7.000 de clujeni s-au infectat cu COVID-19, în 2 săptămâni
Clujul a înregistrat 6.869 de cazuri noi de coronavirus în cursul ultimelor două săptămâni.
3.807 de persoane infectate au fost depistate doar în Cluj-Napoca, în această perioadă. Pagina 4
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Clădire nouă,
la Liceul Onisifor Ghibu
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” are un nou
corp de clădire modern, cu 33 de săli de clasă, 9 laboratoare şi o sală de sport. Pagina 7
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Klaus Ioahnnis anunţă
noi restricţii
Klaus Iohannis a convocat o şedinţă, pentru
miercuri, cu responsabilii guvernamentali,
pentru a institui „măsuri clare”.
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Show-ul lui Polunin,
pe TIFF Unlimited
Spectacolul dat de dansatorul Sergei Polunin la TIFF 2021 a fost lansat pe platforma
TIFF Unlimited.
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Mesaje false transmise
în numele ANAF
ANAF atenţionează că mai multe mesaje false
au fost trimise în numele agenţiei şi și îndeamnă populația să nu le deschidă.
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Mai mulți clujeni „iau cu asalt” orașul vecin și își cumpără proprietăți în Oradea
Un fenomen a luat amploare în ultimele luni, în Oradea: tot mai mulți clujeni aleg să investească
în imobiliare și nu numai, atrași de oportunitățile de dezvoltare ale orașului.
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USR: „Avem o nouă majoritate USL în Parlament. PSD şi PNL resping braţ la braţ
candidaţii propuşi”.
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Trotinetele electrice
revin în Copenhaga
Copenhaga, care a interzis trotinetele electrice folosite în regim de gratuitate, va reintroduce aceste mijloace de transport. Pagina 9
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USR spune că s-a format
„o nouă majoritate USL”
în Parlament pentru
că parlamentarii PSD şi
PNL au respins „braţ la
braţ” candidaţii propuşi în
Cabinetul Dacian Cioloş,
însă, cu toate acestea,
Uniunea Salvaţi România
„va merge până la capăt
cu aceste propuneri pentru că este nevoie rapid
de un guvern”. Reamintim
că miniştrii propuşi de
Dacian Cioloş au fost audiaţi marţi în comisiile parlamentare, care le-a dat
avize negative pe bandă.
„Avem o nouă majoritate
USL în Parlamentul României. PSD şi PNL resping braţ la
braţ candidaţii propuşi de USR
pentru ministere. Nu reuşesc
să treacă peste propriile lor
supărări, interese, calcule politicianiste. Votul pe care îl vedem în comisii nu are nimic
de-a face cu măsurile din program sau calitatea miniştrilor”, aﬁrmă USR într-un mesaj pe Facebook.
Reprezentanţii USR spun
că au venit în Parlament cu o
propunere de guvern şi cu un
program de guvernare pentru
că PNL şi PSD „au fugit de
responsabilitate şi nu au avut
curajul să vină cu propuneri”.
„USR va merge până la capăt
cu aceste propuneri pentru că
avem nevoie cât mai rapidă de
un guvern care să scoată ţara din
criză”, au mai transmis reprezentanţii partidului condus de
Dacian Cioloş.
Ministrul propus pentru
portofoliul de la Mediu, clujeanul Mihai Goţiu, consi-

deră că votul negativ pe care l-a primit marţi în comisiile de specialitate reunite
ale Parlamentului este unul
politic, însă este convins că
parlamentarii au înţeles de
fapt că USR are măsuri ferme pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri,
pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care încalcă legislaţia de mediu,
pentru reîmpădurirea României şi pentru a curăţa
natura de deşeuri.
„Din punct de vedere politic, este un vot aşteptat, chiar
dacă sunt ferm convins că şi
cei care au fost în comisii înţeleg cât sunt de importante
protecţia mediului şi măsurile de combatere a schimbărilor climatice şi sper că şi cei
care au urmărit această dezbatere înţeleg faptul că avem
măsuri ferme pentru combaterea tăierilor ilegale de păduri, pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care
încalcă legislaţia de mediu,
pentru a reuşi într-adevăr să
împădurim România, pentru
a scoate deşeurile din natură,

pentru un aer mai curat, pentru ape sănătoase. Şi-au făcut
jocul politic, dar sunt convins
că, indiferent de votul de astăzi şi de mâine, şi clasa politică şi cetăţenii înţeleg că nu
mai putem să ne batem joc,
nu mai putem ignora tot acest
fenomen, ﬁe că vorbim despre infracţionalitate, ﬁe de măsuri pro-active pentru protejarea mediului”, a aﬁrmat Goţiu, după audieri.

„România nu este ţara
gunoaielor”
El a admis că ajung gunoaie în natură, însă a susţinut
că România nu este „ţara gunoaielor”, iar în programul de
guvernare sunt prevăzute o
serie de măsuri pentru „tot ce
înseamnă gunoi, deşeu, sit
potenţial contaminat”.
„Din fericire, nu suntem
ţara gunoaielor. E drept că
ajung gunoaie în natură, e
drept că ajung în ape, e drept
că avem depozite de deşeuri, ﬁe că vorbim de deşeuri
municipale, ﬁe de foste situri rămase de pe urma exploatărilor, de pe urma pro-

iectelor industriale sau miniere. Este foarte greu de răspuns în 30 de secunde despre tot ce înseamnă gunoi,
deşeu, sit potenţial contaminat. Sunt măsuri foarte clare, una dintre ele a fost prevăzută în programul de guvernare USR-PLUS şi a devenit realitate datorită şi celui
care a fost la Ministerul Mediului secretar de stat, Raul
Pop. Şi aici mă refer la această Hotărâre de Guvern
pentru implementarea garanţiei depozit, care consider că
mai trebuie îmbunătăţită şi
care va duce la scoaterea
multor deşeuri şi gunoaie
din natură”, a spus el.
Ministrul propus pentru
preluarea portofoliului de la
Ministerul Mediului, Apelor
şi Pădurilor, Mihai Goţiu, a
primit marţi aviz negativ din
partea comisiilor reunite de
specialitate ale Parlamentului. Membrii comisiilor de specialitate au respins nominalizarea lui Goţiu pentru portofoliul de la Mediu cu 18 voturi "împotrivă", 9 "pentru"
şi 7 abţineri.

Pe scurt
DNA a solicitat CJ Cluj
documente privind DGASPC
Oﬁțerii DNA s-au aﬂat marți într-o vizită la
Consiliul Județean Cluj, unde a solicitat secretarului general să îi pună la dispoziție peste
1.000 de pagini de documente privind activitatea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului (DGASPC) Cluj.
Potrivit purtătorului de cuvânt al
instituției, Mihai Hurezeanu, a fost vorba
despre „o vizită obișnuită pentru înmânarea unor documente”.
„A fost o vizită de rutină pentru înmânarea
unor acte care a avut loc astăzi la Consiliului
Județean între secretarul general al județului și
oﬁțerii DNA. A fost vorba de o procedură
obișnuită de înmânare a atelorde veriﬁcare,
care are loc regulat la nivelul instituției.
Secretarului general i-au fost cerute acte legate
de activitatea din ultimii 8 ani a Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului. Acesta a pus la dispoziție, în câteva
ore, un număr de 1.444 de pagini de documente. Sperăm ca toate posibilele infracțiuni
să ﬁe scoase la iveală și făptașii să ﬁe trași la
răspundere”, a declarat purtătorul de cuvânt al
Consiliului Județean Cluj, Mihai Hurezeanu, la
solicitarea monitorulcj.ro.
Amintim că, până în urmă cu un an, relația
dintre fostul șef al DGASPC, Daniel Tămaș, și
președintele Consiliului Județean Alin Tișe era
una tensionată, de-a lungul ultimilor ani ﬁind

lansate atacuri în ambele direcții. În octombrie
2020, Curtea de Apel Cluj a decis miercuri că
hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.
50/2017 prin care Daniel Tămaș era eliberat
din funcție a fost legală.
În prezent, director general al DGASPC este
Molnar Nicoleta.
La sfârșitul lunii septembrie, consilierii
județeni au votat reducerea posturilor de
conducere cu 70%, reducerea cu 60% a numărului de directori, reducerea cu 80% a
numărului de șeﬁ de servicii, reducerea cu
64% a numărului de structuri existent și
creșterea posturilor de execuție cu un procent de 14%.

ore. În cauză sunt continuate cercetările, dosarul ﬁind instrumentat sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Cluj-Napoca.

Ambulanță SMURD, blocată
sub barieră

Un clujean a semnalat marți, 19 octombrie, un
nou incident pe strada Mamaia, unde accesul
unei ambulanțe SMURD a fost blocat de bariera instalată în zonă. Bariera este cunoscută de
clujeni ca ﬁind doborâtă și schimbată de câteva
ori pe an.
Un clujean a postat marți, 19 octombrie, pe
pagina sa de Facebook o poză cu o ambulanță
SMURD care bariera de pe strada Mamaia i-a
blocat accesul.
„Pe strada Mamaia, Cluj, sens unic, SMURD-ul
Polițiștii clujeni l-au prins pe bărbatul care a tâl- are interzis. Tipii aia smart de la drumuri din
orasul mega smart au pus bara prea jos ca sa
hărit o casă de schimb valutar din Mărăști.
incapa si girofarurile. La 100 de metri, in parc,
Un bărbat de 35 de ani este cel care a jefuit o
casă de schimb valutar din cartierul Mărăști du- poti sa iti incarci smartphone-ul la USB”, a
transmis clujeanul.
minică după-amiază.
În spatele barierei de pe strada Mamaia este
„În cursul acestei după-amiezi, polițiștii
o întreagă poveste. În luna mai a anului
Serviciului de Investigații Criminale din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Cluj au de- 2020, noua barieră de gabarit a fost montapistat un bărbat în vârstă de 35 de ani, suspect tă, iar accesul mașinilor mai înalte de 2,3
metri a fost interzis.
în cazul infracțiunii de tâlhărie caliﬁcată
Aceasta a fost pusă la pământ de mai multe
săvârșită la data de 17 octombrie a.c., într-o
ori în decursul anilor, ultima dată ﬁind remoncasă de schimb valutar din municipiul Clujtată în luna august când după doar trei săptăNapoca”, a transmis IPJ Cluj, luni.
mâni a fost avariată de un șofer neatent.
Acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de

Bărbatul care a jefuit casa de
schimb valutar a fost reținut
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Restaurantele nu se închid la ora 22:00.
Activitatea, permisă până la 24:00.
Prefectul judeţului, Tasnádi Szilárd, a declarat că restaurantele şi cafenelele din Cluj pot funcţiona
până la miezul nopţii, chiar dacă pragul de 6 cazuri la mie e depăşit
Comuna Dăbâca rămâne „fruntaşă”
la rata de infectare cu COVID-19

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro
Deşi până acum se credea
că restaurantele şi cafenelele pot funcţiona doar
până la ora 22:00 în localităţile care depăşesc incidenţa Covid-19 6/1.000,
situaţia nu este aşa. CJSU
Cluj a clariﬁcat că programul se termină, de fapt,
la miezul nopţii.
Informaţia privind programul de funcţionare al restaurantelor în localităţile care depăşesc rata incidenţei cazurilor de Covid-19 de 6 la 1.000
de locuitori a fost interpretată diferit pe site-urile oﬁciale
ale autorităţilor.

DSU a clariﬁcat situaţia
Din acest motiv, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Cluj (CJSU) a cerut
un punct de vedere oﬁcial de
la Departamentul de Urgenţă
(DSU) pentru a clariﬁca ce
orar pot avea restaurantele şi
cafenelele din Cluj.
„Clariﬁcare privind programul de funcţionare al restaurantelor şi cafenelelor în localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Având în vedere că interpretarea nu era unitară pe
site-urile oﬁciale, Comitetul
Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Cluj a cerut un punct
de vedere oﬁcial Departamentului pentru Situaţii de
Urgenţă, în ceea ce priveşte

Conform datelor comunicate de DSP Cluj marţi, focarul
din comuna Dăbâca a urcat incidenţa cazurilor la 23,14
la mie, fiind cea mare din judeţ. Totodată, rata de infectare din Gherla a depășit municipiul Cluj-Napoca, ajungând la 11,77 la mie, în timp ce în municipiu este 11,29
la mia de locuitori.
Incidenţa cazurilor de COVID-19 a atins marţi, 19 octombrie, pragul de 9 cazuri la mia de locuitori în judeţ și a înregistrat o nouă creștere și în Cluj-Napoca.
De asemenea, alte 12 comune din judeţul Cluj au incidenţa
peste 10 cazuri la mie, cele mai crescute ﬁind în Aghireșu
(15,89), Sâncraiu (15,71) și Căpușu Mare (15,14) și Ciucea
(14,97).
Incidenţa este în continuă creștere și în municipiul Gherla
unde a ajuns astăzi, 19 octombrie, la 11,77 la mie, depășind municipiul Cluj-Napoca, unde rata infectărilor a urcat la
11,29, cu 3.807 de cazuri active de COVID-19.
Reamintim că în data de 18 octombrie, la un azil de bătrâni
din satul Luna de Jos, comuna Dăbâca, a fost descoperit un
focar de Covid-19, ﬁind raportate 26 de cazuri active.
Restaurantele şi cafenelele pot rămâne deschise până la miezul nopţii, şi după rata incidenţei de 7 la mie

clariﬁcarea unei probleme
referitoare la activitatea cu
publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor
şi cafenelelor, în interiorul
clădirilor, precum şi la terase”, a transmis prefectul de
Cluj, Tasnádi Szilárd.

Activitatea
restaurantelor, permisă
până la ora 24:00
Astfel, DSU a clariﬁcat că
activitatea restaurantelor este, de fapt, permisă până la
miezul nopţii în localităţile în
care incidenţa Covid-19 depăşeşte 6/1.000.

„În urma răspunsului vă
comunicăm că activitatea acestora este permisă până la 50%
din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar
5.00-24.00 în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de
6 / 1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS CoV-2
şi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării
cu
virusul
SARS-CoV-2”, a adăugat prefectul Clujului.

Chiar dacă incidenţa cazurilor de Covid-19 trece şi
de pragul de 7/1.000 locuitori, când se aplică restricţii
dure în ﬁecare zi pentru cei
nevaccinaţi, restaurantele tot
rămân deschise până la miezul nopţii.

Certiﬁcatul Verde,
obligatoriu în restaurante
Chiar şi aşa, singurele persoane care pot să meargă la
restaurante, cafenele sau să
mănânce în foodcourt-urile
de la centrele comerciale sunt
persoanele vaccinate împotriva Covid-19 sau trecute prin
boală, care deţin Certiﬁcatul
Verde, actul care dovedeşte aceste lucruri.
Obligativitatea Certiﬁcatului Verde în aceste situaţii se

impune când incidenţa cazurilor de Covid-19 dintr-o localitate depăşeşte pragul de 6
infectări la 1.000 de locuitori.
În cazul în care nu ai Certificatul Verde poţi să îţi
cumperi mâncare la pachet.
Pe lângă aceste măsuri, s-ar
putea ca Certificatul Verde
să devină obligatoriu şi în
alte situaţii.

Mersul la magazin
ar putea ﬁ condiţionat
de Certiﬁcatul Verde
În urmă cu câteva zile, pe
data de 14 octombrie, Florin
Cîţu a participat la şedinţa de
Guvern, iar când a ieşit a oferit o serie de declaraţii despre măsurile pe care autorităţile le pregătesc în următoarea perioadă.

Premierul vrea să introducă certiﬁcatul verde „cât mai
rapid” pentru toate activităţile economice, inclusiv pentru
accesul în magazine, malluri
sau supermarketuri.
Premierul demis a fost
întrebat de jurnalişti dacă
impunerea certificatului verde în magazine şi supermarketuri nu reprezintă o
încălcare a legii. „Nu, asta
nu este o restricţionare ci
doar o triere. Da, aş merge
pe ideea certificatului verde şi la magazine. Şi la doctor dacă te duci, te testezi”,
a declarat Cîţu.
La ﬁnal, preşedintele PNL
a declarat că acestea sunt doar
propuneri în acest moment şi
rămâne de văzut dacă vor ﬁ
adoptate la un moment dat.

Iohannis convoacă şedinţă pentru restricţii mai severe
Preşedintele Klaus Iohannis
a anunţat că, miercuri,
va avea loc o şedinţă cu toţi
responsabilii guvernamentali implicaţi în gestionarea
pandemiei pentru instituirea unor măsuri
„clare, restrictive”.
Printre aceste măsuri ar putea ﬁ şi adoptarea Certiﬁcatului Verde în regim de urgenţă, în mai multe situaţii.
„Am decis să convoc mâine o şedinţă pentru instituirea unor măsuri clare, restrictive, singurele care mai
pot diminua în acest moment
răspândirea infectărilor. Este o dramă naţională de proporţii teribile. Nu avem altă
opţiune decât să o depăşim.
Sunt necesare măsuri urgente care să stopeze transmiterea comunitară şi este nevoie de ele acum! Fie că vorbim de Certiﬁcatul Verde
adoptat în regim de urgenţă

de către Parlament sau de
măsuri restrictive. Nu trebuie să mai amânăm punerea
lor în aplicare!”, a declarat
preşedintele României, Klaus Iohannis.
Astăzi, 19 octombrie, România a înregistrat un record absolut privind numărul de cazuri Covid-19. Autorităţile au anunţat că în
ultimele 24 de ore, aproape
19.000 de cazuri au fost depistate – 18.863 infectări cu
Covid-19.
„18.863 – nu este un simplu număr, sunt 18.863 de
inimi de români care de astăzi bat cu teamă de necunoscut, cu teama că sunt bolnavi de COVID-19, ﬁecare
dintre ei cu familii şi oameni
dragi, care poate au luat şi
ei, la rândul lor, boala. 574.
Nu este un simplu număr,
sunt 574 de inimi de români
care au încetat să mai bată

ﬁindcă au pierdut lupta cu
acest virus ucigaş. Oameni
care, în urmă cu doar câteva săptămâni, se bucurau de
viaţă, visau şi îşi făceau planuri de viitor, lasă acum în
urmă lacrimile şi disperarea
celor care le plâng moartea.
Mame şi taţi despărţiţi deﬁnitiv de copiii care niciodată nu vor putea ﬁ consolaţi
de pierderea părinţilor.
Oameni care îi pierd pe
cei pe care îi iubesc, fără să
mai apuce să-şi ia rămas
bun, oameni care îngroapă
acum alături de cei dragi şi
o parte din sufletul lor. 1.805.
Nu este un simplu număr,
sunt 1.805 de români care
se luptă minut de minut pentru fiecare respiraţie, pentru fiecare gură de aer. Toate acestea, 18.863 de cazuri
noi de îmbolnăviri de COVID-19, 574 de decese, 1.805
cazuri la secţiile de terapie

intensivă sunt doar raportările zilei de astăzi. În realitate, sunt milioane de români afectaţi, cu vieţile
schimbate de multe ori ireversibil de efectele acestei
pandemii. Spitale arhipline,
secţii de terapie intensivă
care nu mai fac faţă, medici
epuizaţi”, a spus Iohannis.
El a adăugat că valul patru al pandemiei de COVID-19
se dovedeşte mult mai agresiv chiar şi decât cele mai pesimiste aşteptări şi prognoze.
Potrivit şeful statului, pregătirea pentru valul patru al
pandemiei, pe fondul unei
campanii de vaccinare anti-COVID care s-a mişcat „mult
prea lent”, a fost „deﬁcitară”,
cauzele ﬁind multiple.
„Şi dacă vedem cine şi
ce a greşit, acum ceea ce
mai contează este să reuşim să depăşim această
mare cumpănă. Este alar-

mantă lipsa de acţiuni concrete din partea autorităţilor şi cifrele de astăzi confirmă, din păcate, că nu s-a
făcut ceea ce ar fi trebuit
până acum. (...) Este o perioadă a suferinţei, o dramă
naţională de proporţii teribile. Nu avem însă altă op-

ţiune decât să o depăşim”,
a transmis preşedintele.
În opinia sa, prioritatea zero este salvarea vieţii oamenilor, protejarea sănătăţii celor
vulnerabili şi a celor bolnavi,
pe care asistenţa medicală îi
poate ajuta să depăşească cu
bine această maladie.
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Aproape 7.000 de cazuri de Covid-19,
depistate în două săptămâni la Cluj
Clujul a înregistrat 6.869 de cazuri de Covid-19 în curs de două săptămâni. 3.807 de persoane
infectate au fost depistate doar în Cluj-Napoca, în acea perioadă
1.930 de cazuri în ultimele
4 zile în Cluj

În doar două săptămâni
au fost raportate aproape
7.000 de cazuri de
Covid-19 în judeţul Cluj.
Datele DSP Cluj arată
că în acelaşi interval
de timp, 3807 de persoane
infectate au fost depistate
în Cluj-Napoca.
Datele Direcţiei de Sănătate Publică sunt raportate
la intervalul de timp 2 octombrie 2021 – 15 octombrie 2021, din care reiese rata de incidenţă Covid-19,
potrivit cazurilor înregistrate în două săptămâni. În acel
interval de timp au fost depistate 6.869 de persoane
bolnave de Covid-19 în judeţul Cluj.
Creşterea accelerată a numărului de cazuri de Covid-19
se poate observa în evoluţia
incidenţei Covid-19 din judeţul Cluj. În prima zi de monitorizare a cazurilor, pe 2
octombrie 2021, rata de infectare în judeţ era de doar
5,34. Pe data de 15 octombrie, ultima zi de monitorizare a cazurilor, incidenţa a
ajuns la 8,71 de infectări la
1.000 de locuitori.
Marţi, 19 octombrie, rata
de incidenţă a ajuns la 9 cazuri de îmbolnăvire cu Covid-19 la 1.000 de locuitori.
În Cluj-Napoca incidenţa e în
prezent de 11,29/1.000.

În ultimele 4 zile, în judeţul
Cluj au fost raportate 1.930 de
cazuri de Covid-19 şi o creştere a ratei incidenţei de la
8,71/1.000 la 9/1.000 locuitori.
Evoluţia cazurilor de COVID în ultimele 4 zile:
¤ 16 octombrie: 594 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 17 octombrie: 421 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 18 octombrie: 371 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 19 octombrie: 544 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
Cercetătorii UBB au prezis
că în cursul acestei săptămâni
România va înregistra un record
absolut de cazuri noi de COVID.
„Modelul nostru de previziune arată că în cursul acestei săptămâni numărul cazurilor noi zilnice va putea atinge un nou record absolut. În
acelaşi timp rata de creştere
a cazurilor se încetineşte, ceea ce indică faptul că suntem
aproape de platoul valului 4”,
au susţinut cercetătorii UBB
ieri, 18 octombrie.
Acel record absolut a fost
atins chiar ieri, 19 octombrie,
pentru că în decurs de 24 de
ore au fost depistate aproape
19.000 (18.863) de cazuri noi
de Covid-19.

Foto: mnitorulcj.ro

Carmen LUCUŢ
redactie@monitorulcj.ro

Numărul cazurilor de Covid-19 a crescut alarmant în valul 4 al pandemiei în județul Cluj

Evoluţia cazurilor
de COVID în judeţul Cluj
Mai jos puteţi vedea evoluţia cazurilor de Covid-19
din intervalul 2 – 15 octombrie 2021, potrivit raportărilor Prefecturii Cluj şi a datelor DSP Cluj:
¤ 2 octombrie: 485 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 3 octombrie: 414 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 4 octombrie: 368 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 5 octombrie: 554 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 6 octombrie: 548 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 7 octombrie: 449 persoane

au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 8 octombrie: 600 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 9 octombrie: 488 persoane
au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 10 octombrie: 534 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 11 octombrie: 274 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 12 octombrie: 513 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 13 octombrie: 588 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 14 octombrie: 536 persoane au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj
¤ 15 octombrie: 518 persoa-

ne au fost conﬁrmate Covid-19
din judeţul Cluj

37.751 de teste, efectuate
în 2 săptămâni
În intervalul de timp 2 octombrie – 15 octombrie 2021, la
nivelul judeţului Cluj s-au efectuat 37.751 de teste pentru depistarea cazurilor de Covid-19.
Numărul de teste efectuate în ﬁecare zi din acea perioadă: 2 octombrie – 3.509 teste, 3 octombrie – 2.084 teste,
4 octombrie – 1.460 teste, 5
octombrie – 3.440 teste, 6 octombrie – 3.344 teste, 7 octombrie – 3.141 teste, 8 octombrie – 2.864 teste, 9 octombrie – 2.747 teste, 10 octombrie – 1.628 teste, 11 octombrie – 1.328 teste, 12 octombrie – 3.457 teste, 13 octombrie – 3.196 teste , 14 oc-

tombrie – 2.770 teste şi 15 octombrie – 2.783 teste.
De asemenea, pe data de
2 octombrie Prefectura Cluj a
raportat un număr de 1141
morţi de Covid-19, iar pe 15
octombrie numărul a crescut
la 1236 morţi. În două săptămâni, 95 de morţi au fost raportate la Cluj.
În acelaşi timp, pe data de
2 octombrie a fost raportat un
număr total de 3829 de persoane vindecate şi externate
din spitalele din Cluj, după ce
au fost tratate pentru Covid-19,
iar în data de 15 octombrie numărul a crescut la 4.625 de
persoane vindecate şi externate. Astfel, în două săptămâni
796 de persoane şi-au revenit
după ce au fost internate în
spital pentru că erau bolnave
în stare mai gravă de Covid-19.

România ar putea ajunge
Flacoane de Remdesivir,
în curând la vârful pandemiei distribuite în 94 de spitale
Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro
Epidemiologul Octavian
Jurma a tras un semnal
de alarmă cu privire la
evoluţia pandemiei de
COVID-19 şi face previziuni sumbre.
În urma analizei evoluţiei
pandemiei din ultima lună,
Octavian Jurma a ajuns la concluzia că în următoarele două săptămâni aproximativ un
milion de români se vor infecta şi 10.000 vor muri din
cauza COVID-19.
„Azi e cea mai joasă zi din
saptămâna care vine. Vă daşi
seama că marţi (19 octombrie) avem de 25 de ori mai
multe cazuri decât în urmă
cu 8 săptămâni?
Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vâful valului 1. Da valul acela în care
am stat 30 de zile în caranti-

nă ca să nu ajungem ca Lombardia. Acum am ajuns mai
rău ca Lombardia pentru că
am refuzat carantina de 30 de
zile şi prin asta am refuzat să
mai avem vreodată doar 500
de cazuri pe zi în vârful unui
val. Acum le arătăm noi italienilor cum arată un val pandemic în care politicienii au
luat locul medicilor”, a transmis epidemiologul.

„O mică şansă” să depăşim
vârful pandemiei
Potrivit statisticilor, vârful
pandemiei ar putea ﬁ atins în
următoarele două săptămâni.
„Vom continua la acest
nivel stratosferic încă cel
puţin 2 săpătmâni. 1 milion
de români se vor mai îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200,000. 10,000
de români vor fi ucişi de COVID-19 în următoarele 2 săp-

tămâni dintre care vom depista doar 5,000. Nu vă arăt
aceste cifre ca să vă îngrozesc ci ca să vă trezesc (...)
Deşi e posibil ca în această
săptămână valorile zilnice
să treacă chiar de 19,000 cazuri noi, e puţin probabil ca
plafonul de 20,000 să fie
străpuns. Prognoza curentă
rămâne conservator optimistă în aşteptarea unui vârf
până la finalul lunii octombrie şi intrarea pe o pantă
descendentă la începutul lunii noiembrie.
Din păcate pentru sistemul
medical amânarea chiar şi cu
o săptămână a atingerii vârfului este devastatoare. Faptul că săptămâna trecută nu
am atins încă vârful înseamnă că urmează încă două săptămâni de creştere a numărului de cazuri grave care necesită internare şi ATI”, a transmis Octavian Jurma.

Bolnavii de COVID-19,
internaţi în spitale, vor
primi tratament cu
Remdesivir.
Ministerul Sănătăţii a anunţat marţi că a distribuit o nouă
tranşă – 8.570 de ﬂacoane – de
Remdesivir în 94 de spitale din
ţară, care au în tratament pacienţi infectaţi cu coronavirus.
„Ministerul Sănătăţii a distribuit o nouă tranşă de Remdesivir în unităţile sanitare cu
paturi care au în tratament pacienţi infectaţi cu SARS-Cov-2.
Este vorba despre 8570 de ﬂacoane de Remdesivir de 100 mg
din stocul existent. Medicamentul a ajuns în 94 spitale din toată ţara pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 cu
forme medii de boală", informează Ministerul Sănătăţii.
Potrivit sursei citate, criteriile de repartizare a medicamentului au ţinut cont de necesarul minim de ﬂacoane/

pacient tratat şi de numărul
pacienţilor internaţi, conﬁrmaţi, în secţii şi în ATI care
necesită administrare.

Stoc de 14.000 de ﬂacoane
de Remdesivir
Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu a
informat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, în prezent,
România are un stoc de 14.000
de ﬂacoane de Remdesivir
pentru tratarea bolnavilor infectaţi cu noul coronavirus,
ﬁind semnat un contract pentru alte 139.200.
„În acest moment, în România, mai avem un stoc de
14.000 de ﬂacoane, însă astăzi am semnat contractul
pentru 139.200 de ﬂacoane,
primele dintre acestea urmând
a ﬁ livrate în cursul săptămânii viitoare, în jur de 30.000
de ﬂacoane, iar restul până
la 70.000 de ﬂacoane până la

sfârşitul lunii şi până la sfârşitul anului diferenţa până la
139.200 de ﬂacoane. (...) Au
fost şi vor ﬁ semnate contracte şi începând cu zilele următoare, săptămâna următoare vor sosi în România şi
molecule suplimentare pentru a putea face faţă şi pentru a putea să oferim tuturor
pacienţilor care au nevoie de
terapie medicamentoasă în
lupta cu SARS-CoV-2”, a declarat Baciu.
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Oradea, noul „El Dorado” al clujenilor.
„Oradea e văzută ca și Clujul de acum 4 ani”.
Clujenii sunt tot mai dornici să investească în imobiliare în Oradea, un oraș văzut de aceștia
ca având potențialul și oportunitățile pe care Clujul le avea în urmă cu câțiva ani
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro
Un fenomen a luat amploare în ultimele luni, în oraşul de pe Criş: tot mai mulţi
concetăţeni aleg să investească în imobiliare şi nu
numai, simţind un blocaj
în acest sens în
Cluj-Napoca. Mihai Pop,
broker la agenţia imobiliară RE/MAX Prime Capital
Oradea a observat şi explicat procesul pentru reporterii Monitorul de Cluj.
Clujenii se orientează spre
clădiri construite mai ales în locaţii ultracentrale şi centrale ale
Oradiei, atractive atât pentru închiriere în regim hotelier, cât şi
pentru locuire sau pentru petrecerea weekend-urilor. Dezvoltatorii imobiliari clujeni care construiesc în Oradea se orientează în special pe ansambluri rezidenţiale cu locuinţe şi spaţii
comerciale sau birouri.
„Din experienţa noastră şi
din ceea ce am discutat cu clienţii, Oradea este văzută şi probabil şi este oraşul cu potenţialul cel mai mare din arealul de
investiţii a clujenilor, ţinând cont
de faptul că Clujul este un oraş
tot mai blocat din punctul acesta de vedere, adică este tot mai
greu să cumperi. Vedem că ne
sună clujenii, ca agenţie imobiliară şi doresc în special locaţii
ultracentrale şi centrale, iar investitorii care construiesc, dezvoltatorii, îşi doresc să ridice
clădiri de tip condominiu (ansambluri imobiliare alcătuite din
apartamente de locuinţe şi spa-

MIHAI POP | agent
imobiliar
„Oradea e văzută, din ce spun
clujenii, ca ﬁind Clujul de
acum 4 ani, cu oportunitățile
pe care le-au exploatat cei
care au investit acum patru
ani în Cluj. Orașul e, din punct
de vedere turistic foarte
atractiv și e atractiv și pentru
clujeni, și să vină să
investească, dar și să se
bucure de un city-break care
are de toate: mâncare bună,
o arhitectură extraordinară,
Băile Felix proaspăt renovate,
foarte aproape“
Tot mai mulți clujeni aleg Oradea pentru a investi într-un imobil, văzând în orașul învecinat un mare potențial de dezvoltare a afacerilor

ţii comerciale sau birouri – n.
red.)”, a aﬁrmat Mihai Pop, pentru monitorulcj.ro.

Penthouse în Oradea,
echivalentul unui
apartament cu 2 camere în
Cluj-Napoca
Potrivit acestuia, începând
cu primele luni ale acestui an,
tot mai mulţi clienţi îşi vând
din proprietăţile din Cluj şi investesc în locuinţe mai valoroase în Oradea. Unii ajung să
se mute în acestea, alţii să le
închirieze în regim hotelier, care le poate aduce venituri de
până la 1.000 de euro pe lună,
în sezonul cald.
„Eu zic că de pe la începutul anului s-a simţit acest fenomen, dar după luna mai, iunie,
se simte tot mai activ. Avem
dezvoltatori cu are lucrăm şi
care ne povestesc că vin clujeni care au vândut un apartament cu două camere şi au
cumpărat în Oradea un penthouse, de exemplu. Sunt şi care
se mută, sunt care vând un a-

partament pe care îl au de exemplu la închiriat în Cluj şi preferă să cumpere ceva mult mai
valoros în Oradea, care poate
ﬁ exploatat foarte bine, pentru
că noi aici avem şi companii
care se ocupă de exploatarea
apartamentelor: de închiriere,
de curăţenie, de găsirea de clienţi, şi pot să aducă o redevenţă foarte bună. Un apartament
cu două camere în Oradea produce pe perioada verii peste
1.000 de euro pe lună din exploatare de tip Airbnb (regim
hotelier – n.red.)”, a mai precizat expertul în imobiliare.

Oradea, cea mai
la îndemână opţiune
Clujenii investesc în Oradea deoarece aceasta a ajuns,
în ultimii ani, în topul celor
mai dezvoltate oraşe din România, având infrastructură şi
două mari capitale europene
la câteva ore distanţă: Budapesta şi Viena.
„Pot să spun că Oradea este
unul din puţinele oraşe care au

intrat în lista oraşelor verzi la nivel european anul trecut. Eforturile administraţiei locale făcute în ultimii zece ani atunci când,
ca investitor, îţi doreşti să te uiţi
în jur: nu mai pot să investesc
în Cluj, mă decid să mă retrag
din Cluj, că e foarte aglomerat
şi îmi doresc să mă pun într-o
localitate din apropiere. Dacă
vreau să investesc, mă uit unde
pot, iar Oradea este în topul oraşelor din România la dezvoltare,
are infrastructură, e un oraş foarte curat, e un oraş renovat. Atunci,
unde să investeşti? Bistriţa e încă departe, Zalău, Baia Mare, Satu Mare încă sunt departe, Oradea e aproape, e o oportunitate,
e conectată deja la autostrada
europeană, ajungi în Budapesta
în două ore şi jumătate, ajungi
la Viena în maxim cinci ore. E
un punct incredibil pentru toată
lumea”, a declarat Mihai Pop.
Mulţi dintre clujenii care investesc în Oradea văd oraşul ca
pe o oază de linişte şi calm, în
antiteză cu agitaţia şi ambuteiajele din oraşul de pe Someş.

Viaţa de zi cu zi poate ﬁ şi cu
20% mai ieftină la Oradea, a
mai arătat Mihai Pop.

O oază de linişte pentru
clujenii sătui de zgomot
„E un oraş care străluceşte,
oamenii care văd şi care au potenţial vor să îşi pună banii
într-un loc de încredere. E un
loc bun nu numai să investeşti,
dar şi să trăieşti. Să locuiască
în Oradea este considerat de
clujeni o oază de linişte, de
calm, de lipsă de ambuteiaje.
Clujul are o infuzie de capital
lunară pe tot ceea ce înseamnă IT, care nu se compară decât cu Bucureştiul. Implicit, ﬁind salariile mai mici, ﬁind sursele de venit mai mici, trebuie
să se plafoneze totul la capacitatea de cumpărare a orădenilor, dar calitatea este foarte bună”, a conchis acesta.

Oradea, în plin
boom imobiliar
Prețurile imobiliarelor se
aﬂă pe o pantă ascendentă în

Oradea astfel încât cei care au
investit în ultimii ani în apartamente de locuit pot trage foloasele acum: un apartament
cumpărat în 2018 cu 42.000 de
euro poate ajunge acum la
64.000 de euro.
„Mai sunt oameni din Baia
Mare, Satu Mare care investesc
în Oradea, oameni care au un
potențial ﬁnanciar mai mare,
pentru că văd oportunitatea de
a investi într-un loc în care apartamentele cresc ca valoare
și au crescut în ultimii trei-patru ani de multe ori. Dacă în
2018 puteai să cumperi un
studio de 46 de metri pătrați
cu 42.000 de euro, caz în care plăteai toată suma, sau cu
46.000, dacă îți luai un credit
bancar, azi a ajuns să coste
64.000 acel studio la fel. A crescut foarte bine piața, e adevărat că are un impact și creșterea
prețurilor la materiale de astăzi,
dar piața a crescut în Oradea
în ultimii trei ani indiferent de
ce s-a întâmplat”, a explicat expertul în imobiliare.
PUBLICITATE

Mesaje false transmise pe internet în numele ANAF
Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală atenţionează contribuabilii că
mai multe mesaje false au
fost trimise în numele
agenţiei, în care se utilizează inclusiv numărul
de telefon şi adresa poştală a instituţiei.
ANAF atenţionează asupra
unor emailuri false transmise
în numele agenţiei. În mesajele respective, contribuabilii
sunt anunţaţi că mai au impozite restante de plată şi să
vireze banii cât mai repede.
„Emailuri false în numele
ANAF! Nu deschideţi emailurile provenite de la info@anaf.
ro! Agenţia Naţională de Administrare Fiscală informează contribuabilii asupra unui
val de mesaje transmise prin
email, care utilizează denumirea, precum şi coordonatele instituţiei (număr telefon,
adresa poştală). Precizăm că

ANAF nu are deschisă adresa de email INFO@ANAF.RO.
Persoanelor juridice, dar
şi celor ﬁzice, care recepţionează aceste mesaje, în care sunt informate despre discrepanţe în evidenţa ﬁscală,
le recomandăm SĂ NU DESCHIDĂ MESAJELE ŞI NICI
DOCUMENTELE ATAŞATE
acestora”, au transmis reprezentanţii ANAF.
Reprezentanţii Directoratului Naţional de Securitate
Cibernetică au primit multiple notiﬁcări despre emailurile false şi ﬁind luna securităţii cibernetice, au oferit câteva explicaţii cu privire la aceste mesaje, dar şi sfaturi
pentru protecţia datelor.
„Echipa DNSC a primit multiple notiﬁcări în ultimele ore
despre un val de e-mail-uri maliţioase primite de utilizatori
din România, care impersonau
Agenţia Naţională de Adminis-

trare Fiscală. Mesajele aveau 2
ﬁşiere .xlsx ataşate, care, odată descărcate şi accesate pe dispozitiv, puteau duce la infectarea acestuia cu malware.
Suntem în Luna Europeană
a Securităţii Cibernetice, al cărei motto reprezintă principalul sfat în acest caz: «Gândeşte, înainte de click!». Nu accesaţi ataşamentele respective şi
ignoraţi acest e-mail. În cazul

în care deja este prea târziu şi
aţi făcut deja acest lucru, recomandăm scanarea dispozitivului cu o soluţie antivirus şi îndepărtarea malware-ului.
ANAF a publicat recent un
mesaj de avertizare pe canalele oﬁciale, avertizând utilizatorii să nu dea curs unor
astfel de solicitări venite prin
email”, au transmis reprezentanţii DNSC.

6 CULTURĂ

monitorulcj.ro | miercuri, 20 octombrie 2021
PUBLICITATE

PUBLICITATE

Show-ul lui
Sergei Polunin,
pe TIFF Unlimited
Spectacolul dat în premieră de dansatorul Sergei Polunin
la Festivalul Internaţional de Film Transilvania a fost lansat
pe platforma TIFF Unlimited

PUBLICITATE

Spectacolul de dans
pe care celebrul dansator
Sergei Polunin l-a susţinut ca invitat special al
Festivalului Internaţional
de Film Transilvania
a fost difuzat online,
în premieră, pe platforma
de streaming TIFF
Unlimited, de Ziua
Mondială a Baletului.
Show-ul Sergei Polunin
Up, Close and Personal, înregistrat în decorul impresionant al Castelului Bánffy din
Bonţida, în prezenţa a peste
2.000 de spectatori, poate ﬁ
văzut gratuit începând de
marți, cu ora 12.00, de oriunde din lume, pe platforma
TIFF Unlimited.
La TIFF 2021, Sergei Polunin a electrizat publicul
dansând în Sacré, o coregraﬁe a artistei japoneze Yuka
Oishi, bazată pe Ritualul primăverii, de Igor Stravinski,
şi inspirată de stilul dansatorului Vaslav Nijinski. După o discuţie pe scenă, în care a oferit detalii despre parcursul său artistic atipic, Polunin le-a oferit spectatorilor prezenţi la Bonţida o surpriză memorabilă, dansând
pe melodia Take Me to Church a lui Hozier.

Polunin, impresionat
de primirea de la Cluj
Întâlnirile cu iubitorii de
dans, cu tinerii balerini prezenţi la masterclass-ul său şi
cu spectatorii documentarului Dancer au fost memorabile şi pentru Sergei Polunin,
care s-a declarat impresionat
de primirea de la Cluj. „Ca artist, urci pe scenă pentru public. Eu sunt destul de timid,
îmi place energia pe care mi-o
transmite publicul, dar nu atât de mult şi atenţia pe care

Zece zile de premiere și peste 100.000
de cinefili, la TIFF 2021
Ediţia aniversară a celui mai mare festival de ﬁlm din România
s-a încheiat pe 1 august, după zece zile marcate de premiere
absolute, zeci de proiecţii sold-out, întâlniri cu cei peste 1.000
de invitaţi și un număr impresionant de spectatori.
Peste 100.000 de iubitori de cinema au sărbătorit #împreunăprinﬁlm întoarcerea în sălile de cinema la împlinirea a 20 de
ani de TIFF, transformând ediţia din acest an în cel mai amplu
eveniment organizat la noi în ţară de la începutul pandemiei.
Peste 93.000 de plătitori de bilete au urmărit, în cele 17 locaţii în aer liber și în interior, selecţia de 179 de ﬁlme venite
din 47 de ţări. Lor li s-au alăturat spectatorii prezenţi la concertele, masterclass-urile, și întâlnirile cu profesioniștii din
industrie, organizate cu intrare liberă – în total, peste
100.000 de participanţi.
Întâlnirea cu starul Sergei Polunin, invitatul special TIFF
2021, s-a aﬂat în topul celor mai atractive evenimente.
Show-ul susţinut de dansatorul ucrainean la Castelul Bánffy
din Bonţida a impresionat audienţa și a stabilit recordul de
încasări din acest an.
o primesc. Pe scenă, însă, strălucesc şi acolo simt că mi-e
locul”, a mărturisit artistul,
care şi-a continuat ulterior călătoria prin România.
Născut în 1989 în Ucraina,
Sergei Polunin a devenit, la
vârsta de 19 ani, cel mai tânăr prim-balerin din istoria
London Royal Ballet. Apreciat pentru geniul artistic, tehnica fenomenală şi prezenţa
scenică hipnotizantă, artistul
s-a remarcat pe marile scene
ale lumii. A dansat pe scena
Teatrului Balşoi din Moscova,
la Scala din Milano, Teatrul
Stanislavski, Opera Naţională din Paris, iar în prezent este invitat permanent al The
Bavarian State Ballet din Munchen şi călătoreşte în jurul lumii cu spectacolele produse
de Polunin Ink, compania de
dans pe care a fondat-o.
Spectacolul de la Cluj a fost
prezentat de Polunin Ink. şi
PiArt Vision.

Filmele de la TIFF 2021
pot ﬁ văzute online
O serie de ﬁlme de la TIFF 2021 pot ﬁ văzute deja pe

unlimited.tiff.ro: serialul rusesc Şase locuri goale/ Six
Empty Seats, ajuns la episodul 7, The Whaler Boy (câştigătorul Trofeului Transilvania), Marygoround (Competiţie), Los inocentes, Lobster
Soup (Focus Spania).
TIFF Unlimited (unlimited.tiff.ro) e cinema-ul alternativ de acasă, cu ﬁlme independente, premiate, semnate de cineaşti care provoacă şi inspiră. Selecţia include ﬁlme-reper de François
Truffaut, David Lynch, Xavier Dolan, Abbas Kiarostami,
Claude Chabrol, dar şi titluri
premiate la TIFF sau în alte
mari festivaluri. Periodic, cineﬁlii au parte de surprize:
parteneriate cu festivaluri,
colecţii de interviuri InspiraTIFF, premiere gratuite, teatru şi gale live.
Platforma e disponibilă online şi în aplicaţiile iOS şi Android (mobile şi TV) şi poate
ﬁ accesată pe bază de abonament lunar sau anual, doar
de pe teritoriul României.
Foto: Spectacolul de dans pe care
celebrul dansator Sergei Polunin
l-a susţinut ca invitat special
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Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, extins.
Are zeci de săli de clasă şi laboratoare.
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca a fost extins. Şcoala are un nou corp de clădire modern,
cu 33 de săli de clasă, 9 laboratoare şi o sală de sport modernă.
Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro
Un nou corp de clădire cu
33 de săli de clasă şi 9 laboratoare plus o sală de sport
extinsă şi modernizată la
Liceul Teoretic „Onisifor
Ghibu” va intra în faza de
recepţie a lucrărilor la sfârşitul acestei luni.
„Investiţia în educaţie este cea mai sigură investiţie
din lume întrucât este lipsită
de grija falimentului!”, a susţinut Emil Boc.

Descrierea investiţiei
Primarul Emil Boc a prezentat şi o scurtă descriere a investiţiei, în anunţul pe care l-a
făcut pe pagina sa de Facebook:
• redistribuirea unor funcţiuni în imobilul existent
• echiparea clădirii existente
cu facilităţi pentru persoane
cu dizabilităţi: rampe, grup
sanitar pe ﬁecare nivel şi ascensor cu cabină
• extinderea imobilului cu spaţii de învăţământ cu un corp nou

A fost ﬁnalizată o nouă clădire în incinta Liceului Teoretic Oniﬁsor Ghibu Cluj, cu 33 de săli şi 9 laboratoare

• înlocuirea ﬁnisajelor la corpurile de clădiri existente
• înlocuirea integrală a instalaţiilor sanitare, electrice, încălzire în imobilele
existente
• sisteme de climatizare (încălzire, ventilare, răcire) şi alimentare cu apă
• instalarea unui sistem de
management energetic integrat de tip BEMS
• extinderea zonei anexelor
sălii de sport

Lucrări de modernizare
la 5 şcoli din Cluj-Napoca
Pentru creşterea eﬁcienţei
energetice au fost instalate surse de energie regenerabilă: panouri fotovoltaice pentru producere de energie electrică şi
panouri solare pentru producere de apa caldă menajeră.
În prezent, în municipiul
Cluj-Napoca se lucrează la 5
şcoli cu 4 corpuri noi, 90 de
săli de clasă şi laboratoare, 3
săli de sport noi, pentru asi-

gurarea unui proces educaţional de cea mai înaltă calitate pentru elevii clujeni.
Valoarea investiţiei este de 6
milioane de euro, iar resursele
ﬁnanciare provin din fonduri
europene prin POR 2014-2020.

Şcolile, printre
priorităţile Clujului
Şcolile sunt o prioritate în
următorii ani, ﬁind în lucru
10 concursuri de soluţii pentru modernizarea unor clădiri

şi a spaţiilor adiacente şcolilor din Cluj-Napoca, potrivit
directorului de dezvoltare al
primăriei, Ovidiu Cîmpean.
„Vrem că ne aliniem şi strategiei Uniunii Europene cu privire la reabilitarea clădirilor
publice şi rezidenţiale şi aici
pregătim o serie de concursuri,
avem în lucru patru şcoli, tot
din fonduri europene: Colegiul
Tehnic Ana Aslan, Liceul Onisifor Ghibu, dar vrem să pregătim, în premieră pentru Ro-

mânia, 10 concursuri internaţionale de soluţii pentru modernizarea şcolilor şi liceelor
din Cluj-Napoca. Acestea pot
aduce o calitate deosebită în
amenajarea infrastructurii educaţionale. În aceste concursuri
vom aborda şi spaţiul adiacent
a acelor şcoli, astfel încât să
creştem accesibilitatea şi siguranţa, astfel încât să nu mai
avem accidente în jurul şcolilor”, declara acesta, în urmă
cu un an.
PUBLICITATE

Cum poţi obţine bani
de căldură de la primărie?
Primăria Cluj-Napoca oferă
compensaţii pentru cei care
nu au posibilitatea să îşi
achite facturile la curent
şi gaz în sezonul rece.
Primăria municipiului
Cluj-Napoca a anunţat demararea programului de distribuire
şi preluare a cererilor pentru
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.
Aceste ajutoare se acordă
în conformitare cu Legea nr.
226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil
de energie.
Pot ﬁ acordate două tipuri
de ajutoare:
a. ajutoare pentru încălzirea
locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică,
combustibili solizi şi/sau petrolieri, acordate pe perioada sezonului rece (noiembrie 2021 –
martie 2022)
b. supliment pentru energie, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, acordat lunar, pe tot parcursul anului, începând cu noiembrie 2021.
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru utilizatorii de
energie termică furnizată în sistem centralizat ajutorul pentru
încălzirea locuinţei se acordă în

baza venitului mediu net lunar
pe membru de familie sau al
persoanei singure, procentual,
prin raportare la o valoare de
referinţă calculată lunar, în limita consumului mediu stabilit pe tipuri de apartament şi zonă de temperatură şi în funcţie
de preţul local al energiei termice facturate populaţiei (La
Cluj-Napoca – 242 lei/Gcal.,
conform HCL nr. 653/01.08.2018),
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru utilizatorii de
energie electrică, gaze naturale
şi combustibili solizi/petrolieri,
ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei
singure, procentual, prin raportare la o valoare de referinţă care nu poate ﬁ mai mică de 250
lei/lună (pentru gaze naturale),
500 lei/lună (pentru energie
electrică) şi 30 lei/lună (pentru
combustibili solizi şi/sau petrolieri), respectiv:
¤ Clujenii care au venit mediu
sub 200 de lei primesc un procent de compensare de 100%;
¤ Cei cu venituri între 200,1 –
320 lei primesc o compensaţie
de 90%;
¤ La venitul mediu de 320,1 –
440 lei compensaţia poate ajunge până la maximum 80%;
¤ Cei care câştigă 440,1 – 560

lei primesc o compensaţie de
maxim 70%;
¤ Dacă ai venitul 560,1 – 680
lei poţi să beneﬁciezi de o compensaţie de maxim 60%;
¤ 680,1 – 920 lei venit – compensaţie maximă 50%;
¤ 920,1 – 1.040 lei venit – compensaţie maximă 40%;
¤ 1.040,1 – 1.160 lei venit –
compensaţie maximă 30%;
¤ 1.160,1 – 1.280 lei venit –
compensaţie maximă 20%;
¤ 1.280,1 – 1.386 lei venit –
compensaţie maximă 10%;
¤ 1.280,1 – 2.053 (în cazul persoanei singure) – compensaţie
maximă 10%.
Stabilirea dreptului se face o
singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând
cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii
respective, iar pentru cei care
au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare.
VEZI TOATE INFORMAȚIILE AICI

La ENGIE, alegi cum ōLGHXQGH
YUHLVÅSOÅWHōWLIDFWXULOH
(VWHXōRUVLJXUōLUDSLGLQGLIHUHQW
FHPHWRGÅGHSODWÅSUHIHUL
• Online, pe engie.ro
Ÿ'LQFRQWXOWÅXRQOLQHSHHQJLHUR
Ÿ3ULQDSOLFDŏLDPRELOÅHQJLHPRELOH
Ÿ3ULQWUDQVIHUEDQFDUIRORVLQGōL
VHUYLFLXOGHGHELWGLUHFW
ŸQFHQWUHOH(1*,(GHUHODŏLLFOLHQŏL
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Bulgaria, condamnată
pentru sancţiuni împotriva
unei judecătoare
Bulgaria a fost condamnată
marţi de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului
(CEDO) pentru că a declanşat urmăriri disciplinare
împotriva unei judecătoare
care critica guvernul
şi Consiliul Superior
al Magistraturii (CSM),
pentru a o „sancţiona” şi
„intimida”, informează AFP.
„Aleasă în 2009 preşedinte al Uniunii Judecătorilor
din Bulgaria (UJB), principala asociaţie profesională
de magistraţi, Miroslava Stefanova Todorova a criticat în
mai multe rânduri acţiunile
CSM, printre care unele numiri de preşedinţi de jurisdicţii, precum şi politica guvernamentală în materie de
justiţie”, precizează CEDO
într-un comunicat.
La scurt timp, CSM i-a reproşat Miroslavei Stefanova
Todorova întârzieri în analizarea dosarelor juridice şi ea
s-a pomenit cu salariul redus,
apoi a fost retrogradată pentru o durată de doi ani, după
ce a fost cât pe ce să ﬁe revocată şi a fost privată de remunerare timp de un an.
„Scopul principal al urmăririlor disciplinare angajate împotriva reclamantei”,
foarte mediatizată la acea
vreme, şi al sancţiunilor impuse de CSM „nu era de a
asigura respectarea termene-

lor pentru ﬁnalizarea dosarelor, ci cel de a o sancţiona
şi intimida” pe Miroslava Stefanova Todorova, din cauza
„luărilor sale de poziţie critice faţă de CSM şi puterea
executivă”, a apreciat CEDO
în decizia sa.
„Urmăririle disciplinare îndreptate împotriva ei şi sancţiunile care i-au fost impuse
au constituit o ingerinţă în exercitarea dreptului său la libertate de exprimare, (ingerinţă) care nu era necesară
într-o societate democratică”,
a subliniat CEDO, cu sediul
de la Strasbourg.
„CSM a dat dovadă de o
severitate aparte la adresa celei vizate, ordonând iniţial revocarea ei”, în ﬁnal anulată,
a continuat CEDO, o sancţiune de o „severitate excepţională” şi „disproporţionată”,
denunţată de „o mare parte
a comunităţii judiciare şi juridice din Bulgaria, de ministrul justiţiei, de mass-media,
de ONG-uri”, precum şi de
„organizaţii internaţionale”.
„Dorinţa de a utiliza procedura disciplinară cu titlu de
represalii pentru luările de poziţie ale reclamantei este cu
precădere preocupantă”, au
mai subliniat judecătorii paneuropeni, care au condamnat Soﬁa la plata sumei de
1340 de euro reclamantei cheltuieli de judecată.

Preşedintele Cehiei,
prea bolnav pentru
a-şi îndeplini atribuţiile
Preşedintele ceh Milos
Zeman este prea bolnav în
acest moment pentru a-şi
putea îndeplini atribuţiile,
a aﬁrmat luni preşedintele
Senatului ceh, Milos
Vystrcil, citând un raport
al Spitalului militar central, unde şeful statului
este internat la terapie
intensivă de peste o săptămână, informează Reuters.
„În opinia spitalului, dat
ﬁind bolii mai vechi de care
suferă preşedintele Zeman,
prognosticul pe termen lung
este extrem de incert şi astfel
posibilitatea ca el să revină la
lucru în următoarele săptămâni este evaluată ca improbabilă”, a notat preşedintele
Senatului ceh.
Parlamentul trebuie de aceea să ia în discuţie activarea clauzei constituţionale care delegă altor oﬁciali atribuţiile preşedintelui, inclusiv numirea unui nou şef de guvern
după alegerile din 8-9 octombrie, a menţionat Vystrcil.
Pentru aceasta ar ﬁ nevoie de acordul ambelor camere ale legislativului, noua Ca-

meră a deputaţilor urmând să
se reunească pentru prima dată pe 8 noiembrie.
În vârstă de 77 de ani, Zeman a fost spitalizat duminica trecută şi a primit îngrijiri
medicale la terapie intensivă
din cauza unor complicaţii legate de o afecţiune cronică, a
aﬁrmat directorul Spitalului
Militar Central ceh, Miroslav
Zavoral.
„Nu am autorizaţie din partea preşedintelui să comunic
diagnosticul”, a declarat directorul spitalului.
Este cunoscut însă cu preşedintele ceh, în vârstă de
77 de ani, suferă de mai
multe afecţiuni, printre care şi o neuropatie diabetică
din cauza căreia este nevoit să de deplaseze într-un
scaun rulant.
Spitalizarea lui Zeman
survine a doua zi după alegerile legislative, încheiate
cu înfrângerea partidului
ANO al premierului în exerciţiu Andrej Babis. Înainte
să fie transportat la spital,
Zeman a avut o scurtă discuţie cu Babis.

CRIZA UE CU POLONIA

Şefa CE avertizează Polonia,
Morawiecki denunţă „şantajul”
Polonia se află de câţiva ani în conflict cu Bruxellesul cu privire la reformele
judiciare puse în aplicare de partidul populist de dreapta Lege şi Justiţie
Preşedinta Comisiei
Europene, Ursula von der
Leyen, a avertizat marţi,
la Strasbourg, că executivul UE va acţiona pentru
a apăra 'valorile comune'
ale Uniunii Europene,
după decizia Tribunalului
constituţional polonez
care contestă primatul
dreptului european, relatează AFP şi dpa.
„Nu putem şi nu vom permite ca valorile noastre comune să ﬁe puse în pericol.
Comisia va acţiona”, a declarat Ursula von der Leyen în
Parlamentul European, în prezenţa prim-ministrului polonez Mateusz Morawiecki.
„Sunt profund îngrijorată.
Această decizie (a Tribunalului constituţional polonez,
n.red.) pune sub semnul întrebării fundamentele Uniunii
Europene. Este o provocare
directă la adresa unităţii ordinii legale europene”, a mai
spus şefa Comisiei.

Infringementul şi
Articolul 7, luate în calcul
Ea a aﬁrmat că există trei
opţiuni: deschiderea unor noi
proceduri de infringement, declanşarea noului mecanism de
protecţie pentru suspendarea
plăţii fondurilor către Varşovia,
sau recurgerea la procedura din
Articolul 7 al Tratatului UE care ar putea duce la privarea Poloniei de dreptul de vot.
În replică, Mateusz Morawiecki, venit să se exprime
în hemiciclul de la Starsbourg, a spus că Polonia respinge „şantajul” Uniunii Europene, şi a aﬁrmat că, pentru ţara sa, Constituţia rămâne „legea supremă”.
„Resping acest limbaj al ameninţărilor sau al coerciţiei (...)

Bruxellesul cu privire la reformele judiciare controversate puse în aplicare de partidul populist de dreapta Lege şi Justiţie (PiS).
Conﬂictul a culminat recent prin decizia din 7 octombrie a Tribunalului constituţional polonez, care a declarat
anumite articole din tratatele
UE ca „incompatibile” cu Constituţia ţării.
Executivul UE, în calitate
de gardian al tratatelor, îşi pregăteşte riposta.

Incertitudini privind
planul de relansare
al Poloniei
Șefa CE avertizează Polonia că UE nu va permite punerea în pericol
a valorilorcomune, Morawiecki denunță șantajul

Şantajul devine o metodă obişnuită a anumitor state membre, nu aceasta este baza democraţiei”, a criticat Morawiecki
într-un discurs de 30 de minute aclamat de susţinătorii săi.

Premierul polonez,
replici acide
Potrivit EFE, premierul polonez a insistat că „dreptul UE
nu primează în faţa normelor
naţionale şi acest lucru se aplică în toate statele membre”.
„Ţările sunt suveranul european, sunt gardianul Tratatelor şi statele membre sunt cele care stabilesc competenţele
în interiorul UE. În cadrul Tratatelor am oferit numeroase
competenţe Uniunii Europene,
dar nu pe toate. Sunt multe
aspecte ale dreptului care continuă să ﬁe de competenţa statelor membre”, a insistat el.
Morawiecki a pus totodată
accentul pe „diferenţele” pe care le face UE între statele membre şi a dat asigurări că Polonia vede „împărţirea între ţări
tari şi slabe, noi şi vechi”. „Din

nefericire, vedem diferenţa dintre cei mai buni şi cei mai răi
(...) o Europă cu două viteze.
(...) A ne preface că nu există
probleme are efecte nefaste. Cetăţenii nu sunt nici orbi şi nici
surzi, îşi vor pierde încrederea”, a aﬁrmat el, care a insistat totodată asupra îndelungatei tradiţii democratice a Poloniei şi asupra voinţei ţării sale
şi a cetăţenilor ţării sale de a
continua să facă parte din UE.
Premierul polonez a mai spus
că în Polonia există o majoritate proeuropeană, care este prezentă şi în guvernul de la Varşovia, însă a avertizat că aceasta „nu risipeşte îndoielile cu privire la calea pe care se îndreaptă UE”. În ciuda criticilor, Morawiecki şi-a încheiat discursul
pe un ton conciliant: „Trăiască
Uniunea Europeană, trăiască ţările suverane, trăiască Europa,
cel mai bun loc din lume”.

Polonia, conﬂict deschis
cu Bruxellesul
Polonia se aﬂă de câţiva
ani în conﬂict deschis cu

La Luxemburg, întrebat
despre planul de relansare şi
rezilienţă al Poloniei, comisarul european pentru justiţie,
Didier Reynders, a indicat
marţi că executivul UE aşteaptă „un mesaj clar” din partea
Varşoviei cu privire la reformele judiciare.
„Vom continua să dezbatem acest plan. Trebuie să
existe în acelaşi timp investiţii şi reforme, iar aceste reforme vizează independenţa justiţiei, deci aşteptăm un mesaj
clar în domeniu. Analiza va
continua', a declarat el la sosirea la o reuniune ministerială europeană.
La rândul său, ministrul de
externe luxemburghez Jean
Asselborn a avertizat că sfârşitul statului de drept ar însemna sfârşitul Europei. „Europa nu va digera sfârşitul statului de drept. Europa va muri dintr-o astfel de evoluţie...
Europa s-a construit pe democraţie, libertate, respect şi pe
statul de drept”, le-a declarat
el reporterilor înaintea reuniunii de la Luxemburg, potrivit Reuters.
PUBLICITATE
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La un an după ce au fost interzise, trotinetele
electrice reintră în legalitate în Copenhaga
Copenhaga, care a interzis trotinetele electrice folosite în regim de gratuitate, va reintroduce
aceste mijloace de transport cu condiţia respectării unor reguli stricte
Municipalitatea din
Copenhaga, care a interzis
anul trecut trotinetele
electrice folosite în regim
de gratuitate, a căror utilizare a devenit controversată în cele mai multe dintre metropolele lumii, va
reintroduce aceste mijloace de transport cu condiţia
respectării unor reguli
stricte, au precizat luni
reprezentanţii unor servicii din cadrul primăriei
locale, potrivit AFP.
„Primele trotinete sunt aşteptate astăzi pe străzi. Noutatea este că ele nu pot ﬁ
închiriate din centrul oraşului şi trebuie să ﬁe parcate
în zone rezervate în acest
scop la ﬁnalul deplasării”,
au explicat departamentele
tehnice şi de mediu din cadrul municipalităţii daneze
într-un comunicat.

Amenzi dure
pentru utilizatori
În octombrie 2020, utilizarea trotinetelor electrice a fost
interzisă în oraş. Ele vor reveni începând de astăzi în
centrul istoric al oraşului, precum şi în cartierele adiacen-

Copenhaga, care a interzis trotinetele electrice, va reintroduce aceste mijloace de transport, cu reguli stricte

te, dar nu vor putea ﬁ parcate în aceste zone decât temporar, perioadă în care contorul va continua să înregistreze durata de utilizare.
Utilizatorii care încalcă această măsură şi îşi parchează trotinetele în afara celor
240 de zone speciale riscă o
amendă de 45 de euro (338
de coroane daneze).
Utilizarea trotinetelor electrice este contestată în multe
metropole din cauza coabitării diﬁcile dintre utilizatorii acestui mijloc de transport, pi-

etoni şi biciclişti în spaţiile urbane limitate.
„În trecut, ne-am confruntat cu mari probleme în
ceea ce priveşte trotinetele
electrice abandonate în intersecţii, pe trotuare sau pe
pistele de biciclete, îngreunând deplasarea în oraş a
rezidenţilor din Copenhaga.
Noile reguli ar trebui să pună punct unor astfel de probleme”, a subliniat Jesper
Borch, un responsabil din
cadrul serviciilor tehnice,
citat în comunicat.

Pandemia de coronavirus are un impact
negativ asupra libertăţii presei
Amnesty International
a avertizat comunitatea
internaţională că pandemia de coronavirus ameninţă libera exprimare şi
difuzarea de informaţii de
către mass-media independente, relatează marţi DPA.
„Dreptul la libertatea de
exprimare a fost atacat la nivel global în contextul pandemiei de COVID-19 şi au crescut pericolele reprezentate de
criza sănătăţii publice”, a declarat marţi organizaţia.
„Libertatea de exprimare
este de o importanţă vitală
întrucât un ﬂux liber de informaţii corecte, bazate pe
dovezi şi în timp util creşte
gradul de conştientizare despre riscurile asupra sănătăţii
şi modul de prevenire şi de
gestionare a acestora”, notează Amnesty.
Ca urmare a măsurilor represive guvernamentale, mulţi oameni au rămas fără acces la informaţii despre coronavirus şi prin urmare, nu au
ştiut cum să se protejeze pe
ei înşişi şi pe cei din jurul lor,
adaugă ONG-ul.
Raportul evidenţiază suprimarea de către China a informaţiilor despre coronavirus

ca un exemplu deosebit de letal. Încă din decembrie 2019,
personal medical şi cetăţeni
jurnalişti din oraşul chinez
Wuhan au încercat să atragă
atenţia asupra izbucnirii maladiei atunci necunoscute. În
loc să ﬁe ascultaţi, ei au fost
urmăriţi penal de către guvern
pentru acţiunile lor, se arată
în raportul Amnesty.
Până în februarie 2020,
5.511 persoane care au publicat informaţii despre focarul
de COVID-19 au fost investigate pentru „fabricare şi răspândire deliberată a informaţiilor false şi dăunătoare”, potrivit Amnesty International.

Distribuţia incorectă
a vaccinurilor încalcă
drepturile omului
Amnesty International acuză ţările bogate şi companiile
farmaceutice de încălcări ale
drepturilor omului în legătură
cu distribuţia incorectă a vaccinurilor, relatează DPA.
Faptul că ţările bogate acumulează vaccinuri împotriva
coronavirusului în timp ce milioane de oameni din ţările mai
sărace aşteaptă şansa de a ﬁ
vaccinaţi este inacceptabil, a
declarat secretarul general al

Amnesty International Agnes
Callamard într-un brieﬁng al
asociaţiei jurnaliştilor ACANU
vineri la Geneva.
Ea a criticat pe nume companiile farmaceutice BioNTech, Pﬁzer, Moderna şi Johnson & Johnson, pe care le-a
acuzat că păstrează vaccinurile în cantitate foarte mică din
lăcomie şi proﬁt pentru a putea să obţine preţuri ridicate.
Callamard a cerut companiilor să renunţe la patente şi
să permită mai multor ﬁrme
să producă vaccinuri. De asemenea, ele ar trebui să lase
cel puţin jumătate din producţia lor la preţ de cost pentru
ţările mai sărace. Ea a cerut
de asemenea ca guvernele să
transfere imediat stocurile lor
către ţările mai sărace.
Potrivit companiei de analiză a datelor Airﬁnity, termenul de valabilitate a peste 100
milioane de doze de vaccin
anti-COVID-19 la nivel mondial va expira la sfârşitul anului.
Dacă nu sunt redistribuite de urgenţă, vaccinurile
se vor pierde. Peste 40%
din aceste doze de vaccin
se află în UE, a raportat
compania la începutul acestei săptămâni.

Sute de accidente
provocate de trotinete
Potrivit estimărilor, 300 de
accidente asociate trotinetelor electrice au fost înregistrate în Copenhaga în anul 2019.
În Danemarca, purtarea
căştii de protecţie va ﬁ obligatorie pentru utilizatorii de
trotinete electrice începând
din ianuarie 2022.
În alte oraşe din lume, printre care şi Paris, viteza trotinetelor electrice este în prezent
limitată la 20 de kilometri pe
oră. Singapore a decretat la

rândul său în 2019 interzicerea trotinetelor pe trotuare, urmând exemplul Germaniei şi
Franţei.La Montreal, trotinetele electrice au devenit indisponibile în oraş la ﬁnalul unei
perioade de testare care s-a încheiat printr-un eşec, întrucât
utilizatorii acestui mijloc de
transport nu au respectat normele lor de folosire.

Trotinetele, interzise
pe timp de noapte la Oslo
Persoanele aﬂate în Oslo
nu vor mai putea închiria tro-

tinete electrice între orele
23:00 şi 5:00 ca urmare a numărului mare de accidente.
Consiliul municipal a luat această decizie în iulie și a intrat în vigoare la începutul
lunii septembrie.
Potrivit medicilor de la Spitalul Universitar din Oslo, printr-o astfel de interdicţie ar ﬁ
putut ﬁ prevenite sute de răniri pe perioada verii.
Mai multe companii de
închiriere au luat deja decizia de a menţine parcate trotinetele electrice în nopţile
din weekend sau de a introduce limite de viteză când
este întuneric.
Dintre toate oraşele importante din Europa, Oslo
deţine cel mai mare număr
de trotinete electrice pe cap
de locuitor, conform datelor
NTB. Numărul acestora a
crescut cu aproape un sfert
până la aproximativ 25.700
în ultimele trei luni, conform relatării.
Cel puţin două treimi dintre trotinetele electrice urmează să dispară de pe
străzi, numărul acestora urmând să fie redus la 8.000,
conform hotărârii.
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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, judeţul 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. (4.7)
¤ 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.
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ÎNCHIRIERI

SC Agomec Avrig,

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

GARSONIERE

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.

S.C. ARTIZAN IMOBIL S.R.L. pentru Rus Ioan Petru, Perșa Radu, Perșa Timea-Magdalena, în calitate de titulari, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru parcelare si construire ansamblu de locuinţe colective“, în Florești,
str. Tineretului, CF 69281, 50756, jud. Cluj.
Prima versiune a planului, poate ﬁ consultată la sediul
proiectantului Formatektura S.R.L., strada Caracal nr. 19,
din data 20.10.2021, între orele 9:00-14:00.
Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii
și sugestii, până în data de 8.11.2021 la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264412914, e-mail: ofﬁce@apmcj.anpm.ro, în zilele de lunivineri, între orele 9:00-14:00.

¤ 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
telefon 0766-425562. (4.7)
¤ 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. (5.7)
¤ 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.

¤ 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 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. (3.7)
¤ 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. (3.7)
¤ 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.
(8.20)

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. (3.7)
¤ Vând aloe vera, diferite stadii de
creștere. Informații la telefon 0745300323 sau 0264-424005. (3.7)
¤ 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.

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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ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă
publicul interesat că „Elaborare PUD – Construire imobil
mixt, împrejmuire teren, amenajări teren, amenajări
exterioare, organizare de şantier şi informare“, propus a
ﬁ amplasat în Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr.29, 27, 27/A,
25/A și str. Școlii, nr.2,4, jud. Cluj, titular: RAITA GHEORGHE
– DANIEL, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a
ﬁ supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile
şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de
încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609,
tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: ofﬁce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1300, în
termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC MATIN
MAIER SRL PUNCT DE LUCRU GHERLA anunţă începerea
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu
pentru obiectivul: fabricarea încălţămintei din localitatea
GHERLA, str.GRĂDINARILOR nr. 2, jud.CLUJ.
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi:
9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007 SFR MINI
EXCAVATOARE SRL anunţă începerea demersurilor în
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul
RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE-CAEN
3832 din localitatea CLUJ-NAPOCA, TEREN SUPRAFAŢA DE
1500MP,CF 262988, NR. TOPO 13014/2/1/2, JUDEŢUL
CLUJ ŞI LA TERŢI..
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni –
joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00.

LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. titular al
proiectului „Elaborare documentaţie tehnică pentru
autorizarea executării lucrărilor de construire corp de cladire
"F"- birouri şi servicii, corp de cladir "G"- gradiniţă, amenajări
exterioare, împrejmuire şi organizare de santier conform
PUZ aprobat cu HCL nr.632/20.08.2020,“ Cluj-Napoca, str.
Gării, nr. 21, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, de
a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de
dezvoltare pentru proiectul „Elaborare documentaţie tehnică
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire corp
de cladire "F"- birouri şi servicii, corp de cladire "G"gradiniţă, amenajări exterioare, împrejmuire şi organizare
de santier conform PUZ aprobat cu HCL nr.632/20.08.202“,
Cluj- Napoca, str Gării, nr. 21, judeţul Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot ﬁ consultate la sediul A.P.M. Cluj,
Calea Dorobantilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele
9-13, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpmcj.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicăriianunţului pe pagina de internet a A.P.M.
Cluj http://apmcj.anpmcj.ro.
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Analize de Laborator

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANGAJĂM ŞOFER &
MANIPULANT MARFĂ

Licitatie publica deschisa Societatea Tetarom SA
Societatea Tetarom SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str.
Tăietura Turcului, nr.47, clădire A1, tel.0264.407900/901/902,
fax:0264432750, e-mail: tetarom@tetarom.ro, scoate la
vânzare o baracă tip conteiner, nr. inventar 141146, aﬂată
în P.I. Tetarom III –Comuna Jucu, jud. Cluj, folosită din luna
decembrie 2011 (an fabricaţie 2010).
Suprafaţa desfășurată este de 14,64mp (6,15 x 2,38 x
2,51), utilizare nerezidenţială, structură de panouri tip
sanwich, din tablă galvanizată prevopsită, miez de spumă
poliuretanică, închideri din panouri tablă cutată. Interiorul
– podea de pal de 18mm și linoleum pentru circulaţie
intensă; tamplăria este din aluminiu cu geam termopan;
echipare cu instalaţii electrice și sanitare (boiler electric
pentru apa caldă).
Valoare de pornire a licitaţiei este 8.260 lei + TVA.
Garanţia ofertei este de 100 lei, sumă care se va achita
la caseria Tetarom SA în momentul depunerii ofertei de
participare alături de copie CI sau copie Certiﬁcate de
înregistrare societate, în plic închis.
Data limită depunere oferte 27.10.2021 ora 10.00 la
sediul Tetarom SA.
Licitaţia va avea loc în data de 28.10.2021 ora 10.00
la sediul Tetarom SA când va ﬁ aleasă oferta cu preţul cel
mai mare.
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LICITAȚIE PUBLICĂ

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet
zaharat Hematologie Logopedie Medicină
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie
www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro Neurologie Pediatrică,  Obstetrică-GinecologieOftalm
ologieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatol
ogieOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere
str. Ilie Macelaru nr. 28
Psihologică Reumatologie GastroenterologieGeriatr
Cluj-Napoca
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

Unde?
Localitatea Florești
Judeţul Cluj

Cerințe:
•Cu permis de conducere categoria B
•Capacitate ﬁzică bună și tare, rapiditate, abilitate
•Permis de conducere categoria B
•Nu este necesar caliﬁcare specială

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

Desfăşurarea activităţii de lucru
•Va avea loc pe raza judeţelor: Cluj, Alba, Bistriţa,
Mureş, Bihor şi Sălaj.

Informaţii: între orele 9-18
Tel 0748 883 637
info@containeretextile.ro

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

S.C. ROBERT BOSCH S.R.L. anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire dig laturile est, sud, parţial
nord, drum de legătură, amenajări exterioare şi casa poarta
acces“, propus a ﬁ amplasat în comuna Jucu, satul Jucu
Herghelie, C.F. 55973, 55974, 51475.
Informaţiile privind proiectul propus pot ﬁ consultate la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor
nr. 99 și la sediul proiectantului din Cluj-Napoca, Calea
Dorobanţilor, 98-100, în zilele de luni-vineri între orele
9.00-13.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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.
ANUNŢ VÂNZARE
Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt
renovată, superﬁnisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere,
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă aﬂată în
garanție, instalație pe cupru.

servicii medicale de calitate

www.batrom.ro
0729–15.86.00

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră.
Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură,
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor,
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de
tip airbnb. Tel 0728828753

SPORT.
Pe scurt
Universitatea Cluj are
un nou preşedinte
Vincenţiu Vereș este noul președinte al clubului
Universitatea Cluj după plecarea lui Constantin Răduţă.
Vincenţiu Vereș a fost votat în
unnimitate de mebrii CA al UBB,
ﬁind propus de rectorul Daniel
David, conform siteului Ucluj.ro
Vereș este director general al
Centrului de Formare Continuă,
Învăţământ la Distanţă și cu
Frecvenţă Redusă al UBB. El a venit la Universitatea Cluj în locul
lui Constantin Răduţă, cel care
s-a retras din funcţie după doar
câteva luni. Universitatea Cluj
trece printr-un moment extrem
de bun și are șanse importante
la promovarea în Liga 1.
„Studenţii” sunt pe locurile fruntașe din Liga a 2-a și cel mai probabil vor intra în play-off-ul care
stabilește echipele promovate.

Cepilinschi, în
finală la Mondiale
Maria Ceplinschi, în vârstă de
16 ani, s-a caliﬁcat în ﬁnalele
de la individual compus și sol la
Campionatele Mondiale de
gimnastică artistică de la
Kitakyushu (Japonia), marţi,
odată cu încheierea concursului
feminin de caliﬁcare. Maria
Ceplinschi s-a caliﬁcat la individual compus cu al 20-lea rezultat, 50,399 puncte (13,700 la
sărituri, 12,333 la paralele,
11,066 bârnă și 13,300 la sol).
Cel mai bun punctaj l-a avut rusoaica Anghelina Melnikova,
57,065 puncte, urmată de americancele Leanne Wong, 55,749
puncte, și Kayla di Cello, 55,700.
Ceplinschi, care face parte din
proiectul "Ţară, ţară vrem campioane", coordonat de Mariana
Bitang și de Octavian Belu, a
prins și ﬁnala de la sol (13,300),
cu a opta notă (însă a fost devansată de trei japoneze). La paralele a încheiat caliﬁcările pe
34, iar la bârnă a fost a 56-a.
Caliﬁcările masculine se desfășoară marţi și miercuri, Marian
Drăgulescu urmând să evolueze
miercuri la sărituri. Finala feminină la individual compus este programată joi, iar cea de la sol se
va desfășura duminică.

Vaccinarea, condiţie
obligatorie
la Australian Open
Statul australian Victoria a
anunţat că nu va face excepţii
pentru ca sportivii nevaccinaţi
împotriva Covid-19 să poată
participa la competiţiile majore
de pe teritoriul său, a declarat,
marţi, un oﬁcial, ceea ce pune
sub semnul întrebării prezenţa
liderului mondial Novak
Djokovic la turneul de tenis
Australian Open, primul de
Mare Șlem al anului 2022.
Djokovic, care are în palmares
20 de titluri de Grand Slam, la fel
ca rivalii săi legendari Roger
Federer și Rafael Nadal, nu a dorit să dezvăluie dacă s-a vaccinat
sau nu și a declarat săptămâna
aceasta că nu este sigur că își va
apăra titlul la Melbourne din cauza restricţiilor impuse de autorităţi la acest turneu.
Premierul statului Victoria, Daniel
Andrews, a aﬁrmat că s-a opus
unor aranjamente speciale pentru
a permite jucătorilor nevaccinaţi
să concureze în acest stat care va
găzdui turneul de tenis la
Melbourne Park, în ianuarie.
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U-BT Cluj, victorie de răsunet
în Liga Campionilor la baschet
U-BT Cluj a învins în deplasare formaţia italiană Happy Casa Brindisi, cu scorul de 76-71
(18-15, 12-14, 17-12, 29-30), luni seară, în etapa a doua a Grupei G din Liga Campionilor
Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro
„U” a reuşit a doua victorie consecutivă, la capătul
unui meci destul de echilibrat, în care internaţionalul român de origine americană Patrick Richard a
înclinat balanţa pe ﬁnal.
„Petrică” a fost în mare
formă pe ﬁnalul de meci,
iar victoria i se datorează
în mare măsură.
Când mai erau 100 de secunde de joc, scorul era egal,
69-69, dar Patrick Richard a
reuşit două coşuri la rând
(2+3), iar apoi a transformat
şi două libere.
Pentru ardeleni au jucat Stefan Bircevic 9 puncte, 4 recuperări, 3 pase decisive, Karel
Guzman 8 p, 3 rec, 1 pd, Dustin Hogue 8 p, 9 rec, 2 pd, Patrick Richard 24 p, 5 rec, 4 pd,

U-Banca Transilvania Cluj a bifat a doua victorie consecutivă în Liga Campionilor la baschet

Elijah Stewart 5 p, 3 rec, 1 pd,
Luca Colceag 1 rec, Andrija
Stipanovic 22 p, 6 rec, 1 pd,
Giordan Watson 1 rec, 2 pd.
La gazde au evoluat Nathan
Adrian 10 p, 5 rec, Josh Perkins
5 p, 6 rec, 3 pd, Alessandro
Zanelli 3 p, 1 rec, 2 pd, Riccardo Visconti 15 p, 2 rec, 4
pd, Lucio Redivo 10 p, 5 rec,
6 pd, Myles Carter, Scott Ula-

neo, Wes Clark 1 rec, Mattia
Udom 9 p, 5 rec, Nick Perkins
19 p, 5 rec, 3 pd.
„A fost un meci greu, disputat într-o sală unde nu este
uşor să joci. Nu am oferit cel
mai bun cel mai bun baschet
al nostru, însă am condus o
bună parte din meci. Pe ﬁnal
ei au revenit, dar nu ne-am
pierdut cu ﬁrea. Am fost uniţi

şi am înscris aruncări importante pentru a obţine o victorie mare în deplasare”, a declarat eroul Patrick Richard.
Mihai Silvăşan a fost mulţumit de rezultatul ﬁnal, dar nu
şi de jocul prestat de elevii săi.
„Mă bucur foarte mult de
această victorie. Ne aşteptam
la un meci diﬁcil în compania celor de la Brindisi. Şti-

am că nu sunt mulţumiţi de
rezultatul primului meci din
grupă. Ştiam că vor da totul
să câştige în această seară.
Am avut şi puţin noroc, deoarece lor le-au lipsit doi dintre cei mai importanţi jucători. Vreau să îmi felicit jucătorii, au avut o atitudine
foarte bună. Nu am făcut cel
mai bun meci al nostru, am
pierdut 18 mingi, dar am câştigat. Atunci când Brindisi
ne-a condus la 7 puncte, băieţii au arătat că sunt puternici din punct de vedere mental. Au rămas în meci, deşi
publicul a pus mare presiune. Ne-am apărat bine, am
înscris coşuri importante şi
am câştigat”, a declarat antrenorul clujenilor.
În etapa a treia, U-BT Cluj
va înfrunta în deplasare echipa israeliană Hapoel U-NET
Holon, pe 3 noiembrie.
PUBLICITATE

CFR Cluj are probleme financiare
și încearcă amânarea salariilor
CFR Cluj se confruntă
cu probleme ﬁnanciare
şi încearcă să amâne
plata salariilor pentru
ultimele două luni.
Jurnaliştii de la Gazeta
Sporturilor au anunţat că oﬁcialii de la CFR Cluj încearcă să ajungă la o înţelegere
cu fotbaliştii importanţi pentru a amâna plata ultimelor
două salarii. Campionii României ar ajunge pe 25 octombrie la două luni de restanţe ﬁnanciare.
Conform sursei menţionate, CFR Cluj a obţinut un credit de 800.000 de euro de curând, însă suma nu a acoperit toate datoriile. Clubul din
Gruia este atent monitorizat
de UEFA şi FRF din cauza datoriilor acumulate. CFR Cluj
va ﬁ evaluată în luna noiembrie, atunci când trebuie să
ﬁe pe zero cu toate datoriile,
deoarece în caz contrar riscă
să ﬁe sancţionată.

CFR Cluj, la un pas
de depunctare
Campioana României a fost
nevoită să achite 250.000 de
euro în această săptămână
pentru transferul lui Ulrich
Meleke. CFR a ajuns însă la
o înţelegere cu FC Botoşani şi
a plătit doar 100.000 de euro,

iar restul sumei va ﬁ achitată în următoarea perioadă.
Situaţia lui Meleke putea
aduce probleme mari pentru
campioana României. CFR Cluj
a fost amendată cu 3.000 de
lei şi risca să ﬁe depuncatată.

Şumudică a produs o gaură
de 300.000 de euro
CFR Cluj a fost nevoită să-i
plătească 300.000 de euro lui
Marius Şumudică după plecarea cu scandal. Neluţu Varga
a mai plătit încă 70.000 de euro pentru oamenii din staff.

Greşeli în lanţ la CFR Cluj
Campioana României a comis o serie de greşeli în lanţ
în ultimele luni şi din acest
motiv situaţia clubului s-a
complicat din punct de vede-

re ﬁnanciara. Trupa din Gruia a ratat caliﬁcarea în Liga
Campionilor, acolo unde putea să obţină sume colosale
de bani.
În plus, CFR Cluj a rămas
şi fără Europa League după
care oﬁcialii clubului au fost
nevoiţi să plătească sume importante de bani către fostul
staff.
Echipa din Gruia a renunţat şi la o mare parte din jucătorii aduşi de Marius Şumudică, în timp ce alţi fotbalişti
au fost aduşi de Dan Petrescu. Dacă calculcăm sumele
de bani cheltuite pentru desfacerea contractelor, primele
de instalare sau bani la semnătură vom ajunge la o sumă
cu multe zerouri irosite de
echipa „feroviară”.

