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ECONOMIE

Clujul, „codaş” 
la numărul de turişti
În România, numărul turiştilor în luna iunie 
2021 s-a situat la 804.900, în creştere cu 141% 
faţă de cele din luna iunie 2020.  Pagina 5

ADMINISTRAȚIE

Mașinile au fost 
„scoase” de pe 
Splaiul Independenței
Modifi cările au apărut în urma fi nalizării lu-
crărilor de amenajare a drumurilor pe patru 
străzi din zona Parcului Central  Pagina 2

CULTURĂ

Premierele lunii, 
pe Scena Digitală
Platforma online de teatru-fi lm a Teatrului 
Naţional Sibiu, oferă abonaţilor, în luna au-
gust, trei spectacole în premieră.  Pagina 6

ACTUALITATE

Controale și amenzi 
pe Tarnița și Fântânele
În acest weekend au avut loc mai multe con-
troale pe Tarnița și Fântânele, pentru a depis-
ta bărcile cu motor, interzise recent. Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

9 507 77 4 7 1
Situația epidemiologică în județul Cluj – 2 august 2021

METEO

Căldura se mai domoleşte pe parcursul 
următoarelor două săptămâni

EDUCAȚIE

Anul școlar 2021-2022. Când începe 
școala și când sunt cele trei vacanțe?

Pe parcursul următoarelor do-
uă săptămâni (3 - 15 august) vor 
fi  perioade în care regimul ter-
mic va deveni mai normal, cu 
temperaturi maxime ce vor scă-
dea până spre 26 de grade Cel-
sius în majoritatea regiunilor, iar 
instabilitatea atmosferică se va 
manifesta pe arii restrânse atât 
la jumătatea acestei săptămâni, 
cât şi la începutul celei viitoare, 
arată prognoza publicată, luni, 
de Administraţia Naţională de 
Meteorologie (ANM).

În Transilvania, din data de 3 
august, temperaturile vor fi  sem-
nifi cativ mai scăzute faţă de pe-
rioada anterioară (cu maxime de 
26 - 31 de grade, mediat regio-
nal), iar zilele de 6 şi 7 august 
vor fi  caracterizate de o vreme 
local chiar răcoroasă, cu o me-
die a valorilor diurne de 23 - 26 
de grade. În acest interval, tem-
peraturile nocturne se vor situa 
în marea lor majoritate între 12 
şi 16 grade. Zilele de 8, 9 şi 10 

august vor fi  caracterizate de o 
vreme mai călduroasă, local cu 
valori diurne de peste 30 de gra-
de. Până la sfârşitul intervalului, 
este estimat un regim termic în 
limite normale pentru a doua de-
cadă a lunii august. În zilele de 
5 şi 6 august ploile vor fi  frec-
vente şi posibil însemnate can-
titativ, iar în restul perioadei de 
referinţă se vor semnala local fe-
nomene asociate instabilităţii at-
mosferice, cu probabilitate mai 
mare în 2 şi 3 august şi după da-
ta de 11 august.

La munte, începând din 3 au-
gust, scăderea temperaturii aeru-
lui se va resimţi în toată zona 
montană, dar vremea se va men-
ţine totuşi normal de caldă pen-
tru prima jumătate a lunii august 
în majoritatea zilelor, cu maxime 
de 20 - 26 de grade şi minime de 
11 - 17 grade, cu valori mai mici 
la altitudini de peste 1.600 de me-
tri. O vreme mai răcoroasă va fi  
în perioada 6 - 7 august.

Anul şcolar 2021-2022 înce-
pe pe 13 septembrie 2021 pen-
tru elevi şi se încheie pe 11 iu-
nie 2021, are 34 de săptămâni. 
Este împărţit în două semestre 
şi trei vacanţe, din care două 
pentru toţi elevii, plus o vacan-
ţă pentru elevii din ciclul pri-
mar şi copiii de la grădiniţă, fi -
ind unul dintre cei mai scurţi 
ani şcolar din istoria recentă.

Semestrul I: 14 săptămâni 
de cursuri, dispuse în interva-
lul 13 septembrie 2021 – 22 de-
cembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptă-
mâni de cursuri, dispuse în in-
tervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iu-
nie 2022, cu includerea progra-
mului „Şcoala Altfel” în perioa-
da 8 – 14 aprilie, interval în ca-
re se pot organiza fazele naţio-
nale ale olimpiadelor şcolare.
Vacanţele sunt programate astfel:
¤ 25 – 31 octombrie 2021: va-
canţă pentru învăţământ pre-
şcolar şi primar;

¤ 23 decembrie 2021 – 9 ianu-
arie 2022: vacanţa de iarnă;
¤ 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: 
vacanţa de primăvară;
Din 11 iunie 2022 şi până la data 
din septembrie 2022 la care vor 
începe cursurile anului şcolar 2022 
– 2023 este vacanţa de vară.

Prin excepţie de la prevederi-
le anterior menţionate, pentru cla-
sele terminale din învăţământul 
liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XI-
II-a seral şi frecvenţă redusă), 
anul şcolar are 32 de săptămâni 
de cursuri şi se încheie la data de 
27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul 
şcolar are 33 de săptămâni de 
cursuri şi se încheie la data de 
3 iunie 2022, în timp ce pentru 
clasele din învăţământul liceal 
– fi liera tehnologică (exceptând 
clasele terminale anterior men-
ţionate), respectiv pentru clase-
le din învăţământul profesional, 
anul şcolar are 37 de săptămâni 
de cursuri.

Doi sportivi nevăzători vor urca pe Vârful Elbrus 
Răzvan Nedu și Alex Benchea, doi sportivi din Lotul Național de Paraclimbing care văd împreună 
doar 1%, pleacă într-o nouă expediție pentru România. Pagina 4

Buletinul electronic 
a fost lansat la Cluj

Începând de luni, Cluj-Napoca eliberează şi cărţi de identitate electronice. 
Prin acest proiect pilot vor fi emise circa 5.000 de cărţi de identitate. Pagina 7

Cluj-Napoca, primul oraș din țară care emite cartea electronică de identitate
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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În acest weekend au avut 

loc mai multe controale 

pe Tarniţa şi Fântânele, 

pentru a depista bărcile 

cu motor, care au fost 

interzise recent. Din 13 

cazuri, pentru două s-au 

aplicat amenzi pe loc.

În perioada 31 iulie – 1 

august, echipe de specialişti 

aparţinând Consiliului Jude-

ţean Cluj, împreună cu re-

prezentaţi ai Poliţiei, Jandar-

meriei şi ai Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă, 

au efectuat o serie de con-

troale tematice pe lacurile 

Tarniţa şi Fântânele în vede-

rea depistării ambarcaţiuni-

lor care folosesc motoare ter-

mice, arată reprezentanţii 

Consiliului Judeţean Cluj.

„Odată cu intrarea în vi-

goare a noilor regulamente, 

Consiliul Judeţean a dema-

rat acţiunile de patrulare şi 

control în cadrul acestor zo-

ne de agrement montane, in-

tens vizitate de turişti. Pen-

tru ca timpul lor liber petre-

cut pe aceste lacuri să fi e unul 

cât mai de calitate, dar şi pen-

tru protejarea principalei sur-

sei de apă potabilă a Cluju-

lui, misiunile de acest gen 

vor continua, astfel încât toţi 

cei care folosesc suprafaţa 

apei să o facă non-invaziv 

pentru mediu” , a declarat 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe.

13 abateri de la noua lege, 
într-un singur weekend

Concret, în weekendul re-

cent încheiat, echipele de con-

trol au depistat nu mai puţin 

de 13 bărci şi pontoane cu 

motor care utilizau carbu-

ranţi fosili. Pentru două din-

tre acestea au fost întocmi-

te, pe loc, procese verbale 

de contravenţie. Pentru re-

stul, în vederea sancţionării 

corespunzătoare, Consiliul 

Judeţean a solicitat Autorită-

ţii Navale Române – Ofi ciul 

de Căpitănie Dej informaţii 

referitoare la proprietarii re-

spectivelor ambarcaţiuni.

În ceea ce priveşte cuan-

tumul amenzilor, conform 

noilor regulamente de navi-

gaţie recent validate de Mi-

nisterul Transporturilor, ac-

cesul cu mijloace care utili-

zează combustibili fosili es-

te sancţionat cu sume cu-

prinse între 3.000 şi 6.000 

de lei pentru persoane fizi-

ce. Pentru persoane juridi-

ce amenzile variază între 

25.000 şi 50.000 de lei.

„În vederea efi cientizării 

măsurilor de monitorizare şi 

control pe cele două lacuri 

montane, Consiliul Judeţean 

va achiziţiona în perioada ime-

diat următoare două noi am-

barcaţiuni, mai multe camere 

de fi lmat în zonele de acces, 

precum şi o autoutilitară. De 

asemenea, va fi  utilizată şi o 

dronă profesională, afl ată de-

ja în dotarea instituţiei”, infor-

mează Consiliul Judeţean Cluj.

Controale și amenzi pe Tarnița și Fântânele

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a implementat 

noi reglementări de circu-

laţie pe străzile din zona 

Parcului Central „Simion 

Bărnuţiu”, începând de 

luni, 2 august 2021.

Este vorba despre institui-

rea reglementării de circulaţie 

de bandă dedicată pentru trans-

portul în comun (tramvai şi 

autobuze) pe Splaiul Indepen-

denţei, tronsonul cuprins în-

tre străzile George Coşbuc şi 

Arany Janos, pe direcţia de cir-

culaţie de la vest spre est.

Modifi cările în trafi c au a-

părut în urma fi nalizării lu-

crărilor de amenajare a dru-

murilor şi trotuarelor pe pa-

tru străzi din zona Parcului 

Central. Aceste măsuri au fost 

implementate ca urmare a ho-

tărârii Comisiei Municipale de 

Sistematizare a Circulaţiei.

„Transportul în comun are 

prioritate în oraş şi nu era nor-

mal să faci 8 minute pe Spla-

iul Independenţei şi să stea 

300 de oameni în spatele unei 

maşini cu un singur om. Se 

introduce pe zona respectivă 

de aproximativ un kilometru 

bandă specială pentru trans-

portul în comun. Această mo-

difi care reprezintă un stimu-

lent pentru cei care vor să fo-

losească transportul în comun”, 

a declarat Emil Boc la o emi-

siune de radio, vineri.

„Sensurile unice vor fl uidi-

za trafi cul, conform regulilor 

stabilite de experţii în circula-

ţie. Recomandăm prudenţă tu-

turor clujenilor până când se 

obişnuiesc cu noile modifi -

cări”, a mai adăugat Boc.

Lucrările din centru, 
fi nalizate la timp

Lucrările de modernizare a 

străzilor din jurul Parcului Cen-

tral „au fost fi nalizate la timp”, 

anunţă primarul Emil Boc.

Pe strada Cardinal Iulius 

Hossu a fost realizat sens unic, 

piste de bicicletă, 85 de locuri 

de parcare, staţii de încărcare 

pentru maşini electrice, precum 

şi un stand de taxi. De aseme-

nea, au fost plantaţi 64 de ar-

bori, fi ind montat mobilier ur-

ban modern şi rastele pentru 

biciclete. Trotuarele au fost re-

alizate din piatră naturală, fi -

ind montat de asemenea sis-

tem de iluminat LED.

Pe strada Sindicatelor, tro-

tuarele au fost făcute tot din 

piatră naturală, fi ind turnat 

un strat nou de asfalt. De ace-

leaşi modernizări a benefi ci-

at şi strada Vasile Alecsandri.

Pe strada George Coşbuc au 

fost realizate 25 de locuri de par-

care, precum şi rastele de bicicle-

te. Au fost plantaţi 36 de arbori, 

fi ind amplasate staţii noi de au-

tobuz cu copertine „verde”. Va-

loarea investiţiei lucrărilor de pe 

strada George Coşbuc s-a ridicat 

la 5.727.410,71 lei fără TVA.

Lucrările au început în a-

ceastă primăvară, în luna mar-

tie fi ind anunţate primele „şan-

tiere” pe George Coşbuc şi 

Cardinal Iuliu Hossu, în zonă 

fi ind restricţii de circulaţie.

Maşinile, „scoase” 
de pe Splaiul Independenţei
Luni au intrat în vigoare restricţiile de circulaţie pe Splaiul Independenţei, 
după crearea unui culoar dedicat transportului în comun

Luni au intrat în vigoare restricţiile de circulaţie pe Splaiul Independenţei

Primarul comunei Florești, Bogdan 
Pivariu, a anunţat modificarea liniei 
metropolitane M26, în urma schimbări-
lor din trafic.

„Vă fac cunoscut faptul că începând cu 
02.08.2021 am efi cientizat ruta liniei de au-
tobuz M26. Aceasta va porni din Florești și 
se va opri la Opera Maghiară. Scopul aces-
tei modifi cări este acela de a avea staţie 
într-o zona din care fl oreștenii să poată să 
aibă acces la un număr cât mai mare de le-
gături la capătul liniei M26”, a transmis pri-
marul Floreștiului.

Astfel, noua rută este următoarea:

Dus: Com. Florești – Calea Florești – str. Plopilor 
– Spl. Independenţei – Opera Maghiară

Se anulează staţiile Uzina Electrică, Hotel 
Sport, Mihai Eminescu, Emil Isac. Se înfi in-
ţează staţii noi la Cluj Arena si Parcul Central.

Întors: Gh. Baritiu – Regele Ferdinand – 
Calea Moţilor – Calea Mănăștur – Calea 
Florești – Com. Florești

Se anulează staţia Hotel Sport și se înfi inţea-
ză noi staţii la Memorandumului Nord și 
Spitalul de Copii.

Ruta autobuzului M26 a fost eficientizată
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor
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Dosarul privind moartea 

unui bărbat din Cluj care 

a fost lovit în timp ce cir-

cula pe marginea drumu-

lui de un motociclist beat 

şi fără permis a fost clasat 

de parchet. Fapta s-a 

petrecut în 2019 în satul 

Berindu, iar cel vinovat

 a fugit de la locul acci-

dentului, scrie clujust.ro.

Soţia bărbatului decedat 

a cerut alături de fiul ei da-

une morale în valoare de 

200.000 de lei de la moto-

ciclist şi Biroul Asigurato-

rilor de Autovehicule din 

România, însă instanţa a 

respins cererea petenţilor, 

conform clujust.ro.

„Conducătorul motocicle-

tei marca Ride a surprins şi 

accidentat mortal pe numit, 

care se afla pe marginea dru-

mului. Persoana vinovată de 

producerea accidentului nu 

poseda permis de conduce-

re pentru nicio categorie de 

vehicule, a condus sub in-

fluenţa băuturilor alcoolice 

şi ulterior a părăsit locul ac-

cidentului fără încuviinţa-

rea organelor de drept. În 

urma acestui eveniment a 

rezultat decesul numitului.

S-a concluzionat că 

moartea acestuia a fost vi-

olentă şi s-a datorat hemo-

ragiei şi contuziei menin-

go-cerebrale consecutive 

traumatismului cranian cu 

fractură de calotă crania-

nă, survenite în urma ac-

cidentului rutier”, se ara-

tă în acţiune.

În clasarea cauzei, procu-

rorul a ţinut cont de faptul 

că infracţiunea de ucidere 

din culpă nu a fost comisă 

cu vinovăţia prevăzută de le-

ge şi de faptul că motociclis-

tul nu putea să evite victi-

ma nici prin frânare şi nici 

prin evitarea acesteia.

Moartea clujeanului lovit 
de un motociclist beat, nepedepsită

Bărbatul dispărut 

în Lacul Beliş săptămâna 

trecută era fost salvamon-

tist şi pescar profesionist. 

Salvatorii încă îl caută, 

însă fără rezultat.

„Unul dintre membrii 

vechi ai Salvamont Cluj, un 

pescar profesionist, un pri-

eten adevărat şi un fotograf 

excepţional, colaborator al 

emisiunii Natură şi Aventu-

ră, a plecat să ne vadă de 

sus. Rămas bun”, spun cu-

noscuţii bărbatului.

De sâmbătă, salvatorii şi 

scafandrii din cadrul ISU Cluj, 

Alba şi Hunedoara desfăşoa-

ră căutări în colaborare cu 

scafandrii Salvamont-Salvas-

peo atât prin scufundări cât 

şi pe luciul apei, în zonele 

unde au fost găsite indicii pri-

vind dispariţia bărbatului.

Aceştia au mai precizat 

că mediul de căutare din la-

cul Beliş este unul dificil, 

cu maluri foarte abrupte, 

acoperite de un strat gros 

de nămol, în care se mai gă-

sesc trunchi de copaci, ce 

complică la rândul lor sigu-

ranţa scafandrilor şi căută-

rile la fundul apei.

De asemenea, căutările 

au fost sprijinite de o echi-

pă de căutare canină a IPJ 

Cluj, precum şi de echipe 

de poliţişti şi jandarmi.

Chiar şi aşa, bărbatul în-

că nu a fost găsit, salvato-

rii fiind nevoiţi să întreru-

pă căutările în fiecare zi la 

lăsarea întunericului, aces-

tea fiind reluate dimineaţa.

Clujeanul dispărut 
în Lacul Beliș a fost salvamontist

Au urcat deja pe 

Kilimanjaro şi pe Mont 

Blanc, iar în aceste zile 

pleacă spre vârful Elbrus. 

Iar acolo, vor avea cu ei 

steagul României, în cel 

mai înalt punct din Rusia 

şi Europa. Expediţia va 

avea loc în perioada 2-12 

august. Mai întâi ei vor 

urca la 3.100 metri, la 

Terskol, apoi la 4.100 

metri, la Priut, până ajung 

la 5.642 metri, pe vârf, 

pe data de 8 august 2021.

Răzvan şi Alex sunt înso-

ţiţi de antrenorul Claudiu Miu, 

alpinistul Teofi l Vlad, coordo-

natorul Iulian Lupoaia şi de 

fotograful Cătălin Grigoriu.

Răzvan Nedu are 24 ani şi 

este căpitanul Lotului Naţio-

nal de Paraclimbing şi instruc-

tor de escaladă la Climb Aga-

in. Îşi petrece 10 ore pe zi la 

sala de escaladă unde antre-

nează copii şi tineri, atât ti-

pici cât şi cu dizabilităţi. Prac-

tică escalada de aproape 5 ani.

„Mă antrenez de 5 ori pe 

săptămână câte trei ore. Es-

te o parte foarte importantă 

a vieţii mele. Antrenamen-

tul este difi cil deoarece obiec-

tivul său este să mă ajute să 

evoluez, iar pentru a se în-

tâmpla asta sunt nevoit să 

ies din zona mea de confort. 

Este normal să îmi fi e greu, 

dar mie chiar îmi place pen-

tru că mă provoacă constant 

să evoluez. Escalada a deve-

nit pentru mine un mod de 

viaţă. Îmi oferă posibilitatea 

de a cunoaşte mulţi oameni 

şi de a face schimb de expe-

rienţe. Nu îmi pot imagina 

viaţa fără căţărat”, spune 

Răzvan Nedu.

Două medalii de argint 
la paraclimbing

În ultimele două luni, a 

adus României două medalii 

de argint de la cele două cu-

pe mondiale de paraclimbing 

la care a participat.

Alexandru Benchea are 22 

ani şi spune despre el că es-

te un tânăr optimist, ambiţi-

os şi hotărât. Este student la 

Facultatea de Geografi e din 

Cluj-Napoca. S-a născut fără 

vedere şi i se spune „băiatul 

cu ochii albi”.

„Prima dată când m-am că-

ţărat a fost în liceu, însă doar 

de doi ani practic acest sport 

în mod regulat. Fiind o fi re op-

timistă mereu am privit aşa-zi-

sele difi cultăţi drept provocări, 

căci aşa am simţit că o să reu-

şesc să cresc. Un lucru care mă 

motivează tare mult este fap-

tul că am alături o echipă ex-

traordinară, care mă impulsio-

nează să îmi depăşesc limite-

le. Abia aştept să ajung şi pe 

Elbrus, pentru că la bază mă 

consider un explorator şi un 

mare iubitor al muntelui.”

Primul centru de terapie 
prin escaladă

Climb Again a dezvoltat 

primul centru de terapie prin 

escaladă din Europa la Bucu-

reşti, în urmă cu 3 ani şi co-

ordonează Lotul Naţional de 

Paraclimbing al României. 

Anul acesta rezultatele extra-

ordinare de la Cupele Mondi-

ale de Paraclimbing au con-

fi rmat valoarea şi ascensiu-

nea acestui sport în România.

Elbrus este cel mai înalt şi 

mai proeminent vârf din Rusia 

şi Europa. Este situat în partea 

de vest a Caucazului şi este cel 

mai înalt vârf din Munţii Cau-

cazului. Vulcanul adormit se 

ridică la 5.642 m deasupra ni-

velului mării şi este cel mai î-

nalt stratovulcan din Eurasia, 

precum şi cel de-al zecelea cel 

mai proeminent vârf din lume.

Asociaţia Climb Again, 

coordonator al echipei de 

paraclimbing a României, 

este o organizaţie non-gu-

vernamentală afiliată la Fe-

deraţia Română de Alpinism 

şi Escaladă (FRAE), fonda-

tă şi condusă de Claudiu 

Miu, fost campion balcanic 

de escaladă. Încă din 2014, 

Climb Again organizează se-

siuni gratuite de terapie prin 

escaladă, kinetoterapie şi 

consiliere psihologică pen-

tru copii şi tineri cu dizabi-

lităţi: deficienţă de vedere, 

de auz, tulburare de spec-

tru autist, tulburări neuro-

motorii, deficienţe asociate.

Doi sportivi nevăzători pleacă 
să cucerească Vârful Elbrus, din Rusia
Răzvan Nedu şi Alex Benchea, cei doi sportivi din Lotul Naţional de Paraclimbing, 
care văd împreună 1% pleacă, într-o nouă expediţie pentru România

Răzvan Nedu (foto stânga) şi Alex Benchea pleacă într-o nouă expediție pentru România

CLAUDIU MIU | 
antrenor și fondatorul 
Asociației Climb Again

 „Pentru Alex Benchea 
şi Răzvan Nedu, care 
văd împreună doar 1%, 
imposibilul devine zilnic 
posibil. Faptul că sunt 
nevăzători, nu îi 
opreşte. Antrenamente, 
dureri, reuşite şi eşecuri, 
victorii şi momente de 
neputinţă. Dar, mai 
presus de toate, voinţă. 
Aşa sunt ei şi aşa sunt 
toţi sportivii antrenaţi 
şi crescuţi la Climb Again 
în ultimii ani. 
Ne aşteaptă multe 
provocări şi sperăm 
să vă trimitem peste 
câteva zile imagini 
cu steagul României 
pe Elbrus.“
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Bugetul total al 

Programului Rabla Plus 

va fi  suplimentat cu 200 

de milioane de lei, în timp 

ce Programul Rabla Clasic 

va primi o majorare simi-

lară, a anunţat, luni, 

Administraţia Fondului 

pentru Mediu (AFM).

„Începând cu data de 21 au-

gust 2021, bugetul total al Pro-

gramului Rabla Plus va fi  supli-

mentat cu suma de 200 de mili-

oane de lei. De asemenea, pen-

tru Programul Rabla Clasic, o 

majorare cu 200 de milioane de 

lei a bugetului total va fi  dispo-

nibilă începând cu data de 28 

august 2021”, notează instituţia.

Conform AFM, în cadrul 

Programului Rabla Clasic va-

loarea primei de casare este 

de 7.500 de lei, iar valoarea 

eco-bonusurilor acordate 

pentru stimularea achiziţio-

nării autoturismelor cât mai 

puţin poluante, în funcţie de 

tehnologia folosită, sunt de 

1.500 de lei – pentru auto-

vehiculele cu emisii scăzu-

te, respectiv de 3.000 de lei 

la achiziţionarea unui auto-

vehicul nou echipat cu sis-

tem de propulsie hibrid.

Ecobonusurile se pot cu-

mula în cazul în care maşina 

nouă îndeplineşte ambele con-

diţii, ajungându-se astfel la o 

reducere de 12.000 de lei din 

preţul total al autovehiculului 

nou. Pentru achiziţionarea de 

motociclete noi în schimbul 

predării spre casare a unui au-

tovehicul uzat, se acordă o pri-

mă de casare de 5.500 de lei.

În acelaşi timp, în Progra-

mul Rabla Plus se acordă do-

uă tipuri de ecotichete: 45.000 

de lei pentru maşinile full 

electrice şi 20.000 de lei pen-

tru maşinile hibrid plug-in, 

dar nu mai mult de 50% din 

valoarea autoturismului nou.

Totodată, persoanele care 

renunţă la o maşină veche, po-

luantă, şi achiziţionează un au-

tovehicul electric benefi ciază 

atât de prima de casare acor-

dată prin Programul Rabla Cla-

sic, în valoare de 7.500 de lei, 

cât şi de ecotichetul alocat în 

cadrul Programului Rabla Plus.

De asemenea, cuantumul fi -

nanţării pentru motociclete elec-

trice este de 5.500 de lei, iar per-

soanele care doresc să achiziţi-

oneze o motocicletă electrică şi 

predă o maşină uzată, ecotiche-

tul se poate cumula cu prima de 

casare în valoare de 5.500 de lei.

Bugetele Rabla Plus şi Rabla Clasic 
vor fi suplimentate, în această lună

Companiile din România 

sunt fraudate de proprii 

angajaţi în aproape opt 

din zece cazuri 

(peste 75%), iar printre 

cele mai întâlnite tipuri 

de fraudă se află mani-

pularea împrumuturilor 

bancare sau compromi-

terea e-mailului 

cu ajutor din interiorul 

companiei, relevă 

o analiză a Corporate 

Intelligence Agency.

În acelaşi context, date-

le Asociaţiei Examinatorilor 

de Fraudă Certificaţi (ACFE) 

arată că, la nivel internaţi-

onal, companiile, instituţii-

le statului şi asociaţiile 

non-profit pierd anual 5% 

din venituri, în medie, din 

cauza fraudelor comise de 

proprii angajaţi, manageri 

şi chiar acţionari.

„Prejudiciile financiare 

nu sunt însă singurele ur-

mări cauzate de fraudele 

interne. Companiile sufe-

ră prejudicii masive ca ur-

mare a acestui fenomen, 

care pot duce până la pier-

derea credibilităţii şi a în-

crederii acordate de piaţă. 

Mai mult, în anumite ca-

zuri, fraudele interne pot 

duce la investigaţii pena-

le împotriva companiilor 

şi la atragerea răspunderii 

penale a acestora”, se men-

ţionează în analiză.

Cele mai întâlnite 
tipuri de fraudă

Potrivit sursei citate, ce-

le mai întâlnite tipuri de 

fraudă sunt: diferite sche-

me de conflicte de intere-

se – probabil una dintre ce-

le mai întâlnite scheme de 

fraudă în Europa Centrală 

şi de Est: angajaţii deter-

mină sau influenţează alo-

carea contractelor pentru 

companiile fondate sau con-

trolate de aceştia sau de 

rudele lor (tipologie frec-

vent întâlnită în fiecare in-

dustrie); tratament prefe-

renţial sau alocare de con-

tracte acordate anumitor 

parteneri de afaceri – ob-

servate, de obicei, în in-

dustria farmaceutică, retail 

şi la dezvoltatorii imobili-

ari; manipularea poliţelor 

de asigurare, în special prin 

aranjamente ilicite între an-

gajaţii departamentului an-

tifraudă şi clienţi; manipu-

larea împrumuturilor ban-

ca re ;  compromi t e rea 

email-ului cu ajutor din in-

teriorul companiei; detur-

narea sau furtul de bunuri 

(utilizarea neautorizată a 

maşinilor companiei, lap-

topurilor, utilajelor de ori-

ce fel), de asemenea, ob-

servate foarte frecvent în 

fiecare industrie.

Companiile care generea-

ză cele mai multe solicitări 

sunt din industriile de re-

tail, investment, banking, 

producţie, farmaceutică, IT, 

oil & gas, construcţii, logis-

tică, asigurări, telecom, ma-

nagement, servicii industri-

ale etc.

În România, mai mult 

de 75% dintre companiile 

din România sunt frauda-

te chiar de proprii anga-

jaţi, reiese din cercetarea 

de specialitate.

75% dintre companiile din România, 
fraudate de proprii angajaţi

Sosirile turiştilor din 

Europa în structurile de 

primire turistică a avut 

cea mai mare pondere, iar 

dintre aceştia 71,0% au 

sosit din ţările Uniunii 

Europene. Înnoptările 

înregistrate în structurile 

de primire turistică în 

luna iunie 2021 au însu-

mat 1,840 milioane, în 

creştere cu 161,0% faţă de 

cele din luna iunie 2020.

Din numărul total de în-

noptări, în luna iunie 2021, 

înnoptările turiştilor români 

în structurile de primire tu-

ristică cu funcţiuni de caza-

re au reprezentat 91,6%, în 

timp ce înnoptările turiştilor 

străini au înregistrat un pro-

cent de 8,4%. În ceea ce pri-

veşte înnoptările turiştilor 

străini în structurile de pri-

mire turistică, cea mai mare 

pondere au deţinut-o cei so-

siţi din Europa (81,3% din 

total turişti străini), iar din-

tre aceştia 71,8% provin din 

ţările Uniunii Europene.

Cât stau turiştii la cazare?

Durata medie a şederii în 

luna iunie 2021 a fost de 2,3 

zile la turiştii români şi de 2,2 

zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a 

locurilor de cazare turistică, 

în luna iunie 2021 a fost de 

25,1% pe total structuri de 

cazare turistică, în creştere cu 

11,3 puncte procentuale faţă 

de luna iunie 2020.

Indici de utilizare netă a 

locurilor de cazare mai ma-

ri în luna iunie 2021 s-au în-

registrat la hoteluri (30,1%), 

spaţii de cazare pe nave 

(22,7%), vile turistice 

(20,3%), pensiuni turistice 

(17,3%), pensiuni agrotu-

ristice (17,2%), popasuri tu-

ristice (17,0), hosteluri 

(16,3%) şi cabane turistice 

(15,6%), moteluri, bunga-

louri şi sate de vacanţă (fi-

ecare cu câte 15,1%).

Creştere a numărului 
de turişti faţă de 2020

Potrivit INS, sosirile înre-

gistrate în structurile de pri-

mire turistică în perioada 1 

ianuarie – 30 iunie 2021 au 

însumat 3,273 milioane de 

persoane, în creştere cu 

52,4% faţă de perioada si-

milară din 2020.

Din numărul total de so-

siri, în perioada 1 ianuarie – 

30 iunie 2021, sosirile turişti-

lor români în structurile de 

primire turistică cu funcţiuni 

de cazare au reprezentat 

94,0%, în timp ce turiştii stră-

ini au înregistrat un procent 

de doar 6,0%.

Înnoptările înregistrate în 

structurile de primire turisti-

că în perioada 1 ianuarie – 30 

iunie 2021 au 

î n s u m a t 

6,556 milioa-

ne, în creşte-

re cu 53,2% 

faţă de cele 

din perioada 

1 ianuarie – 

30 iunie 2020.

Din numă-

rul total de 

înnoptări, în 

perioada 1 ia-

nuarie – 30 iunie 2021, în-

noptările turiştilor români în 

structurile de primire turisti-

că cu funcţiuni de cazare au 

reprezentat 93,2%, în timp 

ce înnoptările turiştilor stră-

ini au înregistrat 

un procent de 

6,8%. În ceea ce 

priveşte înnop-

tările turiştilor 

străini în struc-

turile de primi-

re turistică, cea 

mai mare pon-

dere au deţi-

nut-o cei sosiţi 

din Europa 

(81,4% din total 

turişti străini), iar dintre aceş-

tia 73,7% au provenit din ţă-

rile Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în 

primele 6 luni din acest an a 

fost de 2,0 zile la turiştii români 

şi de 2,3 zile la turiştii străini.

Indici de utilizare netă 

a locurilor de cazare turis-

tică mai mari, în perioada 

1 ianuarie -30 iunie 2021, 

s-au înregistrat la hoteluri 

(22,8%), spaţii de cazare 

pe nave (21,9%), vile tu-

ristice (17,3%), bungalo-

uri (15,3%), pensiuni tu-

ristice (14,6%), cabane tu-

ristice (14,1%), popasuri 

turistice (13,8%), pensiuni 

agroturistice (13,7%), că-

suţe turistice (13,0%) şi 

hosteluri (12,9%).

Clujul, „codaş” la numărul de turişti, 
în primele şase luni ale anului 2021
În România, numărul turiştilor în luna iunie 2021 s-a situat la 804.900, în creştere cu 141% 
faţă de cele din luna iunie 2020, turiştii străini reprezentând 8,7%

Clujul găzduiește tot mai puțini turiști, fi ind „codaș” în primele șase luni ale anului 2021

Pe judeţe, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, numărul de 
sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni 
de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în: Brașov 
(424.600 persoane), Municipiul București (326.900 persoane), 
Constanţa (198.900 persoane), Prahova (176.400 persoane), 
Bihor (169.700 persoane), Suceava (158.200 persoane), Vâlcea 
(149.800 persoane), Cluj (145.000 persoane), Mureș (140.900 
persoane) și Sibiu (132.000 persoane), iar înnoptările turiștilor 
au înregistrat valori mai mari în: Brașov (827.900), Constanţa 
(606.500), Municipiul București (558.200), Bihor (421.200), 
Vâlcea (374.200), Prahova (357.200), Suceava (296.000), 
Mureș (273.000), Cluj (246.200), Sibiu (230.000), Caraș 
Severin (196.100), Covasna (175.500) și Timiș (160.000).

Pe ţări, cele mai multe sosiri ale turiștilor străini cazaţi in 
structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au pro-
venit din Germania (23.900), Italia (18.700), Franţa 
(12.700) și S.U.A. (11.800), Ungaria (9.800), Republica 
Moldova (8.800) și Ucraina (8.000).

Clujul, „codaș” la turiști

CAZĂRI 

145.000
De persoane s-au 
cazat într-o unitate 
de primire turistică 
în județul Cluj, 
în primele șase luni 
ale anului.



6 CULTURĂ monitorulcj.ro | marţi, 3 august 2021

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Scena Digitală, platforma 

online de teatru-fi lm a 

Teatrului Naţional „Radu 

Stanca” Sibiu (TNRS), 

oferă abonaţilor, în luna 

august, premierele „

De cealaltă parte a lumii”, 

„Povestea urşilor panda” 

şi spectacolul cadou 

„Această beznă feroce”.

Abonamentul lunii august 

include, alături de aceste do-

uă premiere, spectacolele 

„Conferinţa iraniană”, „Oscar 

şi Buni Roz”, „MAL/PRAXIS”, 

„Orb de mină”, „Mici crime 

conjugale” şi „Femei”.

Despre curajul de a da un 

nou sens vieţii Producţie a 

TNRS, „De cealaltă parte a 

lumii” este un spectacol de 

Alexandra Badea, realizat 

cu sprijinul proiectului eu-

ropean Be SpectACTive! Es-

te un road-trip teatral, un 

spectacol iniţiatic la sfârşi-

tul căruia personajele îşi re-

capătă puterea de a acţio-

na şi de a schimba ceva în 

ele şi în exterior. După ce 

şi-a pierdut prietenul în in-

cendiul de la Colectiv, Iris 

se lasă antrenată la Viena 

de întâlnirea cu o fată enig-

matică, Zoé, într-o călătorie 

cu rulota prin Europa. A-

ceastă experienţă îi va per-

mite să întâlnească oameni 

speciali care construiesc noi 

utopii acolo unde statul re-

nunţă să îi mai protejeze pe 

cei vulnerabili.

De-a lungul unei călăto-

rii dintr-un spaţiu autonom 

în Austria, unde descoperă 

luptele politice ale unor ac-

tivişti ecologişti, precum şi 

noi concepte ideologice ca-

re nasc discuţii înfl ăcărate, 

în Franţa unde petrece un 

timp într-o tabără de refugi-

aţi şi se îndrăgosteşte din 

nou, în Irlanda unde, într-un 

centru de protecţie pentru 

femei vulnerabile, ajută o lu-

crătoare româncă în difi cul-

tate să se întoarcă în Româ-

nia, Iris trece printr-un pro-

ces de transformare. Con-

fruntându-se cu personaje 

excentrice şi ascultând po-

veştile lor de viaţă ieşite din 

comun, ea îşi găseşte, în sfâr-

şit, un răspuns la întrebări-

le rămase în suspensie şi ca-

pătă din nou curajul să dea 

un sens acţiunilor sale.

Poveste de dragoste 
suprarealistă

„Povestea urşilor panda”, 

de Matei Vişniec, în regia lui 

Ben Pascal, este o poveste 

de dragoste suprarealistă, o 

dramă poetică fermecătoare 

despre relaţia dintre viaţa de 

zi cu zi şi lumea viselor. Un 

bărbat se trezeşte lângă o fe-

meie. Nu-şi aminteşte nimic. 

Cine este ea? Cum a ajuns 

în camera asta? Ce legătură 

există între ei?

Ambii aranjează să se 

întâlnească pentru alte no-

uă nopţi, timp în care se 

îndepărtează din ce în ce 

mai mult de realitate. Sunt 

prinşi în acorduri recipro-

ce, rătăcesc prin amintiri-

le copilăriei împreună, co-

munică fără cuvinte şi sunt 

împreună în absenţă. Trep-

tat, spectacolul se transfor-

mă într-o poveste de dra-

goste intensă şi suprarea-

listă, într-o poveste în ca-

re liniile dintre vizibil şi 

invizibil se estompează...

Un spectacol tulburător, 
într-un decor ireal

„Această beznă feroce” es-

te un spectacol bazat pe un 

text scris şi regizat de Pippo 

Delbono în 2006 şi care în-

fruntă cu mult curaj tabuuri-

le din jurul Morţii, punând 

spectatorii faţă în faţă cu un 

decor de un alb pur, aproape 

ireal, semnat de Claude San-

terre. În această cutie albă, 

simbolizând când un spaţiu 

aseptic, când o sală de aştep-

tare de spital, şi chiar pasare-

la unui spectacol de modă tul-

burător, siluete negre stau ne-

mişcate, asemenea unor por-

trete dintr-un cortegiu fune-

rar, pacienţi ce-şi aşteaptă rân-

dul, măşti şi domniţe dintr-o 

paradă, simboluri ale Veneţi-

ei în pragul morţii.

Compusă special pentru 

fi ecare moment al spectaco-

lului, muzica fragmentară, 

la fel ca viaţa, asigură ritmul 

tablourilor de pe scenă. Sce-

na este locul de întâlnire a 

tuturor acestor personaje: 

doi arlechini ce-şi ating afec-

tiv nasurile, un Sinatra sche-

letic ce cântă My Way cu dis-

perare şi ironie, declarân-

du-şi dragostea faţă de via-

ţă, în ciuda tuturor celor în-

tâmplate. Delbono şi artiştii 

din trupa lui atât de diversă 

ne vorbesc despre viaţă prin 

expresii faciale şi trupuri 

scheletice sau pline de ener-

gie; împreună, ating inimile 

spectatorilor, transmiţând 

mesajul lor despre viaţă.

Premierele lunii, 
pe Scena Digitală
Spectacolele „De cealaltă parte a lumii”, „Povestea urşilor 
panda” şi „Această beznă feroce” vor fi disponibile 
în premieră pe Scena Digitală a Teatrului Naţional Sibiu

Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu (TNRS)

„Muzica vindecă”, 
în curtea Spitalului Județean Cluj
Luni, 2 august, în curtea 

spitalului Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca, a avut loc 

concertul de muzică cla-

sică „Muzica vindecă” 

din cadrul turneului 

New Hope 2021.

Cei mai buni tineri mu-

zicieni români i-au acom-

paniat pe Octavian Lup, Ale-

xandru Tomescu şi Lorena 

Puican într-o călătorie mu-

zicală, plină de emoţie şi 

speranţă. Unicitatea proiec-

tului New Hope constă în 

realizarea unor serii de con-

certe în spitalele din Româ-

nia, în semn de recunoştin-

ţă pentru cadrele medicale 

care au luptat împotriva vi-

rusului COVID-19.

Turneul va continua la 

Bistriţa, Sibiu, Braşov, 

Râmnicu Sărat şi Piatra 

Neamţ şi îl are ca invitat 

special pe Alexandru To-

mescu împreună cu vioa-

ra sa Stradivarius.

Întrucât de un an şi ju-

mătate personalul medical 

duce o luptă aprigă împo-

triva virusului COVID-19, 

Asociaţia New Hope a do-

rit să le mulţumească tutu-

ror cadrelor medicale pen-

tru dăruire, sacrificiu şi e-

fortul de nedescris de care 

au dat dovadă.
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Începând de luni, 2 august, 

Cluj-Napoca emite şi cărţi 

de identitate electronice. 

Prin acest proiect pilot vor 

fi  emise 5.000 de cărţi 

de identitate electronică.

Cartea electronică de identi-

tate are funcţionalităţi multiple, 

care vor contribui la reducerea 

birocraţiei, la fl exibilizarea rela-

ţiilor dintre autorităţi şi cetăţeni 

prin asigurarea unui acces facil 

la servicii esenţiale, totodată ofe-

rind cetăţenilor garanţia supli-

mentară de securitate privind 

protejarea identităţii şi diminu-

area cazurilor de furt de identi-

tate, a arătat ministrul Afaceri-

lor Interne, Lucian Bode, la Cluj.

Cluj-Napoca, 
ales pentru demararea 
programului pilot

„În primul rând, serviciile di-

gitale oferite de Administraţia Pu-

blică Locală tind să devin prepon-

derente. Peste 250 de servicii şi 

proceduri online sunt oferite ce-

tăţenilor aici, la Cluj-Napoca. Mu-

nicipiul Cluj-Napoca reprezintă 

un model de bune practici în ce-

ea ce priveşte implementarea teh-

nologiilor inovatoare, iar pentru 

performanţele înregistrate, anul 

acesta a obţinut locul întâi în Eu-

ropa la categoria Smart City.

Administraţia publică locală 

este puternic angajată în accele-

rarea procesului de digitalizare şi 

mai ales municipiul Cluj-Napoca 

a devenit un Hub IT, un adevă-

rat Silicon Valley de România. 

Cărţile de identitate electronice 

au dus oraşul la un nivel superi-

or din administraţie în benefi ciul 

comunităţii. Un semnal pentru 

cetăţeni, de modernizare şi alini-

ere la tendinţele din Uniunea Eu-

ropeană, existând un regulament 

european din 2019 pe care sun-

tem obligaţi să îl implementăm” 

, a declarat ministrul Afacerilor 

Interne, Lucian Bode.

Benefi ciile cărţii 
de identitate electronice

Cei care optează pentru for-

matul electronic al cărţii de 

identitate trebuie să ştie că a-

ceasta va înlocui cartea de iden-

titate afl ată în circulaţie din 

1997 în mod treptat, până în 

august 2031, conform termene-

lor stabilite de către regulamen-

tul european. Actul este recu-

noscut în afara graniţelor ţării 

şi poate fi  solicitat pentru co-

pii încă de la naştere.

Românii vor putea opta în 

continuare pentru buletine 

simple, fără sistem electronic, 

care vor avea şi ele dimensi-

unea unui card bancar, dar 

nu vor putea fi  folosite la gra-

niţă, fi ind nevoie de paşapor-

tul electronic.

Un alt avantaj al cărţii elec-

tronice de identitate este fa-

cilitarea accesului cetăţeanu-

lui la serviciile publice, prin 

preluarea funcţionalităţii car-

dului de sănătate. Aceasta con-

ţine elemente de siguranţă ca-

re îi conferă titularului o pro-

tecţie suplimentară cu privi-

re la identitatea proprie şi pre-

venirea furtului de identitate.

„Există un regulament al U-

niunii Europene care ne obli-

gă să introducem în CIP-ul 

electronic al documentului ima-

ginea a două amprente şi ima-

ginea facială a titularului. Pe 

lângă aceste informaţii obliga-

torii, legislaţia internă ne obli-

gă să tipărim anumite date cu 

caracter personal pe document. 

Toate aceste date cu caracter 

personal, mai puţin semnătu-

ra olografă, vor fi  inscripţio-

nate şi pe CIP-ul electronic”, 

a declarat Cătălin Giulescu, di-

rectorul Direcţiei pentru Evi-

denţa Persoanelor şi Adminis-

trarea Bazelor de Date din MAI.

Cum poţi obţine cartea de 
identitate electronică?

Cetăţenii care doresc să îşi 

procure cartea electronică de 

identitate trebuie să se pre-

zinte cu actele necesare în ori-

ginal la ghişeul Direcţiei de 

Evidenţă al Persoanelor al Pri-

măriei Cluj-Napoca (strada 

Moţilor, numărul 5), care ul-

terior sunt scanate şi introdu-

se în format electronic.

După crearea cardului elec-

tronic, cetăţenii pot să verifi -

ce datele introduse în baza u-

nei aplicaţii dezvoltate de Mi-

nisterul Afacerilor Interne.

Taxa de eliberare a cărţii de 

identitate electronice este de 14 

euro (aproximativ 70 de lei). Ac-

tul este emis în minim 10 zile 

de la solicitare, la care se adau-

gă timpul necesar transportului 

acestuia din Capitală în ţară.

Cât vor fi  valabile noile 
documente?
 2 ani, pentru persoanele 

cu vârsta cuprinsă între 0 şi 

14 ani;

 4 ani, pentru persoanele 

cu vârsta cuprinsă între 14 şi 

18 ani;

 10 ani, după împlinirea vâr-

stei de 18 ani;

 nelimitat, pentru persoa-

nele mai mari de 70 de ani.

Zeci de cereri în doar o oră

În doar o oră de la lansa-

rea programului pilot pentru 

emiterea cărţii de identitate 

electronice, zeci de clujeni 

s-au programat pentru schim-

barea buletinului, mai multe 

zile din lună fi ind deja ocu-

pate la maxim.

De la deschiderea platfor-

mei de programare pe site-ul 

ministerului de interne şi pâ-

nă la ora 14, 78 de clujeni s-au 

programat pentru schimbarea 

cărţii de identitate cu una elec-

tronică. Conform platformei 

de programare, mai multe zi-

le din lună nu mai sunt dis-

ponibile, fi ind ocupate la ca-

pacitate maximă.

Cartea de identitate elec-

tronică va înlocui complet bu-

letinele clasice, în baza unui 

regulament al Uniunii Euro-

pene, până în august 2031. Pâ-

nă atunci, românii vor avea 

de ales între formatul clasic 

al actului de identitate şi cel 

electronic. Acesta din urmă 

conţine, pe lângă datele per-

sonale şi fotografi a posesoru-

lui, semnătura olografă a aces-

tuia, dar şi amprenta sa. Da-

tele suplimentare au menirea 

de a creşte gradul de siguran-

ţă şi de a preveni infracţiuni-

le de furt de identitate.

Nu în ultimul rând, în ba-

za cărţii de identitate elec-

tronică, românii se vor pu-

tea autentifi ca pe site-urile 

instituţiilor pentru diverse 

proceduri – plata taxelor şi 

impozitelor, depunerea de 

cereri, etc. Cartea de identi-

tate va încorpora treptat şi 

alte funcţiuni, cum ar fi  car-

dul de sănătate.

Totul despre cartea de identitate electronică. 
Cum se eliberează şi ce avantaje oferă?
La Cluj-Napoca a fost lansat luni un program privind eliberarea cărţii de identitate electronică, 
oraşul nostru fiind primul din ţară care emite acest fel de act

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (foto stânga), alături de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode (foto dreapta), a de-
clarat, la lansarea cărţii de identitate electronice, că 
„Cluj-Napoca a devenit un adevărat Silicon Valley de România”.

„Cluj-Napoca a devenit un adevărat Silicon Valley de România. Cărţile 
de identitate electronice au dus orașul la un nivel superior din admi-
nistraţie în benefi ciul comunităţii. Un semnal pentru cetăţeni, de mo-
dernizare și aliniere la tendinţele din Uniunea Europeană.

Cei care optează pentru acest format electronic al cărţii de identita-
te trebuie să știe că va înlocui cartea de identitate afl ată în circula-
ţie din 1997 în mod treptat până în august 2031. Este recunoscu-
tă în afara graniţelor ţării. Poate fi  solicitată pentru copii încă de la 
naștere. Conţine elemente suplimentare de siguranţă la identitate 
proprie”, a declarat ministrul Lucian Bode, luni, la Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc a ţinut să precizeze că „nu este vorba de un 
CIP, ci e pe bază de amprentă. Nu se introduce nimic în corp 
și va fi  obligatoriu doar din 2031”.

Bode: „Cluj-Napoca, un adevărat Silicon Valley de România”

www.monitorulcj.ro
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Franţa, prima destinaţie 

turistică mondială, speră 

să primească în această 

vară un număr de 50 de 

milioane de vizitatori stră-

ini, în principal din 

Europa, în condiţiile în 

care clientela internaţiona-

lă mai îndepărtată ar urma 

să rămână în mare parte 

absentă, a declarat secreta-

rul de stat responsabil cu 

Turismul, Jean-Baptiste 

Lemoyne, relatează AFP.

„În acest an sperăm să pri-

mim 50 de milioane de turişti 

străini, faţă de 35 de milioane 

anul trecut, şi 90 de milioane 

în 2019. Sezonul estival ne dă 

motive de speranţă", a sublini-

at Jean-Baptiste Lemoyne într-un 

interviu pentru publicaţia Jour-

nal du dimanche. "Pentru asta 

dispunem de o clientelă euro-

peană de proximitate: germani, 

olandezi, belgieni...În schimb, 

la fel ca şi anul trecut, britani-

cii vin din ce în ce mai puţini, 

pentru că Guvernul lor a intro-

dus o carantină strictă la întoar-

cerea lor în ţară”, a precizat 

Jean-Baptiste Lemoyne.

Pe de altă parte, clientela in-

ternaţională mai îndepărtată, 

care este crucială în special pen-

tru zona Parisului, riscă să fi e 

în continuare absentă. „Câţiva 

americani au început să revină 

din luna iunie, dar nu vom re-

vedea turiştii asiatici înainte de 

2022. Iar Parisul suferă în con-

tinuare de pe urma lipsei de tu-

rismului de afaceri”, a adăugat 

secretarul de stat.

O veste bună o constituie 

totuşi faptul că „numărul eve-

nimentelor de afaceri prevăzu-

te pentru perioada septem-

brie-decembrie 2021 este simi-

lar cu cel din aceiaşi perioadă 

din 2019. Cu rezerva că profe-

sioniştii din sectorul evenimen-

telor se aşteaptă la o scădere 

de 50% a suprafeţei standuri-

lor închiriate”, a continuat 

Jean-Baptiste Lemoyne.

În plus numeroşi francezi 

vor alege şi ei să îşi petreacă 

vacanţele în Franţa.

„În 2020, 94% dintre fran-

cezii care au plecat în vacan-

ţă au ales să facă acest lucru 

în Franţa. În acest an, ponde-

rea este deja la 80%. Şi odată 

cu apariţia celui de al patrulea 

val al pandemiei în toate col-

ţurile lumii, mulţi au ales în 

sfârşit să îşi redescopere pro-

pria ţară. Fără îndoială vom 

ajunge undeva la 85%”, a in-

dicat secretarul de stat.

Francezii expatriaţi care vor 

dori să revină pe teritoriul naţi-

onal vor putea merge să depu-

nă, începând de săptămâna ur-

mătoare, cererea pentru obţine-

rea certifi catului sanitar, a expli-

cat Jean-Baptiste Lemoyne. Prac-

tic, va fi  sufi cient să trimită o 

dovadă a vaccinării, cu un act 

de identitate şi dovada reziden-

ţei în străinătate pentru a obţi-

ne un cod QR. Secretarul de stat 

a subliniat însă că eliberarea cer-

tifi catului sanitar nu este sino-

nimă cu o ridicare generalizată 

a restricţiilor sanitare.

În Franţa, turismul a repre-

zentat în anul 2019 venituri de 

57 de miliarde de euro (circa 

7,5% din PIB) şi 2,87 milioa-

ne de locuri de muncă.

Franţa mizează pe 50 
de milioane de turişti 
străini în această vară

Peste 60 de milioane de 

infectări cu noul coronavi-

rus au fost înregistrate în 

Europa de la începutul 

pandemiei de COVID-19, 

reprezentând aproximativ 

30% din totalul cazurilor 

raportate la nivel mondial, 

a anunţat luni Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii 

(OMS), citată de DPA.

Biroul regional pentru Eu-

ropa al OMS a lansat un apel 

public prin care a cerut ţări-

lor europene să depună efor-

turi mai mari pentru a obţi-

ne progrese mai rapide şi mai 

echitabile în ceea ce priveş-

te vaccinarea oamenilor îm-

potriva COVID-19, insistând 

asupra disparităţilor ample 

care există între ţările de pe 

acest continent.

Deşi ratele de vaccinare 

din Europa sunt printre cele 

mai mari din lume, directo-

rul biroului regional al OMS 

pentru urgenţe, Dorit Nitzan, 

a spus că multe persoane din 

categoriile prioritare – pre-

cum vârstnicii şi angajaţii din 

domeniul sănătăţii – nu au 

fost încă vaccinate.

În Europa au fost raporta-

te peste 1,2 milioane de dece-

se asociate maladiei COVID-19. 

La nivel global, numărul de-

ceselor asociate COVID-19 a 

ajuns la 4,2 milioane, potrivit 

unui bilanţ publicat de OMS.

OMS are în total peste 50 

de ţări membre în regiunea 

Europa, inclusiv state precum 

Rusia, Ucraina şi Turcia.

Centrul European de Pre-

venire şi Control al Bolilor 

(ECDC) a înregistrat până în 

prezent 34,4 milioane de in-

fectări şi peste 740.000 de de-

cese asociate COVID-19 în rân-

dul celor 27 de ţări membre 

ale Uniunii Europene şi al ce-

lor trei state partenere – Nor-

vegia, Islanda şi Liechtenste-

in -, care fac parte din spaţiul 

economic european.

Europa a depăşit 60 mil. 
de infectări cu COVID-19 
de la începutul pandemiei

UE a impus Amazon.com 

Inc o amendă de 886,6 mili-

oane de dolari (746 milioa-

ne de euro) deoarece a pro-

cesat datele private încăl-

când GDPR (Regulamentul 

General privind protecţia 

datelor în UE), a anunţat 

vineri gigantul american, 

transmite Reuters.

Conform unei decizii din 

16 iulie, Comisia Naţională 

din Luxemburg pentru protec-

ţia datelor (CNPD) a amen-

dat Amazon Europe.

„Credem că decizia CNPD 

este lipsită de fundament şi 

intenţionăm să ne apărăm se-

rios în această chestiune”, a 

anunţat Amazon, în documen-

tele sale fi nanciare.

Regulamentul General pri-

vind protecţia datelor în UE 

cere companiilor să obţină 

consimţământul oamenilor 

înainte de a folosi datele lor 

personale, altfel se confruntă 

cu amenzi.

În iunie, publicaţia Wall 

Street Journal anunţa, citând 

surse care au dorit să-şi păs-

treze anonimatul, că fi rma 

americană ar putea fi  amen-

dată cu peste 425 milioane de 

dolari din cauza încălcării le-

gislaţiei Uniunii Europene.

Uniunea Europeană amendează Amazon 
cu aproape 900 de milioane de dolari

Comisia Europeană 

a publicat, luni, patru noi 

cereri de propuneri meni-

te să stimuleze o sferă 

publică dinamică şi diver-

sifi cată şi să promoveze 

accesul cetăţenilor 

la informaţii fi abile în 

întreaga UE, informează 

un comunicat de presă.

Potrivit Executivului comu-

nitar, o cerere de propuneri 

va sprijini conţinutul media 

multilingv privind chestiuni-

le europene prin intermediul 

platformelor digitale, iar cele-

lalte vizează creşterea produc-

ţiei de conţinut în acest do-

meniu prin intermediul unei 

reţele de posturi de radio. În 

plus, un proiect-pilot va spri-

jini reţelele media pentru ti-

neret care produc conţinut ca-

re îndeamnă la refl ecţie cu 

privire la chestiunile curente 

prin intermediul formatelor şi 

al evenimentelor de pe plat-

formele de comunicare soci-

ală. În plus, o acţiune pregă-

titoare pentru platformele me-

dia urmăreşte să îmbunătă-

ţească accesul cetăţenilor la 

informaţii de încredere, impli-

când furnizorii de servicii au-

diovizuale şi de presă scrisă.

Finanţarea din partea UE 

a acestor cereri de propuneri 

se ridică, în total, la aproape 

12 milioane de euro. Toate 

proiectele fi nanţate se vor bu-

cura de independenţă edito-

rială deplină.

„Sectorul mass-mediei de 

ştiri a fost grav afectat de pro-

vocările pandemiei, aşadar 

sporirea rezilienţei acestuia şi 

stimularea inovării sunt acum 

mai importante ca oricând. 

Prin intermediul unor astfel 

de iniţiative, continuăm să 

promovăm şi să apărăm un 

ecosistem mediatic liber şi 

pluralist, care pune accentul 

pe tinerii Europei, precum şi 

pe colaborare, pentru a ajuta 

oamenii să compare puncte 

de vedere diferite la nivel trans-

frontalier”, a declarat la rân-

dul său comisarul pentru pia-

ţa internă, Thierry Breton.

Noile cereri de propuneri 

se bazează pe alte două ce-

reri lansate recent pentru a 

sprijini sectorul mass-medi-

ei de ştiri: o cerere cu privi-

re la parteneriate în dome-

niul jurnalismului menită să 

încurajeze colaborarea trans-

frontalieră la nivel sectorial 

între organizaţiile mass-me-

dia europene de ştiri în ca-

drul noului program „Euro-

pa creativă” şi o cerere de 

propuneri fi nanţată prin pro-

gramul Orizont Europa, care 

sprijină proiecte axate pe ino-

vare pentru mass-media. A-

ceste iniţiative fac parte din-

tr-un efort mai amplu de spri-

jinire a unui mediu mediatic 

liber, viabil şi pluralist în în-

treaga UE, astfel cum s-a 

anunţat în Planul de acţiune 

pentru democraţia europea-

nă şi în Planul de acţiune 

pentru mass-media.

12 milioane de euro 
în sprijinul mass-mediei
Comisia Europeană lansează cereri de propuneri în valoare 
de 12 milioane de euro în sprijinul mass-mediei de ştiri şi al sferei publice

Sectorul mass-mediei de ştiri a fost grav afectat de provocările pandemiei
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Maşinile electrice ar 

putea reprezenta viitorul 

industriei auto, iar acest 

lucru se vede deja. Încep 

să obţină o cotă de piaţă 

tot mai mare de la an la 

an, iar subvenţiile acorda-

te de autorităţile care vor 

să sprijine achiziţia 

de maşini nepoluante 

sunt extrem de generoase 

în mai toate ţările.

Ar fi  de aşteptat, aşadar, 

ca vânzările să explodeze. 

Potrivit unei analize Coface, 

vânzările de vehicule electri-

ce vor creşte cu 70% în 2021 

faţă de anul anterior, iar în 

acest context preţurile pen-

tru metalele utilizate în pro-

ducţia acestor maşini, cum 

ar fi  litiu, cobalt şi cupru, ar 

urma să se majoreze cu 34%, 

25%, respectiv 47%,.

Electrice mai multe, 
baterii mai scumpe

Specialiştii cred că preţul 

bateriei va rămâne unul ridi-

cat, în special din cauza ma-

terialelor extrem de căutate la 

acest moment.

„Diferitele confi guraţii ale 

bateriilor sau posibila utiliza-

re a hidrogenului ca sursă de 

energie nu vor reduce presiu-

nea asupra utilizării acestor 

metale, chiar dacă costul ridi-

cat al integrării lor contribuie 

la încurajarea cercetării şi dez-

voltării în tehnologiile alterna-

tive. Totuşi, aceste eforturi ar 

putea schimba situaţia pe ter-

men lung, în contextul concu-

renţei puternice între ţările ca-

re doresc să obţină un avan-

taj în următoarea generaţie de 

vehicule. Metalele sunt esen-

ţiale în producerea bateriilor 

şi, prin urmare, benefi ciază de 

tendinţe structurale puterni-

ce”, arată analiza Coface.

Electricele sunt 
la mare căutare

„Segmentul vehiculelor 

electrice continuă să crească 

la nivel global, cu o cotă de 

piaţă de 13% în 2020 compa-

rativ cu 8% în 2019. Potrivit 

Agenţiei Internaţionale pen-

tru Energie, în timp ce vânză-

rile de maşini au scăzut cu 

6% în 2020, vânzările de ve-

hicule electrice au crescut cu 

41%, întrucât Europa a ară-

tat un apetit puternic pentru 

acest segment. În primul tri-

mestru al anului 2021, vânză-

rile de vehicule electrice au 

crescut cu 41% faţă de T1 

2020, şi se estimează că aces-

tea vor creşte cu 70%, în 2021”, 

susţin specialiştii companiei 

de consultanţă.

Cu cât vor creşte preţurile

Aluminiul este utilizat nu 

numai în baterii, ci şi în alte 

părţi ale vehiculelor, cum ar 

fi  şasiul sau panourile inter-

ne, datorită avantajelor sale 

de greutate şi capacităţii sale 

de a oferi protecţie sporită îm-

potriva coliziunilor.

Coface se aşteaptă ca pre-

ţurile pentru nichel, aluminiu 

şi cupru să crească cu 34%, 

25%, respectiv 47% între 2020 

şi 2021. În plus, cererea va 

creşte considerabil între 2020 

şi 2050, iar cererea de cupru 

pentru vehicule electrice se 

va majora cu 9,9%, anual, în 

perioada menţionată, în timp 

ce nichelul va creşte cu o ra-

tă anuală de 11,8%.

„Principalii producători ai 

acestor metale foarte căuta-

te sunt Republica Democra-

tă Congo (RDC), Australia, 

Indonezia, Chile şi Rusia, de-

terminând aceste guverne să 

îşi modifi ce codurile miniere 

pentru a genera valoare adă-

ugată mai mare, dar şi pen-

tru a consolida reglementări-

le de mediu în vederea pro-

tejării comunităţile locale. 

Presiunea asupra companii-

lor miniere şi metalice pen-

tru a îmbunătăţi oferta şi pen-

tru a răspunde acestor ten-

dinţe va fi  intensă”, explică 

reprezentanţii Coface.

Reciclarea, o problemă

De asemenea, consultanţii 

estimează o creştere a cheltu-

ielilor de capital, dar compa-

niile din sector vor trebui să 

demonstreze o rentabilitate 

puternică, ceea ce reprezintă 

o provocare pe termen scurt.

„Producătorii de baterii şi 

clienţii lor încearcă să-şi redu-

că dependenţa de cobalt, dar 

şi să găsească surse alternati-

ve de energie. Hidrogenul es-

te în general considerat o al-

ternativă puternică, capabilă 

să atenueze costurile globale 

pentru industrie şi povara a-

supra mediului. Cu toate aces-

tea, Coface nu se aşteaptă ca 

hidrogenul să aibă un impact 

atât de mare în acest deceniu 

fără stimulente puternice din 

partea guvernelor. În plus, nu 

se aşteaptă ca jucătorii din eco-

sistemul bateriilor – care in-

clude utilizatorii fi nali, cum ar 

fi  producătorii de autoturisme 

– să favorizeze hidrogenul pe 

termen scurt, deoarece au in-

vestit puternic în baterii pen-

tru a respecta reglementările 

stricte puse în aplicare de di-

feritele autorităţi. Reciclarea şi 

economia circulară sunt alte 

răspunsuri pentru a satisface 

cererea în creştere şi pentru a 

reduce impactul asupra me-

diului (…)”, se menţionează 

în analiza de specialitate.

În ceea ce priveşte recicla-

rea bateriilor, aceasta va con-

stitui o problemă în următorii 

ani, odată cu vânzarea a mili-

oane de vehicule electrice.

2021, anul autoturismelor electrice
2021 e anul în care mașinile electrice vor atinge cota de piaţă pe care puţini o intuiau în urmă cu câţiva ani

Maşinile electrice ar putea reprezenta viitorul industriei auto. Acestea Încep să obţină o cotă de piaţă tot mai mare de la an la an.

Dacă şi tu îţi iubeşti maşi-

na şi vrei să te bucuri de 

ea cât mai mult timp, pro-

babil că îngrijirea acesteia 

îţi va ocupa o bună parte a 

timpului liber. Există însă 

lucruri simple pe care tre-

buie să le faci ca să prelun-

geşti viaţa maşinii tale fără 

să pierzi timp prea mult.

1 Nu ignora reviziile pe-

riodice. Respectă cu 

sfi nţenie recomandările pro-

ducătorului şi nu sări peste 

revizii, chiar dacă maşina nu 

mai este de mult în garanţie. 

Dacă service-ul la care faci re-

vizia este scump, caută altul 

mai ieftin.

2 Verifi că singur nivelul 

uleiului. Fă acest lucru 

cel puţin o dată pe lună. Mar-

torul de bord se aprinde, de 

regulă, când este prea târziu. 

Completează cu uleiul reco-

mandat de producător dacă 

este cazul. Nu depăşi nivelul 

maxim, chiar dacă ştii că mo-

torul „mănâncă” ulei.

3 Nu neglija micile re-

paraţii. Oricât de in-

signifi cante par, în timp pot 

pune probleme. Chiar şi un 

ornament pierdut poate lăsa 

expuse părţi metalice care 

vor fi  poarta de pătrundere 

a ruginii. Reparaţiile mici 

costă puţin. Dacă probleme-

le se adâncesc, factura va fi  

semnifi cativă.

4 Schimbă fi ltrul de aer 

mai des decât recoman-

dă producătorul. În cazul mul-

tor mărci, fi ltrul de aer se 

schimbă la fi ecare două revi-

zii. Crede-ne, faci un mare 

serviciu motorului schimbând 

fi ltrul de aer de două ori mai 

des – la fi ecare revizie.

5 Verifi că des presiunea 

roţilor. La fel ca în ca-

zul uleiului, verifi că presiu-

nea roţilor o dată pe lună. Da-

că sunt diferenţe între roţi sau 

faţă de recomandările produ-

cătorului, completează cât mai 

curând cu aer sau azot. Pre-

siunea scăzută a anvelopelor 

creşte consumul de combus-

tibil, afectează manevrabilita-

tea şi poate duce la încălzirea 

şi deteriorarea pneurilor.

6 Nu conduce agresiv. 

Producătorii au calibrat 

maşina pentru a fi  condusă 

într-un regim legal de viteză. 

Dacă vei alterna acceleraţiile 

puternice cu frânele bruşte 

vei plăti scump plăcerea. Com-

ponentele trenului de rulare 

şi ale grupului motopropulsor 

se vor uza mai rapid, iar con-

sumul de combustibil va creş-

te nejustifi cat de mult.

7 Spal-o des. Contrar le-

gendelor, apa nu dău-

nează caroseriei, dar murdă-

ria, da. Alege un program de 

protecţie cu ceară sau nano-

particule dacă vrei să păstrezi 

strălucirea lacului vreme în-

delungată. Nu lăsa excremen-

tele de pasăre să stea prea 

mult timp pe maşină – acidi-

tatea ridicată va deteriora vop-

seaua sensibilă.

8 Parchează la adăpost. 

Un garaj este o chestie 

rară în oraşele mari, dar în-

cearcă măcar să găseşti un loc 

cu umbră în a doua parte a zi-

lei. Soarele îmbătrâneşte vop-

seaua şi poate afecta elemen-

tele din plastic din interior.

8 lucruri simple pe care trebuie să le faci 
ca să prelungești viaţa mașinii tale
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziţionez 
cu credit ipotecar. Tel. 
0743-090771. (14.20)

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

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-

termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 28.500 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-302177.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-

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.

maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. 18100 mp, 
la 3.5 km de intrarea în Turda 
dinspre Cluj, vis-à-vis de Pensiu-
nea Sfânta Sava, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană E60, 
teren plan, compact, amplasa-
ment foarte bun pentru 
construcții hale, benzinărie, depo-
zit, curent electric, carte funciară, 
preț 5 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. 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 suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie pe termen lung 
apartament cu 1 cameră, zona 
Pritax, cart. Mănăștur. Preţul 
pieţei, negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Padin, cart. Mănăș-
tur, et. 7/10, termopan, balcon 
închis, C.T., mobilat, contorizat, 
ușă metal, zonă liniștită, preţ ne-
gociabil, aproape de mijloacele 
de transport în comun 24B, 9, 
52, disponibil pe termen lung. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (1.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, 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 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 

53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer o tânără familie serioasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi ni-
sat modern, parcare, preţ 400 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (26.30)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer ser-
vicii de curăţenie pentru asoci-
aţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. De-
talii la telefon 0773-954274.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricație 2012, 
170000 km/bord, culoare 
vișinie, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

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

Vând Ford FUSION - 
motor 1600 benzină, euro 

4, an fabricatie 2003, 
stare bună,făra rugină, 
culoare gri metalizat, 

geamuri electrice, 
inchidere centralizată, 

radio. 
Este echipată cu roți de 

iarna și are 4 roți de vara 
noi cu jante de aluminiu, 

km 193.400. 
Pret 2100 euro negociabil. 

Telefon 0748-042003.

¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informaţii la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

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

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând 3 sobe de teracotă, culoa-
re maro. Informații la tel. 0745-
300323, 0264-424005. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la tel. 0759-660846. (1.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea de 2 persoane, 
extensibilă, în stare bună, preț 
negociabil. Informații suplimen-
tare la tel. 0759-660846. (1.7)

¤ Vând la set sau separat, canapea 
cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 fotolii, 
din piele ecologică, culoare vișinie, 
pat lemn masiv cu ladă, culoare al-
bă, dim. 90 x 2000 și saltea spumă, 
stare foarte bună, aproape noi, preţ 
negociabil. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0740-399822. (2.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON și o măsuţă. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglin-
dă ovală, vitrină, război de ţe-
sut în stare foarte bună, pen-
tru decor, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0740-206335.

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă 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 bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând dulap de haine cu 2 
uși. Informaţii suplimentare la 
0745-701709 sau 
0727-815927. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 
20 RON/buc. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0745-550103.

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (4.7)

¤ Bio! Vând caș, telemea și ur-
dă de calitate excepţională. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0755-374272.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantităţi mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.

DONAŢII

¤ Donez recamier. Tel. 
0264-424005, 0745-300323. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator și 
certifi cat de înregistrare statut al 
fi rmei S.C. MODELFRUT S.R.L., 
RO 11194891, J12/1762/1998. 
Le declar nule.
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ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Car
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2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

AVIZ DE MEDIU PUBLIC

Comuna Recea-Cristur în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare , 
conform HG 1076/2004 , în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru «REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
şI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM COMUNA 
RECEA-CRISTUR, JUDEţUL CLUJ» . Prima versiune a planului, 
poate fi  consultată la sediul titularului , strada Principală, 
nr. 158, jud. Cluj din data de 30.07.2021 intre orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite , în scris , comentarii 
și sugestii , până în data de 18.08.2021 , la APM Cluj , str. 
Dorobanţilor nr. 99 , cod 400609 , fax 0264-412914 , e-mail 
offi ce@anpm.ro in zilele de luni-vineri , între orele 9.00-14.00

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. TRANSIM S.A. HUEDIN, 
, cu sediul in Huedin, str. Campului nr. 2 jud Cluj, CUI 202344, 
nr. Inregistrare Registrul Comertului J12/156/1991 , in 
temeiul art 111* al Legii 31/1990 privind societatile comerciale, 
OUG 109/2011, art 41 , OUG 62/2020, art.1,si 12

convoaca
I . Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru 

data de 07.09.2021 ora 10, la sediul societatii pentru 
actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul 
zilei de 19.06.2020, considerata data de Referinta, cu 
urmatoarea ordine de zi :

Modificarea Actului constitutiv al societatii TRANSIM 
SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. 
Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, Numar de ordine in 
registrul comertului J12/156/1991 prin diminuarea 
numarului de membri ai consiliului de administratie 
de la 5 la 3 membri, sens in care se va actualiza actul 
constitutiv al societatii TRANSIM SA.

II. Adunarea Generala Ordinara a acţionarilor societatii 
TRANSIM SA cu sediul social în jud. Cluj, oras Huedin, str. 
Cîmpului, nr. 2, CUI 202344, , Numar de înregistrare la ORC 
de pe langa Tribunalul Cluj J12/156/1991 pentru data de 
07.09.2021, ora 11:00, la sediul societatii in jud. Cluj, oras 
Huedin, str. Cîmpului, nr. 2, cu urmatoarea ordine de zi:

- revocarea membrilor Consiliului de administratie ai 
societatii TRANSIM SA cu mandatele expirate si care si-au 
dat demisia din aceasta calitate, precum si a presedintelui 
Consiliului de administratie cu mandatul expirat;

- numirea pe o perioada de 4 ani, cu puteri depline a 
noilor membri ai Consiliului de administratie ai societatii 
TRANSIM SA selectati in baza procedurii de selectie: MOCAN 
ALINA-CARMEN, RESTEMAN FLORINETA si MATIS 
CALIN-TRAIAN, precum si a noului presedinte al Consiliului 
de administratie MATIS CALIN-TRAIAN;

- numirea directorului general cu puteri depline a domnului 
PAVEL-SIMION CALIN-IOAN, selectat in baza procedurii de 
selectie;

- numirea, in baza selectiei de oferte, pe o perioada de 
3 ani a auditorul fi nanciar societatea GRADIENT SRL cu 
sediul in mun. Cluj-Napoca, str. Decebal, nr.2, ap. 4, jud. 
Cluj, CIF RO 12945822, Numar de ordine in Registrul 
Comertului J12/458/2000, reprezentata legal de catre 
auditor fi nanciar GROZA ALEXANDRU.

In cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul 
legal si statutar de prezenţă, AGOA , AGEA se vor ţine în data 
de 08.09.2021 ora 14 respectiv ora 15.00, în același loc, cu 
aceeasi ordine de zi pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la aceeași Dată de Referinţă.

Avand in vedere evoluţia situatiei epidemiologice 
determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 
in Romania precum si instituirea starii de alerta pe 
intreg teritoriul și limitările privind adunările de persoane, 
în vederea protejării acţionarilor săi, precum și a celorlalţi 
participanţi, societatea dorește să limiteze, pe cât mai 
mult posibil, în limitele cadrului legislativ aplicabil în 
prezent, interacţiunile umane în legătură cu evenimentele 
corporative ale Societăţii, inclusiv adunările generale 
ale acţionarilor.

In aceste condiţii extreme provocate de COVID-19, este 
preferabil ca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și, 
respectiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
să fi e desfasurate fără participarea fi zică a acţionarilor 
,acestia putand opteze pentru mijloace de vot prin 
corespondenta.

Societatea recomandă cu tărie acţionarilor să utilizeze 
mijloacele de interacţiune la distanţă cu privire la Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor și, respectiv, Adunarea 
Generală Extraordinară a Acţionarilor , astfel , convocatorul 
, precum si toate materialele aferente punctelor de pe 
ordinea de zi a AGOA , AGEA, vor fi  disponibile pe pagina 
de internet a societatii, (www.transim.ro).

Acţionarii pot vota în adunarea generală a acţionarilor 
personal, prin reprezentare, prin corespondenţă sau 
prin mijloace electronice. În cazul votului prin 
reprezentare, procura poate sa fie prezentata la sediul 
societăţii, în original, la data adunarii sau poate fi 
comunicată pe cale electronică, având încorporată, 
atașată sau logic asociată semnătura electronică. 
Acţionarii pot să își desemneze reprezentanţii și prin 
mijloace electronice, caz in care, procura și notificarea 
au încorporată, atașată sau logic asociată semnătura 
electronică. Totodata, acţionarii pot vota prin 
corespondenţă sau prin mijloace electronice înainte 
de adunarea generală. Formularele de vot prin 
corespondenta vor fi depuse de catre actionari cu cel 
putn 48 de ore inainte de adunarea generala.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MATIS CALIN TRAIAN

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

S.C. CAMPEADOR S.R.L. anunţă iniţierea „Planului 
urbanistic de detaliu pentru construire imobil mixt“, str. 
Teodor Mihali nr.19, str. Cehoslovaciei nr.21-23, Cluj 
Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj -Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
ROMÂNIA S.R.L., în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G.1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „PUD – extindere fabrică de plăci de gips-carton şi 
amenajări exterioare“, în municipiul Turda, strada Trăscăului, 
nr. 2, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului, strada Trăscăului, nr. 2, municipiul Turda, din 
data de 03.08.2021, între orele 08.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 20.08.2021, la A.P.M.Cluj, 
strada Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264/412.914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 08.00-14.
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Juvan şi Arruabarena 
au impresionat 
la Winners Open
Slovena Kaja Juvan și spaniola 
Lara Arruabarrena s-au califi cat, 
luni, în optimile turneului de te-
nis Winners Open, primul turneu 
WTA găzduit de Cluj-Napoca și 
dotat cu premii totale de 
235.238 dolari. Arruabarrena 
(29 ani, 198 WTA) a avut nevoie 
de doar 49 de minute pentru a 
trece de necunoscuta Evelyne 
Tiron (22 ani), scor 6-0, 6-0. 
Următoarea adversară a ibericei 
va fi  câștigătoarea dintre 
Mihaela Buzărnescu și bulgăroai-
ca Viktoria Tomova. Slovena 
Juvan, a șasea favorită, a trecut 
de rusoaica Marina Melnikova cu 
6-1, 6-1, iar în optimi va înfrunta 
o reprezentantă a Slovaciei, 
Viktoria Kuzmova sau Anna 
Karolina Schmiedlova. Croata 
Jana Fett a reușit să acceadă pe 
tabloul principal de simplu, după 
ce a dispus cu 6-4, 6-1 de 
Vanessa Ioana Georgiana Popa 
Teiușanu (17 ani), după o oră și 
24 de minute.

Două voleibaliste 
de la „U” au câştigat 
Cupa României
Adina Stanciu și Ioana Ordean 
au câștigat Cupa României la 
volei pe plajă, competiţie desfă-
șurată la sfârșitul săptămânii pe 
cele două terenuri ale Arenei 
D.J.S.T. – Fan Arad, din cartierul 
Subcetate al municipiului de pe 
Mureș. Echipa „U” Cluj a urcat 
pe prima treaptă a podiumului 
după ce a învins în fi nală forma-
ţia C.S.U. Oradea cu 2-0 (21-12, 
21-18). „A fost un turneu difi cil 
pentru că au am jucat în condiţii 
meteo extreme, la temperaturi 
de aproximativ 40 de grade, 
dar am fost motivate și concen-
trate să ne îndeplinim obiectivul 
propus, câștigarea în premieră a 
Cupei României! Suntem foarte 
fericite de rezultatul obţinut și 
sperăm să ridicăm trofeul și la 
turneul care urmează”, a decla-
rat voleibalista universitară 
Adina Stanciu. Primele patru 
clasate au fost recompensate cu 
premii în bani iar următoarea 
întrecere de volei de plajă dedi-
cată seniorilor este 
Campionatului Naţional, între 
16-22 august, la Mamaia.

Larisa Iordache, 
chinuită de 
accidentări la Tokyo
Larisa Iordache va lupta pentru 
medalie în fi nala de marţi de la 
bârnă la JO Tokyo 2020, dar 
veștile venite din capitala 
Japoniei nu sunt deloc bune. 
Gimnasta accidentată la meta-
tarsiene nu poate să se antre-
neze normal și are dureri la pi-
ciorul stâng. În vârstă de 25 
ani, Larisa Iordache s-a acciden-
tat la piciorul stâng în semifi na-
lele la bârnă la JO Tokyo. 
Diagnosticată cu entorsă meta-
tarsiană la piciorul stâng, gim-
nasta face eforturi supraome-
nești pentru a putea concura 
în fi nala de pe 3 august. „O 
doare piciorul, nu poate să îm-
pingă în el pentru coborâre și 
pentru fl ick-fl ack-ul de 360 de 
grade. A reușit să facă două 
fl ick-uri, o piruetă, dar deo-
camdată e greu. Sperăm să 
mai scadă intensitatea durerii”, 
a declarat Cristian Moldovan, 
antrenorul gimnastei.

Pe scurt

CFR Cluj o va înfrunta 

pe câştigătoarea dintre 

Ferencvaros Budapesta şi 

Slavia Praga în play-off-ul 

Ligii Campionilor la fotbal, 

în cazul în care va trece de 

Young Boys Berna, potrivit 

tragerii la sorţi efectuate 

ieri, la Nyon.

Campioana României va 

juca astăzi, de la ora 21:00, 

primul meci cu Young Boys, 

la Cluj-Napoca, în turul al trei-

lea preliminar, manşa secun-

dă fi ind programată în Elve-

ţia, pe 10 august.

În cazul în care trece de 

Young Boys, echipa antrena-

tă de Marius Şumudică va fi  

gazdă în turul play-off-ului, 

pe 17 sau 18 august, manşa 

secundă fi ind programată pe 

24 sau 25 august.

CFR şi Young Boys au fă-

cut parte din aceeaşi grupă 

în sezonul trecut al Europa 

League, rezultatul de la Cluj-

Napoca fi ind egal (1-1), iar 

în Elveţia s-a impus drama-

tic Young Boys cu 2-1, califi -

cându-se astfel în şaispreze-

cimile de fi nală.

CFR Cluj, dacă va fi  eli-

minată din Liga Campioni-

lor de Young Boys Berna, va 

juca în play-off-ul Europa 

League la fotbal cu învinsa 

dintre Steaua Roşie Belgrad 

şi Sheriff Tiraspol.

Campioana României este 

deja califi cată în grupele Con-

ference League.

CFR Cluj și-a aflat posibila 
adversară din play-off

Stefan Bircevic a absentat 

de la primul antrenament 

al lui U-BT Cluj-Napoca 

din cauza faptului 

că a fost diagonisticat 

recent cu Covid-19.

Noul baschetbalist al cam-

pioanei României are o formă 

uşoară a bolii, dar se afl ă în 

izolare în Serbia.

Între timp, Brandon Brown 

şi Dustin Hogue, alţi jucători 

afl aţi pe lista noilor achizi-

ţii, au ajuns deja pe terito-

riul României.

Pe lângă Bircevic, de la 

primul antrenament al echi-

pei antrenate de Mihai Silvă-

şan şi Milorad Perovic au ab-

sentat şi Patrick Richard, Şte-

fan Grasu, David Lăpuşte, 

Alexandru Paşca şi Luca Col-

ceag, baschetbalişti angrenaţi 

în acţiunile loturilor naţiona-

le ale României.

Până la ora actuală, U-Ban-

ca Transilvania i-a transferat 

pe Giordan Watson, Brandon 

Brown, Stefan Birčević, Luca 

Colceag şi Dustin Hogue. Echi-

pa va fi  condusă de antreno-

rul principal Mihai Silvăşan, 

care îl va avea drept secund 

pe Milorad Perović.
Ulterior, U-Banca Transil-

vania va participa la mai 

multe turnee de pregătire, 

informaţii în acest sens ur-

mând să fie anunţate în vi-

itorul apropiat. Primul meci 

oficial este programat în lu-

na septembrie, în prelimi-

nariile Basketball Champi-

ons League.

U-BT Cluj, gata 
de un nou sezon

„U” Cluj – Poli Timișoara 

este primul meci din noul 

sezon din Liga a 2-a pen-

tru cele două formații. 

Cele două formații se vor 

duela astăzi, de la ora 

18:00, într-un duel extrem 

de atractiv. 

Cele două formații au în 

spate un număr important de 

susținători și  ne putem 

aștepta la o atmosferă super-

bă în tribunele Cluj Arena. 

Ardelenii sunt văzuți favoriți 

în acest meci și nu ar fi  de-

loc surprinzător să vedem o 

victorie pentru gazde.

La „U” Cluj a fost o vară 

agitată cu multe schimbări de 

lot, dar și multe incertitudini. 

Clujenii l-au nimit în funcția 

de director sportiv pe Ovidiu 

Blag, dar acesta a demisionat 

după doar două luni invocând 

probleme medicale.

Ambele echipe și-au 

schimbat antrenorul în a-

ceastă vară. Universitatea 

Cluj l-a numit în funcția de 

antrenor principal pe Erik 

Lincar, cel care a fost la un 

pas de promovare cu Turris 

Turnu-Măgurele. Fostul 

mijlocaș de la Steaua este 

acum principal la echipa ar-

delenilor și are o șansă ma-

re să ajungă în prima ligă.

La Poli Timișoara a fost 

adus Dorin Toma, un antre-

nor cu destul de puțină 

experiență care i-a luat locul 

lui Dan Alexa.

Dorin Toma le-a mai an-

trenat pe FCM Baia Mare, 

Viitorul Ulmeni și Minaur 

Baia Mare. 

Ca jucător, Toma a evoluat 

la Baia Mare (la mai multe clu-

buri ale orașului, Maramureș 

Baia Mare, FC Baia Mare, Pho-

enix Baia Mare, Minaur Baia 

Mare, FC Maramureș Univer-

sitar), Dunărea Giurgiu, AS Ba-

ia Sprie, Unirea Dej, CFR Cluj 

și Gloria Bistrița.

„U” Cluj, noua 
Turris-Turnu Măgurele

Erik Lincar nu a ezitat să 

aducă la Universitatea Cluj 

fotbaliști alături de care a avut 

rezultate bune la Turris Tur-

nu-Măgurele.

Fostul antrenor de la Tur-

ris i-a adus la Universitatea 

pe Albert Voinea, Florian 

Haită, Cristian Balgiu, An-

drei Blejdea, Denis Ispas, 

Valentin Alexandru, Costi-

nel Gugu, Alexandru Gîț sau 

Florinel Mitre.

Clujenii au transferat ma-

siv în această vară, dar cea 

mai importantă mutare este 

rămânerea lui Sergio Ribeiro. 

Portughezul s-a adaptat exce-

lent în România și este așteptat 

să fi e unul dintre jucătorii de-

cisivi în acest an.

„U” a jucat mai multe me-

ciuri amicale în această peri-

oadă de pregătire, fi ind înre-

gistrate două înfrângeri cu U-

nirea Dej, dar și rezultate fa-

vorabile cu CSM Zalău, Meta-

lurgistul Cugir și Baiaa Mare

Erik Lincar va avea o mi-

siune difi cilă în încercarea de 

a alcătui o echipă omogenă și 

o formulă de start pe placul 

fanilor clujeni. 

Formula de start posibilă 

FC Universitatea Cluj: Gor-

cea – Rus, Ispas, Gugu, Taub 

– Blejdea, Novac, Haită, Mo-

raru - Pîrvulescu, Voinea

Partida FC Universitatea Cluj 

– Politehnica Timişoara, din 

prima etapă a Ligii 2, se dispu-

tă azi, de la ora 18.00  pe sta-

dionul Cluj Arena.

Universitatea Cluj debutează 
în noul sezon din Liga a 2-a
Universitatea Cluj va juca cu Poli Timișoara în primul meci din sezonul 2021/2022 în Liga a 2-a

Universitatea Cluj va juca cu Poli Timișoara în primul meci din sezonul 2021/2022 în Liga a 2-a
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