoane, şi care pot fi do-

vedite prin bilet sau orice 

altă modalitate de achitare 

a călătoriei;

e) deplasarea din moti-

ve justificate, precum îngri-

jirea/ însoţirea copilului, 

asistenţa persoanelor vârst-

nice, bolnave sau cu diza-

bilităţi ori decesul unui 

membru de familie;

¤ se instituie obligaţia pen-

tru operatorii economici 

care desfăşoară activităţi 

de comerţ/prestări de ser-

vicii în spaţii închise şi/

sau deschise, publice şi/

sau private, să îşi organi-

zeze şi să îşi desfăşoare 

activitatea în zilele de vi-

neri, sâmbătă şi duminică 

î n  i n t e r va l u l  o ra r 

05:00-18:00. Prin excepţie, 

î n  i n t e r va l u l  o ra r 

18:00-05:00, operatorii eco-

nomici pot activa doar în 

relaţia cu operatorii eco-

nomici cu activitate de li-

vrare la domiciliu.

Atunci când în Cluj-Na-

poca incidenţa va trece de 

7.5 îmbolnăviri de CO-

VID-19 la 1.000 de locui-

tori, carantina de noapte 

va fi valabilă pentru fie-

care zi din săptămână, pen-

tru nevaccinaţi.

Luni, cea mai mare ra-

tă a incidenţei în judeţul 

Cluj era în comuna Căti-

na, 12,81/1.000. Alte cinci 

comune din judeţ au o in-

cidenţă de peste şase la 

mia de locuitori: Bobâlna 

(7,35), Borşa (6,93), Căia-

nu (6,76), Geaca (6,32) şi 

Apahida (6,17).

Cluj-Napoca se află
la un pas de 
carantina de noapte
Municipiul Cluj-Napoca a depăşit luni pragul de 5 cazuri 
de COVID-19 la 1.000 de locuitori. Oraşul se apropie 
de carantina de noapte pentru nevaccinaţi.

Situaţia epidemiologică în judeţul Cluj se prezenta luni astfel:

¤ Rata incidenţei pe judeţul Cluj : 3,99;

¤ 265 persoane confi rmate COVID-19 din judeţul Cluj;

¤ total număr de teste: 1.699 din care 284 diagnostic gru-
pe de risc, 6 teste efectuate la cerere și 1.409 teste rapide. 
Până în acest moment s-au realizat 695.434 de teste, la ni-
velul judeţului Cluj;

¤ 53 persoane internate în ATI;

¤ total vindecaţi și externaţi: 3.485 din care 2.312 din jude-
ţul Cluj;

¤ total decedaţi: 1.109 din care 695 din judeţul Cluj.

¤ în spitalele din Cluj sunt internaţi 410 pacienţi infectaţi cu 
COVID-19.

265 de cazuri noi, luni, la Cluj
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O familie cu trei copii, 

din Beliş, a ajuns în pra-

gul disperării după ce 

locuinţa le-a ars în tota-

litate, într-un incendiu 

în care au fost implicate 

trei case.

Familia face apel la bu-

nătatea oamenilor. Doi pă-

rinţi şi trei copii au nevoie 

de ajutor după ce au rămas 

fără mâncare, haine şi bani. 

Nimic nu a mai putut fi sal-

vat din casă, fiindcă aceas-

ta a ars în totalitate.

„Azi 26.09.2021, comuna 

Beliş, judeţul Cluj, a ars ca-

sa unei familii cu 3 copii. 

Din păcate din casă nu a mai 

rămas nimic. Cine doreşte să 

ajute această familie cu ori-

ce: alimente, haine, materi-

ale de construcţie, bani, etc, 

vă rugăm contactaţi-ne .

Facebook Bogdan Sale – 

Whatsapp sau telefon la 

0747290574”, se arată într-o 

postare publicată duminică 

pe Facebook.

Incendiul a cuprins 
mai multe case

Un incendiu de proporţii 

a distrus trei case şi trei gos-

podării în Beliş, în ziua de 

duminică 26 septembrie 2021.

„Intervenţie pentru stinge-

rea unui amplu incendiu ce a 

cuprins mai multe gospodării 

din localitatea Beliş. Patru au-

tospeciale de stins cu apă şi 

spumă din cadrul unităţii noas-

tre şi una din cadrul Serviciu-

lui Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al Primăriei Beliş, in-

tervin de la primele ore ale di-

mineţii pentru stingerea fl ăcă-

rilor ce au cuprins trei case şi 

trei anexe gospodăreşti din lo-

calitatea Beliş. Solicitarea pen-

tru 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 şi animale au 

fost evacuaţi până la sosirea 

pompierilor, iar până în acest 

moment nu sunt anunţate per-

soane rănite în urma acestui 

eveniment. Astfel, cele două 

case alipite, cu o suprafaţă de 

cca 100mp, o casă de vacan-

ţă, de CCA 200mp, o şură, o 

lemnărie şi o poiată, cu o su-

prafaţă cumulată de cca 100mp 

au fost distruse de fl ăcări”, a 

transmis ISU Cluj duminică, 

26 septembrie 2021.

Casa unei familii, distrusă de incendiu. 
Trei copii şi părinţii lor, în pragul disperării.

Copiii de la „Căsuţa 

Bucuriei” din Cluj-Napoca 

au primit fructe şi legume 

direct de la producătorii 

locali de la piaţa volantă. 

Primarul Emil Boc le-a 

mulţumit producătorilor 

pentru gestul nobil.

„Nimeni nu este uitat, ni-

meni nu este abandonat. Pro-

ducătorii locali participanţi la 

piaţa volantă din Cluj-Napo-

ca au donat şi în acest an le-

gume şi fructe pentru persoa-

nele care au cea mai mare ne-

voie de sprijin.

Organizatorii, împreună 

cu colegi din primăria 

Cluj-Napoca, au fost astăzi 

la centrul de pe strada Dra-

goş-Vodă şi la Casa de tip 

familial Căsuţa Bucuriei, 

unde locuiesc copii orfani 

aflaţi în grija statului, pen-

tru a livra alimentele dona-

te. Subliniez, ca de fiecare 

dată: dacă puteţi face un 

bine, să îl faceţi! Mulţumesc 

producătorilor locali pen-

tru gestul nobil şi pentru 

sprijinul acordat de fiecare 

dată în realizarea acestui 

demers”, a transmis prima-

rul Emil Boc.

Piaţa volantă a fost or-

ganizată în acest an în pe-

rioada 24-26 septembrie, zi-

le în care clujenii s-au pu-

tut bucura de produsele a-

duse de cei aproximativ 100 

de producători locali pe pla-

toul Sălii Sporturilor „Ho-

ria Demian”, cu ocazia Zi-

lelor Recoltei.

Pe lângă fructe şi legume 

de sezon, gospodinele au pu-

tut cumpăra şi conserve ori 

obiecte de artizanat.

În cadrul târgului din 

acest weekend, participan-

ţilor le-au fost impuse pur-

tarea măştii de protecţie 

şi respectarea distanţării 

sociale.

Producătorii locali au donat fructe 
şi legume copiilor orfani din Cluj-Napoca

Comisia Europeană a apro-

bat luni Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR) al României, care 

valorează 29,2 miliarde de 

euro, împărţiţi în două părţi 

aproape egale ce reprezintă 

granturi, respectiv împru-

muturi. Executivul euro-

pean a ţinut cont de 11 crite-

rii de evaluare.

Din aceşti bani, 41% sunt alo-

caţi pentru investiţiile şi reforme-

le privind mediul şi tranziţia „ver-

de” iar 21% pentru digitalizarea 

României. Aceşti bani vor fi  acor-

daţi în funcţie de atingerea obiec-

tivelor de pe parcursul celor cinci 

ani în care se aplică planul.

Comisia Europeană a adop-

tat astăzi o evaluare pozitivă 

a Planului Naţional de Redre-

sare şi Rezilienţă (PNRR) al 

României, un pas important 

către plata a 14,2 miliarde de 

euro reprezentând granturi şi 

14,9 miliarde de euro – îm-

prumuturi pentru România în 

cadrul Facilităţii de Redresa-

re şi Rezilienţă, care valorea-

ză în total 800 de miliarde de 

euro la nivelul UE.

Proiectele fi nanţate trebuie 

fi nalizate până în 2026.

„Această fi nanţare va spri-

jini implementarea investiţii-

lor cruciale şi măsurilor de re-

formă subliniate în planul de 

redresare şi rezilienţă al Ro-

mâniei. Va juca un rol crucial 

în permiterea României de a 

ieşi mai puternică din pande-

mia de Covid-19”, arată un co-

municat al Comisiei.

Din cei 29,2 miliarde de eu-

ro, 41% sunt alocaţi tranziţiei 

„verde” şi combaterii schimbă-

rilor climatice şi 21% pentru di-

gitalizarea României.

În evaluarea Planului, Comi-

sia a ţinut cont de 11 criterii con-

diţionate de următoarele:

¤ măsurile au un impact pe ter-

men lung;

¤ măsurile adresează provocă-

rile identifi cate în recomandă-

rile specifi ce de ţară sau un set 

semnifi cativ dintre acestea;

¤ pragurile şi obiectivele care per-

mit monitorizarea reformelor şi 

investiţiilor în mod clar şi realist;

¤ planurile ating 37% din obiec-

tivul climatic şi 20% din obiec-

tivul digitalizării;

¤ planurile respectă principiul 

„să nu faci un rău semnifi cativ”;

¤ planurile acordă un meca-

nism de control şi audit adec-

vat şi stabilesc cât de plauzi-

bile sunt costurile.

Consiliul UE va avea la dis-

poziţie, procedural, patru săp-

tămâni pentru adoptarea pro-

punerii Comisiei.

Aprobarea acordată de Con-

siliu va permite rambursarea a 

3,6 miliarde de euro României 

ca prefi nanţare. Aceasta repre-

zintă 13% din suma total alo-

cată României.

Comisia Europeană va 

continua să autorizeze 

rambursarea fondurilor ba-

zându-se pe îndeplinirea 

satisfăcătoare a pragurilor 

şi obiectivelor subliniate 

în planul de redresare şi 

rezilienţă, ceea ce ar tre-

bui să reflecte progresele 

în implementarea investi-

ţiilor şi reformelor.

Ce proiecte din judeţul 
Cluj vor primi bani?

Proiectele judeţului Cluj 

incluse în Planul Naţional 

de Redresare şi Rezilienţă 

(PNRR) sunt Autostrada A3 

Nădăşelu – Poarta Sălajului, 

metroul şi electrificarea că-

ii ferate Cluj – Episcopia Bi-

hor. Vor mai primi bani pen-

tru realizare Spitalul Mono-

bloc de Copii, Centrul Inte-

grat de Transplant Multior-

gan, două proiecte ale Con-

siliului Judeţean Cluj, afla-

te în stadii diferite de avi-

zare, dar şi un muzeu pen-

tru identitate şi conflicte din 

Transilvania.

Autostrada A3 Nădăşelu 

– Poarta Sălajului, în lun-

gime de 42 de km, ar urma 

să primească suma de 340 

mil. euro prin PNRR. Ceea 

ce va aduce nou autostra-

da este reprezentat de une-

le elemente „care nu se im-

plementează până acum sau 

se implementează spora-

dic”, de această dată, aces-

tea având caracter de obli-

gativitate încă din faza de 

proiectare: dotarea cu echi-

pamente ITS, staţii de în-

cărcare electrică, parcări se-

curizate şi altele.

În ceea ce priveşte proiec-

tul care prevede moderniza-

rea căii ferate Cluj – Episco-

pia Bihor, au fost solicitaţi 

prin PNRR, 1.29 mld. euro.

Partea de execuţie este 

estimată la 4 ani din dura-

ta totală de 10 ani a obiec-

tivului de investiţie. În ur-

ma reabilitării, pe 60% din 

traseu trenurile vor putea 

circula cu peste 100 km/oră, 

iar distanţa Oradea-Cluj se 

va parcurge în 2 ore.

Metroul, un alt proiect 

important de infrastructu-

ră al Clujului, inclus în 

PNRR, ar trebui să primeas-

că prin program suma de 

310 mil. euro, în timp ce 

centura metropolitană nu 

va mai primi niciun ban 

prin PNRR, aşa cum era pre-

conizat iniţial.

Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă a fost aprobat
Comisia Europeană a aprobat PNRR-ul României, în valoare de 29,2 miliarde de euro. 
Ce proiecte din judeţul nostru ar urma să primească finanţare?

Proiectele din Planul naţional de redresare și rezilienţă sunt îm-
părţite în felul următor:

 Sisteme de apă și canalizare – 1,88 miliarde de euro

 Împăduriri și protejarea diversităţii – 1,37 miliarde de euro

 Managementul deșeurilor – 1,2 miliarde de euro

 Sectorul de transport – 7,62 miliarde de euro

 Fondul pentru Valul Renovării – 2,2 miliarde de euro

 Energie – 1,62 miliarde de euro

 Cloud guvernamental și sisteme publice digitale – 1,89 mili-
arde de euro

 Reforma fi scală și a sistemului de pensii – 482 milioane de euro

 Sprijin pentru mediul de afaceri, cercetare, inovare – 2,36 
miliarde de euro

 Fond local pentru tranziţia verde și digitală a UAT-urilor – 
2,1 miliarde de euro

 Turism și cultură – 200 milioane de euro

 Sănătate – 2,45 miliarde de euro

 România Educată – 3,6 miliarde de euro

Pe ce domenii merg banii din PNRR?
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Guvernul taliban din 

Afganistan nu poate fi  

recunoscut, a susţinut 

duminică ministrul de 

externe italian Luigi Di 

Maio, care le-a cerut 

guvernelor străine 

să împiedice un colaps 

fi nanciar care ar conduce 

la un fl ux masiv 

de migranţi, relatează 

agenţia de presă Reuters.

Italia deţine în prezent pre-

şedinţia anuală, prin rotaţie, 

a G20 şi în această calitate va 

găzdui în următoarele săptă-

mâni un summit special con-

sacrat crizei din Afganistan. 

Reuniunea la nivel înalt va fi  

prezidată de către premierul 

Italiei, Mario Draghi.

„Recunoaşterea guvernului 

taliban este imposibilă întru-

cât printre miniştri există 17 

terorişti, iar drepturile femei-

lor sunt încălcate continuu”, 

a spus şeful diplomaţiei itali-

ene, care săptămâna trecută a 

prezidat o reuniune a miniş-

trilor de externe din G20 la 

New York, potrivit postului de 

televiziune public Rai 3.

Totuşi, a precizat Di Ma-

io, poporul afgan ar trebui să 

înceapă să primească sprijin 

fi nanciar după ce acesta a 

fost îngheţat în urma prelu-

ării puterii de către talibani 

în Afganistan, la jumătatea 

lunii august.

„În mod evident, trebuie 

să prevenim o implozie în Af-

ganistan şi un fl ux de migranţi 

necontrolat care ar putea de-

stabiliza ţările vecine. Există 

modalităţi de a garanta spri-

jin fi nanciar fără a da bani ta-

libanilor. De asemenea, am 

convenit că o parte din aju-

torul umanitar trebuie orien-

tat întotdeauna către protec-

ţia femeilor şi a fetelor”, a 

subliniat demnitarul italian.

Pe de altă parte, Luigi Di 

Maio a afi rmat că ţările G20 

şi cele vecine Afganistanului 

sunt decise să lupte împotri-

va terorismului şi să lucreze 

împreună pentru protecţia 

drepturilor omului.

Ministrul italian de externe: 
„Afganii trebuie să fie ajutaţi

Tensiunea a crescut 

şi mai mult, luni, între 

Kosovo şi Serbia, după 

decizia Belgradului 

de a desfăşura patru vehi-

cule blindate ale armatei 

sale lângă graniţa cu fosta 

sa provincie, a constatat 

un corespondent al agen-

ţiei France Presse.

Duminică, Belgradul a de-

cis să ridice nivelul de alertă 

al armatei sale în zona de fron-

tieră. Avioanele de luptă sâr-

be au survolat de mai multe 

ori zona de frontieră sâmbă-

tă şi duminică.

Televiziunea de stat sârbă 

(RTS) a difuzat luni imagini 

cu aceste blindate, precum şi 

cu elemente ale armatei sâr-

be echipate cu arme automa-

te, precizând că se afl au la 2 

km de graniţa cu Kosovo.

La Pristina, prim-ministrul 

albanez Edi Rama, afl at în vi-

zită la Kosovo, a descris acţi-

unile Belgradului ca „mane-

vre militare teatrale”, decla-

rându-se convins că „dialogul 

este singura soluţie”.

Serbia acuză Kosovo ve-

cin de „provocări” după des-

făşurarea recentă a forţelor 

speciale ale acestuia în apro-

pierea a două posturi de 

frontieră din nordul Koso-

vo, Jarinje şi Brnjak. Sârbii 

sunt majoritari în nord şi 

refuză autoritatea guvernu-

lui de la Pristina.

Această desfăşurare a tru-

pelor, care a provocat furia sâr-

bilor, a urmat după decizia gu-

vernului din Kosovo de a in-

terzice intrarea pe teritoriul 

său a vehiculelor cu plăcuţe 

de înmatriculare sârbe şi de a 

le înlocui cu plăci kosovare 

temporare, o „măsură de reci-

procitate”, afi rmă Pristina.

Sute de sârbi au protestat 

de atunci împotriva acestei 

decizii şi au blocat trafi cul 

cu camioane pe drumurile 

ce duc la două puncte de tre-

cere a frontierei.

Punctele de trecere a fron-

tierei dintre Serbia şi Kosovo, 

un teritoriu de 1,8 milioane de 

locuitori populat majoritar cu 

albanezi, sunt desemnate drept 

„pasaje administrative” de Bel-

grad, care nu recunoaşte inde-

pendenţa proclamată în 2008 

de fosta sa provincie.

Tensiuni la granița 
dintre Kosovo şi Serbia

Liderul Partidului 

Social-Democrat german 

(SPD), Olaf Scholz, a decla-

rat luni că are mandatul de 

a conduce viitorul guvern 

de la Berlin după ce soci-

al-democraţii au înregistrat 

cel mai mare scor în alege-

rile parlamentare desfăşu-

rate duminică în Germania, 

el anunţând că intenţionea-

ză să formeze o coaliţie 

guvernamentală cu Verzii 

şi cu liberalii (FDP), trans-

mit DPA, Reuters şi AFP.

Aplaudat şi întâmpinat la 

sediul SPD cu un buchet de 

fl ori albe şi roşii, Scholz a afi r-

mat că electoratul german le-a 

transmis conservatorilor că 

este timpul ca ei să treacă în 

opoziţie, după ce s-au afl at la 

putere timp de 16 ani.

„Electoratul s-a exprimat foar-

te clar. Ei au spus cine trebuie 

să formeze viitorul guvern. Ale-

gătorii au consolidat trei parti-

de – social-democraţii, Verzii şi 

FDP – şi de aceea acesta este 

un mandat clar pe care cetăţe-

nii acestei ţări l-au dat – aces-

tea trei ar trebui să formeze ur-

mătorul guvern”, a afi rmat li-

derul social-democrat german.

CDU – în opoziţie, 
după 16 ani la putere

Potrivit acestuia, blocul con-

servator CDU-CSU nu „numai 

că a pierdut, dara primit şi me-

sajul alegătorilor că va trebui 

să treacă în opoziţie”.

Olaf Scholz a argumentat 

că SPD, Verzii şi Partidul Li-

ber-Democrat (FDP) au „su-

fi ciente convergenţe” pentru 

a forma un guvern şi a opi-

nat că tratativele în acest scop 

trebuie să se desfăşoare cu 

„calm şi pragmatism”.

SPD a obţinut 25,7% din 

sufragii, în timp ce conser-

vatorii cancelarului la fi nal 

de mandat Angela Merkel au 

înregistrat doar 24,1% din 

voturi, după patru mandate 

consecutive la conducerea 

executivului.

Atât candidatul social-de-

mocrat Olaf Scholz, cât şi con-

servatorul Armin Laschet au 

anunţat că vor să formeze vi-

itorul guvern.

Alte două partide sunt po-

tenţiale pretendente la parti-

ciparea la guvernare – Verzii, 

care au obţinut 14,8% din vo-

turi, şi FDP, care a luat 11,5% 

din voturi.

Pentru a evita o altă „ma-

re coaliţie” precum cea con-

dusă în ultimii patru ani de 

Merkel, conservatorii şi soci-

al-democraţii vor trebui să-i 

convingă atât pe Verzi, cât şi 

pe liberali – partide cu agen-

de politice extrem de diferite 

– să li se alăture într-o coali-

ţie tripartită. Este de aşteptat 

ca reprezentanţii Verzilor şi 

cei ai FDP să încerce să ajun-

gă la o poziţie comună înain-

te de a începe negocierile ofi -

ciale cu cele două mari fami-

lii politice germane.

Viitorul cabinet german va 

fi  primul după 16 ani care nu 

este condus de Angela Mer-

kel. Tranziţia, care ar putea 

dura săptămâni sau chiar luni, 

este una istorică.

ALEGERI ÎN GERMANIA

Olaf Scholz doreşte un guvern 
de coaliţie cu Verzii şi liberalii
Liderul SPD a declarat că intenţionează să formeze o coaliţie de guvernare 
cu Verzii şi cu liberalii, după câştigarea alegerilor desfăşurate duminică 

OLAF SCHOLZ | liderul SPD

„Cred că putem obţine un mandat pentru a revendica 
formarea viitorului guvern. Cetăţenii vor o schimbare. 
Vor ca viitorul cancelar să fi e candidatul SPD. Se poate 
vedea asta foarte clar din sondajele de opinie, dar şi 
din rezultatul alegerilor.“

Kremlinul a pledat luni 
pentru „continuitate” în re-
laţiile sale cu Berlinul, la o 
zi după alegerile legislative 
din Germania, ce vor fi  ur-
mate de negocieri difi cile, 
așa cum se anticipează, 
pentru desemnarea succe-
sorului Angelei Merkel, re-
latează AFP.

„Bineînţeles, mizăm pe 
continuitate în relaţiile 
noastre bilaterale. Avem 
interesul ca această relaţie 
să continue și să se dezvol-
te și mai mult”, a declarat 
jurnaliștilor purtătorul de 
cuvânt al președinţiei ruse, 
Dmitri Peskov.

Potrivit acestuia, Kremlinul 
„urmărește cu mare aten-
ţie” procesul electoral din 
Germania. Peskov a recu-
noscut că Moscova 
și Berlinul 'nu sunt la adă-
post de divergenţe', sub-
liniind totodată că cele 
două ţări înţeleg că 'pro-
blemele (dintre ele) pot 
și trebuie rezolvate doar 
prin dialog'.

„Noi înţelegem că procesul 
de formare a unei coaliţii va 
fi  lung, complex, vom ve-
dea ce va fi ”, a adăugat el.

Rusia și Germania rămân 
parteneri comerciali ma-
jori, în pofida sancţiunilor 
și tensiunilor de la începu-
tul crizei ucrainene și a 
anexării Crimeii de către 
Moscova în 2014.

Kremlinul pledează 
pentru „continuitate”  
în relaţiile cu Berlinul
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Decizia Guvernului brita-

nic de a emite 5.000 de 

vize temporare pentru 

şoferii de camion din străi-

nătate este doar o soluţie 

pe termen scurt şi nu va 

rezolva defi citul acut de 

şoferi de camion, care riscă 

să perturbe activitatea 

comercianţilor înainte de 

Crăciun, au avertizat sâm-

bătă organizaţiile profesio-

nale, informează Reuters.

Pentru a doua zi consecu-

tivă, sâmbătă s-au format co-

zi lungi la benzinăriile din 

Marea Britanie, iar unii auto-

mobilişti au aşteptat câteva 

ore pentru a face plinul, în 

condiţiile în care companiile 

petroliere se confruntă cu un 

defi cit de şoferi de camion ca-

re să conducă cisternele de la 

rafi nării la benzinării. Din ca-

uza acestei probleme, unii dis-

tribuitori de carburanţi au fost 

nevoiţi să îşi raţionalizeze li-

vrările, iar alţii au închis o 

parte din benzinării.

Problemele cu aprovizio-

narea cu carburant vin du-

pă ce industria de retail a 

lansat mai multe avertismen-

te că criza de şoferi riscă să 

devină o problemă majoră 

înaintea sezonului aglome-

rat de sfârşit de an.

Asociaţia transportatorilor 

rutieri din Marea Britanie (R-

HA) susţine că ţara are un de-

fi cit de 100.000 de şoferi de 

camion, ca urmare a faptului 

că unii şoferi au părăsit aceas-

tă industrie, a Brexitului şi a 

pandemiei de coronavirus ca-

re a oprit pregătirea şi testa-

rea de noi şoferi timp de apro-

ximativ un an.

Conform planurilor anun-

ţate sâmbătă de Executivul de 

la Londra, un număr de 5.000 

de şoferi de camion de mare 

tonaj vor putea veni în Marea 

Britanie pe baza unor vize 

temporare, valabile pe o pe-

rioadă de trei luni, din octom-

brie până în decembrie, iar al-

te 5.500 de vize vor fi  elibe-

rate pentru muncitorii din sec-

torul cărnii de pasăre „pentru 

a evita orice potenţiale presi-

uni viitoare asupra industriei 

alimentare”.

Această decizie de redes-

chidere a porţilor pentru imi-

granţi profesionali contravine 

liniei promovate de premierul 

Boris Johnson, al cărui Exe-

cutiv continuă să insiste că 

Regatul Unit nu mai depinde 

de forţa de muncă străină.

În plus, până la 4.000 de 

persoane vor fi  pregătite pen-

tru postul de şoferi de cami-

on, iar scrisori vor fi  trimise 

către aproximativ un milion 

de persoane din Marea Brita-

nie care au un permis de con-

ducere de camion, în încer-

carea de a-i convinge să se 

reîntoarcă în industrie, iar 

examinatori din cadrul Mi-

nisterului Apărării vor fi  im-

plicaţi în urgentarea proce-

durilor de testare.

Guvernul de la Londra sus-

ţine că vizele sunt o soluţie 

temporară, iar soluţia pe ter-

men lung este angajarea mai 

multor şoferi britanici care să 

primească salarii mai mari şi 

să benefi cieze de condiţii de 

muncă mai bune. „Acţionăm 

acum, însă industria trebuie 

să îşi facă şi ea datoria prin 

continuarea îmbunătăţirii con-

diţiilor de muncă şi majorarea 

salariilor pentru ca fi rmele să 

poată păstra noi şoferi”, a de-

clarat ministrul britanic al 

Transporturilor, Grant Shapps.

În replică, Andrew Opie, 

director de sustenabilitate la 

British Retail Consortium, 

care vineri avertiza Guver-

nul că are doar 10 zile la dis-

poziţie pentru a rezolva pro-

blema crizei de şoferi, a apre-

ciat că măsurile anunţate de 

Guvern sunt insufi ciente.

„Limita de 5.000 de vize 

va face foarte puţin pentru a 

rezolva defi citul actual. Nu-

mai supermarketurile au es-

timat că vor avea nevoie de 

cel puţin 15.000 de şoferi de 

camion pentru ca afacerile 

lor să poată opera la capaci-

tate maximă înainte de Cră-

ciun”, a spus Andrew Opie.

Transportatorii britanici avertizează că vizele 
temporare nu vor rezolva criza de şoferi

Grupul energetic rus 

Gazprom este pregătit 

să majoreze livrările 

de gaze naturale către 

Europa, pe fondul majoră-

rii preţurilor, a anunţat 

duminică agenţia rusă 

de presă Interfax, citând 

un purtător de cuvânt 

al Kremlinului, Dmitry 

Peskov, transmite Reuters.

Gazprom este interesat să 

încheie mai multe contracte 

de livrare a gazelor, a adău-

gat Dmitry Peskov.

Referindu-se la nivelul ga-

zelor stocate în Europa, aces-

ta a declarat: „Este posibil să 

ajungă mai mult gaz de la 

Gazprom, care să fi e pompat 

în capacităţile de stocare? Es-

te posibil. Gazprom este pre-

gătit. Mai mult, compania a 

acoperit deja toate solicitări-

le de majorare a livrărilor”.

Agenţia Internaţională a 

Energiei (IEA) a cerut Rusi-

ei să furnizeze Europei o 

cantitate mai mare de gaze 

naturale, apreciind că actu-

ala criză din energie este o 

oportunitate pentru Mosco-

va să arate că este „un fur-

nizor de încredere”.

Rusia îşi îndeplineşte obli-

gaţiile contractuale de a livra 

gaze Europei, dar exporturile 

sale către continent încă sunt 

la un nivel mai scăzut decât 

în 2019, înaintea pandemiei. 

O cantitate mai mare de gaze 

naturale ar ajuta Europa să-şi 

majoreze rezervele înainte de 

iarnă, se arată în raportul IEA.

Peskov a reafirmat că 

Gazprom îşi îndeplineşte toa-

te obligaţiile în privinţa livră-

rilor de gaze.

„Este Gazprom pentru mai 

mult, pentru semnarea mai mul-

tor contracte? Gazprom este in-

teresat de aşa ceva, deoarece 

consumatorii noştri din Euro-

pa sunt principalii noştri par-

teneri”, a afi rmat ofi cialul rus.

Preţurile europene de refe-

rinţă la gaze naturale au ur-

cat cu peste 250% din ianu-

arie, din cauza nivelului re-

dus al stocurilor, cererii ridi-

cate din Asia şi întreruperilor. 

Creşterea preţurilor la energie 

a dus costurile la electricita-

te în Europa la cel mai ridicat 

nivel din ultimii ani şi este 

puţin probabil ca situaţia să 

se schimbe până la fi nele anu-

lui, ceea ce înseamnă facturi 

mari cu încălzirea la iarnă 

pentru consumatori.

Gazprom a respins acuza-

ţiile că împiedică livrările de 

gaze naturale spre Europa, în 

condiţiile în care regiunea se 

confruntă cu cea mai gravă 

criză energetică din ultimele 

decenii, transmite Bloomberg.

Datele privind producţia şi 

exporturile Gazprom către Eu-

ropa şi Turcia dovedesc că „es-

te absurd” să acuzi compania 

de stat că subalimentează re-

giunea, a afi rmat vineri Sergey 

Komlev, şeful structurării con-

tractelor la Gazprom Export.

Fluxurile de la Gazprom, cel 

mai mare furnizor de combus-

tibil în Europa, sunt verifi cate 

de parlamentari, după ce pre-

ţurile regionale au atins un ni-

vel record din cauza reducerii 

livrărilor şi a capacităţilor de 

stocare scăzute. În pofi da creş-

terii preţurilor, Gazprom spre 

Europa, spunând că trebuie să-

şi reîncarce capacităţile inter-

ne de stocare.

În primele opt luni şi jumă-

tate din 2021, exporturile 

Gazprom în afara fostei URSS, 

în principal spre Europa şi Tur-

cia, au urcat cu 17%, faţă de 

perioada similară din 2020, 

aproape de un nivel record, de 

138,6 miliarde metri cubi, a 

declarat Komlev. Germania şi 

Turcia, principalii clienţi ai 

Gazprom, au înregistrat cea 

mai mare creştere a livrărilor.

„Livrările stabile de gaze 

naturale lichefi ate (LNG) din 

SUA nu au fost îndeplinite 

pentru al doilea an consecu-

tiv”, a avertizat Komlev.

Gazoductul Nord Stream 
2, aproape de fi nalizare

Luna aceasta, grupul rus 

Gazprom a anunţat fi naliza-

rea lucrărilor de construcţie 

la gazoductul Nord Stream 2, 

care este compus din două li-

nii separate ce pot să trans-

porte anual 55 de miliarde de 

metri cubi de gaze din Rusia 

în Germania, o cantitate sufi -

cientă pentru aprovizionarea 

a 26 de milioane de gospodă-

rii. Însă pentru debutul livră-

rilor este nevoie de obţinerea 

autorizaţiei de funcţionare din 

partea Autorităţii de reglemen-

tare în domeniul energiei din 

Germania, care are la dispo-

ziţie patru luni pentru a fi na-

liza procesul de autorizare.

Analiştii nu se aşteaptă ca 

în urma livrărilor prin acest ga-

zoduct preţurile gazelor să sca-

dă curând în Europa.

Gazprom susţine că este pregătit să majoreze 
livrările de gaze naturale către Europa
Gazprom este interesat să încheie mai multe contracte de livrare a gazelor pe fondul majorării preţurilor
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LOCURI DE MUNCĂ

Angajez șofer taxi, LOGAN 
Sce 1.0 + GPL, singur pe 

mașină, PRITAX + DANIEL.
Tel 0724 681 273.

(1/6)

¤ 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.

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii de 
curăţenie pentru asociaţii de propri-

etari, cabinete, spaţii de birouri, de 
preferat în zona Sigma Center, Ca-
lea Turzii, cart. Bună Ziua. Ofer și 
cer seriozitate. 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

(16/25)

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

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

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

PIERDERI

¤ Atofanei Raul-Ilie, student la 
UTCN- Facultatea de Electronică 
Telecomunicații și Tehnologia 
Informației, pierdut carnet stu-
dent și legitimație de transport. 
Se declară nule.

¤ SC Bogdiversity SRL, prin ad-
ministrator Șurubaru Bogdan, 
declară pierdut documentul de 
înregistrare sanitară – veterina-
ră și pentru siguranța alimente-
lor = Restaurant = cu număr de 
înregistrare 11137/23.08.2018. 
Se declară nul.

¤ S.C. LPG RENT A CAR S.R.L., 
pierdut certifi cat înregistrare în 
scopuri de TVA C.U.I. 
25896446. Il declar nul.

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respec-
tiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practi-
cian în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare ju-
diciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, în-
matriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoa-
relor bunuri:

 Bunuri imobile după cum urmează:

• Bază de producţie situată în Vulcan, str. Mărășești, 
jud. Hunedoara, compusă din teren în suprafaţă de 4.854 
mp, neînscrisă în Cartea Funciară – preţ de strigare 36.936,00 
lei + TVA;

Licitaţia va avea loc în data de 14.10.2021, ora 15:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.10.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
C.I.I. Tod Sergiu Dan

Tod Sergiu Dan

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de administra-
tor judiciar al Elmafarm SRL (în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, organizează licitaţii 
publice pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

1) Proprietate imobiliară – situată în Cluj-Napoca, str. 
Carierei, nr. 8-12, jud. Cluj, având nr. cad. 322820 și fi ind 
înscrisă în C.F. nr. 322820 Cluj-Napoca. Proprietatea con-
stă în teren liber, în suprafaţă de 321 mp – preţ de porni-
re 635.960,00 lei + TVA;

2) Proprietate imobiliară – situată în Loc. Floreşti, str. 
Avram Iancu, nr. 329, jud. Cluj, având nr. cad. 53957, nr. cad. 
53957-C1, nr. cad. 53957-C2, nr. cad. 53957-C3, nr. cad. 
53957-C4, nr. cad. 53957-C5 și nr. cad. 53957-C6 și fi ind în-
scrisă în C.F. nr. 53957 Florești. Proprietatea constă în teren 
intravilan în suprafaţă de 1.572 mp și șase construcţii cu des-
tinaţii după cum urmează: un spaţiu de servicii și birouri; 
trei depozite materiale; o hală depozitare și birouri; o ma-
gazie – preţ de pornire 2.406.043,20 lei + TVA;

3) Proprietate imobiliară – situată în Sat Luna de Sus, 
loc. Floreşti, jud. Cluj, compusă din 3 parcele alipite de te-
ren, în suprafaţă totală de 22.837 mp, respectiv teren în 
suprafaţă de 17.400 mp înscris în C.F. nr. 63282 Florești, 
nr. cad. 3493/2; teren în suprafaţă de 2.321 mp înscris în 
C.F. nr. 63299 Florești, nr. cad. 8985 și teren în suprafaţă 
de 3.116 mp înscris în C.F. nr. 63297 Florești, nr. cad. 7563 
– preţ de pornire 3.608.184,00 lei + TVA.

Licitaţia publică va avea loc în data de 13.10.2021, ora 
15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achi-
ziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei de 
participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obli-
gatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 
ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudeca-
re a activelor, licitaţia publică se va repeta în aceleași con-
diţii, în data de 27.10.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de administra-
tor judiciar al Elmafarm SRL (în reorganizare judiciară, in ju-
dicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, organizează licitaţii publi-
ce pentru valorifi carea la preţul de pornire total* de 1.163.157,57 
lei + TVA a următorului PACHET de bunuri mobile:

1) Licenţă farmacie situată în Cluj-Napoca, str. Lăpușu-
lui, nr. 39, ap. 3, jud. Cluj – Autorizaţie de funcţionare nr. 
543/NB/8319/06.10.2014 eliberată de Ministerul Sănă-
tăţii – preţ de pornire 980.748,00 lei + TVA;

2) Stoc de marfă situat în farmacia din Cluj-Napoca, str. 
Lăpușului, nr. 39, ap. 3, jud. Cluj – preţ de pornire estima-
tiv* 179.982,93 lei + TVA;

3) Bunuri mobile constând în:

Nr. crt. Denumirea bunurilor Preț de pornire (lei exclusiv TVA)

1 Imprimanta fi scala 808,88

2 Imprimanta fi scala 808,88

3 Imprimanta fi scala 808,88

TOTAL (lei exclusiv TVA) 2.426,64

Licitaţia publică va avea loc în data de 13.10.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Piteşti, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caie-
tului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii, în data de 27.10.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

NOTĂ: *Administratorul judiciar subliniază faptul că preţul de 
pornire al stocului de marfă este estimativ întrucât refl ectă valoa-
rea acestuia la data publicării prezentului anunţ privind organiza-
rea licitaţiilor publice. Dată fi ind fl uctuaţia stocului de marfă ca ur-
mare a activităţii derulate de societatea debitoare, urmează ca la 
data licitaţiei publice să fi e precizat preţul de pornire al stocului de 
marfă prin raportare la o situaţie actualizată a acestuia. Astfel, 
preţul de pornire total al pachetului va comporta modifi cări prin 
raportare la valoarea pe care o va înregistra stocul de marfă la 
data licitaţiei publice. De asemenea, stocul de marfă va putea 
comporta modifi cări şi la data predării efective către adjudecatar, 
ca urmare a eventualelor rulaje sau a expirării de mărfuri, între 
data adjudecării şi data predării. În acest din urmă caz se va pro-
ceda la regularizarea preţului la data predării stocului.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de ad-
ministrator judiciar al Elmafarm SRL (în reorganizare ju-
diciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, or-
ganizează licitaţii publice pentru valorifi carea la preţul de 
pornire total* de 1.783.714,53 lei + TVA a următorului PA-
CHET de bunuri mobile:

1) Licenţă farmacie situată în Cluj-Napoca, str. Victor Ba-
beș, nr. 35, jud. Cluj – Autorizaţie de funcţionare nr. 5373/
EN 12737/10.12.2008 eliberată de Ministerul Sănătăţii – 
preţ de pornire 980.748,00 lei + TVA;

2) Stoc de marfă situat în farmacia din Cluj-Napoca, str. 
Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj – preţ de pornire estimativ* 
799.258,25 lei + TVA;

3) Bunuri mobile constând în:

Nr. 
crt.

Denumirea bunurilor Preț de pornire (lei exclusiv TVA)

1 Cântar multifuncțional 3.453,20

2 Cruce cu leduri 255,08

TOTAL (lei exclusiv TVA) 3.708,28

Licitaţia publică va avea loc în data de 13.10.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Piteşti, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caie-
tului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii, în data de 27.10.2021, ora 15:00

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

NOTĂ: *Administratorul judiciar subliniază faptul că preţul de 
pornire al stocului de marfă este estimativ întrucât refl ectă valoa-
rea acestuia la data publicării prezentului anunţ privind organiza-
rea licitaţiilor publice. Dată fi ind fl uctuaţia stocului de marfă ca ur-
mare a activităţii derulate de societatea debitoare, urmează ca la 
data licitaţiei publice să fi e precizat preţul de pornire al stocului de 
marfă prin raportare la o situaţie actualizată a acestuia. Astfel, 
preţul de pornire total al pachetului va comporta modifi cări prin 
raportare la valoarea pe care o va înregistra stocul de marfă la 
data licitaţiei publice. De asemenea, stocul de marfă va putea 
comporta modifi cări şi la data predării efective către adjudecatar, 
ca urmare a eventualelor rulaje sau a expirării de mărfuri, între 
data adjudecării şi data predării. În acest din urmă caz se va pro-
ceda la regularizarea preţului la data predării stocului.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respec-
tiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 
5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practi-
cian în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare ju-
diciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, în-
matriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoa-
relor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologi-
ce, mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de 
inventar – preţ de strigare total 729.312,00 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 14.10.2021, ora 15:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.10.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunuri-
le mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro 
– secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
C.I.I. Tod Sergiu Dan

Tod Sergiu Dan
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0729–15.86.00

www.batrom.ro

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ 

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!

Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

 agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

 0264-504 200

Programul Pieţii în aer liber în luna septembrie este de la ora 05.00 la ora 18.00 
( inclusiv sâmbătă și duminică) ( inclusiv sâmbătă și duminică) 

gra PP n aer libliber ll naPPP ll PPP ţţ libliblib î lllPPProgra llm l PiPiPi ţiţieţi îi îi îi în aer liblibliber îîîîn lll na t b ib ibseptttemb ib ibrie es dde ora 05 00 ora 1 0tt ddd lll lll 88esttte ddde llla ora 05 00 llla ora 1888 00

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Roșii 2.50 lei/kg Cartofi 1.40 lei/kg

Gogonele 2.00 lei/kg Ardei iute 5.00 lei/ kg

Vinete 1.50 lei/kg Ardei gras 2.50 lei/ kg

Conopida 5.50 lei/kg Ardei Kapia 4.50 lei/ kg

Varză 1.50 lei/kg Hrean 14.00 lei/ kg

Struguri 3.00 lei/kg Tarhon,Mentă, Busuioc, Rozmarin 4.00  lei/caserolă mică

Pere 4.00 lei/kg Leuștean,Mărar,Tarhon,Ţelină 7.00 lei/legătură mare

Piersici 4.00 lei/kg Cimbru 10.00 lei/legătură mare

Gogoșari 4.50 lei/kg Sfeclă roșie 2.00 lei/kg

Castraveți 4.00 lei/ kg Preţuri actualizate in ultima săptămână a lunii septembrie

Toamna este sezonul gospodinelor. Borcanele cu zacuscă, castraveţi muraţi, dulceaţă și câteva sticle 
de bulion, nu trebuie să lipsească din cămara familiei.

La Centrul Agro Transilvania găsiţi prune, pere,piersici ,struguri, ardei, gogoșari, 
vinete,conopidă,varză,roșii si toate mirodeniile necesare, direct de la producători.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

Mihai Viteazu, 28.09.2021
Anunţ fi nalizare proiect

Achiziţia de echipamente şcolare pentru susţinerea învăţământului preuniversitar 
dinlocalitatea Mihai Viteazu, Judeţul Cluj

Cod SMIS 2014+ 144015
COMUNA MIHAI VITEAZU în calitate de Benefi ciar, a fi nalizat in cursul lunii septembrie 

2021, proiectul cu titlul „Achiziţia de echipamente şcolare pentru susţinerea învăţământului 
preuniversitar din localitatea Mihai Viteazu, Judeţul Cluj” depus în cadrul Axei Prioritare 2 
POC, cod MySMIS 144015, Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de fi nanţare nr. 
42/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului a 160 de elevi din Comuna Mihai 
Viteazu, Judeţul Cluj la procesul de învăţare în mediul on-line.

Rezultatele fi nale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivului 
general sunt:

• 160 tablete achiziţionate în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a procesului educaţional în mediul on-line.

Valoarea totală a proiectului este de 221,069.30 lei.
Valoarea totală a fi nanţării nerambursabile este în sumă maximă de 188,742.42 lei, formată 

din:
• Cofi nanţare din FEDR în sumă maximă de 163,705.16 lei, şi
• Cofi nanţare din bugetul naţional în sumă maximă de 25,037.26 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării contractului 

de fi nantare.
Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 

Competitivitate 2014-2020

Date de Contact
COMUNA MIHAI VITEAZU

Sediu: Comuna Mihai Viteazu, Judetul Cluj, nr. 1014
Website: https://primariamihaiviteazu.ro/

Reprezentant legal: Ioan ZENG
Telefon: 0264329100 / 0752283485

Fax: 0264286101
Manager proiect: Eva MICLEA

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

ANUNŢ PUBLICITAR

SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaș cu sediul în Mediaș, str. Gării, nr. 5, jud. Sibiu 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor:

Nr.
crt. Denumire material Cantitate

[m]

Preț de pornire 
a licitației fără 

TVA [lei/m]

Locul unde este 
depozitat 
materialul

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 uzură 90% 319,25 15 Secția de Producție   
Delenii, jud. Mureș2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 uzură 90% 38972,09 18

3 Saltea cu arcuri   90 x 200 7 80
C.I.R.R.F.M. 

Bazna, jud. Sibiu
4 Saltea cu arcuri 160 x 200 3 150

5 Saltea cu arcuri 180 x 200 2 160

Licitaţia pentru materialul tubular (poz. 1 și 2) va avea loc în data de 18.10.2021 ora 
10:00 la adresa: Mediaș, str. Gării nr. 5. Materialul tubular se va vinde în limita stocului 
disponibil.

Licitaţia pentru saltele (poz. 3÷5) va avea loc în data de 19.10.2021 ora 10:00 la adresa: 
Mediaș, str. Gării, nr. 5. Saltelele se vând în limita stocului disponibil.

În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la data de 25.10.2021 ora 10:00 pentru 
material tubular si în data de 26.10.2021 ora 10:00 pentru saltele.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire a materialului licitat 
în funcţie de cantitatea dorită.

Documentele necesare și informaţiile suplimentare privind participarea la licitaţie se 
pot obţine de la Serviciul Mecano-Energetic – telefon 0374401149, fax 0269841346.

Menţionăm că documentele se vor completa la Serv. Mecano-Energetic, str. Ioan Slavici 
nr. 7 până la data licitaţiei ora 9:00, urmând ca actele să se depună la registratura Sucursalei 
Mediaș, str. Gării nr. 5 cu minim o oră înainte de începerea licitației. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM ŞOFER &
MANIPULANT MARFĂ

Unde?
Localitatea Florești
Judeţul Cluj

Cerințe:
•Cu permis de conducere categoria B
•Capacitate fi zică bună și tare, rapiditate, abilitate
•Permis de conducere categoria B
•Nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
•Salar Atractiv
•Program fl exibil
•Bonusuri, premii
•Asigurăm sau plătim drumul la loc de muncă

Desfăşurarea activităţii de lucru
•Va avea loc pe raza judeţelor: Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureş, Bihor şi Sălaj.

Informaţii: între orele 9-18
Tel 0748 883 637

info@containeretextile.ro

AVIZ DE MEDIU

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI CLUJ, cu 
sediul în Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39 CP 400304, Cluj-Napoca, titular al planului 
de „ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE A PATRU LOCUINŢE PROTEJATE” anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat 
și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul ACPM* cu sediul în Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj – Napoca, de luni până joi între orele 800 – 16.3000 și vineri 
între orele 800 – 1400.

Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul ACPM*., în termen de 18 
zile lucrătoare de la data publicării anunţului.

*ACPM- autoritatea competentă pentru protecţia mediului.
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Performanţă 
remarcabilă pentru 
voleiul românesc
Selecţionata României s-a califi -
cat, duminică, în sferturile de fi -
nală ale Campionatului Mondial 
de volei feminin Under-18, care a-
re loc la Durango (Mexic), după 
ce a învins echipa Slovaciei cu sco-
rul de 3-2 (21-25, 25-22, 16-25, 
25-21, 15-11).
Tricolorele antrenate de Marius 
Macarie s-au impus dramatic du-
pă două ore și 6 minute, revenind 
de la 0-1 și 1-2 la seturi.
Din echipa României s-au re-
marcat Paula Partnoi (16 
puncte), Ștefania Cheluţă (14), 
Tara Cristea (13) și Teodora 
Iancu (11). Cele mai bune de 
la învinse au fost Radka 
Haskova, cu 21 puncte, și 
Klara Jozekova, 14 puncte.
Căpitanul echipei României, Lidia 
Partnoi, a declarat că meciul a 
fost unul „nebunesc, cu multe 
emoţii”. „Am început meciul bine, 
dar apoi ne-am pierdut concen-
trarea și lucrurile s-au complicat. E 
important că am câștigat și mer-
gem mai departe. Am fost foarte 
determinate și am jucat ca o echi-
pă, ajutându-ne între noi și cred 
că la sfârșit asta a făcut diferen-
ţa'”, a subliniat Partnoi.
În sferturile de fi nală, România va 
juca împotriva Italiei, care a trecut 
în optimi cu 3-0 (25-10, 25-10, 
25-13) de Canada. Meciul va avea 
loc în noaptea de luni spre marţi, 
la ora 01:30, ora României.

Simona Halep 
a coborât pe 15
Simona Halep a coborât o pozi-
ţie faţă de săptămâna trecută și 
ocupă locul locul 15 în clasa-
mentul mondial al jucătoarelor 
profesioniste de tenis, dat pu-
blicităţii luni de WTA.
Simona Halep a anunţat în urmă 
cu câteva zile încetarea colaborării 
cu antrenorul australian Darren 
Cahill. Ea s-a confruntat cu proble-
me de sănătate pe parcursul aces-
tui sezon, care au făcut-o să rate-
ze mai multe turnee importante, 
printre care și cel de la 
Wimbledon, în care nu și-a putut 
apăra titlul, precum și Jocurile 
Olimpice de la Tokyo.
Halep intenţionează să mai parti-
cipa în acest sezon la turneele de 
la Indian Wells, Moscova și 
Cluj-Napoca (Transylvania Open), 
cu speranţa de a obţine califi carea 
la Turneul Campioanelor, progra-
mat la Guadalajara (Mexic), în 
perioada 10-17 noiembrie.
Ierarhia mondială este dominată 
în continuare de australianca 
Ashleigh Barty, urmată de Arina 
Sabalenka (Belarus) și Karolina 
Pliskova (Cehia), în timp ce pe po-
ziţia a patra a urcat poloneza Iga 
Swiatek, semifi nalistă săptămâna 
trecută la Ostrava (Cehia).

CFR Cluj, 
cea mai bătrână 
echipă din Liga 1
Dinamo București este cea mai tână-
ră echipă din Liga I în actualul sezon, 
iar CFR Cluj este cea mai vârstnică, 
arată un studiu realizat de 
Observatorul pentru fotbal (CIES), 
care analizează 72 de campionate 
de primă divizie din lumea întreagă.
Dinamo, cu o medie de vârstă de 
23,41 ani, este urmată la distanţă 
considerabilă de FCSB (25,81 
ani), Farul Constanţa (26,09), 
Chindia Târgoviște (26,25) și FC U 
Craiova (26,52).

Pe scurt

Toni Katic şi-a încheiat 

contractul cu U-Banca 

Transilvania. Sportivul a 

fost componentul formaţi-

ei clujene timp de o lună, 

iar aseară a fost prezent 

la ultimul antrenament.

Toni a sosit la U-Banca 

Transilvania la mijlocul lu-

nii august şi a plecat ime-

diat în cantonament în Ser-

bia. Ulterior, a fost titular 

în confruntările din Basket-

ball Champions League, aco-

lo unde alb-negrii au reuşit 

să se califice în grupe. Ka-

tic a evoluat în toate cele 

trei meciuri din prelimina-

rii, înregistrând statistici de 

14.0 puncte, 3.0 pase deci-

sive şi 2.3 recuperări.

Croatul a reuşit să câştige 

SuperCupa României alături 

de U-Banca Transilvania. În 

jocul cu CSO Voluntari, Toni 

contabilizat 12 puncte, 9 pa-

se decisive şi 5 recuperări. 

Fundaşul a fost pe teren şi în 

duelul cu Steaua, din primul 

tur al Cupei României. În par-

tida desfăşurată la sfârşitul 

săptămânii trecute, Katic a 

avut 7 puncte, 4 pase decisi-

ve şi 2 recuperări.

Toni Katic este originar 

din Makarska şi a debutat în 

baschetul profesionist la KK 

Split. De-a lungul carierei, 

el a mai jucat la Široki, în 

Bosnia, alături de care a ie-

şit campion. În palmaresul 

lui se mai regăsesc patru Cu-

pe ale Croaţiei şi un trofeu 

ABA League. În stagiunea 

precedentă, Toni a jucat la 

Dinamo Sassari (Italia).

Toni Katic s-a 
despărţit de U-BT

Bogdan Marişca (Napoca 

Rally Academy) a câşti-

gat, duminică, Raliul 

Clujului, etapa a 9-a a 

Campionatului Naţional 

de Raliuri Betano.

La a 30-a sa participare 

la Raliul Clujului, Bogdan 

Marişca a obţinut al cinci-

lea succes din carieră în eta-

pa sa de casă şi a devenit 

mare favorit pentru a câşti-

ga titlul pe asfalt, potrivit 

Federaţiei Române de Auto-

mobilism Sportiv.

Echipajul Bogdan Mariş-

ca/Sebastian Itu (Ford Fies-

ta R5) a fost cronometrat 

cu timpul de 52 min 09 sec 

1/10 pe cele şase probe spe-

ciale ale cursei, fiind urmat 

de Sebastian Barbu/Bogdan 

Iancu (Skoda Fabia Rally2), 

la 42 de secunde, şi de Dan 

Gîrtofan/Tudor Mârza (Sko-

da Fabia Rally2), la 01 min 

34 sec 1/10.

Locul al patrulea a fost 

ocupat de Norbert Maior şi 

Alexandra Gogonetu (Citro-

en DS3 R3T Max), la 03 min 

35 sec 3/10.

În clasamentul general al 

piloţilor, pe primul loc se afl ă 

Simone Tempestini, urmat 

de Sebastian Barbu şi de Dan 

Gîrtofan etc.

Raliul Nordului, care era 

etapa a 10-a a Campionatu-

lui Naţional de Raliuri Beta-

no 2021, programată pentru 

perioada 15-16 octombrie, a 

fost anulată, astfel că ultima 

etapă va fi  Raliul Bucovinei, 

29-30 octombrie.

Bogdan Marişca s-a impus 
în Raliul Clujului

Alexandru Chipciu a mar-

cat unicul gol al meciului 

de la Arad în mintul 27, 

iar CFR Cluj a obţinut 

o victorie norocoasă.

UTA a ratat prin Ioan Ho-

ra (11, 62), Damian Isac (50, 

55), Desley Ubbink (62) şi 

Marcel Mercioiu (90+3 – ba-

ră). UTA a pierdut după cinci 

etape, în care a obţinut trei 

victorii şi două egaluri.

Dan Petresscu a fost bu-

curos pentru cele trei punc-

te acumulate de CFR Cluj, 

dar în acelaşi timp deza-

măgit de modul în care s-a 

exprimat echipa. „Bursu-

cul” a dat vina şi pe fap-

tul că nu are atacanţi în a-

ceastă perioadă.

„A fost o victorie noro-

coasă, trebuie să recunoaş-

tem. Am întâlnit un adver-

sar foarte puternic pe teren 

propriu, ne-au dominat în 

repriza a doua. Nu ăsta e-

ra planul, nu aşa trebuia să 

jucăm. Atât au putut jucă-

torii care au intrat, am avut 

soluţii puţine pe bancă. 

N-am avut soluţii de atac, 

ca să marcăm şi al doilea 

gol. Urmează meciuri gre-

le, echipa a părut obosită 

în repriza a doua şi am scos 

un 1-0 incredibil. Nu cred 

că altă echipă din România 

va mai câştiga la Arad. Am 

rămas impresionat de UTA, 

dar şi de jucătorii noştri ca-

re au muncit enorm. Trebu-

ie să ajungem la poartă, să 

avem ocazii, nu-mi place 

aşa! Dacă joci cu Sevilla 

poţi arăta aşa, dar altfel nu. 

Sper să jucăm şi mai bine 

în atac după ce se vor în-

toarce atacanţii, acum nu 

avem cu cine.Sper ca jucă-

torii să nu se mai acciden-

teze pe la echipele naţiona-

le, toţi care merg la echipe-

le naţionale se întorc acci-

dentaţi”, a declarat Dan Pe-

trescu, după victoria cu 

UTA, la Digi Sport.

CFR Cluj, program „de foc”

Campioana României a 

jucat patru meciuri în 

ultmele 10 zile şi va con-

tinua acest ritm infernal 

în perioada următoare. Tru-

pa din Gruia va evolua îm-

potriva celor de la Ran-

ders, joi, în Conference 

League, iar duminică pri-

meşte vizita celor de la 

Gaz Metan Mediaş.

Campioana se îndreaptă 
spre un nou titlu

Datorită victoriei de la Arad, 

CFR Cluj a ajuns la 27 de punc-

te acumulate în 10 runde, sin-

gurul pas greşit fi ind făcut la 

Botoşani, 0-1, chiar la primul 

meci disputat după revenirea 

lui Dan Petrescu.

Campioana are un avans 

de şase puncte faţă de princi-

pala urmăritoare, FC Botoşani, 

în timp ce contracandidata la 

titlu din ultimele sezoane, 

FCSB, este pe locul patru, la 

nouă lungimi în spate.

Petrescu, îngrijorat după 
un nou meci modest făcut 
de CFR: „Am avut noroc”
Dan Petrescu nu este mulţumit de cum arată CFR Cluj după victoria cu 1-0 în faţa lui UTA Arad

UTA Arad: Fl. Iacob – 
Vukcevic (Mercioiu ’90), 
Erico, Benga, Baravykas – 
Passaglia (Antal ’63), 
Batha – Ubbink, Miculescu 
(Isac ’46), Roger – I. Hora. 
Antrenor: Laszlo Balint

CFR Cluj: Bălgrădean – Cr. 
Manea, A. Burcă, 
Bouhenna, Camora – 
Culio (Cestor ’86), 
Bordeianu, A. Păun 
(Ștefan ’76) – Petrila 
(Gîdea ’86), V. Costache 
(Boateng ’65), Chipciu. 
Antrenor: Dan Petrescu.

Au evoluat echipele 
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