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1 MILION 

de cititori unici

www.monitorulcj.ro 

cei mai citiți din Cluj

www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online 
din județul Cluj în septembrie 2020

Serpentinele spre Măguri-Răcătău îți taie răsuflarea!
Drumul județean reabilitat dintre Mărișel și Măguri-Răcătău arată impecabil pe timp de toamnă. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

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) 
0264-452.190

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 Cluj 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 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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ADRESA REDACŢIEI
Primarul comunei Jucu, 

Valentin Dorel Pojar şi 

soţia sa, fostul consilier 

judeţean Adina Gabriela 

Pojar, au fost depistaţi 

pozitiv cu coronavirus.

Primarul a făcut anunţul 

printr-o postare pe pagina sa 

de Facebook, arătând că atât 

dânsul, cât şi soţia sa au for-

me uşoare şi sunt în izolare la 

domiciliu. El a făcut totoadtă 

un apel la responsabilitate.

„În cursul zilei de ieri (marţi 

– n.r.) am primit confi rmarea 

în urma testului COVID-19, a-

tât eu cât şi soţia mea suntem 

pozitivi. Astfel, împreună cu 

familia, suntem nevoiţi ca în 

următoarele 14 zile să ne au-

toizolăm. Am luat şi vom lua 

toate măsurile pentru a ne pro-

teja pe noi şi pe cei apropiaţi. 

Am manifestat forme uşoare 

ale virusului până în acest mo-

ment, iar în urma tratamentu-

lui sperăm ca evoluţia să fi e 

una bună”, a declarat Pojar.

„Vă îndemn să trataţi cu ma-

ximă seriozitate tot acest feno-

men şi să respectaţi cu stricteţe 

măsurile de igienă. Din punct de 

vedere administrativ, împreună 

cu colegii de la Primărie, am în-

treprins toate măsurile necesare 

pentru a preveni răspândirea vi-

rusului. Sănătate la toată lumea!”, 

a completat edilul-şef din Jucu.

Primarul din Jucu şi soţia sa, infectaţi cu COVID-19

Marius Balo, profesorul 

clujean închis de aproape 

7 ani în China, face încă 

un apel către autorităţile 

române pentru 

a fi  transferat în ţară.

Marius Balo, profesorul clu-

jean întemniţat de aproape 7 

ani într-o puşcărie din Shan-

ghai pentru un presupus pre-

judiciu de 80 de dolari, face un 

nou apel către autorităţile din 

România. La mijlocul lunii oc-

tombrie, lui Marius Balo i s-a 

permis una din rarele conver-

saţii telefonice cu unica sa rudă  

în viaț ă  – unchiul să u, Ioan Fe-

lecan. Cu acest prilej, Balo a 

transmis un mesaj audio către 

autorită ţile române pentru a-l 

transfera acasă, apelând la mi-

la ofi ţerilor care ar trebui să 

meargă după el în China.

Marius Balo apelează 
la mila ofi ţerilor români

„Domnilor ofi ţeri, sunt per-

fect conştient că nu am niciun 

drept să vă cer să faceţi acest sa-

crifi ciu pentru mine. Cu toate că 

au trecut aproape 7 ani de când 

aştept şi visez să ajung în sfâr-

şit acasă. Aceasta este până la 

urmă crucea mea, responsabili-

tatea mea. (…) Întrebarea însă 

care îmi răvăşeşte sufl etul este 

cum de îmi permit să vă cer eu 

aşa ceva? Cu ce inimă îi rog eu 

pe doi necunoscuţi, doi oameni 

pe care nu i-am întâlnit nicioda-

tă, să aibă milă de mine”, a trans-

mis profesorul clujean.

„Când eu mai înainte de ce-

le mai multe ori nu am fost în 

stare să am milă nici de cei 

apropiaţi mie, atunci când au 

avut nevoie de ajutorul şi de 

sprijinul meu. (…) Acum însă 

iată că poziţiile s-au inversat şi 

eu sunt cel care are nevoie de 

milă. Astea sunt legile lui Dum-

nezeu. Nu ştiu ce să spun, de-

cât că de-aproape 7 ani aici, 

am ajuns să înţeleg că există 

două tipuri de suferinţe în lu-

mea asta: suferinţă care doare 

şi suferinţă care schimbă”, a 

continuat Marius Balo.

Curtea de Apel Cluj a recu-

noscut încă din octombrie 2019 

hotă rârea de condamnare 

pronunț ată  de instanț a chineză  

ș i a dispus transferul lui Marius 

Balo într-un penitenciar din Ro-

mânia, sentinț a defi nitivă  ș i 

mandatul de executare a pedep-

sei au fost înaintate că tre Minis-

terul Justiț iei din China.

Statul nu se implică 
şi are o atitudine 
de nepăsare

„La data de 9 ianuarie 2020, 

s-a comunicat faptul că  Minis-

terul Justiț iei al Republicii Po-

pulare Chineze ș i-a dat acordul 

la transferarea domnului Balo 

Marius, fi ind îndeplinite toate 

condiţiile pentru a se trece la 

etapa urmă toare, respectiv de-

mersurile de preluare din Chi-

na de că tre Centrul de Coope-

rare Poliț ienească  Internaț ională  

din cadrul Ministerului Aface-

rilor Interne” a precizat avoca-

tul Ioana Bonda.

Apoi, la mijlocul lunii ia-

nuarie 2020, în cadrul convor-

birii telefonice avute cu un-

chiul Ioan Felecan, Marius Ba-

lo i-a relatat că  i-au fost efec-

tuate analizele de sânge, de-

mers necesar în vederea 

transferă rii sale în România. 

„Era extrem de fericit că  în 

sfârș it se apropie momentul 

mult visat ș i mult dorit, acela 

de a reveni în ț ara sa” a rela-

tat Ioan Felecan.

„Din luna ianuarie ș i până  

în prezent, autorită ț ile române 

nu au întreprins niciun demers 

în vederea aducerii în România 

a cetă ț eanului român Marius 

Balo. Este de neconceput ca sta-

tul să  nu se implice în mod ac-

tiv în această  chestiune, adop-

tând o poziț ie pasivă  şi de ne-

păsare. Nu e admisibilă  o astfel 

de manifestare! Statul ar trebui 

să intervină în baza unor legi şi 

drepturi pe care le-avem fi eca-

re. Este sub demnitatea unui 

stat de drept ca cetăţenii să fi e 

nevoiţi să apeleze la milă pen-

tru a li se respecta drepturile”, 

a comentat Eugen Iordă chescu, 

avocatul lui Marius Balo.

„Domnilor, aveţi milă de mine!”
Marius Balo, profesorul clujean închis de aproape 7 ani într-o puşcărie de 
Shanghai, se roagă la mila ofiţerilor români pentru transferul său în România

Drama lui Marius Balo, profesorul închis într-o puşcărie din Republica Populară Chineză, pare să nu se sfârşească

MARIUS BALO | 
profesor clujean 
închis în China

„Această situație 
este o situație limită, 
iar dumneavoastră 
sunteți chemați 
să fi ți eroii fără voie, 
pentru că cei care 
decid să acționeze 
atunci când situația 
o cere, intră automat 
într-o categorie 
aparte, rar întâlnită, 
de sufl ete nobile, 
care își asumă 
momentul 
și iau decizia grea. 
Însă aceste momente 
defi nitorii în care 
ai răspuns chemării, 
nu se pierd, continuă 
să te privească 
pe măsură ce tu 
te îndepărtezi în timp 
și nu mai ești tu cel 
care își mai amintești 
de ele, ci ele își 
amintesc de tine.“
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au aprobat 

documentaţia pentru reali-

zarea lucrărilor de extindere 

a compartimentului de pri-

miri urgenţe al Spitalului 

Clinic Municipal „Clujana”.

Consiliul Local Cluj-Na-

poca a aprobat, în şedinţa 

ordinară de marţi, 27 oc-

tombrie, documentaţia şi 

indicatorii tehnico-econo-

mici la obiectivul de inves-

tiţii „Lucrări de extindere 

compartiment primiri ur-

genţe” la Spitalul Clinic Mu-

nicipal „Clujana”. Studiul 

de fezabilitate a fost întoc-

mit de către SC SQM Arhi-

tecture SRL.

Potrivit administraţiei lo-

cale, valoarea totală a in-

vestiţ iei se ridică la 

2.501.146,25 lei (cu TVA), 

cu finanţare din fonduri de 

la bugetul local. Durata 

aprobată de realizare a in-

vestiţiei este de 3 ani.

Ce lucrări vor fi  realizate?
Obiectivul general al pro-

iectului îl constituie extinde-

rea compartimentului de pri-

miri urgenţe al Spitalului 

„Clujana”, care în momen-

tul de faţă nu mai face faţă 

cererii. Construcţia nou-pro-

pusă se va racorda la corpu-

rile de clădire deja existen-

te. Obiectivele principale ale 

investiţiei sunt:

¤ îmbunătăţirea calităţii ser-

viciilor de asistenţă medicală 

şi o distribuţie echilibrată re-

gională în vederea asigurării 

accesului egal al populaţiei la 

servicii medicale;

¤ îmbunătătţirea calităţii vie-

ţii prin furnizarea de servicii 

sociale adaptate fi ecărui tip 

de persoană care benefi ciază 

de aceste servicii;

¤ creşterea speranţei de 

viaţă prin oferirea de ser-

vicii sociale continue la un 

nivel profesional ridicat , 

în special categoriilor de 

persoane care prezintă un 

risc ridicat.

Calitatea activităţilor 
din cadrul CPU va creşte

Prin lucrările propuse, 

se urmăreşte asigurarea de 

spaţii adecvate exigenţelor 

de desfăşurare a activităţi-

lor din cadrul CPU, respec-

tiv asigurarea de spaţii ad-

ministrative, de preluare şi 

internare a pacienţilor, cât 

şi camere de specialitate 

care să deservească func-

ţiunile existente din cadrul 

Compartimentului de Pri-

miri Urgenţe.

Spaţiile construite vor 

asigura următoarele func-

ţiuni: salon CPU, cameră 

de gardă pentru medici, 

oficiu CPU şi cameră asis-

tent şef CPU, birouri IT 

pentru aparatură medica-

lă şi pentru statistică me-

dicală, compartiment pen-

tru prevenirea infecţiilor 

nosocomiale, cameră de 

gardă, vestiar bloc opera-

tor, depozit Secţie Aneste-

zie şi Terapie Intensivă, 

grupuri sanitare.

Compartimentul de primiri urgenţe 
al Spitalului Clinic Municipal „Clujana” va fi extins

Primele tramvaie Astra 

Imperio fabricate în 

România au intrat în circu-

laţie la Cluj-Napoca. 

Acestea sunt utilate cu 

dotări de ultimă generaţie.

Primele patru tramvaie noi, 

modelul Astra Imperio fabri-

cate în România, au intrat în 

circulaţie miercuri, 28 octom-

brie. Tramvaiele au capacita-

te de 300 de că-

lători, dintre ca-

re 36 de locuri 

pe scanune.

De asemenea, 

clujenii se vor pu-

tea bucura de do-

tări de ultimă ge-

neraţie. Printre fa-

cilităţi se numără fotolii rulan-

te sau cărucioare pentru copii, 

WI-FI gratuit pentru călători, 

dar şi un sistem modern de su-

praveghere video.

24 de tramvaie
 sunt aşteptate de la Arad

Reamintim, că Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

a semnat un contract ca-

dru pentru 24 noi tramva-

ie cu SC Astra Vagoane Că-

lători SA – proiect cu fi-

nanţare europeană. Aces-

tea vor continua să fie li-

vrate succesiv, până la fi-

nalul anului următor.

„Componenta verde de 

mobilitate urbană a repre-

zentat o linie cheie de fi nan-

ţare în exerci-

ţiul 2014-2020 

al Uniunii Eu-

ropene, mo-

tiv pentru ca-

re am urmă-

rit să atragem 

cât mai mul-

te fonduri 

europene pentru mijloace 

de transport ecologice pre-

cum tramvaiele sau auto-

buzele electrice. Obiecti-

vul Primăriei este ca în-

treaga flotă de transport 

public a oraşului să fi e elec-

trică până în 2028”, a preci-

zat primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Primele patru tramvaie 
Astra au intrat în circulație

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Dacă până acum, alunecă-

rile de teren împiedicau 

buna desfăşurare a lucră-

rilor la drumul cu patru 

benzi din cartierul 

Lombului, anul acesta 

lucrările au fost întrerup-

te din cauza pandemiei 

de coronavirus.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

precizat că cele 16 milioa-

ne de lei, bani prevăzuţi în 

bugetul pe anul acesta pen-

tru realizarea lucrării din 

cartierul Lombului, au fost 

redirecţionaţi spre dome-

niul sănătăţii. Acesta nu es-

te singurul proiect care a 

avut de suferit de pe urma 

pandemiei, arată edilul.

„Drumul Lombului, de 

exemplu. 16 milioane de lei 

trebuia să investim şi să 

continuăm lucrarea. Nu am 

putut să continuăm lucra-

rea anul acesta, a trebuit să 

luăm banii şi să îi dăm la 

sănătate. E un proiect ma-

jor, pe care l-am amânat în 

integralitate. De la alte pro-

icte, am diminuat resurse-

le financiare, astfel încât să 

putem da aproape 10 mili-

oane de euro pentru dome-

niul medical, spitalele clu-

jene, pentru dotări, echipa-

mente medicale, pentru asi-

gurarea tuturor echipamen-

telor pentru învăţământul 

online. Am fost nevoiţi să 

facem acest lucru şi nu re-

gret. L-am făcut pentru că 

sănătatea clujenilor e, pâ-

nă la urmă, cea mai impor-

tantă, iar educaţia o prio-

ritate pentru noi din toate 

timpurile”, a declarat Emil 

Boc, miercuri dimineaţă, la 

un post local de radio.

Drumul Lombului 
trebuia deschis în 2015

Lucrările la drumul cu pa-

tru benzi au început în data 

de 1 iulie 2015. Potrivit esti-

mărilor de la acea dată, dru-

mul trebuia realizat până la 

sfârşitul anului.

„SC Kiat Group Construct 

SRL, executantul accesului din 

strada Oaşului la Cartierul 

Lomb, va fi naliza lucrarea în 

acest an”, declarau reprezen-

tanţii Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca cu puţin timp îna-

inte de începerea lucrărilor.

Valoarea contractului 

pentru drumul cu patru 

benzi este de 17,9 milioa-

ne lei. Drumul are o lungi-

me de 1,6 kilometri şi este 

realizat cu economii din 

proiectele cu fonduri euro-

pene derulate de adminis-

traţia locală.

Tudor Giurgiu, director 
TIFF, apel la autorităţi: 
„Asfaltaţi drumul!”

Pro iec tu l  Pr imăr ie i 

Cluj-Napoca din Lomb, Cen-

trul Regional pentru Indus-

trii Creative – CREIC, cu-

noscut sub numele de „Buf-

tea de Cluj”, deocamdată 

nu îi ajută prea mult pe ar-

tiştii clujeni, preşedintele 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania (TI-

FF), Tudor Giurgiu, spu-

nând că zona nu este încă 

„accesibilizată”.

„Deocamdată, eu sper, 

măcar Primăria să asfalte-

ze drumul spre Centrul Re-

gional pentru Industrii Cre-

ative. Staţia de autobuz es-

te jos la baza dealului şi nu 

e o urcare tocmai plăcută. 

Nu e încă accesibilizată zo-

na. Proiectul şi gândirea 

sunt bune în ani, asta a fost 

şi ideea noastră, este un 

spaţiu unde se va putea fa-

ce post-producţie de film, 

grafică de film, el va avea 

utilitate în viitor, dar, deo-

camdată, pentru noi, când 

vine vorba de infrastructu-

ră, nu ne ajută prea mult”, 

a spus Tudor Giurgiu la edi-

ţia din 2019 a TIFF.

Drumul Lombului, amânat din nou!
Banii au fost luați de la lucrare și redistribuiți spitalelor

Drumul Lombului, amânat din nou! Banii au fost luaţi de la lucrare şi redistribuiţi spitalelor.

Înfi inţată în 2014, Cluj 
Innovation Park, societatea 
creată să administreze pro-
iectele Centrul Regional de 
Excelenţă pentru Industrii 
Creative (CREIC) și Centrul 
de sprijinire a afacerilor 
(CTEAM) din Lomb, mer-
ge pe pierdere încă de la 
înfi inţare. Municipalitatea 
intenţionează să constru-
iască un drum de acces cu 
patru benzi, însă fi naliza-
rea mai are de așteptat, lu-
crările fi ind în permanenţă 
ameninţate și de alunecări-
le de teren.

„Bătăile de cap pe care ni 
le-au dat alunecările de 
teren au fost de neconce-
put! Nu am crezut vreo-
dată că poate să existe 
așa ceva în Cluj-Napoca, 
pur și simplu să înţepi 
într-un loc și să curgă un 
deal, să înţepi în celălalt 
loc, să curgă alt deal. Aţi 
văzut, am avut probleme 
în zona obiectivelor fina-
lizate, CREIC și CTEAM. 
Oriunde înţepi acolo, ca-
de terenul! Lucrările de 
consolidare ne-au scos în 
afara graficelor și terme-
nelor prevăzute de lege”, 
s-a plâns Emil Boc, în de-
cembrie anul trecut.

Nu doar în Lomb este sta-
rea terenului „aparte”, 
cum spune Emil Boc, ci și 
în Borhanci. În urmă cu 
patru ani, primarul promi-
tea realizarea unui cartier 
de case pentru tineri în 
Borhanci, dar proiectul a 
fost compromis. „Toate 
dealurile Clujului sunt așa. 
Uitaţi-vă și la Borhanci, se 
pare că sunt niște costuri 
mai mari decât ai construi 
o autostradă ca să stabili-
zezi dealul!”, a explicat 
Emil Boc.

Dealurile Clujului 
o iau la vale!

O nouă acţiune 
împotriva 
ploşniţelor

Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă demara-
rea unei noi acţiuni de efectu-
are tratamente fitosanitare la 
arborii și arbuștii din oraș, du-
pă ce aceștia au fost luaţi cu 
asalt de ploșniţe, dar și alte 
insecte dăunătoare. Acţiunea 
se va desfășura în perioada 
28 octombrie 2020 – 10 no-
iembrie 2020, între orele 
22:00 – 06:00.
Din pricina schimbărilor cli-
matice din ultimii ani, s-a con-
statat apariţia anormală a 
ploșniţei cerealelor 
(Eurygaster spp), ploșniţei 
marmorate (Halyomorpha 
Halys), tigrului platanului 
(Corythucha ciliata) și a altor 
dăunători în spaţiile publice, 
arborii și arbuștii din grădini, 
parcuri, liziere și chiar pe pe-
reţii locuinţelor, se arată 
într-un comunicat al Primăriei 
Cluj-Napoca.
Produsele folosite în aceste 
tratamente sunt Biscaya 240 
OD (Verdon) – 0.2 l/ha, 
Proteus OD – 110 – 0.4 l/ha, 
Mospilan 20 SG – 0.1 l/ha, 
Fastac 10 EC – 0.02 %, Karate 
Zeon – 0.015 %, Delcaps – 
0.1 l/ha, Alfametrin 10 EC. 
Aceste produse sunt omolo-
gate și sunt incluse în baza de 
date PEST EXPERT a 
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.
Actiunea se desfășoară în 
conformitate cu prevederile 
legale, iar tratamentele vor fi 
efectuate de către Regia 
Autonomă a Domeniului 
Public (RADP) Cluj-Napoca, în 
baza contractului de întreţi-
nere și amenajare a zonelor 
verzi de pe raza municipiului.

Pe scurt

COSTURI

9.2
milioane de lei costă 
un tramvai
 Astra Imperio
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Planul Urbanistic Zonal 

(PUZ) pentru extinderea 

Parcului Etnografi c şi 

amenajarea pădurii-parc 

Hoia a primit aprobarea 

consilierilor locali.

Documentaţia privind revi-

talizarea zonei Parcului Etno-

grafi c Naţional „Romulus Vu-

ia” – Pădurea Hoia şi a proiec-

tului Tetapolis a fost aprobată 

de consilierii locali în şedinţa 

ordinară de marţi, 27 octom-

brie, cu 24 de voturi „pentru”. 

Este vorba despre o suprafaţă 

de peste 71 de hectare care es-

te reglementată prin acest PUZ, 

ce cuprinde zona verde a Par-

cului Etnografi c, parcul ştiinţi-

fi c şi de cercetare Tetapolis şi 

o porţiune a Pădurii Hoia.

Proiectul a avut mai mul-

te blocaje la Comisia Zonală 

a Monumentelor Istorice ca-

re, în fi nal, şi-a dat avizul, 

însă cu o serie de condiţio-

nări, printre care şi include-

rea în proiect a unei zone 

tampon cu plantaţii între Par-

cul Etnografi c şi Parcul Teta-

polis. Proiectul Tetapolis a 

fost lansat în 2016 de Consi-

liul Judeţean Cluj, gândit în 

continuarea Tetarom I (am-

plasat în proximitatea Pădu-

rii Hoia), care urma să aibă 

spaţii pentru incubatoare de 

afaceri, start-up-uri sau un 

centru de conferinţe.

Zonele verzi vor 
fi  interconectate

În 2017, Alice Florea, o tâ-

nără arhitectă din Cluj-Napo-

ca, a fost declarată câştigătoa-

rea concursului internaţional 

de soluţii pentru revitalizarea 

zonei Parcului Etnografi c „Ro-

mulus Vuia” – Pădurea Ho-

ia-Baciu. Extinderea parcului 

– cel mai mare din ţară – vi-

zează o suprafaţă de peste 42 

ha, cu o investiţie de circa 10 

milioane de euro, în care sunt 

incluse şi poiana, respectiv Pă-

durea Hoia-Baciu.

„Proiectul nostru care se 

ocupă doar de un sfert din su-

prafaţa Parcului Etnografi c nu 

este izolat, ci este în legătură 

cu celelalte două parcuri ver-

zi din zonă. Am dat multă im-

portanţă acestor legături care 

formează un complex de spa-

ţii verzi publice. Susţin că Ale-

ea Muzeului Etnografi c ar tre-

bui să devină pietonală fi ind-

că este un pivot de legătură 

între parc, oraş şi pădurea Ho-

ia-Baciu. Va deveni o zonă ac-

tivată pietonal, iar circulaţia 

auto se va desfăşura la perife-

rie”, a explicat Alice Florea.

Centrul de vizitatori, 
sat de vacanţă, 
scene în aer liber

Proiectul prevede înfi inţa-

rea în Parcul Etnografi c a unui 

Centru de vizitatori, a unui 

Centru administrativ, dar şi 

a unui sat de vacanţă. De a-

semenea, va fi  amenajată pă-

durea-parc Hoia, pajiştea es-

tică, cu o scenă în aer liber 

şi pajiştea vestică – sub for-

ma unui loc pentru eveni-

mente în aer liber. De aseme-

nea, proiectul propune reali-

zarea unor promenade pe ale-

ea Muzeului Etnografi c şi pe 

cornişa Dealului Hoia cu po-

sibilitatea de legătură până 

în zona Dealului Cetăţuia, 

amenajare bike-park, locuri 

de joacă pentru copii, parc 

canin, circuite de gimnastică 

în aer liber, respectiv amena-

jări pentru hrănirea animale-

lor sălbatice şi picnic.

Satul de Vacanţă ar urma 

să fi e un sector pentru ate-

liere cu tematică etnografi -

că. Incinta închisă a Parcu-

lui Etnografi c se va extinde 

cu circa un hectar, iar pe te-

renul acela, care este înspre 

vest, va fi  realizat Satul de 

Vacanţă care va fi  conceput 

în aşa fel încât să atragă ti-

neri, prin diverse ateliere, 

cum ar fi  cele de gătit sau 

de încondeiat ouă, încercân-

du-se astfel transformarea 

zonei în una pentru educa-

ţie şi cultură.

„Liber” la investiţia „verde” în zona Hoia
Consilierii locali au validat proiectul de extindere a Muzeului Etnografic şi de amenajare a pădurii-parc Hoia

Planul Urbanistic Zonal pentru extinderea Parcului Etnografi c şi amenajarea pădurii-parc Hoia a primit aprobare

Pădurea-parc Hoia face 
parte din proiectul 
municipalității „Clujul 
Verde”, prin care se 
dorește amenajarea a 100 
de hectare de spații verzi, 
până în anul 2030. 
Proiectul face parte din 
Strategia Integrată de 
Dezvoltare Urbană (SIDU) 
Cluj-Napoca 2021-2030.

„Clujul Verde este un pro-
gram ambițios pe care l-
am demarat începând cu 
anul trecut și ne propu-
nem ca până în 2030 să 
avem 100 de hectare de 
spații verzi, 100.000 de ar-
bori, să avem rețele de 
senzori și stații pentru mă-
surarea calității aerului, 
apei și solului, dar și reali-
zarea unor culoare verzi 
de mobilitate sustenabilă 
pe malurile cursurilor de 
apă din Zona 
Metropolitană, pe mode-
lul pe care l-am consacrat 
deja pentru amenajarea 
malurilor Someșului sau 
pentru proiectele pe care 
deja le-am inițiat pentru 
Canalul Morii”, a explicat 
Ovidiu Cîmpean, șeful 
Direcției de Dezvoltare 
Locală și Management 
Proiecte în Primăria Cluj-
Napoca, candidat PNL Cluj 
la Camera Deputaților.

„Pădurea-parc 
Hoia, mai aproape 
de realitate!”
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Numărul mare de cazuri 

de COVID-19 înregistrate 

în judeţul Cluj sunt dato-

rate mai ales faptului 

că sunt prelucrate foarte 

multe teste zilnic, compa-

rativ cu alte judeţe.

Rata de infectare a ajuns 

miercuri, 28 octombrie, la 

4,09 cazuri de COVID-19 la 

o mie de locuitori, Clujul 

ocupând acum locul întâi, 

cu cea mai mare incidenţă 

din ţară. Comparativ cu al-

te judeţe, la Cluj se efectu-

ează totuşi mult mai multe 

teste de depistare a corona-

virusului. Aşadar, unde se 

situează judeţul Cluj, rapor-

tându-ne la numărul teste-

lor prelucrate?

Luând în vedere datele 

raportate în ziua de mier-

curi, 28 octombrie, în jude-

ţul Cluj s-au prelucrat 2.688 

teste, din care 356 pozitive. 

Procentul de pozitivare: 

13,24%. De cealaltă parte, 

în judeţul Argeş s-au efec-

tuat 641 de teste în 24 de 

ore, dintre care 48 au ieşit 

pozitive. Procentul de pozi-

tivare este de 7,49%. Bra-

şov are 644 de teste efectu-

ate, iar ca rezultate poziti-

ve 185. Procentul de poziti-

vare este de 28,73%.

Giurgiu: 72 de teste, 
44 cazuri pozitive

La Constanţa au fost pre-

lucrate 1.135 de teste, dintre 

care 107 au ieşit pozitive. Pro-

centul de pozitivare e de 

9,43%. În Dolj, situaţia a de-

venit foarte rea, din 482 de 

teste efectuate în 24 de ore, 

162 au rezultat pozitive. Pro-

centul e de 33,61%. Judeţul 

Galaţi a avut 475 de teste, iar 

80 au ieşit pozitive. Procen-

tul de pozitivare e de 16,82%.

Giurgiu are doar 72 de tes-

te efectuate, iar 44 au ieşit po-

zitive. Procentul de pozitiva-

re e de 61,11%. Aşadar, un 

factor important de luat în cal-

cul este numărul de teste efec-

tuate. Clujul are un procentaj 

de 13,24%, iar Giurgiu 61,11%. 

Cu toate acestea, pe grafi cul 

ratei de infectare din ultime-

le 14 zile, Cluj se afl ă pe lo-

cul 1, iar Giurgiu pe locul 11.

Dacă luăm în calcul numă-

rul testelor făcute, de această 

dată raportându-ne la cazuri-

le din ultimele 24 de ore, ob-

servăm că situaţia din Giur-

giu este mult mai gravă decât 

cea de la Cluj. La Cluj, în ul-

timele trei zile s-au prelucrat 

aproape 6.000 de teste, mai 

exact 5.977. Din acest total, 

au fost pozitive 819. Astfel, în 

cele trei zile, procentul de po-

zitivare este de 13,7%.

Cât de catastrofală 
este situaţia 
COVID-19, în Cluj?

În Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase din Cluj-Napoca 

s-au vindecat peste 98% 

din pacienţii infectaţi 

cu COVID-19.

Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase din Cluj-Napoca es-

te pe primul loc printre uni-

tăţile medicale din ţară desti-

nate tratării bolnavilor de co-

ronavirus. Peste 98% dintre 

bolnavii de COVID-19 inter-

naţi la Infecţioase, în Cluj, au 

fost vindecaţi, potrivit Minis-

terului Sănătăţii.

Faptul că personalul medi-

cal de la Spitalul Clinic de Bo-

li Infecţioase a reuşit să vin-

dece 98% dintre pacienţii ca-

re s-au infectat cu COVID-19, 

este un lucru impresionant. 

Dr. Ioan Mureşan, manageru-

lui spitalului, a dezvăluit ca-

re a fost strategia pe care a 

urmat-o pentru a ajunge la 

acestă performanţă.

„Am extins paturile de 

Terapie Intensivă de la 9 la 

20. În spatele paturilor ATI 

sunt paturile obişnuite de 

spital, doar că ele trebuie 

pregătite cu oxigen şi vacu-

um şi alimentate permanent, 

lucru pe care l-am făcut cu 

prisosinţă întrucât toate ce-

lelalte paturi care nu sunt 

ATI au posibilitatea să ofe-

re condiţii şi servicii medi-

cale pacienţilor ca un nu-

măr cât mai mic să ajungă 

la ATI”, a declarat dr Ioan 

Mureşan, pentru Digi24.

Clujul se afl ă şi pe locul 

doi în România la prelucra-

rea testelor de COVID-19, iar 

din această cauză numărul 

cazurilor pozitive de CO-

VID-19 este alarmant de ma-

re. În judeţul Cluj se testea-

ză zilnic peste 2.500 de per-

soane, faţă de alte judeţe din 

România, care testează doar 

câteva sute de persoane.

Ministrul Nelu Tătaru 
a lăudat spitalul

În urmă cu o săptămână, 

ministrul Sănătăţii, Nelu Tă-

taru, a vizitat Spitalul Clinic 

de Boli Infecţioase (SCBI) şi 

Spitalul Clinic Municipal „Clu-

jana” din Cluj-Napoca, pen-

tru o evaluare a posibilităţii 

de extindere a paturilor de 

Terapie Intensivă.

„Aici, la Spitalul de Boli 

Infecţioase avem 363 de pa-

turi şi 52 de paturi la ATI. 

Revin mereu cu plăcere la 

Spitalul de Boli Infecţioase. 

Ei sunt eroii, cei din linia I, 

ei au intrat primii şi vor ie-

şi ultimii din această luptă. 

Am avut o discuţie cu per-

sonalul medical despre ree-

valuare la tot ce înseamnă 

tratament şi protocoale, ne-

cesar de personal, necesar 

de medicamente, cât şi o al-

tă abordare pe acest moment 

pandemic”, a declarat minis-

trul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

„O informaţie pe care dom-

nul ministru a comunicat o la 

SCBI, şi care cred eu că me-

rită scoasă în evidenţă: s-a fă-

cut o analiză la nivel naţional 

pe mai multe criterii, în spe-

cial în ceea ce priveşte trata-

rea pacienţilor Covid în sec-

ţiile de ATI, rata mortalităţii 

şi alte aspecte, iar SCBI a ie-

şit pe primul loc în România 

ca spital COVID”, a precizat 

ulterior prefectul judeţului 

Cluj, Mircea Abrudean.

Clinica de Infecţioase Cluj a vindecat 
98% dintre pacienţii cu COVID-19

Cererea românilor pentru 

vaccinurile gripale a depă-

şit cu mult previziunile 

producătorilor. Pe fondul 

pandemiei de COVID-19, 

primele stocuri au fost 

epuizate rapid în farmacii, 

iar următoarele vaccinuri 

vor fi  livrate la jumătatea 

lunii noiembrie, însă noi 

comenzi nu mai pot fi  ono-

rate, din cauza posibilităţi-

lor limitate de fabricaţie, 

a precizat Colegiul 

Farmaciştilor din România.

Marţi, 27 octombrie, fur-

nizorii raportau stocuri tota-

le de sub 134.000 de doze 

de vaccinuri gripale la nive-

lul întregii ţări.

Vaccinurile s-au epuizat 
extrem de rapid

Pe piaţa din România sunt 

comercializate trei vaccinuri 

antigripale: Fluenz Tetra de la 

AstraZeneca, sub formă de 

spray nazal, pentru copiii în-

tre 1 şi 18 ani, Infl uvac Tetra 

de la Mylan, suspensie injec-

tabilă, pentru copii peste 3 

ani, adolescenţi şi adulţi şi 

Vaxigrip Tetra de la Sanofi , 

suspensie injectabilă, care se 

administrează tuturor catego-

riilor de vârstă, începând cu 

copiii peste 6 luni.

„Toate aceste vaccinuri au 

început să fi e disponibile în 

farmacii începând cu 15 sep-

tembrie, cantitatea distribui-

tă epuizându-se însă extrem 

de repede”, a precizat Cole-

giul Farmaciştilor din Româ-

nia, potrivit G4Media.ro.

Cantitatea de vaccin 
a fost dublată

„Perioada optimă de vacci-

nare este până la 15 decembrie. 

Aceasta ar fi  perioada ideală, 

însă nu este târziu nici până la 

fi nalul lunii decembrie. Să avem 

răbdare, iar autorităţile să facă 

tot posibilul să aducă un nu-

măr cât mai mare de doze din 

cele 3 milioane pentru catego-

riile vulnerabile. Este foarte bi-

ne să se vaccineze cât mai mul-

te persoane, iar situaţia de acum 

ar trebui să ne fi e învăţătură 

de minte şi Institutul Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare Medi-

co-Militară «Cantacuzino» tre-

buie să înceapă producţia de 

vaccin gripal cât mai repede”, 

potrivit Colegiului Farmacişti-

lor din România.

Până acum, Ministerul Să-

nătăţii a anunţat distribui-

rea a 900.000 de doze de 

vaccin gripal către Direcţii-

le de Sănătate Publică. Ur-

mătoarea tranşă de 1.100.000 

doze de vaccin gripal urmea-

ză să fi e distribuită în prima 

parte a lunii noiembrie, po-

trivit unui anunţ al ministe-

rului, din 19 octombrie.

Autorităţile au anunţat că 

în total au fost achiziţionate 

3 milioane de doze de vaccin 

antigripal, o cantitate dublă 

faţă de anul trecut.

În cadrul campaniei de 

vaccinare gratuită a Minis-

terului Sănătăţii sunt imu-

nizate persoanele cu vârsta 

peste 65 de ani, cu boli cro-

nice, în special boli respira-

torii şi cardiovasculare, bo-

li metabolice, copii şi bă-

trâni instituţionalizaţi, per-

sonal medical, precum şi 

gravide, conform recoman-

dărilor OMS şi ECDC.

Conform datelor publicate 

de Institutul Naţional de Să-

nătate Publică, până în 18 oc-

tombrie au fost vaccinate an-

tigripal 187.253 de persoane 

din grupele la risc.

Farmaciile se lovesc de criza 
vaccinurilor antigripale
Stocurile de vaccin antigripal din farmaciile din România s-au „evaporat”. 
Cererea românilor a depăşit aşteptările producătorilor.

Cererea românilor pentru vaccinurile gripale a depășit cu mult previziunile producătorilor
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Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă 

din Cluj-Napoca se afl ă 

în renovare. Secţia Clinică 

de Nefrologie a fost 

modernizată cu peste 

un milion de lei.

La o secţie localizată în 

Complexul Clinicilor, într-o 

clădire construită în 1978 a 

Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă (SCJU) din Cluj-Na-

poca, s-au efectuat lucrări 

de renovare şi modernizare.

Secţia de Nefrologie, ca-

re se modernizează, are 35 

de paturi în structură, iar 

acolo se oferă servicii me-

dicale precum diagnosti-

cul, tratamentul bolilor re-

nale, hemodializa şi diali-

za peritoneală.

„Începând cu anul 2016, 

Secţia Clinică Nefrologie a 

trecut printr-un proces de re-

abilitare, care a inclus reno-

varea şi reamenajarea saloa-

nelor, extinderea sistemului 

de detecţie a incendiilor şi 

lucrări la instalaţia de oxi-

gen medicinal”, potrivit re-

prezentanţilor SCJU.

Modernizarea secţiei, din 

2016 până în prezent, repre-

zintă o investiţie cu o va-

loare totală de aproximativ 

1.200.000 lei. Fondurile au 

provenit din veniturile pro-

prii ale instituţiei SCJU, dar 

şi de la Consiliul Local al 

municipiului Cluj-Napoca.

Au fost înlocuite toate 
paturile din secţie

Rezultatele pe care le ve-

dem în prezent, în urma mo-

dernizării secţiei:

¤ au fost înlocuite toate pa-

turile, saltelele şi noptierele;

¤ dotarea secţiei cu un 

ecograf performant (pen-

tru examinările imagisti-

ce renale);

¤ dotarea cu un monitor de 

funcţii vitale, defribilator şi 

injectomate.

De precizat că echipamen-

tul achiziţionat pentru Sec-

ţia Clinică de Nefrologie a 

depăşit suma de 310.000 lei.

Pentru anul următor, in-

stituţia are în plan amenaja-

rea vestiarelor, a casei scări-

lor, dar şi proiectarea şi achi-

ziţionarea unui nou lift.

Clinica de Nefrologie 
a fost modernizată
Secția Clinică de Nefrologie a fost reabilitată 
cu peste 1,2 milioane de lei în ultimii ani. 
Aparatură modernă, paturi schimbate în spitalul reabilitat.

Conducerea Spitalului Clinic Județean 
de Urgență din Cluj-Napoca

 „Suma totală a echipamentelor medicale 
achiziționate, în ultimii 6 ani, pentru Secția Clinică 
Nefrologie depășește 310.000 lei. În limita 
fondurilor disponibile, anul viitor ne propunem să 
continuăm cu amenajarea vestiarelor, a casei scărilor 
și proiectarea și achiziționarea unui lift nou.“

Secţia de Nefrologie are 35 de paturi în structură, iar acolo se oferă 
servicii medicale precum diagnosticul, tratamentul bolilor renale, 
hemodializa şi dializa peritoneală

România se afl ă 

într-o situaţie critică, 

după spusele lui Raed 

Arafat (foto), care a făcut 

un anunţ înfricoşător 

pentru români. 

Şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

(DSU) a folosit cuvinte 

grele pentru 

a descrie starea 

în care ne afl ă

m la nivel naţional.

„Situaţia de astăzi este una 

pe care noi am anticipat-o, din 

păcate. Presiunea asupra siste-

mului sanitar este evidentă. Ve-

dem o presiune care continuă 

să crească şi acest lucru iarăşi 

este un lucru care a fost antici-

pat, având în vedere cifra cazu-

rilor care apare în fi ecare zi. Clar 

că un procent din aceste cazuri 

va ajunge în spitale, are nevoie 

de îngrijiri medicale avansate şi 

unii dintre ei chiar de Terapie 

Intensivă”, a declarat secretarul 

de stat Raed Arafat.

Sunt necesare noi măsuri
„Acum, încet, încet, in-

trăm în logica medicinei de 

dezastre, în care trebuie un 

management diferit faţă de 

măsurile de prevenţie, mă-

suri de prevenţie care tre-

buie să continue pe linie 

epidemiologică, măsurile 

care să oprească răspândi-

rea. Acestea sunt cele mai 

importante. Dar, în acelaşi 

timp, acum, ne confruntăm 

cu o situaţie care necesită 

aplicarea unor măsuri foar-

te bine calculate pentru a 

putea trata şi a putea asis-

ta numărul cel mai mare 

de pacienţi posibil”, a mai 

spus Arafat.

Arafat, după numărul ridicat de cazuri 
COVID-19: „Trebuie să schimbăm măsurile”
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Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă fi nalizarea 

lucrărilor derulate 

pe sectorul Mărişel – 

Măguri-Răcătău 

al drumului judeţean 107T.

Drumul judeţean 107T, care 

leagă localităţile Mărişel şi Mă-

guri-Răcătău, a fost asfaltat, ur-

mând a fi  realizate, în perioada 

următoare, şi marcajele rutiere.

„Mă bucur să pot anunţa iu-

bitorii muntelui, ai sporturilor de 

iarnă şi, în general amatorii de 

timp liber petrecut în natură că 

drumul Măguri – Măguri-Răcătău 

– Mărişel este integral asfaltat, iar 

lucrările sunt complet fi nalizate. 

E o zonă montatnă superbă, cu 

potenţial turistic uriaş, la a cărei 

dezvoltare şi punere în valoare am 

contribuit prin asfaltarea acestui 

drum care nu doar că oferă con-

diţii excelente de trafi c, ci şi arată 

cu adevărat impresionant”, a trans-

mis preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe.

Astfel, după asfaltarea aces-

tui ultim sector de drum în lun-

gime de 6,1 kilometri şi reali-

zarea marcajelor rutiere margi-

nale, investiţia a fost complet 

fi nalizată prin realizarea acos-

tamentelor şi montarea para-

peţilor metalici de siguranţă.

Tot în cursul acestui an, în 

luna mai, forul administrativ ju-

deţean a fi nalizat asfaltarea sec-

torului de drum Măguri-Răcă-

tău – Măguri, în lungime de 4,53 

kilometri. Alte două sectoare ale 

drumului, în lungime totală de 

circa 9,7 kilometri, au fost asfal-

tate în cursul anilor precedenţi, 

cu precădere anul trecut.

Măguri-Răcătău, un loc 
perfect pentru alpinism

Forma şerpuită a drumului şi 

natura bogată în verdeaţa care îl 

înconjoară, îi conferă locului o ima-

gine de poveste. Pe lângă faptul că 

această regiune arată ca într-un 

basm, este plină de obiective turis-

tice şi semnificaţie istorică.

Localitatea Măguri-Răcătău 

datează din anul 1724 şi este 

formată din trei sate: cel cu ace-

laşi nume, Măguri-Răcătău, ca-

re se afl ă în „sufl etul” comunei, 

al doilea intitulat Măguri şi cel 

din urmă sat, Muntele Rece.

Comuna se afl ă la poalele Mun-

ţilor Gilău, la sud-est, şi la cele ale 

Muntelui Mare, la nord-vest. Situ-

at pe cursul superior al râului So-

meşul Rece, Măguri-Răcătău este 

la doar 40 km distanţă de muni-

cipiul Cluj-Napoca.

Zona este compusă din rezer-

vaţii naturale protejate, dar şi nu-

meroase trasee care încântă turiş-

tii iubitori de natură şi mişcare. 

Aici regăsim Cheile Dumitresei, 

un sector complex de chei sălba-

tice de pe o porţiune a râului Du-

mitreasa, dar şi Defi leul Someşu-

lui Rece, perfect pentru alpinişti, 

zonă protejată de lege.Zona este 

plină de istorie, dar şi de poveşti 

mai mult sau mai puţin fi ctive. 

Există legende locale care susţin 

că „Împărăţia lui Zamolxe” a în-

ceput din Mărişel şi se întinde spre 

comuna Măguri-Răcătău, peste tot 

Defi leul Răcătăului.

Mărişel, comuna moţilor

De asemenea, una dintre ce-

le mai vizitate locuri din jude-

ţul Cluj, comuna Mărişel este 

o staţiune montană şi turistică 

în dezvoltare, situată pe un pla-

tou de aproximativ 1.200 de 

metri, cel mai întins din Mun-

ţii Apuseni care este şi locuit.

Comuna Mărişel se afl ă în 

Munţii Gilău, la aproximativ 50 

km de Cluj-Napoca. Numeroa-

sele gospodării şi locuri de ca-

zare se afl ă de jur împrejurul 

văilor şi pădurilor din zonă. În 

apropiere se afl ă şi Barajul Be-

liş-Fântânele, adorat de clujeni.

Satul Mărişel este punctul 

central al comunei, fi ind şi sin-

gurul din compoziţia acesteia. 

A fost înfi inţat prin secolul VI-

II de către moţii care au plecat 

din Munţii Abrudului. Comuna 

a luptat din răsputeri de-a lun-

gul anilor pentru drepturi şi es-

te locul în care moţii conduşi 

de Avram Iancu au învins oas-

tea maghiară pentru a apăra 

centrul de comandă care se afl a 

la Câmpeni.

Măguri-Răcătău, comuna șerpuită din Cluj
Drumul dintre Mărișel și Măguri-Răcătău a fost asfaltat și arată impresionant!

Foto: Fotografi i superbe drumul 
Mărişel – Măguri-Răcătău, 

făcute de la înălţime. Forma 
şerpuită a drumului îi oferă 

o imagine de poveste!

ALIN TIȘE | 
președinte CJ Cluj

 „Mă bucur să pot 
anunţa iubitorii 
muntelui, ai 
sporturilor de iarnă şi, 
în general amatorii 
de timp liber petrecut 
în natură că drumul 
Măguri – 
Măguri-Răcătău – 
Mărişel este integral 
asfaltat, iar lucrările 
sunt complet 
fi nalizate. E o zonă 
montatnă superbă, cu 
potenţial turistic 
uriaş, la a cărei 
dezvoltare şi punere 
în valoare am 
contribuit prin 
asfaltarea acestui 
drum care nu doar că 
oferă condiţii 
excelente de trafi c, ci 
şi arată cu adevărat 
impresionant“
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 

ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conduce-
re categ. B.

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

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

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te in-
vităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.11.2020, pe adresa de e-mail: ione-
la.muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.eon.ro

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

Pentru a descoperi misteri-

oasa Planetă 9, despre care 

se crede că se afl ă undeva 

pe o orbită foarte eliptică, 

dincolo de orbita lui Pluto, 

la marginea Sistemului 

Solar, astronomii vor apela 

la o altă strategie de cerce-

tare, conform unui nou stu-

diu aprobat pentru publica-

re în revista The Planetary 

Science Journal, transmite 

miercuri Space.com.

Această nouă strategie im-

plică deplasarea imaginilor ob-

ţinute prin telescop de-a lun-

gul mai multor posibile poziţii 

orbitale ale acestei planete, apoi 

suprapunerea fotografi ilor pen-

tru a le combina lumina. Aceas-

tă tehnică a fost folosită deja 

pentru a descoperi unele luni 

din Sistemul Solar şi ar putea 

identifi ca aşa-numita Planetă 

9, dar şi alte obiecte astrono-

mice foarte îndepărtate.

Cercetătorii au observat 
semnale de la obiecte 
transneptuniene

„Chiar nu se pot vedea (a-

ceste obiecte îndepărtate – n.r.) 

dacă nu este folosită această 

metodă”, a declarat Malena Ri-

ce, astronom la Universitatea 

Yale din Connecticut. „Dacă Pla-

neta 9 se afl ă undeva acolo, stră-

lucirea ei este incredibil de sla-

bă”, a adăugat ea.

Malena Rice este coordo-

natoarea noului studiu care 

aplică această metodă. Ală-

turi de coautorul Greg Lau-

ghlin, profesor de astronomie 

la Yale, ea a suprapus ima-

gini obţinute de satelitul TESS 

(Transiting Exoplanet Survey 

Satellite – n.r.), aparţinând 

NASA, care caută exoplane-

te de pe orbita terestră.

În cadrul unui test, cerce-

tătorii au observat semnalele 

slabe provenite de la trei obiec-

te transneptuniene (TNO) 

identifi cate în imagini supra-

puse obţinute de TESS. Apoi, 

folosind această tehnică, oa-

menii de ştiinţă au căutat şi 

alte obiecte transneptuniene 

în două regiuni îndepărtate 

ale Sistemului Solar şi au des-

coperit 17 noi posibile astfel 

de corpuri cosmice.

„Dacă măcar unul dintre a-

ceste corpuri cosmice există cu 

adevărat, ne va ajuta să înţele-

gem dinamica regiunilor de la 

marginea Sistemului Solar şi 

proprietăţile fi zice probabile ale 

Planetei 9”, conform lui Rice.

Planeta 9, de 10 ori mai 
mare ca Terra

În prezent cercetătorii ve-

rifi că cele 17 noi obiecte 

transneptuniene descoperi-

te apelând şi la imagini ob-

ţinute de telescoapele teres-

tre. Studierea unor astfel de 

obiecte transeptuniene ar pu-

tea să-i conducă pe astro-

nomi până la Planeta 9.

Existenţa acestei lumi 

ipotetice este susţinută de 

analiza orbitelor unor 

obiecte transneptuniene 

dispuse în aşa fel încât par 

să fie afectate de gravita-

ţia unui corp cosmic de 

mărime mare care trece 

periodic prin apropierea 

lor orbitală.

Pornind de la analiza or-

bitelor acestor corpuri tras-

neptuniene, astronomii au 

dedus că Planeta 9 ar trebui 

să aibă masa de 5 până la 

10 ori mai mare decât a Pă-

mântului şi se afl ă la o dis-

tanţă orbitală faţă de Soare 

de sute de ori mai mare de-

cât orbita terestră.

Foto: Planeta 9 se afl ă undeva 
pe o orbită foarte eliptică, dincolo 

de orbita lui Pluto, la marginea 
Sistemului Solar

Ce se ascunde 
dincolo de Pluto?
Astronomii apelează la o nouă tehnică de cercetare 
în căutarea misterioasei Planete 9, un obiect 
transneptunian situat dincolo de orbita lui Pluto

Noile tehnologii vor aduce 

benefi cii uriaşe pentru 

oameni, dar si pentru ani-

male. S-ar putea încheia 

vremurile în care oamenii 

au ţinut tot felul de specii 

în captivitate pentru diver-

tisment. Mai nou, un delfi n 

robot ar putea să fure zâm-

betele la delfi narii.

Delfi nii roboţi ar putea în-

locui cât de curând aceste ma-

mifere care sunt ţinute capti-

ve în parcurile de distracţii ac-

vatice şi folosite la spectaco-

le. O companie americană a 

creat un robot delfi n care cu 

greu poate fi  deosebit de unul 

real. Robotul delfi n a fost cre-

at de o companie americană 

care a lucrat pentru fi lme de 

succes printre care se numără 

„Salvaţi-l pe Willy”, „Rechinii 

ucigaşi” şi „Abisul”.

Reprezentanţii compani-

ei cred că tehnologia va 

transforma parcurile mari-

ne în următorii ani, oferind 

o alternativă mamiferelor 

capturate, crescute, antre-

nate şi ţinute în captivitate. 

Delfinul robot a fost lansat 

în această vară, iniţial în 

parcuri marine din China. 

Potenţialul este imens pen-

tru astfel de tehnologii. Re-

cent, un renumit circ ger-

man a introdus holograme 

în spectacole în locul ani-

malelor în carne şi oase, iar 

publicul a fost în extaz.

Pe lângă faptul că anima-

lele vor fi protejate şi spec-

tacolul poate trece la un ni-

vel mult mai atractiv, cu 

efort minim. Un delfin ro-

bot costă acum între 40 şi 

60 de milioane de dolari, 

dar compania spune că, în 

doar câţiva ani, costurile pot 

fi amortizate.

Delfinii roboţi înlocuiesc 
mamiferele din delfinarii

Agenţia Spaţială Europeană 

(ESA) a semnat un memo-

randum cu NASA prin care 

îşi formalizează colabora-

rea la proiectul Gateway, 

o staţie spaţială ce urmează 

să fi e amplasată de NASA 

pe orbita Lunii, un element 

cheie al programului 

american Artemis de relua-

re a explorărilor selenare 

cu echipaje umane,

 transmite Space.com.

În cadrul acestui nou 

acord, ESA va oferi un mo-

dul locuibil şi un modul de 

realimentare pentru staţia 

Gateway, ambele module 

urmând să fie operate de 

ESA odată ce vor fi ampla-

sate. Contribuţia ESA va in-

clude şi două module adi-

ţionale de serviciu pentru 

capsula Orion, aparţinând 

NASA, capsula ce va fi fo-

losită în trimiterea astrona-

uţilor spre Lună şi care va 

fi lansată cu rachete Space 

Launch System (SLS).

În schimb, ESA a obţinut 

trei oportunităţi de misiune 

pentru astronauţi europeni 

la bordul staţiei orbitale Ga-

teway. Prima aselenizare cu 

echipaj uman din cadrul pro-

gramului Artemis urmează 

să aibă loc în 2024, în regi-

unea polului sud selenar. 

Staţia orbitală Gateway nu 

va avea un rol în această 

primă misiune, însă, con-

form NASA, această staţie 

va avea o misiune impor-

tantă pe termen lung în ce-

ea ce priveşte permanenti-

zarea prezenţei umane pe 

orbita selenară şi la supra-

faţa „astrului nopţii”.

Europenii contribuie la staţia 
spaţială de pe orbita Lunii

O echipă de oameni 

de ştiinţă din Australia 

a descoperit un recif 

cu o înălţime de peste 500 

de metri – mai înalt 

decât Empire State 

Building – în nordul 

Marii Bariere de Corali, 

relatează The Guardian.

Reciful vertical, „asemă-

nător unei lame”, situat la 

aproximativ 130 de kilome-

tri de Cape York, în extre-

mitatea nord-estică a Aus-

traliei, a fost descoperit în 

timpul unei misiuni de car-

tografiere 3D a solului ma-

rin, condusă de pe o navă 

ştiinţifică care aparţine In-

stitutului Oceanic Schmidt 

din California.

Reciful are o lăţime de 

1,5 kilometri la bază şi se 

înalţă o jumătate de kilo-

metru, până la 40 de metri 

sub suprafaţa apei. Este pri-

mul recif mare detaşat iden-

tificat în această zonă de la 

sfârşitul secolului al XIX-lea, 

când alte şapte structuri 

distincte au fost descoperi-

te pe o întindere de 150 de 

kilometri, a spus Tom 

Bridge, cercetător-şef în ca-

drul expediţiei.

Ştim mai multe 
despre Lună 
decât despre adâncuri!

„Este un recif mare, des-

pre care nu ştiam. Scoate 

în evidenţă cât de puţine 

lucruri cunoaştem despre o 

mare parte din ocean, chiar 

şi din Marea Barieră de Co-

rali. Parcul marin are 

344.000 de kilometri pătraţi 

– mai mare decât multe ţă-

ri europene – şi doar apro-

ximativ 6 sau 7% sunt re-

cife tipice, de apă de mică 

adâncime. Cunoaştem mai 

multe despre suprafaţa Lu-

nii decât despre ceea ce se 

află în adâncuri, dincolo de 

ţărmurile noastre”, a adă-

ugat specialistul.

Bridge a precizat că ima-

ginile surprinse de camera 

instalată pe robotul subac-

vatic folosit pentru explora-

rea recifului au scos la ivea-

lă faptul că acesta găzduieş-

te o multitudine de peşti de 

recif, inclusiv rechini gri de 

recif. Descoperirea va con-

duce probabil la ani de stu-

diu. Nava Institutului Ocea-

nic Schmidt,  numită 

„Falkor”, se află într-o ex-

pediţie de un an de explo-

rare a apelor din jurul Aus-

traliei. Oamenii de ştiinţă 

de la bord intenţionează să 

continue cartografierea zo-

nei de nord a Marii Bariere 

de Corali până la jumătatea 

lunii viitoare.

Recif mai înalt decât Empire State 
Building, găsit de cercetători
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Turcia va lua toate măsu-

rile juridice şi diplomati-

ce necesare ca reacţie la 

publicarea în săptămâna-

lul satiric francez Charlie 

Hebdo a unei caricaturi 

cu preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan, a preci-

zat, miercuri, Directoratul 

pentru comunicaţii al pre-

şedinţiei turce, informea-

ză Reuters şi AFP.

„Poporul nostru nu trebuie 

să se îndoiască de faptul că vor 

fi  făcuţi toţi paşii juridici şi di-

plomatici necesari privind ca-

ricatura în cauză. Bătălia noas-

tră împotriva acestor măsuri 

nepoliticoase, rău-intenţionate 

şi jignitoare va continua până 

la fi nal cu raţiune, dar şi cu ho-

tărâre”, indică o declaraţie a 

organismului menţionat.

La scurt timp după aceas-

tă declaraţie, Parchetul de la 

Ankara a anunţat lansarea u-

nei anchete contra conducerii 

publicaţiei Charlie Hebdo. Ca-

ricatura de pe coperta revistei 

franceze îl arată pe Erdogan 

îmbrăcat în lenjerie albă, aşe-

zat într-un fotoliu, ţinând într-o 

mână ceea ce pare o fi  o do-

ză de băutură şi cu cealaltă ri-

dicând la spate vălul unei fe-

mei care poartă abaya.

Turcia condamnă „cu 
fermitetate” caricatura

Preşedinţia Turciei a con-

damnat, miercuri, cu „cea mai 

mare fermitate” această „cari-

catură abjectă” ce refl ectă, în 

opinia Ankarei, o „ostilitate îm-

potriva turcilor şi islamului”.

Publicarea caricaturii sur-

vine după ce la sfârşitul săp-

tămânii trecute Recep Tayyip 

Erdogan l-a criticat dur pe pre-

şedintele francez Emmanuel 

Macron, afi rmând că acesta 

are nevoie de un examen psi-

hiatric, ceea ce a determinat 

Parisul să-şi recheme amba-

sadorul la Ankara. Luni, Er-

dogan a făcut apel la boico-

tarea produselor franceze.

Şeful statului turc s-a aflat 

în prim-planul valului de 

nemulţumire al ţărilor ma-

joritar musulmane după ce 

Charlie Hebdo a decis să pu-

blice din nou caricaturile cu 

profetul Mahomed care i-au 

înfuriat pe musulmani. Re-

prezentările profetului sunt 

considerate tabu în islam şi 

imaginile din Charlie Heb-

do sunt în mod special pro-

vocatoare, unele legând is-

lamul de terorism.

Erdogan l-a acuzat pe pre-

şedintele francez Emmanuel 

Macron că a permis răspân-

direa islamofobiei prin faptul 

că nu a interzis imaginile. Ma-

cron a răspuns apărând drep-

tul la libertate de expresie, cel 

mai recent la înmormântarea 

lui Samuel Paty, profesorul re-

cent decapitat în Franţa după 

ce a prezentat la clasă, la o 

oră privind libertatea de ex-

presie, câteva dintre caricatu-

rile din Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo a publicat ini-

ţial caricaturi cu profetul Maho-

med în 2006 – la fel ca alte zi-

are sau reviste europene – pen-

tru a apăra libertatea presei du-

pă ce publicarea lor de un coti-

dian danez a provocat furie în 

rândul musulmanilor. În 2015, 

săptămânalul francez a fost vic-

tima unui atentat jihadist soldat 

cu 12 morţi, printre care carica-

turiştii Cabu şi Wolinski.

Fostul preşedinte francez 
îi vrea pe turci 
în afara NATO

Problema prezenţei Tur-

ciei în interiorul NATO „tre-

buie să fi e ridicată cu aliaţii 

noştri” din cauza „compor-

tamentelor agresive (ale An-

karei – n.r.) faţă de ţările ali-

ate”, a declarat, miercuri, 

fostul preşedinte francez, 

F r a n ç o i s  H o l l a n d e 

(2012-2017), informează AFP. 

„Ce caută Franţa şi Turcia în 

aceeaşi alianţă?”, s-a între-

bat la postul de radio Fran-

ce Info predecesorul lui 

Emmanuel Macron, amintind 

că „Turcia este un aliat al 

Franţei” în virtutea prezen-

ţei sale în cadrul NATO.

„Este vorba despre poli-

tici agresive ale Turciei fa-

ţă de ţări aliate şi care în-

curajează conflicte armate 

la porţile Europei. Această 

chestiune nu poate fi oco-

lită întrucât, ca urmare a 

sprijinului american, noi ar 

trebui să acceptăm un ali-

at cu astfel de comporta-

mente”, a estimat fostul şef 

al statului francez.

„Astăzi, Turcia are în Si-

ria un comportament care 

nu este acceptabil, provo-

când conflicte ce pot încu-

raja reapariţia organizaţii-

lor teroriste”, a explicat 

François Hollande, care a 

mai menţionat rolul Turciei 

în conflictul dintre Armenia 

şi Azerbaidjan şi comporta-

mentul ei în Libia. În opi-

nia sa, „comportamentele 

agresive ale Turciei ridică 

problema prezenţei sale în 

Alianţa atlantică”.

Franţa şi Turcia, divizate de o caricatură
Turcia cere boicot împotriva Franţei, după publicarea unei caricaturi cu preşedintele Erdogan

Şeful statului turc a reacţionat agresiv după ce săptămânalul satiric francez Charlie Hebdo a decis să publice din nou caricaturile cu profetul Mahomed

Mercedes-Benz, divizia gru-

pului german Daimler AG, a 

anunţat că până în 2023 îşi 

va majora gradual, până la 

20%, participaţia deţinută 

la Aston Martin, care a rea-

lizat maşinile din seria de 

fi lme James Bond, devenind 

unul dintre cei mai mari 

acţionari ai producătorului 

britanic de maşini de lux, 

care se confruntă cu difi cul-

tăţi fi nanciare, transmit 

Reuters şi Deutsche Welle.

De asemenea, Daimler va 

accelera cooperarea din punct 

de vedere tehnic cu Aston Mar-

tin, care va obţine acces la ur-

mătoarea generaţie a sisteme-

lor hibride şi electrice de pro-

pulsie ale Mercedes-Benz, pre-

cum şi alte componente auto. 

Tranzacţia face parte din stra-

tegia de redresare elaborată 

de directorul general al Aston 

Martin, Tobias Moers, fost şef 

la Mercedes-AMG.

Cei doi producători auto şi-

au unit forţele pentru prima da-

tă în 2013, când Daimler a pre-

luat o participaţie de 5% şi a co-

laborat cu brandul britanic pe 

segmentul dezvoltării motoare-

lor. În trimestrul trei din acest 

an, Aston Martin a raportat pier-

deri înainte de taxe de 32 mili-

oane de euro, faţă de un profi t 

de 47 milioane de euro în peri-

oada similară din 2019.

Firma germană va avea drep-

tul să nominalizeze un director 

non-executiv în Board-ul Aston 

Martin, după prima majorare a 

participaţiei, a anunţat Aston 

Martin, înfi inţată în urmă cu 107 

ani. Daimler deţine divizia de 

lux Mercedes-Benz şi brandul 

Smart. În România, Daimler a-

re două unităţi de producţie, la 

Cugir şi Sebeş.

Daimler devine acționar 
principal la Aston Martin

Peste 70 de milioane 

de americani au votat 

deja în alegerile prezi-

denţiale din Statele 

Unite ale Americii, adică 

mai mult decât dublul 

participării totale la vot 

la alegerile precedente 

din 2016, relevă o statis-

tică publicată de US 

Elections Project, prelu-

ată de Reuters.

Această participare masivă 

la vot indică atât un interes 

sporit al americanilor faţă de 

competiţia dintre preşedintele 

republican în exerciţiu Donald 

Trump şi rivalul său democrat 

Joe Biden, cât şi dorinţa ale-

gătorilor de a reduce riscul de 

expunere la COVID-19, într-un 

context în care pandemia pa-

re să crească în forţă odată cu 

apropierea iernii.

Democraţii au un avan-

taj semnificativ la votul an-

ticipat, evitat acum de re-

publicani pe fondul atacu-

rilor repetate şi neîntemeia-

te ale lui Donald Trump în 

sensul că acest sistem de 

vot încurajează frauda.

Per total, democraţii au 

un avantaj de 2 la 1 la vo-

tul anticipat, dar în ulti-

mele săptămâni republica-

nii au recuperat, conform 

datelor colectate de US 

Elections Project, coordo-

nat de profesorul Michael 

McDonald de la Universi-

tatea Florida.

Potrivit acestuia, participa-

rea fi nală la vot ar putea ajun-

ge la cifra record de 150 de 

milioane, sau 65% din poten-

ţialii alegători, adică cea mai 

ridicată din 1908.

Participare record la alegerile din Statele Unite
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare păzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (6.7)

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

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

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

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

¤ Cumpăr casă modestă nereno-

vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

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

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la telefon 
0755-076628. (2.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.7)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (5.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curent electric în zonă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0748-882701. (5.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
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maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (11.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

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

APARTAMENTE

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0758-051260.

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europea-
nă. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (2.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în dome-
niul fi nisări, lavabil, plachez în 
polistiren, repar șpaleţi, vopsesc 
în ulei pe lemn, fi er, trag glet. 
Cei interesaţi mă pot contacta 
la 0749-974302. (2.7)

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcţiilor. Ofer seriozitate, 
accept și cu ziua. Pentru oferte, 
aștept telefoane la 
0749-974302 sau 0755846290. 
(2.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (5.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (5.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(5.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (2.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, folosit doar o lună, preţ 
600 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0364-808316. (3.14)

¤ Vând calorifere de 1200 mm 
și de 500 mm. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

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

MOBILIER

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

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

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

DIVERSE

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (2.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două serta-
re, preţ 200 RON. Informaţii la 
telefon 0264-424005, 
0745-300323. (2.17

¤ Vând seminţe de lobodă ver-
de, seminţe de pătrunjel pentru 
frunze, seminţe de fl ori. Pentru 
alte informaţii apelaţi 
0264-424005, 0745-300323. 
(2.7)

¤ Cumpăr mere, pere pentru 
ţuică. Aștept telefoane la 
0746-723050. (3.14)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 

30 RON/kg și nucă în coajă la 

preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-

luată. Informaţii la tel. 

0748-220979. (5.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 

3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 

bună, se vând în bloc, la preţ ne-

gociabil. Detalii la telefon 

0742-401019. (5.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 

noi. Informaţii suplimentare la te-

lefon 0742-401019. (5.7)

¤ Vând cizme de damă cu ca-

râmb înalt nr. 40, preţ 100 RON. 

Informaţii la telefoanele 

0264-424005 sau 0745-300323. 

(5.7)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând sanuri pentru cizme mili-

tare înalte, nr. 41.42. Pentru alte 

detalii sunaţi la telefoanele 

0264-424005 sau 0745-300323. 

(5.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 

monument, betonat, în Bucu-

rești, Cimitirul Domnești, cu unul 

similar amenjat în Cluj-Napoca. 

Informaţii la telefon 

0747-417912. (6.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-

nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-

gură dată, foarte frumoasă. Preţ 

avantajos. Pentru informaţii supli-

mentare sunaţi la 0745-996308 

sau 0745-265436.

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-

tat. Pentru informaţii suplimenta-

re sunaţi la 0264-424005 sau 

0745-300323. (13.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-

guri. Informaţii și detalii supli-

mentare la telefon 0752-296902. 

(13.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 

salată. Inf la tel. 0745-300323, 

0264-424005. (12.14)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 

sat Săliștea Veche, comuna 

Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-

tru informaţii și detalii suplimen-

tare sunaţi la telefon 

0745-265436.

PIERDERI

¤ S-a pierdut certifi catul constata-

tor nr. 22418 din data de 

31.03.2017, emis la data de 

03.04.2017, al societății MULTI-
FLOOR CONSTRUCT S.R.L., C.U.I. 

37321823. Se declară nul.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ

Campanii de colectare DEEE

A zecea acţiune de colectare a 
deşeurilor electrice din acest an se va 

desfăşura sâmbătă, 31 octombrie 
2020 şi va fi  organizată de Rosal 

împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:
 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 09:00- 13:00, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:
 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 

DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an, urmatoarele campanii 
de colectare se vor desfăşura conform următorului program:

- 28.11.2020
- 26.12.2020

ANUNŢ PUBLIC

SDEE Transilvania Nord SA – Sucursala Cluj-Napoca 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Sistematizare 
LES 20kV DI, DII, DIII ieşire din staţia Gherla şi reglementarea 
alimentării consumatorilor prin montare PTAb, str. 
Grădinarilor, loc. Gherla, jud. Cluj“, propus a fi  amplasat 
în Gherla, str. Gelu, Clujului, Apei, Grădinarilor.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul SDEE Transilvania Nord SA, Cluj-Napoca, 
str. Taberei, nr. 20 în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 
și vineri între orele 9:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și cu Ordinul 1798/2007, 

EMERSON S.R.L. cu sediul social în Cluj-Napoca, str. 
EMERSON, nr. 4, judeţul Cluj, anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru punctul 
de lucru din comuna Gilău, str. Balastierei, Centrul Industrial 
Urbano, jud. Cluj, cod CAEN: 2740 – Fabricarea de 
echipamente electrice de iluminat.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi: 
9:00 - 16.30; vineri: 9:00 - 14.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

S.C. TEHNIC TEX S.R.L. prin lichidator judiciar vinde la 
licitație publică auto second hand, avariat pt piese schimb 
Citroen DS3R3, nr. înmatriculare CJ-94-NRT (avariat, piese 
de schimb) la prețul de 4.260 lei și auto Mini Cooper SD 
All 4 Contryman, nr. înmatriculare CJ-99-CEB la prețul de 
28.792,20 lei.

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de luni 
începând cu data de 02.11.2020 orele 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, str. Ploiesti, nr. 18, 
ap. 4, jud. Cluj. precum și în zilele de 09.11.2020, 16.11.2020 
și 23.11.2020.

Informatii detaliate si regulamentul de valorifi care la 
Tel. 0729.006.397, e-mail: redresare@yahoo.com sau la 
sediul lichidatorului judiciar.

ANUNŢ DE MEDIU

ȘERBĂNOIU ANDRADA-LUCIA titular al proiectului 
„Construire imobil funcţiune mixtă având regim de înălţime 
P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri şi 
branşamente la utilităţi, organizare executare lucrări“, 
anunţ publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Construire imobil funcţiune mixtă având regim de înălţime 
P+E, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri şi 
branşamente la utilităţi, organizare executare lucrăr“, 
propus a fi  amplasat în comunA Florești, sat Florești, str. 
Tăuţiului, cad. 77566, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 9.00 
– 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile 
de la data publicării anunţului pe pagina de internet a 
APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. WINCON S.R.L. anunță publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului) pentru 
proiectul „MODIFICARE PROIECT AUTORIZAT CU NR. 102 
DIN 22.03.2018 PRIN EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE ŞI 
DEPOZITARE ELEMENTE PREFABRICATE DIN BETON ARMAT 
ŞI PRETENSIONAT“, în comuna Bonţida, sat Răscruci, F.N. 
(CF 50654, 50653), judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
și la următoarea adresă web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.

ANUNȚ PLAN URBANSITIC DE DETALIU

BODEA FELIX ȘI CĂPUȘAN PAUL FLORIN anunță inițierea 
planului urbanistic de detaliu „ELABORARE PUD ŞI 
CONSTRUIRE CINCI CASE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 
P+E, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI“, 
amplasat în Jud. Cluj, Com. Florești, Sat Florești, Str. 
Narciselor, Nr. 27, Nr. CF/CAD. 72792. 

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
direcția urbanism.
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Larisa Iordache, 
infectată cu COVID-19
Gimnasta Larisa Iordache a 
anunţat, miercuri, pe pagina 
sa de Facebook că a fost tes-
tată pozitiv la COVID-19 și a 
intrat în izolare pentru două 
săptămâni.
„Gimnastica m-a învăţat să 
fiu o persoană ... pozitivă! 
Așteptam un test pozitiv la 
verificarea de la Izvorani un-
de trebuia să concurez pentru 
prima dată după trei ani! 
Pregătită, cu ambiţie și multă 
determinare alături de antre-
norii mei. Eram gata să mă 
ridic, să lupt pentru visul 
meu! Așa voi face și acum... 
după un test pozitiv la COVID 
-19. M-am izolat acasă pen-
tru două săptămâni, pentru a 
rămâne sănătoasă și pentru a 
reveni în parametrii normali, 
pentru a-mi putea relua pre-
gătirea liniștită. Mă simt bi-
ne, am o stare generală fără 
simptome grave, simt doar o 
mică răceală pe care o voi 
trata așa cum mi-a recoman-
dat medical”, a afirmat Larisa 
Iordache în reţeaua de socia-
lizare amintită.
Larisa Iordache, multiplă 
campioană europeană și vice-
campioană mondială, își 
anunţase revenirea după o 
pauză de trei ani și urmează 
să participe la Campionatele 
Naţionale care vor avea loc la 
Ploiești în perioada 17-19 
noiembrie. Larisa a suferit o 
ruptură de tendon ahilian 
stâng la Mondialele de gim-
nastică din 2017, de la 
Montreal, fiind nevoită se se 
opereze de trei ori.

Dinamo a pierdut 
al doilea meci 
în Europa
Echipa masculină de handbal 
Dinamo București a fost în-
vinsă categoric de formaţia 
suedeză IFK Kristianstad, cu 
scorul de 31-22 (16-12), 
marţi seara, în deplasare, 
într-un meci din Grupa B a 
competiţiei EHF European 
League.
Dinamo a suferit al doilea 
eșec în tot atâtea meciuri, 
după 25-27 cu Sporting 
Lisabona la București.
Fără câţiva jucători de bază și 
fără antrenorul principal 
Constantin Ștefan, Dinamo a 
fost condusă încă de la debu-
tul meciului, scandinavii a-
vând 5-1. Dinamo a reușit să 
se apropie la un singur gol, 
8-7 (min. 18) și 9-8 (19), dar 
la pauză suedezii aveau 
16-12.
În repriza secundă, scorul a 
luat proporţii, iar diferenţa 
maximă de pe tabelă a fost 
de 12 goluri, 30-18 (min. 
56). IFK a câștigat cu 31-22.
Golurile dinamoviștilor au 
fost reușite de Octavian Bizău 
6, Valentin Ghionea 6, 
Nicușor Negru 4, Ante Kuduz 
2, Rome Antonio Diogo Hebo 
2, Amine Bannour 1, 
Mohamed Mamdouh Ashem 
Shebib 1.
Pentru nordici au înscris 
Markus Olsson 6 goluri, 
Anton Halen 6, Adam Nyfjaell 
5, Emil Frend-Ofors 5, Teitur 
Orn Einarsson 4, Gregor 
Ocvirk 3, Johan Nilsson 1, 
Ludvig Jurmala Astroem 1.

Pe scurt

PUBLICITATE

Handbalistele Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj 

au făcut deplasarea 

la Sfântu Gheorghe 

pentru a participa 

la turneul de patru etape 

al Ligii Florilor MOL, 

organizat în perioada 

29 octombrie – 3 noiembrie.

„După cinci luni de antre-

namente intense a venit mo-

mentul să debutăm şi noi în 

Liga Florilor într-un meci ofi -

cial. Avem câteva probleme 

de lot, unele dintre ele spe-

răm să le putem rezolva pen-

tru ultimele partide din cadrul 

turneului, însă chiar şi aşa, 

sperăm să obţinem minim trei 

victorii. Sunt mândru de cum 

s-au pregătit fetele de când au 

început antrenamentele şi sunt 

sigur că vor demonstra că me-

rită să poarte acest tricou”, a 

declarat Sergiu Cacoveanu, di-

rectorul sportiv al handbalis-

telor universitare.

Raluca Nicolae nu va pu-

tea participa la turneul de 

la Sfântul Gheorghe deoare-

ce a fost depistată pozitiv 

cu COVID-19.

Primul meci este progra-

mat joi, 29 octombrie, de la 

ora 11:00, în sala Kati Sza-

bo, cu Dacia Mioveni.

Handbalistele de la „U” 
încep sezonul în Liga Florilor

Volei Alba Blaj s-a califi -

cat fără joc în optimile de 

fi nală ale Cupei Challenge 

la volei feminin, după 

ce echipa elveţiană VBC 

Cheseaux s-a retras din 

competiţie din cauza situ-

aţiei generate de pande-

mia de coronavirus, potri-

vit paginii de Facebook 

a grupării ardelene.

„Din cauza situaţiei ge-

nerate de pandemia de co-

ronavirus, echipa elveţiană 

VBC Cheseaux a anunţat că 

se retrage din actuala ediţie 

a Cupei Challenge la volei 

feminin. În aceste condiţii, 

CSM Volei Alba Blaj s-a ca-

lificat în faza următoare a 

competiţiei, meciurile din-

tre cele două echipe, pro-

gramate în 11 şi 26 noiem-

brie, fiind anulate”, se ara-

tă în comunicat.

În optimile de fi nală ale 

competiţiei, CSM Volei Alba 

Blaj va întâlni învingătoarea 

dintre Sanaya Libby's La La-

guna (Spania) şi VK Pirane 

Brusno (Slovacia). Meciul 

tur este programat în depla-

sare, în perioada 8-10 decem-

brie, iar partida retur se va 

disputa la Blaj, în perioada 

22-24 decembrie.

CSM Lugoj e şi ea califi ca-

tă direct în optimile de fi nală 

ale Cupei Challenge, în vreme 

ce Dinamo Bucureşti va juca 

în şaisprezecimi cu AJM FC 

Porto, pe 24 şi 25 noiembrie, 

ambele meciuri în deplasare. 

Volei Alba Blaj, campioa-

na României, va debuta în 

noul sezon, sâmbătă, 31 oc-

tombrie, de la ora 14.00, 

acasă, cu Dinamo București, 

contracandidata la adjude-

carea celui mai important 

trofeu intern, un meci de 

gală ce deschide o stagiune 

cu totul specială, transmis 

în direct pe TVR 3.

Alba Blaj, calificare fără joc 
în optimile de finală din Cupa Challenge

Formaţia antrenată de 

Dan Petrescu primeşte 

vizita puternicei adversa-

re din Elveţia, într-un 

meci care se va disputa 

fără spectator din cauza 

pandemiei de COVID-19.

Campioana României 

conduce clasamentul din 

Grupa A după ce a reuşit 

să câştige, 2-0, pe terenul 

celor de ŢSKA Sofia. „Fero-

viarii” au un moral exce-

lent înaintea meciului cu 

Young Boys şi ar putea ob-

ţine o nouă victorie de ră-

sunet în Europa.

Young Boys Berna este 

campioana en-titre în Elve-

ţia şi a fost eliminate din 

preliminariile Ligii Campio-

n i lo r  de  pute rn ica 

Midtjylland, echipă care evo-

luează în grupele celei mai 

importante competiţii inter-

cluburi din Europa. Elveţi-

enii au jucat în prima eta-

pă cu AS Roma, pe teren 

propriu, fiind învinşi cu 2-1 

deşi au condus la pauză.

Lotul adversarei CFR-ului 

este cotat la 58 de milioane 

de euro, cel mai valoros ju-

cător fiind Jean-Pierre Nsa-

me care este evaluat la 7 mi-

lioane de euro. Young Boys 

Berna este pe primul loc în 

campionatul Elveţiei cu 11 

puncte acumulate în prime-

le cinci etape. Formaţia din 

Berna s-a chinuit în ultima 

etapă cu Luzern şi a fost ne-

voită să revină de la 0-1.

CFR Cluj şi Young Boys 

Berna s-au întâlnit o singu-

ră data, în 2013, într-o par-

tidă amicală încheiată cu 

scorul de 1-1.

Campioana României es-

te o specialistă în jocurile 

pe teren propriu, fiind ex-

trem de greu de câştigat în 

Gruia. Formaţia lui Dan Pe-

trescu a reuşit anul trecut 

să smulgă puncte în meciu-

rile cu Rennes, Celtic sau 

Lazio, în timp ce Seviila, vi-

itoare câştigătoare a Euro-

pa League a reuşit doar să 

egaleze meciul.

Cu o victorie obţinută în 

această seară, elevii lui Dan 

Petrescu iau o opţiune de-

cisivă la primăvara Europa 

League, urmând a se lupta 

pentru şefia grupei cu AS 

Roma, în timp ce cu o re-

miză îşi păstrează ridicate 

şansele de calificare în fa-

zele superioare ale compe-

tiţiei, performanţă reuşită 

şi în sezonul trecut.

SERILE EUROPENE REVIN ÎN GRUIA 

CFR Cluj – Young Boys Berna se joacă 
într-o atmosferă de vacanţă!
CFR Cluj şi Young Boys Berna se duelează astăzi, de la ora 22:00, în etapa a 2-a, Grupa A, din EL

CFR Cluj primeşte vizita lui Young Boys Berna în Europa League. Partida va avea loc astăzi, de la ora 22:00, în Gruia

CFR Cluj: Bălgrădean – 
Susic, Burcă, Vinicius, 
Camora – Djokovic, 
Hoban, Păun – Deac, 
Debeljuh, Rondon

Antrenor principal: Dan 
Petrescu

Young Boys Berna: Von 
Ballmoos – Zesiger, 
Lustenberger, Bürgy – 
Hefti, Rieder, Sierro, 
Maceiras – Fassnacht, 
Nsame, Ngamaleu

Antrenor principal: 
Gerardo Seoane

Echipe probabile 
CFR Cluj – Young 
Boys Berna
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