Focar de infecţie cu Covid la Spitalul din Turda!
Un focar de infecţie cu Covid-19 a fost depistat la Spitalul Municipal Turda. Mai mulţi pacienţi şi medici
ai instituţiei sunt infectaţi. Incidența cazurilor crește alarmant în Cluj și în țară.
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Metroul din Cluj, investiție
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Burse pentru studenţii
UBB la fără frecvenţă
Studenţii UBB care învaţă la distanţă vor
putea beneﬁcia de burse în acest an universitar, dacă sunt integralişti. Pagina 2

Apar 500 de locuri de muncă, dispar aproape 30.000 de mașini?
A avut loc dezbaterea proiectului metroului pentru obținerea avizului de mediu. Se estimează
că în anul 2030, la finalizare, din Cluj-Napoca vor dispărea aproape 30.000 de mașini. Pagina 3

Apartamentele se scumpesc,
chiriile stagnează, la Cluj-Napoca

SĂNĂTATE

Două comune din Cluj,
în carantină
În Ciucea şi Floreşti se impune măsura de
carantină pe timp de noapte, în ﬁecare zi,
pentru cei nevaccinaţi.
Pagina 5

CULTURĂ
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Haină din secolul XVII,
restaurată
O piesă vestimentară distrusă din secolul
XVII a fost restaurată de Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei.
Pagina 6

TIMP LIBER

Untold ajunge
la Poiana Braşov
Reprezentanţii Untold vor să folosească
un nou concept pentru a dezvolta turistic
staţiunea Poiana Braşov.
Pagina 7

Piața imobiliară din Cluj-Napoca este afectată de pandemie. Prețurile chiriilor stagnează, în timp ce
apartamentele se scumpesc, iar interesele în locuințele vechi crește din ce în ce mai mult. Pagina 4
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 17 octombrie 2021

50 de destinaţii
de pe Aeroportul Cluj

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Zeci de destinaţii de vacanţă s-au introdus
pentru sezonul de iarnă şi pentru vara
viitoare, de pe Aeroportul Cluj. Pagina 7

MAPAMOND

Proteste violente
împotriva certificatului
Covid-19 în Italia
Certiﬁcatul Covid a devenit obligatoriu la
locul de muncă. Oamenii se revoltă împotriva deciziei Guvernului.
Pagina 8
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Burse pentru studenții
la distanță ai UBB
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Universitatea Babeș-Bolyai a anunțat că și studenții care învață la distanță
vor putea beneficia de burse în acest an universitar, cu o condiție

Înnorat

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro
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Telefoane utile
Poliţia 112
Pompieri 112

Aeroportul Internaţional
Cluj-Napoca 0264-416.702

Salvarea 112

Primăria Cluj 0264-596.030

Jandarmeria 0264-595.512

Telefonul primarului 0264-984

Serviciul situații de urgență
0264-439.218

Primăria Mănăştur 0264-480.627

SALVAMONT 0725-826.668

Primăria Iris 0264-435.040

Asistenţă socială 979

Primăria Someşeni 0264-435.050

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Deranjamente Gaz 0800800928

Primăria Zorilor 0264-438.595

Deşeuri electrice 0800444800

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Protecţia Consumatorului
0264-431.367

Primăria Turda 0264-313.160

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Dej 0264-211.790

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti)
0264-450.043

Primăria Huedin 0264-351.548

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

Consiliul judeţean 0372-640.000

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur)
0264-425.771

Ridicări auto 0264-444571

Prefectură 0264-594.888
Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777

RATCJ 0264-503.709

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Compania de Apă Someș SA
0264-591.444

Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara BETA 0264-435.278

Electrica Cluj 0264-205.999

Spitalul Județean 0264-597.857
Spitalul CFR 0264-599.597
Spitalul Militar 0264-598.381
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Studenţii care învaţă la
distanţă sau frecvenţă
redusă în cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai
vor primi burse în anul
universitar 2021-2022,
anunţă reprezentanţii
Universităţii Babeş-Bolyai.
Pentru a primi bursă, există o condiţie pe care trebuie să o respecte studenţii.
Astfel, doritorii de bursă
trebuie să ﬁe integralişti.
„Studenţii Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
(UBB) care au optat pentru
învăţământul la distanţă (ID)
sau cu frecvenţă redusă (IFR)
vor putea primi şi în anul universitar 2021-2022 burse de
performanţă, valoarea unei
burse putând acoperi până la
25% din valoarea taxei de
şcolarizare”, transmit reprezentanţii UBB.
Pentru acest an universitar, au fost puse la dispoziţia
studenţilor care învaţă la distanţă un număr de 324 de burse, dintre care 287 sunt destinate studenţilor la nivel licenţă, iar 37 le sunt alocate
studenţilor masteranzi.

Studenţii trebuie
să ﬁe integralişti
pentru a primi bursă
Univesitatea Babeş-Bolyai
precizează că este singura universitate de stat din România
care acordă acest tip de burse.
Decizia a fost aprobată de senatul universităţii clujene:
„Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a aprobat, începând
din anul universitar 2017-2018,
acordarea burselor pentru studenţii ID şi IFR, atât la nivel

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a aprobat, începând din anul universitar 2017-2018, acordarea burselor
pentru studenţii ID şi IFR, atât la nivel licenţă, cât şi la nivel master

licenţă, cât şi la nivel master,
condiţia de bază pentru obţinerea acestor burse ﬁind ca
studenţii să ﬁe integralişti.
Bursele de performanţă sunt
acordate semestrial, prin intermediul Centrului de Formare Continuă, Învăţământ la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă
(CFCIDFR) din cadrul UBB, pe
baza mediei obţinute în semestrul precedent celui pentru care se solicită bursa”, se arată
într-un comunicat al Universităţii Babeş-Bolyai.

Bursele acordate de UBB
Bursele acordate, în general, de Universitatea Babeş-Bolyai şi sursele de ﬁnanţare aferente sunt următoarele, potrivit regulamentului
universităţii:
a. burse speciale – din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale Universităţii;
a.1. burse speciale pentru activitatea ştiinţiﬁcă (excelenţă); burse speciale pentru activitatea sportivă şi burse speciale pentru activitatea culturalartistică din alocaţii bugetare şi venituri proprii ale Universităţii;

a.2. burse «Merit olimpic internaţional» (c.f. Legii nr.
235/2010 şi a Legii nr.
228/2017) din bugetul ministerului de resort;
b.burse de performanţă – din
alocaţii bugetare şi venituri
proprii ale facultăţilor;
c. burse de merit – din alocaţii bugetare;
d. burse de ajutor social –
din alocaţiile bugetare şi venituri proprii ale facultăţilor şi universităţii.
34 de burse, „scoase” la concurs pentru elevi şi studenţi
Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” anunţă deschiderea
unui nou concurs pentru 34
de burse oferite elevilor de liceu, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.
Cele 34 de burse vor ﬁ
acordate în anul şcolar şi universitar 2021-2022. Astfel,
bursele vor ﬁ împărţite după
cum urmează:
¤ 18 burse pentru elevi, în
valoare de 300 lei pe lună
¤ 12 burse pentru studenţi,
în valoare de 400 lei pe lună
¤ 3 burse de cercetare pentru
masteranzi, în valoare de 400
lei pe lună

¤ 1 bursă de cercetare pentru doctorat, în valoare de
500 lei pe lună
Bursele pentru elevi, se
acordă pe o perioadă de 8
luni, cele pentru studenţi şi
masteranzi pe o perioadă de
9 luni, iar bursa pentru doctorat se acordă pe o perioadă
de 12 luni, începând cu 15
noiembrie 2021.
Masteranzii şi doctoranzii
interesaţi de aceste burse vor
trebui să prezinte un proiect
de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile
propuse: teologia şi interpretarea ştiinţelor, teologia şi bioetica, teologia şi mediul înconjurător, teologia şi artele,
teologia şi lumea.
Fundaţia va încheia cu ﬁecare bursier un contract în
care vor ﬁ prevăzute drepturile şi obligaţiile ce revin ambelor părţi pe toată perioada
derulării bursei. Fondul alocat pentru bursele din acest
an şcolar este de 103.200 lei,
iar până în prezent, Fundaţia
„Mitropolitul Bartolomeu” a
acordat 431 de burse unor tineri din întreaga ţară, în valoare totală de 1.139.100 lei.
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Incendiu la un avion care ateriza pe Aeroportul Cluj
Un incendiu la un avion
care a aterizat pe Aeroportul
Cluj a avut loc vineri seara,
119 pasagerii ﬁind evacuaţi.
Cauza incendiului a fost
explozia pneurilor, ﬁind
posibil ca viteza să ﬁ fost
prea mare la aterizare.
„Incendiul a fost lichidat
de către SPSU. Au fost dislocate forţe şi mijloace din
ISU Cluj. Toţi pasagerii se
evacuează normal. Nimeni
nu are nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentantii ISU Cluj.
Pasagerii se întorceau din
Hurghada, Egipt, iar cursa era
operată de Fly Egipt. Aterizarea a avut loc la ora 19.35. La

contactul cu solul, roţile au explodat, formându-se incendiul.
„Astăzi, 15 octombrie, în
jurul orei 19:35, o aeronavă a
companiei Fly Egypt care efectua un zbor pe ruta Hurghada – Cluj a suferit un incident
în timpul operaţiunilor de aterizare. La contactul cu solul,
pneurile trenului principal de
aterizare au explodat şi au luat foc. Echipajul de pompieri
al Aeroportului Internaţional
Cluj a intervenit în cel mai
scurt timp şi a aplicat procedurile speciﬁce situaţiilor de
urgenţă. Incendiul a fost stins,
fără ca vreunul dintre pasageri sau dintre membrii echipajului să ﬁe rănit. Urmare

a activării planului roşu de
urgenţă la faţa locului au sosit mai mute echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă”, a transmis Aeroportul Cluj.

Traﬁcul aerian a fost
închis vineri seara
Pompierii aeroportului au
reuşit să stingă focul în timp
record, iar niciun pasager sau
membru al echipajului de zbor
nu a fost rănit.
După incident, traﬁcul aeroportului a fost închis pentru câteva ore.
„La bordul aeronavei companiei Fly Egypt, Boeing 737
se aﬂau 113 pasageri şi 6

membri ai echipajului care
au fost evacuaţi în siguranţă. În acest moment Aeroportul Internațional Cluj este închis traﬁcului aerian şi urmează să ﬁe redeschis în jurul orei 22:30.
Directorul General al Aeroportului Cluj, David Ciceo a declarat că apreciază în mod deosebit intervenţia pompierilor
aeroportului care au ajuns la aeronavă în aproximativ 2 minute şi au reuşit să stingă incendiul în timp record. Datorită acţiunii lor profesioniste nu au
existat victime şi aeronava nu
a suferit deteriorări”, a mai transmis Aeroportul Cluj într-un comunicat de presă vineri seara.

luni, 18 octombrie 2021 |

ADMINISTRAȚIE 3

monitorulcj.ro

184 de autobuze diesel circulă
simultan prin Cluj-Napoca!
Infrastructura de troleibuze din Cluj-Napoca nu a mai fost modificată din anul 1986, iar rețeaua
de tramvaie nu s-a extins niciodată din anul 1987 până în prezent
Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Foto: Facebook/Municipiul Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca
încearcă să promoveze constant mersul cu mijloacele
de transport în comun, dar
multe dintre trasee sunt
nemodiﬁcate de ani de zile,
în ciuda faptului că oraşul
s-a dezvoltat constant.
Infrastructura de troleibuze din Cluj-Napoca nu a mai
crescut din 1986, deşi în ultimii ani s-a vorbit despre o posibilă extindere în Zorilor, Calea Floreşti şi cartierul Între
Lacuri. Ani de zile, reţelele de
troleibuz de pe Bulevardul
Muncii, Traian Vuia şi Fabricii
au fost nefolosite, ﬁind agreate autobuzele diesel în perioada 1994 – 2013, conform unor
date publicate de experţii în
mobilitate din Cluj-Napoca.
„Flota de troleibuze include 42 de troleibuze Irisbus
Agora (27 standard şi 15 articulate), 20 troleibuze Irisbus
Citelis (10 standard + 10 articulate), 20 de troleibuze articulate Astra Town 118 şi 50 de
troleibuze Solaris Trollino noi,
totalizând 132 de troleibuze
eﬁciente energetic, cu podea
joasă. Mai puţin de jumătate
din ﬂotă este folosită simultan, însă, 63 de troleibuze circulând în ora de vârf în oraşul de sub Feleac. 52 dintre
cele 132 sunt retrase şi neutilizate încă din anii trecuţi”,
se arată în analiza publicată
de specialiştii din cadrul Mobilitate Urbană Durabilă.

EMIL BOC | primarul
municipiului
Cluj-Napoca
„Suntem primul
oraş din fostul bloc
comunist care aderă
la proiectul oraşelor
verzi. În limbaj popular,
o viaţă mai bună.
Vom avea o viaţă
mai frumoasă,
mai occidentală.
Suntem primul oraş
din România care
a implementat
autobuzele electrice,
33% din totalul lor
ﬁind electrice. Până
în 2026 vrem să ﬁe
toată ﬂota electrică.
(aprile 2021)“

Autobuzele circulă pe aceleași trasee de ani de zile în Cluj-Napoca

Conform experţilor, doar jumătate din autobuzele electrice sunt folosite la orele de vârf.
În Cluj-Napoca există 41 de autobuze electrice Solaris, dintre
care doar 22 sunt utilizate la
orele de vârf pe traseele 27, 33,
41, 44, 45, 47, 53. În comparaţie, municipiul Braşov are 44
de autobuze electrice care sunt
utilizate la orele de vârf.

Campania de achiziţii a fost
dublată şi de autobuze la mâna
a doua: 2014 – 14, 2016 – 12,
2017 – 15, 2018 – 7 , 2020 – 10.
Conform datelor, în Cluj-Napoca circulă 184 de autobuze
diesel simultan, în comparaţie
cu 22 de autobuze electrice,
63 troleibuze şi 12 tramvaie.

Flota de autobuze
diesel a crescut

Nu este exclus ca în următorii ani să vedem proiecte
prin care tramvaiele să ajungă până în Floreşti. Municiplitatea a achiziţionat constant
tramvaie noi în ultimii ani şi
a ajuns la 28 de tramvaie moderne. La orele de vârf sunt
utilizate doar 12 astfel de mijloacele de transport în comun.
„Reţeaua de tramvaie inaugurată în 1987 nu s-a extins deloc vreodată, în poﬁda extin-

Municipalitatea a cumpărat în ultimii ani autobuze noi
şi autobuze la mâna a doua
diesel moderne, dar cu un
grad ridicat de poluare pe termen lung.
În 2014 au fost achiziţionate 40 de autobuze noi: în
2015 – 10, în 2018 – 75, în
2019 – 10, 2020 – 10.

Tramvaie noi, linii vechi

derii constante a oraşului. Desi existau fonduri europene disponibile pentru extinderi iar
PMUD sugera încă din 2015
prelungirea reţelei până în Floreşti, infrastructura de tramvaie are acelaşi parcurs ca şi acum
34 de ani. Între timp, oraşe precum Arad sau Oradea şi-au extins reţeaua de tramvaie cu linii noi în zone de interes”, au
transmis cei de la Mobilitate
Urbană Durabilă.
Specialiştii au concluzionat că „dacă s-ar folosi 24 din
cele 28 de tramvaie, intervalul de succesiune din ora de
vârf s-ar reduce de la 10-12
minute la 5-6 minute. Achiziţia şi mentenanţa a 28 de tramvaie noi pentru 12 vagoane la
stradă în ora de vârf este nesustenabilă, ineﬁcientă. Probabil că excesul de tramvaie

vizează extinderea reţelei spre
Floreşti, altfel n-ar avea sens”,
au mai scris specialiştii de la
Mobilitate Urbană Durabilă.

Muncipalitatea
vrea doar transport
public nepoluant
Primarul municipiului
Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat în această primăvară că
până în 2026, în oraş va exista doar transport public ecologic şi nepoluant.
Vor ﬁ investiţi bani şi pentru modernizarea spaţiilor verzi din mai multe cartiere, în
vederea transformării Clujului într-un „oraş verde”.
„Suntem primul oraş din
fostul bloc comunist care aderă la proiectul oraşelor verzi.
În limbaj popular, o viaţă mai
bună. Vom avea o viaţă mai

frumoasă, mai occidentală.
Suntem primul oraş din România care a implementat autobuzele electrice, 33% din totalul lor ﬁind electrice. Până
în 2026 vrem să ﬁe toată ﬂota electrică. Fiecare maşină din
acest oraş afectează calitatea
vieţii pentru oameni. Metroul
şi trenul metropolitan sunt susţinute de UE, pentru a creşte
calitatea vieţii şi a reduce poluarea. De anul viitor vom trece la licitaţie”, a declarat edilul clujean în luna aprilie.
Monitorul de Cluj a solicitat
un punct de vedere din partea
Primăriei Cluj-Napoca şi CTP
Cluj-Napoca în legătură cu datele publicate de specialiştii de
la Mobilitate Urbană Durabilă. În momentul în care vom
avea acest punct de vedere în
vom publica integral.

După finalizarea metroului vor dispărea 30.000 de maşini din Cluj-Napoca
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro
A avut loc dezbaterea
alternativei ﬁnale a proiectului metroului, în
vederea obţinerii avizului
de mediu. În cadrul dezbaterii, şeful de proiect al
primei magistrale a prezentat mai multe detalii
legate de metroul din Cluj.
Conform lui Ionel Oprea,
şef de proiect al primei magistrale de metrou din Cluj,
investiţia totală estimată pentru costurile metroului se ridică la 1.729.864.239 euro.
Zona studiată pentru proiect este de aproximativ 1.820
ha, din care, pe raza comunei
Floreşti – aproximativ 507 ha,
iar pe raza municipiului
Cluj-Napoca – 1.313 ha, se
arată în documentele proiectului, prezentate în cadrul dez-

baterii pentru metrou.
De asemenea, magistrala
va avea 21 de km şi se estimează că în 2030 vor circula
cu metroul peste 164.000 de
călători pe zi, iar numărul de
deplasari cu transportul public
va creşte cu peste 11% în 2030.

Metroul va scădea traﬁcul
din Cluj cu până la 10%
Odată cu ﬁnalizarea metroului, se arată că numărul
maşinilor în traﬁc va scădea
cu 29.000, adica traﬁcul se va
reduce cu 5% în 2030 şi cu
10% în 2060.
Numărul total de staţii pe
care le va avea metroul, conform proiectului, este 19, alături de un depou suprateran.
Este vorba despre 26 de trenuri
cu 3 vagoane, în lungime de 51
de metri cu o capacitate maximă de 540 de locuri. Un aspect
important este reprezentat de

faptul că trenurile de metrou
permit funcţionarea fără mecanic (driverless), iar astfel, personalul nu va ﬁ necesar la bord,
anunţă Ionel Oprea.
Viteza maximă cu care va
circula metroul este de 80
km/h, iar durata totală de realizare a investiţiei este de 128
luni (aproximativ 10 ani). Durata etapei de licitaţie se estimează că va dura 14 luni, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor ﬁind dedicate 96 de
luni, din ianuarie 2023 până
în decembrie 2030.

Primele 9 staţii de metrou,
funcţionale în 2026
Proiectul urmăreşte ca în
decembrie 2026 să ﬁe pusă în
funcţiune secţiunea 1 a metroului, adică primele 9 staţii
si un depou, acestea având o
lungime de 9,16 km. Celelalte 10 staţii vor deveni funcţi-

Emil Boc, lângă harta metroului, vorbind despre proiect

onale în decembrie 2030, conform documentaţiei prezentate la dezbatere.
Totodată, se arată că numărul de personal necesar este
de 515 persoane, ceea ce ar însemna că metroul din Cluj va
ﬁ de trei ori mai eﬁcient decât
cel din Bucureşti, în cadrul căruia operează 4.500 de angajaţi, ﬁind transportat un nu-

măr de 650.000 de călători pe
zi. Metroul din Cluj va avea
în total 19 staţii, pentru ﬁecare dintre ele ﬁind aleasă o denumire mai mult sau mai puţin originală. Cert este că aceia care vor călători cu metroul vor porni din „Ţara Moţilor”, făcând un mic popas în
„Natura Verde”, de unde se
vor îndrepta direct către „Cos-

mos” sau de ce nu, spre „Viitor”. Depoul a fost amplasat
la limita vestică a Comunei
Floreşti, la nord de Staţia Electrică Floreşti şi a fost dimensionat pentru asigurarea mentenanţei şi parcării unui număr de 28 de trenuri, în lungime de 51 de metri. Acesta va
ocupa o suprafaţă de aproximativ 8 ha.
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Prețul chiriilor stagnează, dar apartamentele
de vânzare se scumpesc în Cluj-Napoca
Prețurile chiriilor stagnează, iar apartamentele se vând tot mai scump în orașele mari din România.
Interesul pentru locuințele vechi a crescut pe timp de pandemie.
Piaţa imobiliară din Cluj
a atins cote foarte ridicate
înainte de pandemie, dar
acum se întâmplă un fenomen interesant. Preţurile
chiriilor stagnează, dar
proprietarii de apartamente au succes mare în ceea
ce priveşte vânzarea.
Deşi chiriile „bat pasul pe
loc” potrivit observatornews.
ro, preţurile apartamentelor
este în continuă creştere. Acest
fenomen nu este resimţit doar
la nivelul Clujului, ci şi al altor oraşe mari precum Capitala sau Timişoara.
Un studiu al unei agenţii
imobiliare din România arată
că cele mai căutate locuinţe
rămân apartamentele, după
care garsonierele sau casele.

Cu cât se închiriază
un apartament în Cluj
În ceea ce priveşte afacerea
de închiriere de apartamente
în prezent, lucrurile nu merg
la fel de bine ca înainte pentru proprietari. Piaţa stagnează în pandemia de Covid-19.
Dacă vrei să închiriezi un
apartament cu două camere
preţul variază între 300 de euro şi 550 de euro în Cluj-Na-
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Apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit în Cluj-Napoca

poca. Acelaşi spaţiu se închiriază acum în Bucureşti cu
preţuri care variază între 300
şi 600 de euro, iar în Timişoara se închiriază cu 250 – 450
de euro. Aceste preţuri variază în funcţie de suprafaţă, zonă şi starea imobilului.
La închirierea de birouri
s-au remarcat lipsuri mari, ﬁindcă din cauza pandemiei
multă lume a renunţat la spaţiu, ﬁind nevoiţi să lucreze remote/de acasă.
Totuşi, când vine vorba de
închirierea unei garsoniere, în
Cluj-Napoca chiriaşii vor plăti

între 200 şi 350 de euro, sume
decente pentru oraşul de pe Someş. Tot între 200 de euro şi
350 de euro se închiriază o garsonieră şi în Bucureşti, în timp
ce în Timişoara chiriaşii pot
plăti doar 150-250 de euro pentru a sta într-o garsonieră.

Dezvoltatorii anunţă
că apartamentele
se vor scumpi cu 30%
Până la ﬁnalul anului, în
marile oraşe, apartamentele
vor ﬁ cu 30 la sută mai scumpe decât în 2020, spun dezvoltatorii imobiliari. Pun creş-

terea pe seama majorării preţului la materialele de construcţie. Un calcul la rece arată însă că creşterea nu ar trebui să ﬁe mai mare de 6%.
„Încă nu suntem la preţurile pe care preconizăm că le vom
avea până la ﬁnalul anului”, a
declarat Andrei Gherman, expert pe piaţa imobiliară.
Acesta a spus că majorarea ar putea ajunge până la
30–35% şi a spus ca preţul
materialelor de construcţie
s-a majorat considerabil,
dând ca exemplu preţul la
ﬁer care s-a dublat.

Preţuri crescute
la apartamente vechi
Expertul a evidenţiat şi faptul că preţul apartamentelor
vechi a crescut ﬁindcă cererea e în prezent mai mare decât oferta.
În Cluj-Napoca, preţul apartamentelor s-a majorat cu
0,6% în septembrie, ajungând
la o valoare medie de 1.985
de euro pe metru pătrat util,
faţă de 1.973 de euro pe metru pătrat la ﬁnele lui august,
potrivit sursei citate.
Preţurile locuinţelor din blocurile vechi au crescut cu 1,6%

(de la 1.965 la 1.996 de euro
pe metru pătrat), în vreme ce
locuinţele din ansamblurile noi
au consemnat un recul de 0,5%
(de la 1.983 la 1.974 de euro
pe metru pătrat).
„Dacă toate materiile prime s-au dublat, ceea ce nu
e adevărat, dar să exagerăm
că ar ﬁ aşa – deci dacă avem
un plus de 30 costuri la materiile prime peste cele 30
initial. Asta înseamnă că impactul ﬁnal în preţuri ar trebui să ﬁe cam 12%. Un bloc
se construieşte în cel puţin
2 ani, iar creşterea preţurilor la materii prime se resimte doar un an. Toată lumea
spune că de la anul nu va
mai ﬁ acest şoc.
Ar trebui că preţul unui
apartament să crească cu
6%, nu mai mult. Dacă ne
uităm onest, ăsta ar trebui
să ﬁe nivelul de creştere. Unii încearcă să manipuleze
consumatorii. Să nu uităm
că sunt unii dezvoltatori care, deşi au terminat blocurile deja construite, susţin că
le vor scumpi pe motiv că
s-au scumpit preţurile la materiile prime, dar pentru ei
nu are nicio legătură. E o
tentativă a lor de a-şi maximiza proﬁtul”, a explicat Iancu Guda, economist.

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro
Refacerea coaliţiei şi un
guvern condus de Ludovic
Orban este singura soluţie
de a gestiona criza
din România, este de părere Adrian Oros (foto).
Clujeanul nu mai demisionează din funcţia de
ministru al Agriculturii.
„Nu am părăsit echipa lui
Ludovic Orban! Cred cu convingere că singura soluţie realistă şi decentă pentru gestionarea crizei politice, sanitare
şi economice din ţara noastră
este refacerea coaliţiei şi un
guvern condus de Ludovic Orban. Pentru prima dată în ul-

timele 9 luni, am discutat cu
premierul Cîţu la telefon. M-a
sunat el. M-a rugat să revin asupra demisiei, pentru o perioadă scurtă”, a scris Oros, pe
reţelele de socializare.
El aﬁrmă că întotdeauna a
tratat cu seriozitate responsabilităţile publice care i-au revenit:
„Niciodată nu am fugit de
responsabilitate, nici atunci
când ar ﬁ fost comod să am un
exit, nici acum când criza politică se adânceşte. Am crezut
că, după demisia mea, va ﬁ numit rapid cineva care să gestioneze activitatea în minister.
Nu este normal ca programele
derulate de către MADR în acestă perioadă să ﬁe inutil afectate de criza politică generată în

mod cu totul gratuit de aventurieri politici şi de oameni iresponsabili. Sper ca în curând sa
se instaleze un guvern cu puteri depline. Eu rămân asumat
valorilor în care cred, în echipa liberală a lui Ludovic Orban. Singurul lider liberal cu
credibilitate, în jurul căruia se
poate construi, nu demola”, a
adăugat Adrian Oros.

Nu mai pleacă din funcţia
de ministru al Agriculturii
Adrian Oros a declarat că va
renunţa la demisia din funcţia
de ministru al Agriculturii pentru a nu provoca „disfuncţionalităţi în sistem”.
„Fermierii nu trebuie să ﬁe
afectaţi de criza politică. Am

sperat că vor numi pe altcineva şi că activitatea va continua fără şocuri inutile”, a
mai spus Oros.
Adrian Oros şi-a anunţat
demisia din funcţia de ministru al Agriculturii în 28 septembrie, după Congresul PNL,
precizând că „pentru premierul Florin Cîţu, agricultura şi
industria alimentară nu au fost
niciodată priorităţi”:
„Azi îmi voi depune demisia din funcţia de Ministru al
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Pentru Premierul Florin Cîţu,
agricultura şi industria alimentară nu au fost niciodată priorităţi, ca atare: 1. Bugetul MADR
pentru anul 2021 reprezintă 60%
din execuţia bugetară a anului

2020, cu efecte asupra programelor aﬂate în derulare. La rectiﬁcarea bugetară, MADR a primit o sumă inﬁmă, absolut insuﬁcientă. 2. În PNRR nu a fost
cuprins niciun proiect major
pentru agricultură. Asta deşi în
primul draft trimis la Comisie,
în noiembrie 2020, PNRR conţinea un proiect complex pentru gestionarea apei în agricultură (irigaţii, desecare/drenaj şi
sistem antigrindină), în valoare
de 6,5 miliarde euro, proiect asumat în Programul de guvernare, alături de Reţeaua de depozitare, procesare şi distribuţie a produselor româneşti, alt
proiect care nu a mai avut loc
în PNRR”, declara Oros, la momentul anunţării demisiei sale.
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Clujeanul Adrian Oros: „Un guvern condus de Ludovic Orban este singura soluţie”
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Focar Covid-19 la Spitalul din Turda!
Incidența cazurilor crește alarmant în Cluj
Rata de incidenţă a cazurilor de Covid-19 a ajuns la
11,19 cazuri la mia de locuitori în municipiul
Cluj-Napoca. Prefectul
Clujului a anunţat existenţa unui focar de coronavirus la spitalul din Turda.
În judeţul Cluj, rata de infectare cu Covid-19 este de
8,88 cazuri la mia de locuitori, arată ultimele date ale
Direcţiei de Sănătate Publică
(DSP) Cluj.
Situaţia este şi mai diﬁcilă
în Turda, unde s-a raportat
existenţa unui focar de Covid-19, ﬁind vorba despre Spitalul Municipal Turda.
Acolo sunt infectaţi 5 pacienţi şi 5 medici, conform prefectului Tasnádi Szilard: „La
spital este un focar cu 5 pacienţi şi 5 infectaţi din personal.
Ultimul caz conﬁrmat a fost la
data de 12 octombrie.”

Cele mai multe
cazuri în judeţ
Cele mai multe cazuri la
mia de locuitori în judeţul Cluj
sunt în Dăbâca, unde rata de
infectare a ajuns la 16,83. De
asemenea, Gherla a depăşit
municipiul Cluj-Napoca, ﬁind
raportată o rată de incidenţă
de 11,34 cazuri COVID-19 la
mia de locuitori.
Vineri, 15 octombrie, la
Cluj-Napoca rata de infectare a depăşit pentru prima da-

Foto: Spitalul Municipal Turda

Un focar de Covid-19 a izbucnit la Spitalul Municipal Turda. Incidența cazurilor crește alarmant în Cluj
și în țară, iar un epidemiolog prezice 20.000 morți în perioada următoare

La Spitalul Municipal Turda A fost descoperit un focar de Covid-19

tă în valul patru al pandemiei 11 cazuri la mia de locuitori, în doar 24 de ore rata
ajungând de la 11,03 la 11,24
cazuri la mia de locuitori. În
prezent rata este de 11,19 cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 la mie.
Tor vineri, în România a
avut loc primul deces al unei
fetiţe de 13 ani infectată cu
coronavirus, care nu prezenta şi alte afecţiuni.

Situaţia epidemiologică
în judeţul Cluj
Duminică, 17 octombrie,
au fost raportate 421 de persoane infectate cu Covid-19

în judeţul Cluj. Astfel, 421 de
teste au ieşit pozitive într-un
interval de timp de 24 de ore,
în care s-a efectuat un total
de 1320 de teste.
Teste au fost împărţite în
felul următor: 394 teste diagnostic grupe de risc, 222 teste efectuate la cerere şi 704
teste rapide. Până duminică
s-au realizat 749.812 de teste,
la nivelul judeţului Cluj.
Potrivit raportului Prefecturii Cluj din ziua de duminică, 82 de persoane bolnave
de Covid-19 sunt internate la
ATI în judeţul Cluj, iar 732 de
pacienţi Covid-19 se aﬂă pe
secţii în spitale.

De la începutul pandemiei şi până în prezent, la Cluj
s-au vindecat şi externat 4744
de persoane, dintre care 2996
erau originari din judeţul Cluj.
În acelaşi interval de timp au
murit 1251 de persoane infectate cu Covid-19 în spitalele dn Cluj, dintre care 772
erau clujeni.

Epidemiolog:
„20.000 de români
urmează să moară”
De sâmbătă, cu excepţia
judeţului Covasna, toate judeţele se aﬂă în scenariul roşu, cu o rată de infectare cu
COVID de peste 3/1.000. „Toa-

te judeţele vor ﬁ oﬁcial roşii”,
avertizează epidemiologul Octavian Jurma.
El arată cum a ajuns România de la ﬁnalul lunii iulie,
când toate judeţele erau în
scenariul verde, ca acum,
aproape toată ţara să se aﬂe
în scenariul roşu. „Ţineţi minte în vară, când v-am arătat
o hartă perfect verde şi v-am
anunţat că e ultima zi în care toate judeţele se aﬂă sub
0.1 la mie? Ei bine, azi sunt
nevoit să arăt harta cu ultimul judeţ care se mai aﬂă oﬁcial sub 3 la mie. Toate judeţele vor ﬁ oﬁcial roşii şi se împlineşte profeţia aparent ab-

surdă din 23 iulie”, a arătat
Octavian Jurma.
„Jurnalişti din toată lumea
se întreabă de ce nu declară
România stare de urgenţă, dar
îşi trimite bolnavii în străinătate pentru că nu mai au loc în
ţară. Răspunsul e simplu, pentru că nu există nicio urgenţă,
campania de infectare este un
succes incomparabil mai mare
decât campania de vaccinare.
Credeţi că glumesc, dar o să se
laude la ﬁnal «vedeţi că am scăpat de pandemie şi fără vaccin
sau carantină?». Cei 20.000 de
români care urmează să moară fac parte din categoria «oricum mureau» pentru politicienii noştri”, explică Jurma.
Pentru a evita ca România
să ajungă într-o etapă şi mai
grea decât cea din prezent,
epidemiologul sfătuieşte ca
oamenii să se vaccineze, să
respecte măsurile de protecţie şi să se autoizoleze. „Ce
putem face noi? Acelaşi lucru
pe care ar ﬁ trebuit să îl facem în vară, să nu mai credem minciunile politicienilor
şi să urmăm sfatul medicilor.
Vaccinează-te, poartă mască
şi intră în izolare relativă
(lock-down personal). Aşa vei
trece cu bine prin val şi vei
ramâne în viaţă, să le cerem
răspunsuri pentru morţii noştri celor care acum ne obligă
să îi infectăm”, a mai spus
Octavian Jurma.

Comunele Ciucea și Fealacu, Cîțu susține introducerea
în carantină de noapte
certificatului verde în mall
nată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt
în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar ﬁ cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate ﬁ dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei
d) deplasarea din motive justiﬁcate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilităţi ori decesul unui
membru de familia

Farmaciile şi benzinăriile
rămân deschise
- se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii
în spaţii închise şi/sau des-

chise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi
desfăşoare activitatea în intervalul orar 05:00-22:00.
Prin excepţie, în intervalul
orar 22:00-05:00 operatorii
economici pot activa doar în
relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare
la domiciliu.
De la această măsură fac
excepţie farmaciile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu şi benzinăriile, dar şi cei din domeniul transportului rutier de
persoane şi rutier de mărfuri
îşi pot desfăşura activitatea în
regim normal de muncă, cu
respectarea normelor de protecţie sanitară.
Aceleaşi restricţii de circulaţie vor ﬁ valabile de vineri
până duminică şi în comunele Cămăraşu (7,13) şi Cojocna (7,09), unde incidenţa a
trecut de 6 la mie, dar este
mai mică sau egală cu 7,5 la
mia de locuitori.

Biroul Executiv al PNL
a decis să susţină
în Parlament demersurile
pentru introducerea certiﬁcatului verde COVID pentru spaţiile „neesenţiale”,
anunţă Florin Cîţu(foto).
„Am luat decizia în Biroul
Executiv al PNL de a susţine
în Parlamentul României demersurile pentru introducerea
certiﬁcatului verde pentru activităţile economice, în afară
de cele esenţiale.
Este foarte important şi am
avut această discuţie cu colegii
mei, vine sezonul de iarnă, important este să ştim, toată lumea vrea să ştie cum va funcţiona în această iarnă economia.
Ştiu că este un subiect nepopular, îmi asum acest risc politic,
dar este soluţia de a menţine
economia deschisă şi de a nu
introduce un alt lockdown”, a
declarat Cîţu, după şedinţa conducerii partidului.
El a menţionat că lista spaţiilor în care nu va ﬁ nevoie de

certiﬁcatul verde va ﬁ deﬁnită
cu siguranţă de Parlament.
„Spaţiile, ele sunt deﬁnite
clar, dar noi am vorbit de magazine comerciale, supermarketuri, farmacii, cam la asta ne
gândeam noi. Acum, eu sunt
sigur că în Parlamentul României se va face o listă clară cu
aceste spaţii”, a precizat Cîţu.

Măsura, impusă când
se ia în calcul carantina
Potrivit premierului, această
măsură ar urma să se aplice
atunci când, în urma creşterii
incidenţei cazurilor de COVID-19, se ia în calcul carantinarea unei localităţi.
„De obicei, atunci când încep discuţiile despre carantinare ar ﬁ bine să avem o discuţie cu acest certiﬁcat verde,
dar, eu, să ştiţi că văd folosirea certiﬁcatului verde ca pe
o soluţie de a menţine economia deschisă în perioada următoare. Eu ştiu că nu este
popular, dar este o soluţie vi-
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Începând de sâmbătă, 16
octombrie, se aplică carantina de noapte în ﬁecare zi,
în două comune din judeţul
Cluj în care incidenţa cazurilor de Covid-19 a depăşit
pragul de 7,5/1.000.
În următoarele unităţi administrativ-teritoriale de pe
raza judeţului Cluj: comuna
Ciucea (12.26) şi comuna Feleacu (7,92), unde incidenţa
cumulată la 14 zile a depăşit
pragul de 7,5/1.000 de locuitori, se dispun, începând cu
data de 16 octombrie 2021,
următoarele măsuri:
¤ interzicerea circulaţiei persoanelor NEVACCINATE în afara locuinţelor în intervalul
orar 20:00-05:00 cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi
b) deplasarea pentru asistenţă
medicală care nu poate ﬁ amâ-

abilă pe care să o folosim”, a
aﬁrmat Florin Cîţu.
În prezent, certiﬁcatul verde
este folosit pentru intrarea în restaurante, cafenele sau baruri,
dar şi pentru a mânca la foodcourt-urile de la centrele comerciale. Totodată, certiﬁcatul verde
îi scuteşte pe cei vaccinaţi sau
trecuţi prin boală de noile măsuri, dar şi de carantina de noapte care se aplică în weekend,
unde incidenţa depăşeşte 6 cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19
la 1.000 de locuitori, şi se aplică în ﬁecare zi în locurile în care incidenţa Covid-19 depăşeşte 7 cazuri la 1.000 de locuitori.
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Poza zilei

Parcul Est, pictat în culori de toamnă
Parcul Est a fost suprins pe ﬁlmare de o dronă,
arătând minunat ﬁindcă natura e îmbrăcată în
culori de toamnă. Spațiul va ﬁ modernizat, dar
în prezent se aﬂă în faza de proiectare. Parcul
Est, cel mai mare parc din istoria Clujului, se va
întinde de la primul lac din cartierul

Gheorgheni, de lângă Iulius Mall, până la ultimul lac de lângă hypermarketul Selgros. Situat
între cartierul Între Lacuri și pârâul Becaș, pe o
suprafață de peste 45,5 de hectare, parcul va
cuprinde inclusiv Baza Sportivă Gheorgheni,
fosta pepinieră și zona de stufăriș.
PUBLICITATE

Foto: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei
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VEZI VIDEO CU PARCUL EST
FILMAT CU DRONA

Haină din secolul XVII,
restaurată de Muzeul
de Istorie a Transilvaniei
Dolman de copil din secolul al XVII-lea, restaurat
la doi ani de la descoperire. Haina, puternic afectată
de depozitele masive de pământ din criptă.
Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro
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Compania de Apă Someş recomandă clienţilor montarea cutiilor
şi numerelor poştale la imobile
În vederea facilitării distribuirii facturilor în format de hârtie, emise de Compania de Apă Someș S.A., în particular în această perioadă în care deplasarea în persoană la sediile
companiei se recomandă a ﬁ înlocuită cu relaţionarea și plata online, este extrem de necesară identiﬁcarea adresei poștale exacte a ﬁecărui destinatar.
În acest sens, adresăm un apel la toţi utilizatorii din mediul urban și rural să asigure atât marcarea imobilelor cu numărul poștal în exteriorul gardului, vizibil din stradă, precum
și montarea de cutii poștale marcate cu numărul imobilului pentru situaţia în care nu sunteţi găsiţi la domiciliu.
Vă supunem atenţiei și faptul că în situaţia în care din motive independente de societatea noastră (imobile fără număr etc.), factura nu ajunge, aveţi la dispoziţie posibilitatea
de a accesa platforma pentru clienţi MyCAS disponibilă pe pagina de web www.casomes.
ro, unde puteţi vizualiza lunar facturile Dvs, imediat ce sunt emise. Platforma permite și
plata online a facturilor, contractarea și obţinerea avizelor și a recepţiilor tehnice, fără a ﬁ
nevoie de deplasarea în persoană.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Biroul Relaţii Publice şi mass-media
PUBLICITATE

În urmă cu doi ani, în
cripta Bisericii Reformate
din Huedin au fost descoperite mai multe haine
care aparţineau unui copil
nobil din secolul XVII.
„Poate vă mai amintiţi că,
în urmă cu exact doi ani, vă
arătam pe pagina asta nişte
poze cu descoperirile din cripta de la Biserica Reformată
din Huedin, unde coordonator de lucrări arheologice a
fost dr. Csók Zsolt.
Erau nişte haine de copil nobil din secolul 17, botoşei de
mătase, bonetă, perniţă, dar şi
un dolman din brocart. Poate
vă întrebaţi, după ce se întâmplă o astfel de descoperire, ce
se întâmplă cu piesele astea. Ei
bine, ele ajung în laboratoarele de restaurare ale MNIT, unde specialiştii noştri îşi pun măiestria la bătaie pentru ca noi
să vă putem arăta istoria în forma ei senzaţională”, au transmis reprezentanţii Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei pe pagina de Facebook.

Dolman restaurat după
doi ani de la descoperire
Ţesătura piesei vestimentare a fost puternic afectată
de depozitele masive de pământ şi de produşii proveniţi
în urma procesului de descompunere a materiilor organice, după ce a fost scos dolmanul din criptă. Pentru restaurarea dolmanului a fost
nevoie de doi ani.
„Aşa că, după doi ani, dolmanul de copil găsit atunci în
criptă arată după cum vedeţi
în fotograﬁa 2. Şi, pentru asta, colega noastră, Mihaela
Chetrari, tocmai a luat Premiul de Excelenţă la SALONUL NAŢIONAL DE RESTAURARE CRAIOVA 2021, ediţia
a XVI-a. Suntem mândri de
descoperire, de rezultate şi de
ce putem să vă arătăm.

Să vă spunem mai multe
despre piesă: dolmanul este o
piesă vestimentară tridimensională, realizat dintr-o ţesătură brocart din mătase de culoare verde cu motive vegetale dispuse în registre verticale
late de 4,5 cm. Părţile componente ale dolmanului au fost
asamblate cu cusături manuale realizate din ﬁre din mătase cu punct înaintea acului.
Piesa se aﬂa într-o stare relativ bună pentru o textilă arheologică. Fiind scos din criptă, dolmănaşul era acoperit cu
o cantitate semniﬁcativă de
pământ şi vegetaţie provenită
din ritualul de înmormântare
cât şi de mucegai şi resturi humice. Condiţiile de mediu şi
procesele chimice apărute în
timpul descompunerii materiilor organice existente în interiorul criptei, scoaterea piesei
din mediul de înhumare şi mutarea în spaţiul de carantinare au determinat modiﬁcări ale
ﬁbrei ce au dus la schimbarea
culorilor în brun, îmbătrânirea şi pierderea parţială a materialului de bază şi a ﬁrelor
de asamblare, deshidratarea şi
fragilizarea ﬁbrei.

Piesa a necesitat
intervenţii pentru
stoparea degradării
Pentru stabilirea diagnosticului s-au efectuat analize
de laborator, dar şi analize
macroscopice ale ţesăturii,
prin care s-a determinat tipul
de ţesătură şi ﬁrele din structura acesteia. În urma analizelor, s-a constatat că ţesătura este un brocart din mătase. Ţesătura a fost puternic
afectată de depozitele masive
de pământ şi de produşii proveniţi în urma procesului de
descompunere a materiilor organice, era rigidă şi deshidratată, prezenta pe suprafaţa ei
depozite de mucegai.
După curăţare, pe suprafaţa ţesăturii s-au putut observa zone lacunare de dimensi-

uni reduse, rărirea materialului, schimbarea culorii în brun,
pete închise la culoare, deshidratarea şi fragilizarea ﬁbrelor textile. Felicitări colegilor
care au adus la suprafaţă istoria pentru ca noi să vă putem spune istoria... pe faţă”,
au transmis reprezentanţii Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei.

Sarcofag, descoperit
pe Bulevardul 21 Decembrie
Un sarcofag intact a fost
descoperit la Cluj-Napoca în
luna mai, în timpul lucrărilor
de pe Bulevardul 21 Decembrie. Osemnitele îi aparţin unui
adolescent care provenea dintr-o familie importantă.
Sarcofagul a fost descoperit
în timp ce se săpa o groapă pentru montarea unui stâlp. Acesta îi aparţine necropolei de est
a oraşului roman, potrivit reprezentanţilor Muzeului Naţional
de Istorie a Transilvaniei.
„După cum v-am mai spus,
în data 18 mai, în timpul lucrărilor de modernizare de pe
Bulevardul 21 Decembrie, mai
exact în timpul săpării unei
gropi pentru montarea unui
stâlp, la sud de Clinica Stanca, s-a descoperit un sarcofag
roman intact, de copil, care
aparţine necropolei de est a
oraşului roman”, a transmis
instituţia.
Descoperirea este foarte rară în special pentru că sarcofagul era intact:
„Descoperirea este una rară din două motive principale:
Sarcofagele sunt piese rare oricum. Acest sarcofag
este chiar din piatră locală. În
sarcofage se înmormântau
doar persoanele importante.
În cazul de faţă, avem de-a
face cu copilul unei persoane
importante.
Sarcofagele intacte sunt şi
mai rare. În general, cele
care se găsesc sunt deja jefuite încă din epoca romană”,
a mai transmis instituţia.
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Universul UNTOLD se extinde
și în Poiana Brașov cu un nou concept
CEO UNTOLD şi primarul din Braşov au semnat protocolul de colaborare pentru transformarea
stațiunii Poiana Brașov în „una dintre cele mai atractive din Europa”
Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Foto: piatramare.ro

După crearea a două dintre cele mai mari festivaluri din lume la
Cluj-Napoca şi Constanţa,
fondatorii UNTOLD
şi Neversea îşi doresc
să plaseze oraşul Braşov
în topul mondial
al evenimentelor.
Bogdan Buta, CEO UNTOLD Universe, şi Primarul
Municipiului Braşov, Allen
Coliban, au semnat vineri,
15 octombrie, protocolul oﬁcial de colaborare, prin care
organizatorii şi municipalitatea vor oferi braşovenilor un
nou concept de divertisment.
Conceptul este special pentru staţiunea Poiana Braşov
şi care are ca scop să dezvolte regiunea în cea mai dorită destinaţie montană pentru
tineri din Europa.
Semnarea acestui protocol
vine ca urmare a deciziei Consiliului Local din Braşov, care a aprobat acest parteneriat în unanimitate.

Trei proiecte talie internațională
În acest moment, universul UNTOLD are trei proiecte active de
talie internațională: două dintre cele mai mari festivaluri de
muzică din lume, UNTOLD și Neversea, și plaja Neversea.
Festivalurile aduc în ﬁecare an, în Cluj-Napoca și Constanța,
zeci de mii de turiști străini din întreaga lume și sute de mii de
participanți din toată țara. Impactul economic local al celor două festivaluri în 2019 a depășit 75 de milioane de euro. Plaja
Neversea, cea mai atractivă plajă de pe litoralul românesc, a
avut în acest sezon un traﬁc de zeci de mii de persoane. În pregătire se aﬂă și festivalul de la Timișoara care se va desfășura
în anul 2023, când orașul este Capitală Culturală Europeană.
De-a lungul anilor, în line-up-urile UNTOLD și Neversea s-au aﬂat
cei mai buni artiști ai lumii: Robbie Williams, The Prodigy, Ellie
Goulding, Black Eyed Peas, Jason Derulo, Dua Lipa, Rita Ora, The
Script, The Chainsmokers, David Guetta, Martin Garrix, Armin
van Buuren, Steve Aoki, Kygo, Avicii sau Marshmello.

Poiana Brașov va ﬁ schimbată de echipa UNTOLD pentru a crește turismul

Nou concept
de entertainment
pentru Poiana Braşov

lorilor locale şi la creşterea
numărului de turişti.
Conceptul gândit pentru Poiana Braşov va transforma staţiunea într-o destinaţie de wellness şi entertainment, activă
12 luni pe an, care să pună în
valoare peisajul sălbatic montan şi atracţiile naturale.
Acest concept de entertainment se va mula pe speciﬁcul turismului montan,
dar şi pe strategia de dezvoltare turistică a regiunii şi va
cuprinde mai multe tipuri de
experienţe, printre care do-

După crearea a două din
cele mai mari festivaluri din
Europa, la Cluj-Napoca şi Constanţa, creatorii UNTOLD şi
Neversea îşi doresc să plaseze oraşul Braşov în topul mondial al evenimentelor. Prin
acest nou concept, care va integra o serie de evenimente
în Poiana Braşov, organizatorii celor mai mari experienţe
muzicale din România vor
contribui şi la promovarea va-

uă festivaluri cu tematică de
vară şi iarnă, precum şi alte
concepte de petrecere a timpului liber cu caracter semi-permanent.
Acest proiect are ca obiectiv transformarea staţiunii
Poiana Braşov în una dintre
cele mai atractive din Europa. Proiectul va ﬁ ﬁnanţat
integral din fonduri private
de către organizatorii UNTOLD. În perioada imediat
următoare, organizatorii UNTOLD vor veni cu noi detalii despre concept.

Primar Braşov:
„Am încredere că
strategia va da roade”
Discuţiile pentru organizarea unor evenimente în Poiana
Braşov au început cu autorităţile locale încă din anul 2020.
După mai multe întâlniri cu reprezentanţii municipalităţii si
cu reprezentanţii industriei hoteliere pentru a înţelege speciﬁcul zonei, organizatorii UNTOLD
şi Neversea au înaintat un plan
concret municipalităţii.
„Ne bucurăm că am reuşit
să aducem alături de noi or-

ganizatori cu experienţă şi cu
rezultate dovedite, care să ne
ajute să transformăm Poiana
Braşov în cea mai vizitată destinaţie montană pentru tineri
din Europa. Am încredere că
strategia propusă de UNTOLD
UNIVERSE va da roade încă
din 2022 şi că vom colabora,
alături şi de comunitatea braşoveană, astfel încât să nu alterăm patrimoniul nostru natural, ci să îl valoriﬁcăm cât
mai inteligent”, a declarat Allen Coliban, Primarul municipiului Braşov.
PUBLICITATE

Aeroportul Internaţional
„Avram Iancu” Cluj recomandă, pentru sezonul de
iarnă 2021, respectiv sezonul de vară 2022, câteva
oportunităţi de călătorie
spre destinaţii din Europa
şi Orientul Mijlociu cu
posibilitatea de rezervare
a biletelor cu preţuri începând de la 20 lei/segment.
Pasagerii Aeroportului Internaţional „Avram Iancu”
Cluj au posibilitatea de a călători spre aproximativ 50 de
destinaţii oferite de către operatorii aerieni Wizz Air, Blue
Air,Turkish Airlines, Lufthansa, Lot Polish Airlines, Ryanair, Hisky, Tarom şi Animawings
care demonstrează încă o dată opţiunea fermă de a-şi dezvolta bazele operaţionale existente la Cluj-Napoca.

Zboruri Wizz Air
şi Blue Air
Astfel, cu plecare de pe Aeroportul Internaţional „Avram
Iancu” Cluj, compania aeriană Wizz Air oferă posibilitatea de călătorie la preţuri promoţionale spre: Italia – Bari,
Grecia – Larnaca, începând cu
49 lei/segment; Austria – Viena, Germania – Frankfurt, Olanda – Eindhoven, Spania – Bar-

celona, Malaga, începând cu
69 lei/segment; Belgia – Bruxelles, Franţa – Lyon, Paris Beauvais, Germania – Berlin Brandenburg, Dortmund, Memmingen, Nuremberg; Israel – Tel
Aviv, Italia – Catania, Milano
Bergamo, Roma Ciampino, Veneţia, Elveţia – Malmo, Anglia
– Birmingham, Doncaster, începând cu 99 lei/segment.
Compania aeriană Blue Air
oferă cele mai avantajoase
oportunităţi de călătorie spre
Constanţa – România, începând cu 20 lei/segment, Amsterdam – Olanda, începând
cu 112 lei/segment, Barcelona
– Spania, Paris Charles de Gaulle – Franţa, începând cu 78
lei/segment şi Milano Linate
– Italia, începând cu 116 lei/
segment. Prin serviciile companiei aeriene Hisky poţi ajunge în Dublin – Irlanda şi Lisabona – Portugalia pornind de
la 40 euro, respectiv 55 euro/
segment, în timp ce către Londra Stansted – Marea Britanie
poţi călători cu bilete începând
cu 5 euro/segment cu compania aeriană Ryanair.

Zboruri cu alte companii
Pentru călătoriile cu conexiuni prin cele mai mari hub-uri
aeriene din Europa, compania

Foto: globalarbitrationreview.com

Zboruri către 50 de destinaţii
de vacanţă, de pe Aeroportul Cluj

Viena, una dintre destinațiile de pe Aeroportul Cluj

aeriană Lufthansa oferă preţuri
promoţionale începând de la
52 euro/segment spre Munchen
sau Frankfurt Main din Germania, iar prin serviciile companiilor aeriene Turkish Airlines,
respectiv Lot Polish Airlines puteţi călători spre Istanbul, Turcia achiziţionând bilete cu preţuri începând cu 124 euro/segment şi Varşovia, Polonia începând cu 62 euro/segment.
Compania aeriană Tarom
oferă oportunităţi de călătorie pentru zborurile interne,
către Bucureşti, cu preţuri promoţionale începând de la 58
euro/segment, iar prin intermediul companiei aeriene Blue
Air puteţi ajunge la Bucureşti
achiziţionând bilete începând
cu 40 lei/segment.

În mijlocul iernii compania
aeriană Animawings oferă şi
ea locuri limitate la preţuri
avantajoase spre destinaţiile
însorite şi inedite din Zanzibar, Dubai sau Hurghada cu
plecare de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj.
Companiile aeriene îşi îndeamnă clienţii să rezerve din
timp bilete pentru a beneﬁcia
de preţuri promoţionale. Mai
multe informaţii cu privire la
condiţiile de călătorie din ţările de destinaţie găsiţi accesând pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.
La întoarcerea în ţară, este recomandat să urmăriţi comunicările oﬁciale ale instituţiilor statului referitoare la
condiţiile de călătorie.
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special obiectivul de a pune
capăt foametei” şi de a reduce sărăcia până în 2030, a spus
Jordan Rodas.
Datele pe care le-a citat vorbesc de la sine: 16% din cei
aproximativ 17 milioane de locuitori suferă de malnutriţie;
insecuritatea alimentară afectează grav 18% dintre locuitori şi 45% mai moderat.
Potrivit statisticilor ONU,
aproape 50% dintre copiii sub
5 ani sunt subnutriţi cronic,
cea mai gravă rată din America Latină, iar 39 de copii sub
5 ani au murit de malnutriţie
din ianuarie.
„Este una dintre cele mai
mari crize alimentare şi nutriţionale, cauzate de COVID-19 şi fenomenele climatice ca uraganele Eta şi Iota”
care au făcut zeci de morţi

anul trecut, au distrus culturile de subzistenţă şi au deteriorat numeroase infrastructuri, a adăugat el.
Jordan Rodas a făcut apel
la preşedintele guatemalez
Alejandro Giammattei să ia
„măsuri agresive şi eﬁciente
pentru a garanta dreptul populaţiei de a se hrăni”.
PUBLICITATE

15.10.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Capital de lucru Daisler”
Societatea RILANDI SOFT SRL, cu sediul în str. Călăţele, nr. 303, localitatea Călăţele, judeţul Cluj, anunţă ﬁnalizarea implementării proiectului „Capital de lucru Daisler”, proiect
cu nr. RUE M2-4937, înscris în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituită
prin OUG nr. 130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de ﬁnanţare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021,
până la data de 16.10.2021.
Obiectivul proiectului a fost reprezentat de îmbunătăţirea situaţiei economice a societăţii
RILANDI SOFT SRL, a cărei activitate a fost afectată de criza provocată de pandemia COVID-19.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
¤ Menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni;
¤ Menţinerea numărului locurilor de muncă faţă de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului este de 834.813,75 lei, din care 725.925,00 lei grant și
108.888,75 lei coﬁnanţare.
Proiect coﬁnanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiţii 3d – Sprijinirea capacităţii IMM-urilor de a crește
pe pieţele regionale, naţionale și internaţionale și de a se angaja în procesele de inovare.
Date de contact beneﬁciar:
Elena Dorina Daiszler
e-mail: dani@daisler.ro
tel: 0726292900
PUBLICITATE

15.10.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Euroart – capital de lucru”
Societatea EUROART SRL, cu sediul în str. Smida, nr. 6A, localitatea Smida, județul Cluj,
anunță finalizarea implementării proiectului „Euroart – capital de lucru”, proiect cu nr. RUE
M2-6322, înscris în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru”, ins tuită prin OUG nr.
130/2020.
Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respec v 21.04.2021,
până la data de 24.10.2021.
Obiec vul proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situației economice a societății EUROART SRL, a cărei ac vitate a fost afectată de criza provocată de pandemia COVID-19.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
¤ Menținerea ac vității pe o perioadă de minim 6 luni;
¤ Menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă
de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.
Valoarea totală a proiectului este de 114.952,4475 lei, din care 99.958,65 lei grant și
14.993,7975 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Compe vitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de inves ții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește
pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Date de contact beneficiar:
Răzvan Ioan Scurtu
e-mail: razvan.scurtu@gmail.com
tel: 0745536984

Foto: scmp.com

Majoritatea locuitorilor ﬂămânzi, copii care mor
din cauza foamei: dezastrele
climatice şi pandemia
de COVID-19 au aruncat
Guatemala într-una din cele
mai grave situaţii de insecuritate alimentară cunoscute
vreodată, a avertizat sâmbătă apărătorul local al drepturilor omului, notează AFP.
Cea mai înaltă autoritate în
domeniu în această ţară săracă din America Centrală, Jordan Rodas, a participat la o
manifestaţie cu ocazia Zilei
mondiale a alimentaţiei, organizată sub egida Organizaţiei
Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
„Perspectivele sunt sumbre în Guatemala când vine
vorba despre Obiectivele de
dezvoltare ale mileniului, în

Foto: fao.org

Foamea ucide în Guatemala

Proteste violente
împotriva certificatului
Covid-19 în Italia
Certificatul Covid a devenit obligatoriu la locul de muncă.
Oamenii se revoltă împotriva deciziei Guvernului
Mii de adversari ai certiﬁcatului COVID-19, devenit
obligatoriu în Italia
la locul de muncă, atât
în sectorul public cât şi în
cel privat, s-au mobilizat
vineri în întreaga ţară pentru a manifesta şi a bloca
intrarea în porturi sau
depozite, dar fără incidente
majore, spre deosebire
de violenţele din weekendul trecut, transmite AFP.
Numai câteva perturbări
au fost consemnate în primele ore ale zilei, în sectorul
transporturilor şi logisticii, în
care până la 40% din angajaţi nu sunt vaccinaţi. Un pichet de grevă a fost amplasat
la intrarea în portul din Genova pentru a împiedica intrarea camioanelor.
Asigurările sociale au remarcat în jurul prânzului o
creştere cu 23% a cererilor de
concediu medical faţă de vinerea trecută.

Certiﬁcatul Covid-19,
obligatoriu la muncă
Pentru a încuraja vaccinarea, guvernul condus de Mario Draghi a impus obligativitatea certiﬁcatului sanitar începând din 15 octombrie pentru toată lumea la locul de
muncă. Angajaţii care nu se
conformează acestei reguli
sunt consideraţi absenţi de la
serviciu şi pasibili de o amendă de 1.500 de euro. Ei nu pot
invoca telemunca pentru a se
sustrage, în timp ce angajatorii care nu fac controale riscă
şi ei amenzi.
Instituit în august pentru
accesul în interiorul restaurantelor sau în muzee, printre alte spaţii, certiﬁcatul sanitar cuprinde ﬁe un certiﬁcat de vaccinare anti-COVID-19, ﬁe dovada vindecării după această
boală, ﬁe un test negativ efectuat în ultimele 48 de ore.

Suspendarea salariului
Acum în Italia peste 80%
dintre persoanele cu vârste de
peste 12 ani sunt vaccinate
anti-COVID-19 cu schema
completă şi 85% dintre acestea cu cel puţin prima doză.
Vaccinarea a devenit deja
obligatorie pentru personalul
medical şi certiﬁcatul sanitar
obligatoriu pentru personalul
didactic. Dar guvernul a apreciat că tot nu este suﬁcient
pentru a asigura un nivel de
imunitate care să prevină noi
focare de COVID-19 susceptibile să perturbe activitatea economică, cum s-a întâmplat în
2020 şi la începutul acestui an.
Pentru a încuraja vaccinarea, s-a anunţat cu o lună în
urmă extinderea obligativităţii
certiﬁcatului sanitar începând
din 15 octombrie pentru toată
lumea la locul de muncă.
Angajaţii care nu se conformează acestei reguli riscă
şi suspendarea salariului, pe
lângă amendă. Motivul care
stă la baza impunerii permisului verde al Italiei este creşterea numărului de vaccinări
şi limitarea infecţiilor.

Peste 130.000 de morţi
în Italia în pandemie
Prima ţară europeană atinsă de pandemie în februarie
2020, Italia a plătit un preţ
scump, cu peste 130.000 de
morţi. Guvernul de la Roma a
lansat campania de vaccinare
în decembrie, iar acum în Italia peste 80% dintre persoanele cu vârste de peste 12 ani
sunt vaccinate anti-COVID-19
cu schema completă şi 85%
cel puţin cu prima doză.
Campania de vaccinare şi
menţinerea unor restricţii antiepidemice permit Italiei să ţină
oarecum sub control pandemia,
vineri înregistrând 2.732 de noi
cazuri de COVID-19 şi 42 de de-

cese asociate acestei boli.
Protestele faţă de regula
privind locul de muncă au luat amploare în ultimele săptămâni, iar o demonstraţie din
Roma, în urmă cu două săptămâni, a devenit violentă,
grupurile neofasciste exploatând nemulţumirea.

Manifestaţii împotriva
fascismului
Cel puţin 200.000 de oameni au manifestat sâmbătă
în capitala Italiei împotriva
fascismului, la o săptămână
după atacul de la sediul sindicatului CGIL din Roma, relatează dpa şi AFP.
„Nu fascismului, pentru
muncă, participare şi democraţie”, a fost sloganul evenimentului organizat de sindicatele
CGIL, CISL şi UIL. Potrivit organizatorilor, la miting au luat
parte circa 200.000 de oameni.
După violenţele de săptămâna trecută de la o manifestaţie împotriva restricţiilor anticoronavirus şi mai ales a
„certiﬁcatului sanitar”, sâmbătă în capitala italiană au
fost desfăşurate numeroase unităţi de poliţie sprijinite inclusiv de elicoptere. Atunci,
membri ai formaţiunii dreptei radicale Forza Nuova – între alţii – au atacat sediul CGIL
(Confederaţia generală a muncii) şi mai multe persoane au
fost rănite în cursul protestelor. Politicienii italieni discută în momentul de faţă dizolvarea acestei formaţiuni.
La mitingul de sâmbătă, secretarul general al CISL, Luigi
Sbarra, a cerut autorităţilor să
accelereze dizolvarea organizaţiilor neofasciste şi neonaziste.
Italia a comemorat sâmbătă şi raidul nazist de acum 78
de ani de la Roma în urma căruia peste 1000 de evrei au
fost deportaţi în lagărul de exterminare de la Auschwitz.
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Planeta Venus nu a putut
niciodată să aibă oceane
O ipoteză susținea că pe planeta „geamănă” a Terrei s-ar putea găsi viață

Cercetători de la
Universitatea din California
Berkeley au descoperit că un
medicament folosit din anii
1950 pentru a combate alcoolismul poate ajuta la tratarea cazurilor de degenerare
maculară, care conduc adesea la pierderea vederii, relatează vineri EFE.
Potrivit celor mai recente
date ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), peste
36 de milioane de persoane
din întreaga lume suferă de
orbire completă, în timp ce
alte 253 de milioane de oameni au deﬁcienţe de vedere.

Flash-uri de lumină în ochi
Unul din procesele care conduc cel mai adesea la degenerare maculară şi pe termen la
orbire este când celulele retinei devin hiperactive, ceea ce
face ca pacientul să aibă un fel
de ﬂash-uri de lumină în ochi.

Foto: The Conversation

Venus nu a putut niciodată
să aibă oceane, potrivit
unui studiu realizat de mai
mulţi oameni de ştiinţă,
care au utilizat un model
climatologic soﬁsticat şi au
ajuns la concluzii care subminează şi mai mult ipoteza conform căreia planeta
„geamănă” a Terrei ar ﬁ
putut să găzduiască forme
de viaţă, informează AFP.
„Am subestimat probabil
diﬁcultatea necesară pentru a
duce la apariţia oceanelor pe
planete precum Terra şi Venus
sau pe anumite exoplanete”,
a declarat astroﬁzicianul şi climatologul Martin Turbet, de
la Observatorul Astronomic al
Universităţii din Geneva.
Se ştie astăzi, de exemplu,
graţie unor sonde şi misiuni
de explorare, că Marte a adăpostit în trecutul său întinderi
mari de apă. Însă suprafaţa lui
Venus, ascunsă de nori denşi
formaţi din picături de acid
sulfuric, rămâne în mare parte un mister. Presiunea colosală de acolo – de peste 90 de
ori mai mare decât pe Terra –
şi o temperatură infernală de
peste 470 de grade Celsius au
învins foarte repede rezistenţa puţinelor sonde care au reuşit să asolizeze pe Venus.
Cu toate acestea, un studiu din 2016 care a devenit o
referinţă în domeniu dorea să
aﬂe dacă Venus a putut ﬁ locuibilă, presupunând că stratul său dens de nori ar ﬁ protejat mult timp ipotetice întinderi de apă.
Studiul publicat în această săptămână în revista Nature şi coordonat de Martin Turbet, ajutat de o echipă de cercetători de la Universitatea
din Geneva şi de la laboratoarele de astroﬁzică din Bordeaux şi LATMOS – specializat în studierea atmosferei -,

Medicament nou
împotriva orbirii

Suprafaţa lui Venus, ascunsă de nori denşi formaţi din picături de acid sulfuric, rămâne în mare parte un mister

a pus sub semnul întrebării
acel scenariu.

Efect de seră
„Înainte de a ne întreba
cum poate ﬁ stabil un ocean
la suprafaţa lui Venus, trebuie să ne întrebăm cum ar ﬁ
putut el să se formeze”, a declarat Martin Turbet.
Cercetătorii ar trebui să studieze modul în care, în urmă
cu miliarde de ani, Venus a
trecut de la o planetă „foarte
tânără, foarte caldă”, pe care
orice apă disponibilă se aﬂa
„în atmosferă sub formă de
vapori”, la o planetă pe care,
prin condensarea cauzată de
răcire, vaporii ar ﬁ putut să
formeze oceane.
Echipa coordonată de profesorul Turbet a folosit un model climatologic soﬁsticat, care a luat în calcul formarea
norilor şi circulaţia atmosferică. Concluziile noului studiu sunt categorice.
Soarele a încălzit vaporii
de apă din atmosfera lui Ve-

nus până la o temperatură
prea ridicată pentru a permite formarea norilor prin condensare. Nori care, protejând
faţa însorită a planetei, ar ﬁ
permis o răcire suﬁcientă a
atmosferei pentru a determina condensarea vaporilor săi
de apă şi formarea oceanelor.
O altă consecinţă agravantă: masele de aer încălzite de
Soare pe partea însorită a lui
Venus s-au deplasat pe partea
„nocturnă” a planetei. Acolo,
ele au format nori de altitudine înaltă, provocând un efect
de seră care a împiedicat răcirea atmosferei lui Venus.

Insolaţie
Însă de ce Terra, planetă
telurică având aproximativ
aceeaşi talie, a evitat o astfel
de soartă? Pentru că, „atunci
când Soarele era mai tânăr, în
urmă cu 4 miliarde de ani, era mai puţin luminos, cu
25%-30% mai puţin luminos
în raport cu zilele noastre”, a
explicat profesorul Turbet.

Căldura cu care Soarele învăluia planeta noastră era pe
atunci suﬁcient de scăzută
pentru a permite condensarea vaporilor de apă şi formarea oceanelor. Venus, mult
mai apropiată de Soare, suferea în aceeaşi epocă o „insolaţie” de două ori mai intensă, mult prea ridicată pentru
a permite producerea unui
astfel de fenomen.
Noul studiu a dezvăluit şi
„o mică surpriză”, potrivit
profesorului Martin Turbet:
datorită insolaţiei mult mai ridicate din zilele noastre, "dacă s-ar evapora oceanele de
pe Terra, noua stare a lor ar
ﬁ stabilă". Altfel spus, oamenii ar putea să facă baie în
oceane compuse din vapori
de apă, în care orice condensare ar ﬁ improbabilă. Dacă
Soarele ar ﬁ fost doar cu puţin mai ﬁerbinte în urmă cu
câteva miliarde de ani, el ar
ﬁ împiedicat apariţia oceanelor şi, fără îndoială, a vieţii
pe Terra.
PUBLICITATE

Cercetătorul Michael Telias, fost doctorand la Berkeley şi în prezent profesor
la Universitatea din Rochester (New York), aceste ﬂash-uri pot ﬁ blocate cu ajutorul unui medicament utilizat în anii 50 pentru a trata cauzele alcoolismului numit Disulﬁram.
„Disulﬁram-ul blochează
o enzimă care sintetizează acidul retinoic, vinovat de acest
tip de degenerare maculară”,
a spus cercetătorul care a lucrat la acest proiect alături de
profesorul Richard Kramer.
Cercetătorii americani au
tratat un grup de şoareci cu
acest medicament şi au observat că aceştia au avut pierderi
de vedere de între 15% şi 30%
din cazuri, comparativ cu cei
cărora nu le-a fost administrat
Disulﬁram şi care au dezvoltat deﬁcienţă oculară în proporţie de 90% din cazuri.

Lansare reușită
a celei mai lungi misiuni
chineze în spațiu
Trei astronauţi chinezi,
inclusiv o femeie, au fost
lansaţi vineri spre viitoarea staţie spaţială a Chinei,
aﬂată încă în construcţie,
la bordul căreia vor rămâne timp de şase luni, o
durată record pentru programul spaţial al acestei
ţări asiatice, potrivit unor
imagini transmise în direct
de televiziunea publică
CCTV, informează AFP.
Ve h i c u l u l
spaţial
Shenzhou-13 a fost lansat vineri la ora 16:23 GMT (ora locală 00:23, sâmbătă) cu ajutorul rachetei Long March 2F
de la centrul de lansări Jiuquan
din deşertul Gobi, aﬂat în
nord-vestul Chinei.
Cei trei astronauţi urmează
să ajungă la bordul lui Tianhe
(„Armonia celestă”), deocamdată singurul modul aﬂat deja
pe orbita terestră dintre cele trei
segmente care vor alcătui viitoarea staţie spaţială chineză.
Misiunea echipajului asiatic va consta în continuarea activităţilor de construire a staţiei, veriﬁcarea diverselor sale
echipamente şi realizarea unor
experimente ştiinţiﬁce. Totodată, astronauţii chinezi vor trebui să execute şi două sau chiar
trei ieşiri extravehiculare.

Misiunea va depăşi
de două ori recordul
Misiunea va depăşi de două ori precedentul record de
durată al unei misiuni spaţiale
chineze cu echipaj uman, stabilit în septembrie de astronauţii care au participat la misiunea precedentă, Shenzhou-12,
şi care au petrecut trei luni la
bordul modulului Tianhe.

Foto: Reuters
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Noul echipaj va include doi
bărbaţi: generalul Zhai Zhigang, în vârstă de 55 de ani,
primul chinez care a realizat
o ieşire extravehiculară pe orbită în 2008, şi Ye Guangfu,
în vârstă de 41 de ani, aﬂat la
primul lui zbor în spaţiu.
Ei vor face echipă cu Wang
Yaping, în vârstă de 41 de ani,
care participă la o nouă misiune cu echipaj uman, la opt
ani după prima ei călătorie orbitală din 2013, când a devenit cea de-a doua femeie chineză care a ajuns în spaţiu.

Prima femeie din China
pe orbita Pământului
Devenită celebră după ce a
susţinut un curs de ﬁzică în timpul precedentului ei sejur orbital, transmis în direct prin streaming video şi vizionat de 60 de
milioane de elevi, Wang Yaping
va repeta acea experienţă în cadrul misiunii Shenzhou-13.
Totodată, ea va deveni prima femeie din China care va
participa la o ieşire extravehiculară pe orbita Pământului.
Această misiune este cea
de-a cincea dintr-o serie de 11
(cu şi fără echipaj uman) care
vor ﬁ necesare în total pentru
construirea staţiei spaţiale chineze, care ar trebui să ﬁe ﬁnalizată spre sfârşitul anului 2022.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI
GARSONIERE
¤ Vând garsonieră în Gruia, lângă Stadionul CRF, etaj intermediar, în bloc cu încălzire centrală,
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și
instalaţii sanitare, preţ 27.500
euro, negociabil. Informaţii suplimentare la tel. 0745-302177.

APARTAMENTE
¤ Cumpăr apartament 3 camere
în cart. Gheorghieni, Mărăști,
Grigorescu, decomandat, etaj intermediar, în bloc nou sau vechi,
poate ﬁ și la etaj înalt dacă blocul are lift. Tel. 0787-869474.
¤ Cumpăr apartament 2 camere, cu intrări separate, în bloc de
4 etaje, situat în zona bună a
orașului, la preţul pieţei, rog
oferte serioase. Sunaţi la telefon 0787-869474.
¤ Apartament de vânzare cu o
cameră în Florești, suprafaţa
35,4 mp + balcon (6,7 mp), utilat și mobilat. Fără comision la
cumpărător, preţ 36.500 Euro.
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa
53 mp, et. 1/4, balcon mare închis cu termopan, geam la baie,
renovat recent, cart. Mărăști,
str. Teleorman, mobilat, utilat,
preţ 93.000 euro, negociabil.
Pentru informaţii și alte detalii
sunaţi la telefon 0740-694047.
¤ Vând apartament cu 3 camere, în Florești, str. Stejarului, decomandat, parter înalt, balcon,
ﬁnisat, mobilat, parcare, zonă
super amenajată, preţ 53000
euro. Merită văzut! Informaţii la
tel. 0723-005123.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, decomandat, str. Trotușului, supr.
74 mp, complet ﬁnisat, gresie,
faianţă, 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 suplimentare latel.
0787-880847 sau 0258-828342.
CASE/CABANE
¤ Cumpăr casă modestă nerenovată cu teren pentru parcare,
în zonă centrală sau semicentrală. Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere,
antreu, cămară la parter și 2
camere la etaj, curte și grădină
cu pomi fructiferi, la 50 km de
Cluj-Napoca. Pentru informaţii
sunaţi la tel. 0264-592735 sau
0749-012212.
¤ Cumpăr casă cu teren, mai
veche sau demolabilă, situată în
zona bună. Aștept telefoane la
0787-869474.
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
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deţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii sunaţi la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km
de Cluj-Napoca, compusă din 2
camere, bucătărie, cămară, cu
toate utilităţile, teren 850 mp.
Preţ 42000 euro. Informaţii suplimentare la telefon
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Gospodărie de vânzare: teren
intravilan în supr. de 500 mp, cabană, curent electric, apă, adăpost găini, mese camping, magazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62.
Pentru informaţii suplimentare
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI
¤ Vând teren în supr. 18100 mp,
poziție și amplasament foarte
bun pentru construcții hale, benzinărie, depozit, la 3,5 km de intrarea în Turda dinspre Cluj, vis-àvis de Pensiunea Sfânta Sava,
front 280 m direct la șoseaua europeană E60, teren plan, compact, curent electric, carte funciară, preț 6 euro/mp. Tel. 0744653097. (2.7)
¤ Vând teren în supr. de 800
mp, front 17,78 ml la șosea
asfaltată, în centrul satului Măcicașu, com. Chinteni, cu toate
utilităţile. Informaţii 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.

ÎNCHIRIERI
GARSONIERE
¤ Dau în chirie garsonieră, str.
Porţile de Fier, izolat termic, C.T.,
mobilată, utilată, mașină de
spâlat, balcon închis, frigider, cuptor cu microunde, preţ 220 euro.
Pentru informaţii suplimentare
sunaţi la tel. 0745-265436.
¤ 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.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut
spre închiriere o garsonieră,
confort 3 sau o gazdă la casă.
Ofer seriozitate, nu consum alcool. Tel. 0749-974302.
¤ Caut chirie o garsonieră, confort 3 sau 1, pe termen lung.
Suntem două persoane, muncitori. Așteptăm telefoane la
0749-974302.
APARTAMENTE
¤ Dau în chirie ap. cu 3 camere,
mobilat, C.T., termopane, parchet, aragaz, frigider, masină de
spălat, zonă centrală, prețul
pieței. Informații suplimentare la
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telefon 0766-425562. (2.7)
¤ Dau în chirie apartament cu 1
cameră, situat în cart. Mănăștur, str. Primăverii nr. 6, disponibilă. Prețul pieţii, negociabil +
garanţie. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii sunaţi
la tel. 0741-028813. (6.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere,
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, izolat termic, utilat complet,
ocupabil imediat, cart. Mărăști,
zona Cinema Mărăști, preţ 350
euro. Pentru informaţii și detalii
sunaţi la 0758-051260.
¤ Dau în chirie apartament cu
1 cameră pe str. Fabricii, lângă
Kauﬂand, utilat și mobilat, C.T.,
balcon închis. Informaţii suplimentare la tel. 0745-265436.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2
camere, în cart. Mărăști, str. Teleorman, decomandat, suprafaţa
53 mp, et. 1/4, balcon mare închis cu termopan, geam la baie,
renovat recent, mobilat, utilat,
preţ 350 euro, negociabil. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon 0740-694047.
¤ Dau în chirie apartament mobilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, preţ convenabil, pe termen
lung. Rog seriozitate. Prefer o
tânără familie serioasă. Pentru
informaţii suplimentare sunaţi
la telefon 0743-330440.
¤ Închiriez apartament cu 2 camere, bloc nou, suprafaţa 60
mp, utilat, mobilat, centrală termică, balcon închis, preţ 350 euro, doar cu contract. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
telefon 0749-010592.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2
camere, decomandat, C.T., suprafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, ﬁnisat modern, parcare, preţ 400
euro. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ
¤ Angajez șofer taxi, singur pe
mașină, 2018, LOGAN 1.0, benzină
+ GLP, PRITAX + DANIEL. Informații
la telefon 0724-681273. (3.7)
¤ Angajez muncitori pentru reparaţii la turla unei biserici în
STANA. De preferinţă alpiniști
industriali. Relaţii la telefon
0721-356827, Dl. Tosa.
¤ Caut de lucru în domeniul
gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu. 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. Plata se negociază la fața locului.
Relații la telefon
0745-191860.
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut
de lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 0749-974302.
¤ Angajăm lucrător pentru îngrijire vaci. Cerem și oferim seriozitate. Pentru detalii sunaţi la
la telefon 0742-431611.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, cunoscător al lb.
germane și engleze. Rog și ofer
seriozitate. Sunaţi la tel.
0752-397165 sau 0745-50131.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu
experienţă, caut loc de muncă
în domeniul juridic. Cer și ofer
seriozitate. Aștept telefoane la
nr. 0755-374272.
¤ Clujean caut de lucru în construcţii, cu plata la zi sau la ﬁecare
sfârșit de săptămână. Aștept oferte la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii de curăţenie pentru asociaţii
de proprietari, cabinete, spaţii

de birouri, de preferat în zona
Sigma Center, Calea Turzii,
cart. Bună Ziua. 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,
lemne, curaţăm grădini.
Oferim seriozitate!
Telefon 0754-632471.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje
la utilaje de tâmplărie. Informaţii la tel. 0741-192255 sau
0727-701469.
¤ Profesionalism și seriozitate
în executarea lucrărilor de amenajări interioare: placări faianţă,
gresie, rigips, zugrăveli, montaj
parchet, uși. Detalii la telefon
0773-954274.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii la
tel. 0745-993104.
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
încălzire. Execut lucrări, intervenţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sanitare, convectoare,mașini
de spălat, boilere, centrale, teracote, cabine de duș, etc. Informaţii suplimentare la telefon
0740-252139.
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0264-547523,
0744-877328.

AUTO/MOTO
¤ Vând DACIA 1304, 4 x carosat,
an de fabricaţie 2005, 91.000
km, ITP până în 2022, preţ 4.500
RON, negociabil. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0788-287268. (7.7)
¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT
1,9, diesel, an 2006, culoare gri,
stare bună de funcţionare, preţ
2800 euro. Informaţii suplimentare la telefon 0744-563594. (7.7)
¤ Vând autoturism TOYOTA YARIS HIBRID, an fabricaţie 2012,
171.000 km/bord, culoare vișinie, în stare bună de funcţionare, preţ negociabil. Informaţii și
relaţii suplimentare la tel.
0741-028813. (7.7)
¤ Vând parbriz spate pentru autoturism DACIA BREAK, butoni rapizi. Informaţii suplimentare la telefon 0264-541759. (7.7)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, an 2008, 7 locuri, culoare
gri, 210.000 km, în stare bună
de funcţionare. Preţ negociabil.
Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ Vând far pentru autoturism DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru
informaţii suplimentare sunaţi la
nr. de tel. 0740-823056.
¤ Vând radiator auto din cupru,
preţ 100 RON. Informaţii la tel.
0740-823056.

UZ CASNIC
¤ Vând 3 sobe din teracotă.
Informații la telefon 0264424005, 0745-300323. (1.7)
¤ Vând 3 sobe de teracotă, 2 cu
model, stare foarte bună, culoare
maro, 1.000 RON/buc. Informaţii
suplimentare la telefon
0745-300323, 0264-424005.
(6.7)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4
sertare, în stare bună de funcţionare, preţ negociabil. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
tel. 0741-028813. (6.7)
¤ Vând calorifere din tablă cu
lungimea de 50/60 cm. Pentru
informaţii sunaţi la tel.
0264-424005 sau 0745-300323.
(6.7)
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin
folosit, în stare bună, preţ negociabil. Aștept telefoane la
0741-028813. (6.7)
¤ Vând congelator ARCTIC cu 5
sertare, defect, pentru piese sau
schimb cu unul nou, preţ 50 RON.
Pentru alte relaţii sunaţi la
0264-424005 sau 0745-300323.
(6.7)
¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, cu cuptor, în stare bună de
funcţionare. Informaţii și relaţii
suplimentare la tel.
0741-028813. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut cu pedală SINGER. Informaţii și relaţii
suplimentare la tel.
0741-028813. (7.7)
¤ Vând aragaz cu 5 ochiuri, butelie, în stare perfectă. Infomaţii
la telefon 0752-639636. (7.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru
gătit pentru o cameră, la ţară.
Sunaţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER
¤ Vând 2 dulapuri din lemn masiv, furmir nuc. Informații la telefon 0745-300323 sau 0264424005. (1.7)
¤ Vând pătuţ pentru copii cu 2
sertare, din lemn, preţ 200 RON.
Pentru informaţii suplimentare
sunaţi la tel. 0264-424005 sau
0745-300323. (6.7)
¤ Vând la set sau separat, canapea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2
fotolii, din piele ecologică, culoare vișinie, pat lemn masiv cu ladă, culoare albă, dim. 90 x 2000
și saltea spumă, stare foarte bună, aproape noi, preţ negociabil.
Pentru informaţii sunaţi la tel.
0740-399822. (6.7)
¤ Vând în Gilău, 2 canapele de
două persoane, în stare bună.
Preţ negociabil. Infomaţii la telefon 0752-639636. (6.7)
¤ Vând fotoliu pat de o persoană, în stare bună. Infomaţii la
telefon 0752-639636. (7.7)
¤ Vând 2 birouri pentru calculator, dim. 70 x 130 x 86 cm,
culoare 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
asigurăm transportul. Tel.
0741 278287.
¤ Vând băncuţă pentru scris.
Pentru informaţii la telefon
0799-725180.
¤ Vând canapea extensibilă de 2
persoane, culoare maro, bine întreţinută. Preţ negociabil. Infomaţii
la telefon 0744-613954.

MEDITAŢII
¤ Profesoară cu 18 ani experienţă, ajut online la teme elevii din
clasele 5 ,6, 7 (sau mai mici) la
lb. română, matematică, lb. engleză. Se poate dimineaţa sau
după-masa sau eventual când are elevul nevoie. Informaţii suplimentare la tel. 0754934646.
(6.20)

MEDICALE
¤ Vând absorbante, scutece tip
chilot pentru incontinenţă, adulţi,
toate mărimile, la preţ bun. Pentru informaţii și detalii suplimen-

tare sunaţi la telefon
0744-282885. (6.7)
¤ Vând orteza de genunchi mobilă Thermo-Med, cu suport paletar,
articulaţie policentrică, cu reglarea ﬂexiei și extensiei, ﬁxare velcro, deschisă sus, albastră. Produsa în Spania, preţ 350 RON. Informaţii la telefon 0761-682344.
(6.7)

ELECTRO
¤ Vând 2 termostate digitale de
cameră – AVANSA 2003TX și
COMPUTHERM Q7 pentru centrale
termice. Informaţii la telefon
0743-515388 sau 0264-440108.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3
sertare, în stare bună de funcţionare, preţ negociabil. Informaţii suplimentare la tel. 0741-028813.
¤ Vând reșou electric, nou, reșou
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor electric. Preţuri foarte bune. Informaţii la telefon 0735-176040.
¤ Vând prize și întrerupătoare noi
și diferite cabluri pentru aparaturi
electonice, unele noi. Informaţii
suplimentare la telefon
0742-401019.

DIVERSE
¤ Vând 2 pomi de nuci. Informații
la telefon 0745-300323. (1.7)
¤ Vând aloe vera, diferite stadii
de creștere. Informații la telefon
0745-300323 sau 0264-424005.
(1.7)
¤ Vând costum judo, culoare albă
(15-17 ani), stare excepţională.
Pentru înformaţii suplimentare la
telefon 0744-282885. (5.7)
¤ Vând cărucior bebe, albie din
plastic, scaun (scoică) pentru autoturism, cântar bebe, stare foarte bună. Tel. 0264-424005,
0745-300323. (6.7)
¤ Vând Texas Hold’em Poker cărţi
și jetoane. Informaţii suplimentare la telefon 0744-282885. (6.7)
¤ Vând prune bio, nestropite, roșii, bistriţe, grase galbene, pentru
gem, compot, magiun și pentru
ţuică, dar se pot și conﬁa, foarte
coapte, gust deosebit, calitate. Se
pot culege și de client, preţul diferă de cantitatea dorită și de urgenţa comenzii. Tel.
0762-258062.
¤ Vând articole de îmbrăcăminte
și încălţăminte pentru adulţi și copii de 6-12 ani, articole de marochinărie, curele, portmonee, borsete din piele naturală. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la tel.
0762-258062.
¤ Vând pantoﬁ noi pentru copii
între vârsta de 4-9 ani. Pentru informaţii la telefon 0799-725180.
PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student/
legitimație de student pe numele PETRISOR CLAUDIU, emise de
Universitatea Babeș-Bolyai din
Cluj. Le declar nule.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie
ca să-ţi prezinţi firma
şi să-ţi faci cunoscută afacerea,
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea
de vizită” a firmei tale poate apărea
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de
alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,
după cum urmează:
MARŢI, 19 OCTOMBRIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Zona/Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Eugen Ionesco între Aleea Muzicii și str. Carierei; str. Tudor Arghezi; str. Radu
Stanca; str. George Bacovia; str. Lucian Matiș; Aleea Călin Alexandru Nemeș; str. Iederei;
str. Luminii; str. Carierei; str. Duiului Zamﬁrescu; str. Episcop Marton Aron; str. Kos Karoly;
str. Ana Aslan; str. Bathory Istvan; Calea Turzii între str. Grigore Moisil și str. Kos Karoly –
numerele pare; Calea Turzii între str. Alecu Russo și str. Kos Karoly – numerele impare;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00
JOI, 21 OCTOMBRIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Zona/Strada/lista străzilor afectate:
1. Str.Decebal între str. Haiducului și str. Academician David Prodan;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00
VINERI, 22 OCTOMBRIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Zona/Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Borhanciului numerele 25, 25D, 117, 125A, 127;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 12:00
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le
acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o
notiﬁcare prin SMS.
Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei
pentru a ﬁ notiﬁcaţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.
Mulţumim pentru înţelegere.

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la conducta de aducţiune
Ø600, va ﬁ afectată alimentarea cu apă potabilă după cum urmează:
MARŢI, 19 OCTOMBRIE 2021
Localităţile: Apahida şi Sânnicoara – furnizare apă potabilă cu presiune scăzută
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele: 08:00-20:00
Localităţile: Sub Coastă, Corpadea, Câmpeneşti, Jucu de Mijloc, Parc Industrial Tetarom
III, Jucu Herghelie, Jucu de Sus, Gădălin, Vişea, Borşa, Borşa Cătun, Ciumăfaia, Giula, Chidea,
Bădeşti, Răscruci, Bonţida, Iclod, Livada, Orman, Fundătura, Iclozel, Corneşti, Lujerdiu,
Morău, Bârlea, Tioltiur, Stoiana, Luna de Jos, Dăbâca, Pâglişa, Aluniş, Ghirolt, Căianu,
Căianu Mic, Căianu Vamă, Vaida Cămăraş, Văleni, Bărăi, Palatca, Petea, Suatu, Aruncuta,
Dâmburile, Frata, Poiana Frăţii, Olariu Nou, Oaş, Soporu de Câmpie, Berchieşu, Pădurea
Iacobeni, Răzoare, Ceanu Mare, Boian, Iacobeni, Valea lui Cati, Valea Largă, Valea Frăţiei,
Valea Glodului, Valea Urieşului, Poduri, Mociu, Chesău, Ghirişu Român, Boteni, Zorenii de
Vale, Turmaşi, Cămăraşu, Năoiu, Sâmboleni, Hagău, Hodaie – lipsă apă
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le
acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o
notiﬁcare prin SMS.
Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei
pentru a ﬁ notiﬁcaţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă.
Mulţumim pentru înţelegere.
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ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

IMAGINAROOM SRL în calitate de titular anunţă publicul
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu: PUZ pentru
introducere teren în intravilan şi parcelarea acestuia în vederea
realizării unor unităţi de cazare, comuna Beliş, satul Beliş, judeţul
Cluj. Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
proiectantului ADI PROIECT SRL, strada Dostoievski nr. 26-28,
Cluj-Napoca, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data
de 14.10.2021. Publicul interesat poate transmite în scris
comentarii și sugestii până la data de 02.11.2021, la APM Cluj,
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722,
fax 0264-412914, e-mail reglementari@ampcj.anpm.ro.

Primăria Comunei Căianu, jud. Cluj, cu sediul în
Căianu, nr. 48, CUI 4288217, e-mail primaria.caianu@yahoo.
com organizează licitaţie în vederea închirierii unei suprafeţe
de 18 mp, teren intravilan, situată în sat Căianu nr. 19
Persoană de contact: Vladimir Toda, Secretar comuna
Căianu
Documentaţia de atribuire se obţine de pe pagina:
primariacaianu.ro
Data-limită pentru solicitarea clariﬁcărilor: 08.11.2021,
orele 12:00.
Data limită de depunere a ofertelor este 16.11.2021,
orele 14.00, la sediul primăriei, intr-un exemplar
Ședinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfășura
în 17.11.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Căianu.
Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute
este Tribunalul Cluj, iar termenul pentru sesizarea instanţei
este de 6 luni de zile
Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării
este: 15.10.2021

GYORFI GHEORGHE, în calitate de titular, anunţă
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare,
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de
mediu pentru „PUD pentru autorizarea executării lucrărilor
de construire imobil cu funcţiuni mixte, realizare acces auto
şi pietonal, amenajare incinta, racorduri şi branşamente
la utilităţi le existente în zona", amplasat în judeţul Cluj,
mun. Cluj-Napoca, str. Între Lacuri, nr. 8, C.F. 293564.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor,
nr.99 și la sediul proiectantului SQMA, str. Dorobanţilor,
nr. 38, mun. Cluj-Napoca, din data de 14.10.2021, de
luni-joi, orele 9:00-14:00 și vineri, orele 9:00-13:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii
și sugestii, până în data de 01.11.2021 la A.P.M. Cluj, str.
Dorobanţilor, nr. 99, cod 400609, email ofﬁce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-joi, orele 9:00-14:00 și vineri,
orele 9:00-12:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU
MFM Construct S.R.L. şi asociaţii în calitate de
titulari anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii
avizului de mediu: PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu
modiﬁcările şi completările ulterioare şi operaţiuni notariale
comasare parcele, Cluj-Napoca, str. Luminii FN, jud. Cluj.
Prima versiune a planului poate ﬁ consultată la sediul
SQMA, str. Dorobanţilor, nr. 38, în zilele de luni-vineri,
între orele 9:00-14:00, din data de 14.10.2021.
Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și
sugestii până la data de 01.11.2021 la A.P.M. Cluj, Calea
Dorobanţilor, nr. 99, tel. 0264410722, fax 0264412914,
mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU
S.C. LA LORRAINE S.R.L., în calitate de titular, anunţă
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu
pentru „PUZ- EXTINDERE FABRICA LA LORRAINE-FAZA 3“, în
municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 151, jud. Cluj.
Prima versiune a PUZ poate ﬁ consultată la sediul S.C.
LA LORRAINE S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpia Turzii,
str. Laminoriștilor, nr. 151, jud. Jud. Cluj, în zilele de
luni-vineri, între orele 8:00-16:00, din data de 18.10.2021.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până la data de 05.11.2021, la A.P.M. Cluj, Calea
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722,
fax 0264-412914, e-mail ofﬁce@apmcj.anpm.ro.
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Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet
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ie-GerontologieUrologie  nutritie si boli
metaboliceEndocrinologie
0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă
De 17 ani oferim
servicii medicale de calitate
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2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Abonează-te la

monitorul

SPORT.

Borussia Dortmund,
noul lider
din Bundesliga

Borussia Dortmund, prin dubla norvegianului Erling Haaland, a preluat
șeﬁa clasamentului în campionatul
de fotbal al Germaniei, impunându-se cu scorul de 3-1, sâmbătă pe
propriul teren, în faţa lui FSV Mainz,
într-un meci din etapa a 8-a.
Haaland, revenit după o accidentare care l-a ţinut departe de gazon din luna septembrie, a încris
în min.54 din penalty și 90+4,
devansându-l pe Lewandowski
(Bayern Munchen) în fruntea clasamentului golgheterilor și plasând-o pe Dortmund în fruntea
clasamentului cu 18 pct. Pentru
gazde a deschis scorul Reus
(min.3), în timp ce oaspeţii au
punctat prin Burkardt (min.87).
Borussia Dortmund este lider în
clasament cu 18 pct, urmată de
Bayern Munchen, Bayer
Leverkusen și Freiburg cu câte 16
pct, Union Berlin 15 pct etc.

Formaţia pregătită de Mihai
Silvăşan se duelează astazi
cu Happy Casa Brindisi.
Prima minge se va juca
la ora 21:30, iar confruntarea va putea ﬁ urmărită
în direct pe Look Sport.
U-Banca Transilvania a debutat cu dreptul în noul sezon competiţional, obţinând
succese pe toate planurile. În
urmă cu două săptămâni, ardelenii au răpus-o pe teren pe
Darüşşafaka, scor 66-60. De
partea cealaltă, italienii au
pierdut cu Hapoel Holon la
aproape 30 de puncte, 88-61.
Acest eşec a venit ca un duş
rece pentru Brindisi, astfel că
preşedintele echipei şi-a cerut
scuze în mod public pentru
felul cum a evoluat echipa. În
plus, potrivit presei de specialitate din Italia, Brindisi le
va oferi acces gratuit suporterilor la confruntarea cu
U-Banca Transilvania, drept
compensaţie. Încleştarea se
va disputa la PalaPentassuglia,
o arenă de 3.500 de locuri.
Brindisi este un club fondat în urmă cu 29 de ani, preluând tradiţia de la fosta for-

MIHAI SILVĂȘAN |
antrenor U-Banca
Transilvania

Baschetbaliștii de la U-BT au ajuns în Italia și se pregătesc pentru al doilea meci din cadrul Basketball Champions League

maţie Libertas. În trei decenii
de existenţă, alb-albaştrii au
oscilat între primele două ligi
ale Italiei. Totuşi, în 2019 şi
în 2020 Brindisi a jucat ﬁnala Cupei Italiei şi a participat
în trecut în EuroCup. În stagiunea precedentă, gruparea
antrenată de Francesco Vitucci
a ajuns până în semiﬁnalele
campionatului. Vitucci este
un tehnician în vârstă de 58
de ani, care le-a mai condus
pe Reyer Venezia, Pallacane-

stro Treviso, Scandone Avellino sau Torino. În 2013, Vitucci a fost desemnat cel mai
bun antrenor al Italiei.
Luciano Vitucci are la dispoziţie un lot alcătuit din şase americani şi un argentinian, pe lângă sportivii italieni.
Jeremy Chappell este căpitanul celor de la Brindisi şi unul
dintre principalii marcatori.
De asemenea, Josh Perkins
s-a transferat de la Partizan
Belgrad. Efectivul celor de la

Brindisi s-a schimbat aproape în totalitate în vară, sub
comanda lui Vitucci venind
nu mai puţin de şapte baschetbalişti.
U-Banca Transilvania nu a
jucat în ultima etapă a Ligii
Naţionale, întrucât CSO Voluntari a solicitat amânarea partidei din cauza problemelor
medicale. Astfel, ultimul meci
oﬁcial al trupei noastre a fost
acum o săptămână, când am
învins-o pe CSM CSU Oradea.

„Ne așteaptă un meci
greu, evident. Jucăm cu
o echipă bună din Italia.
În campionatul intern
au un bilanț de trei
victorii și o singură
înfrângere până în acest
moment. În ultimul
meci s-au întâlnit cu
Fortitudo Bologna, iar
partida a reprezentat
un real succes pentru ei.
Au înscris 105 puncte
și au totalizat 16 coșuri
de trei puncte. În general,
ei sunt o echipă care
aruncă mult de la mare
distanță, se bazează
pe acest aspect.
Toți jucătorii lor, inclusiv
pivotul, aruncă de trei
puncte. Dacă îi prindem
într-o zi bună, sunt greu
de oprit. Scopul nostru
este să limităm punctele
lor, să îi ținem în jur de
80 de puncte marcate,
poate chiar mai puțin.
În plus, avem nevoie de
un atac foarte bun. Cred
că principala cheie va ﬁ
apărarea, să nu lăsăm
puncte ușoare.“

Rugby: CSM Ştiinţa Baia Mare a câştigat Garbine Muguruza va juca
titlul de campioană a României
la Transylvania Open
Echipa de rugby CSM Ştiinţa
Baia Mare a câştigat titlul
de campioană a României
după ce a învins în ﬁnala
ediţiei din acest an
a SuperLigii, sâmbătă seara,
pe CSA Steaua Bucureşti
cu scorul de 11-3 (11-3).
Pe Stadionul Naţional „Arcul de Triumf'' din Capitală,
într-o partidă desfăşurată în
absenţa spectatorilor, băimărenii, deţinători ai trofeului,
s-au impus după un joc pe care l-au dominat din punct de
vedere tactic, ﬁind superiori
la toate capitolele.
Scorul a fost deschis de Steaua, în minutul 10, după ce Ratu Taniela Maravunawasawasa a adus primele puncte pe
tabela de marcaj dintr-o lovitură de pedeapsă, însă doar
după patru minute băimărenii
au marcat un eseu prin Helarius Kisting, netransformat.
Tot Kisting a mai fructiﬁcat
până la pauză alte două lovituri de pedeapsă, în timp ce
bucureştenii nu au reuşit să se
mai apropie periculos de buturile adverse, după primele
40 de minute rezultatul ﬁind
11-3 pentru maramureşeni.

Partea a doua a confruntării a fost una atipică pentru sportul cu balonul oval,
niciuna dintre echipe nereuşind să mai pună puncte pe
tabela de marcaj.
Băimărenii au forţat înscrierea a încă unui eseu în prima parte a mitanului secund,
însă defensiva stelistă a făcut
faţă cu brio atacurilor succesive ale „zimbrilor”. În schimb,
ﬁnalul de meci a aparţinut „militarilor” care în ultimele 5 minute s-au instalat în terenul
advers supunând unui asediu
continuu buturile maramureşenilor dar fără a reuşi să concretizeze în puncte.
Astfel, CSM Ştiinţa Baia
Mare şi-a păstrat titlul de cam-

pioană naţională, în timp ce
Steaua, care a încheiat pe primul loc sezonul regulat al
competiţiei, a fost nevoită să
se mulţumească doar cu medaliile de argint. De altfel, Baia Mare a fost echipa care a
jucat toate ﬁnalele SuperLigii
de când competiţia se dispută în acest format, câştigând
patru dintre acestea.
Aşa cum se ştie, medaliile
de bronz ale SuperLigii au revenit echipei CS Dinamo care sâmbătă a învins pe CS
SCM Timişoara cu 16-11, în
timp ce meciul pentru locurile 5-6 s-a încheiat cu victoria
celor de la CS U Cluj, 36-25,
în faţa celor de la ACS Tomitanii Constanţa.

Garbine Muguruza, dublă
campioană de Grand Slam,
a primit un wild card şi va
juca la Transilvanya Open.
Muguruza a câştigat în carieră Wimbledon şi Roland
Garros, iar la ora actuală este
pe locul 6 în clasamentul WTA,
ﬁind cea mai bine clasată jucătoare care va participa la turneul de la Cluj-Napoca.
Sportiva din Spania a ocupat în 2017 locul 1 în clasamentul WTA şi a câştigat de
curând turneul de la Chicago
din Statele Unite ale Americii.
„Suntem onorați să avem
la Cluj o jucătoare de talia Garbinei Muguruza! O așteptăm
cu drag și abia așteptăm să
dăm startul competiției!

Foto: Facebook - Gabrine Muguruza

Flacăra olimpică va ﬁ aprinsă
pe stadionul antic din Olympia
fără spectatori, luni, în vederea
Jocurilor Olimpice de iarnă de
la Bejing (4-20 februarie
2022), după modelul Jocurilor
Olimpice de vară de la Tokyo,
din cauza pandemiei de coronavirus, informează AFP.
Pentru a doua oară consecutiv
în trei decenii, ceremonia tradiţională în leagănul olimpismului se va desfășura în absenţa
spectatorilor, a anunţat
Comitetul olimpic elen.
„Din cauza situaţiei legate de
pandemia de Covid-19, ceremonia de aprindere a torţei se
va desfășura într-un strict protocol sanitar local”, a transmis
Comitetul, care a prelungit astfel măsurile drastice luate în
martie 2020 în vederea JO de
la Tokyo. În istoria Jocurilor din
era modernă, ﬂacăra nu a fost
aprinsă cu porţile închise decât
în 1984, când organizatorii
eleni au vrut să protesteze împotriva caracterului comercial
al Jocurilor Olimpice de la Los
Angeles. Ceremonia va avea
loc în faţa unui număr limitat
de membri ai Comitetului
Internaţional Olimpic (CIO),
precum și ai comitetelor elen și
chinez, în prezenţa președintelul Republicii elene, Katerina
Sakellaropoulou, și a președintelui CIO, Thomas Bach.
Conform măsurilor drastice luate de autorităţile de la Beijing,
fără spectatori străini,
Comitetul olimpic elen a întărit
măsurile sanitare pentru aceste
Jocuri sub pandemie după
Tokyo, hotărând că ștafeta ﬂăcării va ﬁ „mult mai scurtă decât în trecutul recent”.

Baschetbaliștii de la U-Banca Transilvania au ajuns în Italia și se pregătesc
pentru al doilea meci din cadrul grupelor Basketball Champions League

Foto: Facebook - U-BT Cluj-Napoca

Flacăra olimpică
pentru Jocurile de
iarnă de la Beijing,
aprinsă fără spectatori

U-BT, în fața unui nou meci în grupele
Basketball Champions League

Foto: Facebook - CSM Stiinta Baia Mare

Pe scurt

luni, 18 octombrie 2021

Transylvania Open va ﬁ un turneu puternic, de nivelul
competițiilor WTA500 sau mai
mari, cu multe jucătoare de
top mondial" – Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open WTA250.
PUBLICITATE

