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CULTURĂ

Ediţia TIFF 2021, în cifre
Peste 100.000 de iubitori de cinema au 
sărbătorit întoarcerea în sălile de cinema 
la împlinirea a 20 de ani de TIFF. Pagina 6

ECONOMIE

Un segment din A3 
poate fi inaugurat 
înainte de termen
Un lot de câțiva kilometri al A3 poate fi  
inaugurat în noiembrie, înainte de terme-
nul contractual.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Hub educaţional 
de excelenţă, în Borhanci
Hub-ul educaţional din cartierul Borhanci 
va fi  format din creşă, grădiniţă, şcoală 
primară şi liceu.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Combinaţie eficientă: 
AstraZeneca 
şi ARN mesager?
Mai multe ţări analizează posibilitatea de a fo-
losi vaccinuri anti-COVID diferite în momentul 
administrării celei de-a doua doze.  Pagina 9

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.9183 LEI

CLUJ-NAPOCA

260C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

13 1.223 66 4 3 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 3 august 2021

SOCIAL

Proiect: Sprijin financiar pentru mamele cu posibilități materiale reduse
Mamele cu posibilităţi mate-

riale reduse vor putea benefi cia 

de tichete sociale de 2.000 de 

lei pentru fi ecare nou născut, 

care se vor acorda în primele 

trei luni de la naştere. Banii vor 

proveni din fonduri europene, 

potrivit unui proiect inițiat de 

Ministerul Investiţiilor şi Proiec-

telor Europene.

„Astăzi, 2 august 2021, Mi-

nisterul Investiţiilor şi Proiec-

telor Europene a lansat în con-

sultare publică proiectul de HG 

care va reglementa modul prin 

care vor fi  acordate trusourile 

pentru nou-născuţi, de care 

vor benefi cia mamele cu posi-

bilităţi materiale reduse. Potri-

vit propunerii, sprijinul fi nan-

ciar, constând în tichete soci-

ale în valoare de câte 2.000 

lei/nou născut, va fi  susţinut 

din fonduri europene, prin Pro-

gramul Operaţional Ajutorarea 

Persoanelor Defavorizate 

(POAD) şi va putea acoperi 

achiziţia de alimente, scutece, 

îmbrăcăminte sau articole sa-

nitare şi medicale pentru ma-

mă şi copil”, se arată într-un 

comunicat al ministerului.

Tichetele se vor acorda în pri-

mele trei luni de la naştere:

• mamelor cărora le este stabi-

lit, prin dispoziţie scrisă a pri-

marului, dreptul la un venit mi-

nim garantat acordat în baza 

Legii nr. 416/2001 privind veni-

tul minim garantat;

• mamelor din familiile benefi -

ciare de alocaţie pentru susţi-

nerea familiei, acordată în ba-

za Legii nr. 277/2010 privind 

alocaţia pentru susţinerea fami-

liei mamelor minore;

• mamelor care se afl ă în situ-

aţie de risc (exemplu: persoa-

nele cu dizabilităţi);

• mamelor afl ate temporar în 

situaţii critice de viaţă (victime 

ale calamităţilor, violenţei do-

mestice, persoane dependente, 

etc.) şi/sau care se afl ă în situ-

aţii deosebite de vulnerabilita-

te (exemplu - fără locuinţă);

• mamelor care nu deţin acte 

de identitate şi nu pot accede 

la drepturile civile.

Tichetele sociale/cardurile vor 

putea fi  utilizate la comercianţii 

parteneri înscrişi în program.

„În urma adoptării Hotărârii 

de Guvern, MIPE va fi  în măsu-

ră să înceapă derularea proiec-

tului, iar trusourile pentru nou 

născuţi vor ajunge la benefi ci-

arii care au cea mai mare nevo-

ie de acest sprijin", a declarat 

Cătălina Bădoiu, secretar de 

stat, coordonator Direcţia Im-

plementare POAD.

Studiu „pe repede înainte” pentru Drumul Expres DN1-A3
Un deputat de Cluj solicită Agenției de Mediu eliberarea în regim de urgență a avizului 
pentru deblocarea proiectului de conectare a Clujului la Autostrada Transilvania. Pagina 3

Weekend „Electric” la Bonţida

Au mai rămas doar câteva zile până la Electric Castle 2021
Fanii Electric Castle vor avea parte de 10 zile „electrizante” în peste 20 de locații din Bonțida 
și Cluj-Napoca, între 6 și 15 august, la primul și cel mai mare festival post-pandemie. Pagina 7
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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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Poliţist cercetat 
după ce a condus beat
Unui poliţist din localitatea Poieni, judeţul 
Cluj, i-a fost sistat concediul de odihnă la 
cererea ministrului de Interne, pentru a pu-
tea fi  cercetat disciplinar.
În urmă cu două săptămâni, poliţistul a fost 
implicat într-un accident rutier și există suspi-
ciunea că la volan era chiar el, dar fi ind bă-
ut, i-a cerut iubitei să ia întreaga vină asupra 
ei. La presiunea mass media, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţea Cluj a demarat verifi cări, 
iar la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Huedin s-a sesizat din ofi ciu un 
procuror și a deschis un dosar penal.
Poliţistul este cunoscut cu antecedente după 
ce în luna aprilie a fost implicat într-un scan-
dal în care l-a ameninţat cu moartea pe șeful 
unui local, pentru că a refuzat să îl servească 
cu alcool. Întrebat despre această situaţie, 
ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode a 
precizat că își asumă să scape poliţia română 
de uscături. A dispus apoi să i se sisteze con-
cediul de odihnă și să fi e pus la dispoziţia ce-
lor care trebuie să îl cerceteze.
„În urma apariţiei în spaţiul public a unor 
informaţii privind producerea unui eveni-
ment rutier în care ar fi  fost implicat un po-
liţist, conducerea Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj a dispus efectuarea de verifi -

cări la nivelul Biroului Control Intern, în ve-
derea clarifi cării tuturor aspectelor și a in-
formaţiilor existente. În ceea ce privește in-
formaţia conform căreia agentul de poliţie 
în cauză s-ar afl a în perioada concediului de 
odihnă, precizăm faptul că acesta a fost sis-
tat, în prezent lucrătorul afl ându-se la servi-
ciu și totodată la dispoziţia organelor de 
cercetare penală și a lucrătorilor din cadrul 
Biroului Control Intern. De asemenea, pro-
cedura cercetării prealabile se va extinde cu 
privire la modul în care poliţiștii care au so-
luţionat evenimentul rutier și-au îndeplinit 
sarcinile și atribuţiile specifi ce”, se arată în 
informarea Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj.

Clujean amendat cu 3.000 
de lei pentru că a aruncat 
deşeuri ilegal
Scenele s-au petrecut la Câmpia Turzii, unde 
un bărbat a fost surprins de poliţiști cum 
arunca gunoaiele într-o rampă proaspăt 
desfi inţată. Imaginile au fost postate de pri-
marul din Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, care 
a anunţat răspicat toleranţă „zero” faţă de 
„nesimţire și ignoranţă”!
„În ciuda faptului că, încă din luna iunie, 
am desfi inţat rampele clandestine de deșe-

uri, există persoane care își bat joc de lege, 
administraţie și cetăţeni. Un caz concret es-
te cel al persoanei din imaginile video care, 
ieri, în jurul orei 16:20, a depozitat gunoa-
ie, provenind de la o asociaţie din Comuna 
Viișoara, într-o rampă proaspăt desfi inţată 
de pe strada Republicii. Demonstrând o 
ignoranţă totală și o sfi dare evidentă la 
adresa cetăţenilor, persoana identifi cată de 
Poliţia Locală a aruncat gunoaiele la întâm-
plare Din nefericire pentru el, cetăţeanul 
ignorant și care a demonstrat o clară lipsă 
de bun simţ, a fost identifi cat și a fost sanc-
ţionat cu amendă de 3000 de lei! ”, a scris 
primarul Câmpiei Turzii, Dorin Logijan, pe 
pagina sa de facebook.
Bărbatul a fost obligat să adune toate gu-
noaiele de pe domeniul public.
„Pentru cei care se gândesc că e o idee bu-
nă să-și bată joc de oraș, vă spun direct: 
Legea se respectă! Lăsaţi nesimţirea și lip-
sa de educaţie la o parte, conformaţi-vă 
regulilor și respectaţi-vă vecinii și concetă-
ţenii. Nu mai acceptăm scuze! Nu mai ac-
ceptăm explicaţii puerile”, a transmis edi-
lul Câmpiei Turzii.
În aceeași postare, Dorin Lojigan a transmis 
că primăria municipiului Câmpia Turzii a 
montat camere de supraveghere la toate 
rampele desfi inţate și monitorizează atent 
zonele cu potenţial criminogen.

Pe scurt

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

„De 15 ani de când sunt în 

slujba statului şi a cetăţe-

nilor, am văzut multe acci-

dente rutiere cu victime. 

Multe, multe, parcă tot 

mai multe în ultimii ani. 

Printre victime, din neferi-

cire, se numără şi copii.

Deşi numărul victimelor de 

pe şosele a crescut întruna în 

ultimii ani, nu a apărut nicio 

măsură efi cientă din partea le-

giuitorilor de a scădea numărul 

accidentelor rutiere. Eu, unul, 

m-am săturat! M-am săturat să 

văd cum mor oameni şi copii 

nevinovaţi pe şoselele ţării. 

Amenzile nu sunt sufi ciente. 

Consider că singurul mod în ca-

re conducătorii auto pot fi  de-

terminaţi să nu mai accelereze 

iresponsabil, să nu mai depă-

şească pe linie continuă, să nu 

mai urce băuţi la volan şi să 

conducă mai preventiv este în-

ăsprirea măsurilor complemen-

tare la anumite abateri”, scrie 

poliţistul bihorean, autorul pe-

tiţiei, care a fost semnată deja 

de peste 10.000 de persoane.

Ce propune petiţia?

Prin petiţie se propune atât 

mărirea amenzilor şi sancţiuni-

lor, cât şi implementarea unor 

pedepse în cazurile în care aces-

tea nu există în acest moment.

 pentru conducerea unui ve-

hicul cu o alcoolemie de până 

la 0,40 mg/l alcool pur în aerul 

expirat, suspendarea dreptului 

de a conduce pentru 365 zile 

(de la 90 de zile în prezent)

 pentru depăşirea limitei le-

gale de viteză cu peste 50 km/h, 

suspendarea dreptului de a 

conduce pentru 180 de zile (de 

la 90 de zile în prezent)

 pentru depăşire neregula-

mentară (depăşirea pe linia con-

tinuă), suspendarea dreptului 

de a conduce pentru 180 de zi-

le (de la 30 de zile în prezent)

 pentru virajul la stânga pes-

te linia continuă, suspenda-

rea dreptului de a conduce 

pentru 30 de zile (în prezent 

nu se suspendă)

 pentru neoprirea la culoarea 

roşie a semaforului electric, sus-

pendarea dreptului de a condu-

ce pentru 180 de zile (de la 30 

de zile în prezent) – pentru uti-

lizarea telefonului mobil la vo-

lan, suspendarea permisului 

pentru 30 de zile (pe lângă amen-

dă şi puncte de penalizare, cum 

este sancţionată în prezent).

De asemenea, prin petiţie 

se mai propune ca la niciuna 

dintre abaterile menţionate, 

să nu se poată reduce perioa-

da de suspendare a dreptului 

de a conduce prin susţinerea 

unui examen.

24 de români morţi 
în accidente rutiere, 
într-un weekend

În ultima perioadă, pe şo-

selele din România au avut loc 

mai multe accidente tragice, 

în unele dintre ele pierzându-şi 

viaţa mai multe persoane, iar 

altele, fi ind grav rănite.

Ultimul weekend a adus 

nu mai puţin de 24 de dece-

se rezultate în urma acciden-

telor rutiere, la noi în ţară. Mi-

nistrul de Interne, Lucian Bo-

de, a tras un semnal de alar-

mă cu această ocazie. „Gră-

biţi-vă încet”, spune el.

„Am identifi cat cinci prin-

cipale cauze care duc la acci-

dente rutiere – şi am identifi -

cat şi soluţii la eliminare aces-

tor cauze: indisciplina pieto-

nilor, viteza, indisciplina bi-

ciciştilor, neacordarea de pri-

oritate la trecerea a pietonilor 

şi neacordarea priorităţii de 

trecere a vehiculelor. Aş vrea 

să fac un apel către toţi par-

ticipanţii la trafi c să circule 

cu prudenţă. Este o vorbă ro-

mânească, «Grăbiţi-vă încet». 

Să nu se grăbească”, a spus 

Lucian Bode, la Digi 24.

Mai multe accidente 
mortale şi la Cluj

Şi pe şoselele din Cluj au 

avut loc mai multe acciden-

te grave în ultima perioadă, 

în urmă cu o zi, un bărbat 

pierzându-şi viaţa în locali-

tatea Luna, după ce intrase 

pe contrasens.

În aceeaşi zi, o altă maşină 

a ajuns într-o râpă adâncă de 

4 metri, în localitatea Someşul 

Rece din Cluj. O femeie de 30 

de ani s-a ales cu mai multe 

fracturi, fi ind dusă la spital ală-

turi de alte 4 victime.

10.000 de semnături 
pentru „Opriţi moartea 
de pe şosele”
Un poliţist a iniţiat o petiţie prin care se cere înăsprirea pedepselor 
pentru cei care încalcă regulile în trafic
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

În urmă cu o lună, 

Asociaţia Pro Infrastructură 

avertiza că Ministerul 

Mediului ar urma să ceară 

un studiu de un an pentru 

observarea faunei pe tere-

nurile agricole vizate 

de proiectul drumului 

expres ce va lega DN1 

de Autostrada Transilvania, 

prin Mărtineşti.

Deputatul USR de Cluj Vi-

orel Băltăreţu anunţă că, săp-

tămâna trecută, a avut o în-

tâlnire la CNAIR, unde a dis-

cutat despre situaţia drumu-

lui ce va lega municipiul 

Cluj-Napoca de Autostradă.

Ieri, parlamentarul a dis-

cutat cu reprezentanţii Di-

recţiei Regionale de Drumuri 

şi Poduri, ai Agenţiei de Pro-

tecţia Mediului şi proiectanţi, 

solicitând emiterea avizului 

de mediu pentru lucrare în 

regim de urgenţă.

„Azi, într-o nouă întâlni-

re la Cluj cu DRDP, APM şi 

proiectanţi, am reuşit să cla-

rifi căm de ce are nevoie APM 

pentru a emite aviz de me-

diu în regim de urgenţă, pen-

tru deblocarea proiectului 

DX A3 Tureni. Sunt optimist 

că, prin aducerea tuturor la 

masa discuţiilor, ne apropi-

em în mod real de fi nalul 

acestei etape de avizare”, a 

conchis Băltăreţu.

Studiu de faună... 
pe terenuri agricole!

Asociaţia Pro Infrastruc-

tură a tras în urmă cu o lu-

nă un semnal de alarmă cu 

privire la intenţia Ministe-

rului Mediului de a desfă-

şura un studiu ce ar bloca 

proiectul drumului de legă-

tură între Cluj şi Autostra-

da Transilvania timp de un 

an, manifestându-şi deza-

cordul faţă de demers. Aso-

ciaţia arată că a susţinut în 

trecut această procedură de 

mediu acolo unde infrastruc-

tura traversează păduri sau 

arii protejate, însă aici ar fi 

vorba exclusiv de terenuri 

arabile, puternic antropiza-

te deja.

„Ce-i un an de întârziere 

pe lângă alţi zece? Ăsta poa-

te fi  motto-ul mult aşteptatu-

lui drum de legătură dintre 

Autostrada A3 şi DN1 în ju-

deţul Cluj. Necesitatea lui a 

apărut în 2009 când Bechtel 

a dat în trafi c o parte din Au-

tostrada Transilvania fără ac-

ces între capetele situate la 40 

km depărtare. Eforturi nereu-

şite de a face un studiu de fe-

zabilitate au existat şi în 

2014-2016.

În ultimul an s-a refăcut 

de la zero proiectul drumu-

lui şi ar putea fi lansată li-

citaţia de execuţie în 2021. 

Însă Ministerul Mediului – 

România, prin Agenţia pen-

tru Protecţia Mediului Cluj, 

se pregăteşte sa ceară un 

studiu de un an de zile de 

observare a faunei pe tere-

nurile arabile.

Uneori proiectele mai mi-

ci de infrastructură au un 

efect la fel de mare precum 

loturile de autostradă. Cerem 

Ministerului Mediului să dea 

dovadă de raţiune când de-

cide asupra studierii impac-

tului asupra faunei în tere-

nuri exclusiv agricole, deci 

puternic antropizate”, au 

transmis reprezentanţii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură.

Aviz de mediu în regim de urgenţă 
pentru Drumul Expres DN1-A3 Tureni
Deputatul USR Viorel Băltăreţu a solicitat Agenţiei de Protecţie a Mediului accelerarea procesului 
de avizare a drumului ce va lega Cluj-Napoca la Autostrada Transilvania, prin Mărtineşti

Se cere accelerarea procesului de avizare a drumului ce va lega Clujul la Autostrada Transilvania, prin Mărtineşti

Câteva zile mai târziu, Tanczos Barna, minis-
trul Mediului, a afi rmat că nu știe prea multe 
despre studiul de la Mărtinești, dar vrea ca 
legile să fi e respectate.

„Am cerut detaliile despre toate blocajele 
din infrastructură într-o ședinţă cu colegii 
mei, dar nu știu să vă spun exact despre 
această zonă. Am cerut o evaluare a im-
pactului, nu cu scopul de a încetini lucări-
le, ci cu scopul de a respecta legile. 
Evaluarea de impact este obligatorie și 
procedurile pot fi derulate rapid dacă in-
stitutiţile care fac investiţiile sunt prompte 

și răspund imediat. Dacă sunt arii proteja-
te, atunci trebuie făcută această evalua-
re”, a declarat ministrul.

„Nu vrem să întârziem proiecte, ci doar respectăm legea”

A fost semnat contractul 

pentru realizarea 

Planului Urbanistic 

Zonal şi a Studiului 

de Fezabilitate pentru 

noul hub educaţional 

din cartierul Borhanci.

„Am semnat contractul pen-

tru realizarea Planului Urba-

nistic Zonal (PUZ) şi a Studiu-

lui de Fezabilitate (SF) pentru 

obiectivul de investiţii „Dez-

voltare infrastructură educaţi-

onală şi de sănătate – centru 

de excelenţă pentru protono-

terapie, infrastructură sporti-

vă şi amenajare pădure – parc 

în cartierul Borhanci. Prin con-

ceptul de amenajare arhitec-

turală şi urbanistică se doreş-

te realizarea unui proiect care 

prin calitatea funcţională să 

satisfacă nevoile şi exigenţele 

cetăţenilor din zonă”, a trans-

mis primarul Emil Boc.

Proiectul cuprinde:
¤ HUB educaţional cu cre-

şă, grădiniţă, şcoală prima-

ră şi liceu

¤ Centru de excelenţă pentru 

protonoterapie

¤ Bază sportivă cu bazin 

de înot

¤ Pădure-parc

Hub-ul educaţional va fi 

format din creşă, grădiniţă, 

şcoală primară şi liceu. Cre-

şa şi grădiniţa vor fi orga-

nizate cu un număr minim 

de 8 grupe pentru fiecare, 

pentru şcoala un număr mi-

nim de 27 săli de clasă, iar 

pentru liceu un număr mi-

nim de 12 săli de clasă. Cen-

trul va dispune şi de săli de 

educaţie fizica şi teren de 

sport în exterior.

Centrul de excelenţă pen-

tru protonoterapie va fi  con-

struit pe o suprafaţă de circa 

3.000 metri pătraţi.

Pădure-parc pe 60 
de hectare

Pe o suprafaţă de 60 hec-

tare, pădurea-parc va cu-

prinde plantaţii masive de 

arbori, zone de poiană, o 

grădină urbană închisă, o 

zonă special amenajată pen-

tru plimbare patrupede, alei, 

clădiri cu funcţiuni publice, 

punct de belvedere, tirolia-

nă, traseu dirt bike de tip 

backyard, culoare de aler-

gare şi parcare.

Baza sportivă şi bazinul de 

înot vor urmări dezvoltarea şi 

relansarea activităţilor de e-

ducaţie fi zică şi sport pentru 

benefi ciari de toate vârstele. 

Baza sportivă va include te-

renuri pentru tenis de câmp, 

padel, tenis cu piciorul, bas-

chet, mini fotbal, badminton, 

volei. Acestea vor fi  împrej-

muite şi vor benefi cia de su-

prafeţe sintetice adaptate, noc-

turnă şi acces liber (cu pro-

gramare); terenuri de beach 

volley cu nisip şi teren sinte-

tic de baschet 3X3. Bazinul 

de înot cu dimensiuni olim-

pice va fi  unul acoperit, cu 

toate dotările şi anexele nece-

sare pentru iniţiere, antrena-

ment şi competiţii.

„Prin prioritizarea com-

ponentei de mobilitate se 

preconizează reducerea nu-

mărului de deplasări cu au-

toturismul personal şi im-

plicit reducerea gazelor cu 

efect de seră, dar şi creşte-

rea utilizatorilor transpor-

tului public, a bicicliştilor 

şi pietonilor. Vor fi instala-

te staţii de reîncărcare a au-

tovehiculelor electrice şi hi-

bride, precum şi crearea/

modernizarea/extinderea 

sistemelor bike-sharing”, a 

mai transmis Emil Boc.

Infrastructura stradală va 

dispune de locuri de odih-

nă şi relaxare, soluţii efici-

ente pentru iluminat stra-

dal cu led (din surse alter-

native precum panouri fo-

tovoltaice), sistem de iriga-

ţii modern automatizat, ciş-

mele pentru perioada cani-

culară, acces dedicat per-

soanelor cu handicap şi 

obiecte contemporane de 

mobilier urban.

Hub educațional cu creșă, școală, unitate medicală 
de excelență și pădure-parc, în cartierul Borhanci

Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Marius 

Mînzat (foto), împreună 

cu Mariana Raţiu, Director 

al Direcţiei de Dezvoltare şi 

Investiţii din cadrul forului 

administrativ judeţean, au 

primit marţi, 3 august, vizi-

ta unei delegaţii economice, 

conduse de către Jens 

Rethwisch, reprezentant

al Deutsche Post DHL.

Pe parcursul întâlnirii ce a 

avut loc la sediul Consiliului 

Judeţean s-a discutat despre 

intenţia companiei de logisti-

că DHL de a derula un proiect 

de investiţii în cadrul Aeropor-

tului Internaţional „Avram I-

ancu” Cluj. Totodată, cu acest 

prilej, au fost prezentate şi ana-

lizate detaliile tehnice pe care 

le presupune o astfel de iniţi-

ativă, precum şi modalităţile 

concrete prin care aceasta se 

poate materializa.

„Discuţiile purtate au fost 

punctuale şi au vizat, prepon-

derent, direcţiile strategice de 

acţiune şi implementarea unui 

proiect de transport logistic pe 

teritoriul judeţului nostru. Con-

siliul Judeţean rămâne deschis 

tuturor propunerilor şi colabo-

rărilor de acest fel, reciproc avan-

tajoase şi care sunt extrem de 

benefi ce mediului de afaceri clu-

jean şi nu numai”, a declarat 

Marius Mînzat, vicepreşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj.

La fi nalul întâlnirii, cele 

două părţi au stabilit demer-

surile procedurale şi legislati-

ve care vor fi  întreprinse în 

perioada imediat următoare.

Delegație economică,
în vizită de lucru la CJ Cluj

VIOREL BĂLTĂREȚU | deputat de Cluj

 „Birocrația din agențiile 
statului - de media, 
arheologie - e o frână 
în dezvoltarea 
infrastructurii. Sigur, 
e necesară expertiza 
specialiștilor din aceste 
agenții. Am afl at, însă, 
în mod concret 
în proiectele județene 
în care mă implic, 
că precauțiile pe care și le iau acestea sunt 
maxime. Această dorință de a fi  acoperiți și lipsa 
de analiză în ansamblu a proiectelor au ca efecte 
timp și costuri foarte mari. Mai grav, înseamnă 
de multe ori, proiecte blocate sau amânate cu ani 
buni. De exemplu: punctele de vedere diferite 
dintre proiectanți și Agenția Națională 
de Protecția Mediului în cazul DX A3 Tureni
ar fi  putut duce la întârzieri de până la 1 an“
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Castelul Bánffy din Bonţida 

devine şantier-şcoală şi în 

vara aceasta, oferind un 

cadru învăţării şi promovă-

rii meseriilor tradiţionale 

de construcţie.

Fundaţia Transilvania Trust, 

împreună cu tabăra care a 

avut loc în perioada 27 iu-

nie-10 iulie, organizează do-

uă tabere de restaurare în lu-

na august pentru studenţi ar-

hitecţi, ingineri constructori, 

angajaţi din domeniu, precum 

şi altora interesaţi.

Prima ediţie a acestor ta-

bere s-a desfăşurat în anul 

2001, iar până în prezent au 

participat peste 3.000 de per-

soane din 32 de ţări.

Participanţii din acest an 

sunt din România, Ungaria 

şi Franţa şi timp de 14 zile 

învaţă despre principiile şi 

metodologiile reabilitării pa-

trimoniului construit prin 

prelegeri susţinute (şi onli-

ne) de profesori universitari 

şi specialiştiatât din Româ-

nia cât şi din Marea Brita-

nie, iar în cadrul atelierelor 

practice de zidărie, tâmplă-

rie, restaurare mobilier 

vechi, respectiv pietrărie lu-

crează cu meşteri restaura-

tori din ţară.

Taberele se vor desfăşura 

în perioada 1-14 august, re-

spectiv 15-28 august 2021.

Istoria Castelului Bánffy

A fost cunoscut ca Versail-

les-ul Transilvaniei, fi ind un 

ansamblu arhitectonic con-

struit de familia Bánffy în co-

muna Bonţida, judeţul Cluj.

În perioada anilor '60 Di-

recţia Monumentelor Istori-

ce a încercat reabilitarea cas-

telului, dar din lipsă de fon-

duri nu a putut efectua nici 

o acţiune concretă în acest 

sens. Castelul a fost folosit 

mai departe ca depozit de 

materiale de construcţii, iar 

parcul s-a transformat trep-

tat în păşune, copacii deve-

nind lemn de foc.

În 1963, castelul a fost fo-

losit ca decor în realizarea fi l-

mului Pădurea spânzuraţilor, 

în regia lui Liviu Ciulei. Filmul 

a cuprins o scenă scurtă cu un 

foc, pentru care scenografi i au 

incendiat una dintre clădiri, 

cauzând pagube masive.

După căderea regimului 

comunist, din cauza stării 

de degradare în care se afl a, 

în anul 1999 World Monu-

ments Watch a inclus caste-

lul pe Lista celor 100 Cele 

Mai Periclitate Situri din Lu-

me, la propunerea Fundaţi-

ei Transilvania Trust.

Începerea lucrărilor de re-

abilitare a fost posibilă da-

torită acordului semnat în 

1999 de către Ministerul Cul-

turii şi Ministerul Patrimo-

niului Cultural din Ungaria. 

Ministerul Culturii a spriji-

nit şi reabilitarea parţială a 

şarpantei clădirii principale. 

În 2001 debutează Progra-

mul de Specializare în Rea-

bilitarea Patrimoniului Con-

struit sub egida Fundaţiei, 

în cadrul căruia se restau-

rează clădirea bucătăriei, fun-

daţia asigurând paza şi ad-

ministrarea imobilului, pre-

cum şi atragerea unor fon-

duri pentru restaurare, iar în 

2005 se inaugurează Centrul 

de Specializare în Reabilita-

rea Patrimoniului Construit, 

care funcţionează în clădirea 

Miklós. Pentru activitatea des-

făşurată la castel, în 2008 

Centrul a fost premiat cu Ma-

rele Premiu Europa Nostra a 

Uniunii Europene.

Castelul Bánffy din Bonțida devine 
un „șantier-școală” vara aceasta

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) 

a semnat vineri, 30 iulie, 

un contract de fi nanţare 

în cadrul Programului 

Operaţional Competitivitate, 

pentru implementarea 

unui nou proiect.

Contractul de fi nanţare în 

valoare totală de 7.265.695 

lei, a fost semnat cu Organis-

mul Intermediar pentru Pro-

movarea Societăţii Informaţi-

onale şi are ca scop achiziţi-

onarea a 2.000 de laptopuri 

cu conexiune la internet in-

clusă pentru 2.000 de studenţi 

benefi ciari de bursă socială 

sau bursă socială ocazională.

UBB va demara astfel pro-

cedurile de achiziţionare şi dis-

tribuire a laptopurilor conform 

unei metodologii interne.

Proiectul a fost depus în 

cadrul Componentei 1 Acţi-

unea 2.3.3. apelul 2, Axa Pri-

oritară: Tehnologia Informa-

ţiei şi Comunicaţiilor (TIC) 

pentru o economie digitală 

competitivă Operaţiunea: Îm-

bunatăţirea conţinutului di-

gital şi a infrastructurii TIC 

sistemice în domeniul e-edu-

caţie, e-incluziune, e-sănăta-

te şi e-cultura şi se va imple-

menta în perioada 2 august 

2021- 31 iulie 2022.

„Proiectul vine ca răspuns 

la nevoia de a asigura accesul 

studenţilor UBB care îndepli-

nesc criteriile pentru a benefi -

cia de burse sociale şi burse so-

ciale ocazionale, la activităţile 

didactice în mediul on-line, în 

contextul epidemiologic actu-

al, dar are ca scop secundar şi 

creşterea utilizării tehnologiei 

în procesul educaţional. Criza 

pandemică mondială a scos la 

iveală multiple decalaje inclu-

siv în rândul studenţilor UBB 

subliniind nevoile diverse ale 

acestora pentru a putea face fa-

ţă corespunzător noilor provo-

cări generate de necesitatea de 

a se conecta la mediul on-line. 

Este adevărat că ne dorim re-

începerea anului universitar în 

format clasic, dar, în egală mă-

sură, ne dorim ca studenţii noş-

tri să se bucure de măsurile de 

digitalizare implementate în ul-

tima perioadă în cadrul univer-

sităţii noastre”, declară mana-

gerul proiectului, prof. univ. dr. 

Dan Lazăr, prorectorul respon-

sabil cu fi nanţarea, digitaliza-

rea şi relaţia cu studenţii.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. 

Daniel David, subliniază că 

„acest proiect se încadrează 

într-un context mai larg, UBB 

asumându-şi statutul de uni-

versitate românească world-class 

(QS*****) care promovează 

excelenţa, dar, care, ca institu-

ţie publică, este sensibilă şi la 

nevoia de incluziune. În ace-

laşi context, UBB a mărit, din 

resurse proprii, numărul bur-

selor sociale pentru a ajuta toţi 

studenţii care indeplineau cri-

teriile minimale pentru obţine-

rea unei burse socială să facă 

mai bine faţă pandemiei”.

Laptopuri cu conexiune la internet 
pentru studenții UBB cu bursă socială

Ministerul Educaţiei, 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj au publicat 

marţi, 3 august 2021, 

pe site-ul titularizare.edu.ro 

şi la sediul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj rezul-

tatele fi nale obţinute de 

către cadrele didactice din 

judeţul Cluj, la concursul 

naţional pentru ocuparea 

posturilor didactice din 

învăţământul preuniversi-

tar, sesiunea 2021, după 

soluţionarea contestaţiilor.

314 contestaţii, 
depuse la Cluj

În judeţul Cluj, în etapa de 

soluţionare a contestaţiilor, 

din cadrul concursului naţio-

nal de titularizare, sesiunea 

2021, au fost depuse 314 so-

licitări pentru reevaluarea lu-

crărilor scrise.

Un număr de 298 de con-

testaţii au fost admise (198 

lucrări au înregistrat note 

mai mari, decât cele obţinu-

te în evaluarea iniţială, 100 

lucrări au fost reevaluate 

sub nota obţinută iniţial), 

iar 16 lucrări nu au înregis-

trat modificări ale notelor 

acordate iniţial.

Procentul notelor între 

7.00 şi 9.99 obţinute de că-

tre candidaţii care au susţi-

nut proba scrisă la concur-

sul naţional pentru ocupa-

rea posturilor didactice din 

învăţământul preuniversitar 

a crescut cu 2,77%, de la 

54,6% la 57,37%.

11 candidaţi 
au obţinut nota 10

Ca urmare a afi şării rezul-

tatelor fi nale, în judeţul Cluj 

rata fi nală de promovabilita-

te (note peste 5.00) este de 

87,47%. 11 candidaţi au ob-

ţinut nota 10 (zece), 1.187 

candidaţi (87,47%) au obţi-

nut note peste 5.00, iar 778 

candidaţi (57,37%) au obţi-

nut note peste 7.00.

Reamintim faptul că la 

proba scrisă din cadrul con-

cursului naţional de ocupa-

re a posturilor didactice/ca-

tedrelor vacante/rezervate 

din învăţământul preuniver-

sitar, desfăşurată miercuri, 

21 iulie 2021, în 7 centre de 

examen organizate la nive-

lul judeţului Cluj, s-au pre-

zentat 1.412 candidaţi, din 

cei 1.729 de candidaţi în-

scrişi, iar 55 dintre candidaţi 

s-au retras din motive per-

sonale sau medicale. 

În centrele de evaluare, 

constituite la nivel naţio-

nal, au fost transmise spre 

evaluare 1.357 de lucrări 

din judeţul Cluj, iar 1 lu-

crare a fost anulată din mo-

tive legate de nerespecta-

rea metodologiei.

74 de posturi 
disponibile la Cluj

La nivel judeţean sunt dis-

ponibile 74 posturi didactice/

catedre vacante pentru anga-

jare pe perioadă nedetermina-

tă (5 în mediul urban şi 69 în 

mediul rural). Cele mai multe 

posturi vacante pentru anga-

jare pe perioadă nedetermina-

tă vizează următoarele disci-

pline/specializări: 32 educa-

toare limba romană (189 can-

didaţi), 5 fi zică (1 candidat), 

4 educatoare/educator învăţă-

mânt special (1 candidat).

Pentru angajarea pe peri-

oadă nedeterminată (titulari-

zare), candidaţii trebuie să 

obţină la proba scrisă mini-

mum nota 7 (şapte), iar pen-

tru angajarea pe perioadă de-

terminată (suplinire), mini-

mum nota 5 (cinci). Proba 

practică şi inspecţia la clasă 

au fost eliminate pentru anul 

în curs prin OUG nr. 70/2020, 

aprobată prin Legea nr. 

179/2020, cu modifi cările şi 

completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor 

pe posturile didactice de pre-

dare vacante publicate pen-

tru angajare pe perioadă ne-

determinată, în ordinea des-

crescătoare a notelor obţinu-

te la proba scrisă, se realizea-

ză în şedinţe publice organi-

zate de către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Cluj, în peri-

oada 4 – 5 august 2021.

Toate informaţiile referitoa-

re la agenda şedinţelor publi-

ce, precum şi calendarul com-

plet al mobilităţii personalu-

lui didactic din învăţământul 

preuniversitar sunt disponibi-

le şi pe site-ul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj.

Promovabilitate de 87% la examenul 
de titularizare, după contestații, la Cluj
În județul Cluj, promovabilitatea este de 87,47% la concursul național de ocupare a posturilor 
didactice din unitățile de învățământ preuniversitar, după soluționarea contestațiilor

Promovabilitate de 87% la examenul de titularizare, după contestații, la Cluj
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Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia 

Consumatorilor (ANPC) 

a sancţionat cu amenzi 

în valoare totală de 1,87 

milioane lei mai mulţi 

operatori economici care 

comercializau sucuri, nec-

taruri din fructe şi bău-

turi răcoritoare, bere 

şi apă minerală, pentru 

neregulile constatate 

de echipele de control.

La fi nalul lunii iulie a a-

cestui an, ANPC a desfăşu-

rat o amplă campanie de con-

trol în ceea ce priveşte mo-

dul în care sunt respectate 

drepturile consumatorilor la 

comercializarea, etichetarea, 

prezentarea şi publicitatea 

sucurilor, nectarurilor din 

fructe şi băuturilor răcoritoa-

re, berii şi apei minerale, la 

nivelul întregii ţări.

Astfel, au fost controlaţi 

457 de operatori economici, 

la 336 dintre aceştia fi ind în-

registrate abateri de la legis-

laţia în vigoare.

Potrivit ANPC, cantita-

tea totală de băuturi con-

trolată s-a ridicat la peste 

1 milion de litri.

 „O treime din această 

cantitate, adică aproximativ 

350.000 de litri, a înregis-

trat diverse nereguli pentru 

care echipele de comisari 

ANPC au dispus sancţiuni 

diverse”, se menţionează în 

comunicat.

Până în prezent, au fost 

aplicate 275 de amenzi con-

travenţionale, în valoare de 

aproximativ 1,87 milioane de 

lei, şi 112 avertismente.

 „Acestora li s-au adău-

gat măsuri de oprire tempo-

rară de la comercializare a 

aproximativ 33.000 de litri 

de băuturi răcoritoare, pâ-

nă la remedierea neconfor-

mităţilor constatate, şi de 

oprire definitivă şi retrage-

rea de la comercializare a 

peste 300.000 de litri”, se 

mai spune în comunicat.

Principalele abateri con-

statate de echipele de comi-

sari ANPC au fost, printre 

altele: nerespectarea condi-

ţiilor privind depozitarea şi 

comercializarea băuturilor 

menţionate, respectiv depo-

zitarea acestora direct pe pa-

vement sau depozitarea ne-

corespunzătoare, sub acţiu-

nea directă a razelor solare, 

precum şi comercializarea 

băuturilor în afara datei du-

rabilităţii minimale stabilite 

de producători.

Comisarii ANPC au mai 

constatat abateri precum: 

neafişarea preţurilor la loc 

vizibil, lipsa afişării preţu-

lui pe unitatea de vânzare 

sau pe unitatea de măsură; 

comercializarea a diferite 

băuturi răcoritoare la pahar 

sub denumirea „limonadă”, 

„granita” care, în realitate, 

erau siropuri cu aromă de 

lămâie sau alte arome, ce 

conţineau coloranţi alimen-

tari ce pot afecta negativ 

activitatea copiilor şi aten-

ţia acestora.

Printre nereguli se mai 

numără: comercializarea a 

diverse băuturi răcoritoare 

la pahar lipsind afişarea gra-

majelor sau a ingrediente 

alergene (exemplu: bragă); 

lipsa traducerii în limba ro-

mână a elementelor de iden-

tificare caracterizare a pro-

duselor comercializate sau 

a declaraţiei nutriţionale de 

pe eticheta produsului; lip-

sa informaţiilor privind de-

numirea şi/sau adresa se-

diului social al comercian-

tului sau a orarului de func-

ţionare, precum şi comerci-

alizarea unor produse având 

ambalajele deteriorate.

Amenzi de 1,8 mil. lei pentru vânzători de sucuri

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Lotul Autostrăzii 

Transilvania cuprins între 

nodul Ungheni şi Târgu 

Mureş ar putea fi  inaugurat 

înainte de termen, respectiv 

în luna noiembrie, arată 

Asociaţia Pro Infrastructură.

„Ne apropiem de inaugu-

rarea a încă unui mic segment 

din A3: 4,5 km parte din Au-

tostradaTransilvania şi 4,5 km 

de drum de legătură cu două 

benzi pe sens între nodul Un-

gheni (aeroport) şi Târgu 

Mureş (zona Metro/ Azo-

mureş). Într-adevăr, doar un 

ciot, dar unul de efect care va 

rezolva o (bună) parte din 

problemele de trafi c din su-

dul municipiului Târgu 

Mureş”, a scris ONG-ul pe pa-

gina de Facebook.

Lotul ar putea fi  terminat 
înainte de termen

Constructorul de pe acest 

lot este compania Strabag, ca-

re lucrează la ultimele struc-

turi, urmând să treacă în cu-

rând la aşternerea stratului de 

uzură. Dacă ritmul lucrărilor 

se păstrează, şoferii ar putea 

circula pe noul lot până la fi -

nalul lunii noiembrie, susţin 

reprezentanţii asociaţiei.

„Antreprenorul general, 

STRABAG, mai are de lucru 

la unele structuri, apoi urmea-

ză aşternerea stratului de as-

falt de uzură, parapete, mar-

caje, semnalizare. Lotul are 

toate şansele să fi e inaugurat 

până la fi nalul lunii noiem-

brie, înainte de termenul con-

tractual (situaţie rarisimă în 

infrastructura românească).

Apel pentru lansarea 
licitaţiei pentru 
continuarea lucrărilor

În fi nal, Asociaţia face apel 

la CNAIR şi Ministerul Trans-

porturilor să lanseze licitaţii-

le pentru continuarea A3 şi 

primii kilometri din A8 (Au-

tostrada Unirii) „în cel mai 

scurt timp”.

„Solicităm ofi cialilor din 

Compania Naţională de Ad-

ministrare a Infrastructurii Ru-

tiere şi Ministerul Transpor-

turilor şi Infrastructurii Româ-

nia să facă toate demersurile 

necesare pentru a scoate la li-

citaţie în cel mai scurt timp 

continuarea A3 şi primii câţi-

va kilometri din A8 Târgu 

Mureş-Ditrău până la nodul 

Acăţari, altfel încât să avem 

asigurată conexiunea cu DN13 

spre Sighişoara-Braşov”, mai 

transmite asociaţia.

Autostrada Transilvania, 
fi nanţată prin PNRR

Proiectele judeţului Cluj, 

incluse în Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă (PNRR) 

sunt Autostrada A3 Nădăşe-

lu – Poarta Sălajului, metro-

ul şi electrifi carea căii ferate 

Cluj – Episcopia Bihor. Ceea 

ce va aduce nou autostrada 

este reprezentat de unele ele-

mente „care nu se implemen-

tează până acum sau se im-

plementează sporadic”, de a-

ceastă dată, acestea având 

caracter de obligativitate în-

că din faza de proiectare, se 

arată în PNRR.

Un segment din Autostrada Transilvania 
are șanse să fie inaugurat înainte de termen
Un lot de câțiva kilometri al Autostrăzii Transilvania are șanse să fie deschis circulației în noiembrie

Un segment al Autostrăzii Transilvania, cuprins între nodul Ungheni şi Târgu Mureş ar putea fi  inaugurat înainte de termen, respectiv în luna noiembrie

Pe Autostrada A3 
Nădășelu – Poarta 
Sălajului se vor implemen-
ta următoarele:

- Dotarea cu echipamente 
ITS pe întreaga lungime;

- Dotarea  cu  stații  de  în-
cărcare  electrică  (cu  mi-
nim  4  puncte  de  încăr-
care),  care  să deserveas-
că  ambele  sensuri,  am-
plasate  la  distanțe  de  
aproximativ  20  km  una  
față  de cealaltă;

- Dotarea cu parcări securi-
zare, care sa deservească 
ambele sensuri, amplasa-
te la distanțe de aproxi-
mativ 50 km una fata de 
cealaltă;

- Dotarea cu perdele fores-
tiere în lungul rețelei rutie-
re împotriva dispersiei 
poluanților și impotriva in-
zapezirii autostrăzilor;

- Dotarea cu sisteme vi-
deo pentru monitorizarea 
trafi cului și detectarea ac-
cidentelor;

- Dotarea cu stații meteo-
rologice automate;

- Dotarea cu echipamente 
pentru monitorizarea 
cantității poluanților;

- Dotarea cu sisteme de in-
formare real timeși siste-
me de avertizare early 
warning pentru pasageri și 
gestionarii infrastructurii;

- Dotarea cu sisteme au-
tomate de contorizare și 
identificare a tipului de 
vehicul.

Ce lucrări vor fi 
finanțate cu 
fonduri PNRR?

VEZI VIDEO AICI
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Peste 100.000 de iubitori 

de cinema au sărbătorit 

#împreunăprinfi lm întoar-

cerea în sălile de cinema 

la împlinirea a 20 de ani 

de TIFF, transformând 

ediţia din acest an în cel 

mai amplu eveniment 

organizat la noi în ţară de 

la începutul pandemiei.

Peste 93.000 de plătitori de 

bilete au urmărit, în cele 17 

locaţii în aer liber şi în interi-

or, selecţia de 179 de fi lme ve-

nite din 47 de ţări. Lor li s-au 

alăturat spectatorii prezenţi la 

concertele, masterclass-urile, 

şi întâlnirile cu profesioniştii 

din industrie, organizate cu in-

trare liberă – în total, peste 

100.000 de participanţi.

Cele mai atractive 
evenimente 
din cadrul TIFF

Întâlnirea cu starul Sergei 

Polunin, invitatul special TIFF 

2021, s-a afl at în topul celor 

mai atractive evenimente. 

Show-ul susţinut de dansato-

rul ucrainean la Castelul Bánffy 

din Bonţida a impresionat au-

dienţa şi a stabilit recordul de 

încasări din acest an.

România sălbatică (r. Dan 

Dinu, Cosmin Dumitrache), do-

cumentarul românesc prezen-

tat în premieră absolută la TI-

FF 2021, este fi lmul care a ob-

ţinut Premiul publicului şi a în-

registrat cel mai mare număr 

de spectatori la această ediţie. 

La cele patru proiecţii incluse 

în programul festivalului au 

participat, în total, peste 3.500 

de spectatori. Documentarul va 

ajunge în cinematografele din 

întreaga ţară în această toam-

nă, distribuit de Transilvania 

Film. În topul voturilor publi-

cului, la fi lme româneşti, se 

afl ă şi Complet necunoscuţi (r. 

Octavian Strunilă) şi Holy Father 

(r. Andrei Dăscălescu).

Pe locul doi în topul audien-

ţei per total s-a afl at Dineu cu 

vecinii de sus (r. Cesc Gay), co-

media spaniolă care a deschis 

ediţia aniversară a festivalului, 

şi care a atras peste 3000 de 

spectatori la cele cinci proiecţii 

din Cluj-Napoca. Clasamentul 

este completat de producţia da-

neză Încă un rând (Another Ro-

und, r. Thomas Vinterberg), 

premiată anul acesta cu Osca-

rul pentru Cel mai bun fi lm 

străin, urmată îndeaproape de 

Lecţii de persană (Persian Les-

sons, r. Vadim Perelman), pre-

miera mondială Perfect necu-

noscuţi (r. Octavian Strunilă) 

şi fi lmul de închidere, Anii noş-

tri de glorie (The Best Years, r. 

Gabriele Muccino).

Bilanţul TIFF include 
peste 40 de evenimente 
sold-out

Printre acestea se numără 

proiecţiile Dancer, Raport fi -

nal (Final Report, r. István 

Szabó), Supernova (r. Harry 

Macqueen), Un loc ca orica-

re altul (Nowhere Special, r. 

Uberto Pasolini), Spirala (r. 

Cecilia Felmeri), Noua ordi-

ne (New Order, r. Michel Fran-

co), Noaptea regilor (Night 

of the Kings, r. Philippe Lacô-

te), Vânătorul de balene (The 

Whaler Boy, r. Philipp Yuryev) 

– câştigătorul Trofeului Tran-

silvania, dar şi Annette (r. 

Leos Carax), fi lmul surpriză 

din acest an.

Biletele s-au epuizat rapid 

şi în cazul cine-concertelor 

Malombra, cu proiecţii ale fi l-

mului, acompaniate live de 

Simona Strungaru şi Julie 

Roué, Fargo by Fragments 

(Franţa) şi Studentul din Pra-

ga, cu Irina Margareta Nistor 

& CelloFun.

Filme româneşti
 în premieră mondială

Vedeta acestei ediţii, fi l-

mul românesc s-a afl at în to-

pul celor mai apreciate eve-

nimente de către public. Fil-

me precum Întregalde (r. Ra-

du Muntean), #dogpoopgirl 

(r. Andrei Huţuleac), Spioni 

de ocazie (r. Oana Giurgiu), 

Tata mută munţii (r. Daniel 

Sandu), Căutătorul de vânt 

(r. Mihai Sofronea) sau Co-

pacul dorinţelor: Amintiri din 

copilărie (r. Andrei Huţuleac) 

au adus, la rândul lor, un nu-

măr mare de voturi şi de spec-

tatori în faţa ecranelor.

De buna desfăşurare a eve-

nimentelor şi de respectarea 

tuturor normelor de protecţie 

s-au ocupat, alături de orga-

nizatorii festivalului, cei 370 

de voluntari, cu vârste cuprin-

se între 15 şi 40 de ani. Selec-

taţi din peste 540 de aplicanţi, 

voluntarii au sosit la Cluj din 

toată ţara pentru a face parte 

din echipa TIFF.

Maratonul celor mai noi şi 

mai premiate fi lme continuă 

în perioada 5-8 august, la TI-

FF Sibiu, iar între 17 şi 19 sep-

tembrie, cele mai apreciate ti-

tluri ale ediţiei vor ajunge şi 

la TIFF Oradea.

Ediţia TIFF 2021, în cifre
Ediţia aniversară a TIFF s-a încheiat pe 1 august, 
după zece zile de premiere absolute

Peste 100.000 de iubitori de cinema au sărbătorit 
întoarcerea în sălile de cinema
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Numai două zile până 

la EC_Special. Back to life 

este motto-ul acestei ediţii 

manifest, prin care parti-

cipanţii sunt invitaţi 

să trăiască bucuria 

a tot ce ne-a lipsit 

în pandemie.

Urmează 10 zile electri-

zante, 15,000 de ore de mu-

zică susţinute de 250 de 

artişti, în peste 20 de loca-

ţii din Bonţida şi Cluj-Na-

poca, dans, lucrări fasci-

nante de artă new media 

şi evenimente educaţiona-

le inspiraţionale. Toate, în-

tre 6-15 august, la primul 

şi cel mai mare festival de 

după pandemie. Biletele 

sunt limitate!

Distracţia începe în le-

gendara localitate Bonţida, 

ce găzduieşte festivalul de 

mai bine de 7 ani. Aici, par-

ticipanţii vor putea opta 

pentru o experienţă com-

pletă de festival, dacă vor 

alege să se cazeze în cam-

pingul EC_Special. Ei pot 

veni cu cortul propriu sau 

cu rulota, dar pot alege şi 

dintre variantele oferite de 

organizatori: fie cabane de 

două sau de patru persoa-

ne, fie un cort de două per-

soane sau unul dintre cele 

cu confort sporit: dream sau 

panorama tent.

Accesul în camping, 
permis de joi

Accesul în camping va fi  

permis începând de joi, 5 au-

gust, de la ora 13:00, ceea ce 

le va permite participanţilor 

să se instaleze în voie.

Porţile festivalului se des-

chid vineri, 6 august, la ora 

12:00. Din momentul în ca-

re participanţii vor intra la 

eveniment, îşi pot lăsa bu-

nurile de valoare în vestiare 

blocate cu cifru sau încărca 

telefonul la una dintre staţi-

ile pregătite pentru asta şi 

se pot relaxa pe pufuri, în 

leagăne sau savurând mân-

căruri delicioase. În food co-

urt, îi aşteaptă mâncare de 

toate felurile: street food in-

spirat din bucătăriile lumii, 

dar şi mâncare tradiţională 

românească, italienească, sa-

late sau dulciuri, şi grătare 

pe care ei înşişi îşi pot pre-

găti carnea cumpărată, aşa 

cum doresc.

Autobuze non-stop între 
Cluj-Napoca şi Bonţida

Cei care nu înnoptează 

în Bonţida şi aleg varianta 

urbană, de cazare în Cluj-Na-

poca, vor avea la dispoziţie 

autobuze ce vor circula 

non-stop, din 30 în 30 de 

minute, cu staţia la Iulius 

Mall, contra unui bilet de 

15 lei. Primul autobuz că-

tre Bonţida va pleca vineri, 

6 august, la ora 09:00, iar 

ultimul, dinspre Bonţida în-

spre Cluj-Napoca, va pleca 

luni, la ora 11:00.

Şapte zile de festival, 
la Cluj-Napoca

De pe 9 august, festiva-

lul se mută în Cluj-Napoca, 

ceea ce va face evenimen-

tul mult mai accesibil pen-

tru locuitorii din zonă. Ar-

ta va cuceri oraşul, trans-

formându-l într-un spaţiu al 

descoperirilor culturale. Su-

te de artişti, instalaţii new 

media spectaculoase, hub-uri 

creative şi masterclass-uri 

care aduc informaţii utile şi 

inspiraţie deopotrivă – toa-

te acestea sunt ingrediente-

le unei aventuri urbane epi-

ce. Clujul va prinde viaţă 

din inima lui, din Piaţa U-

nirii, şi până pe Dealul Ce-

tăţuia, aşa încât fiecare zo-

nă legendară şi istorică să 

spună o poveste.

Cum se pot pregăti 
participanţii 
pentru evenimente?

În primul rând, cu mul-

tă curiozitate şi cu dorinţă 

de explorare. În ajutorul lor 

va veni şi harta festivalului, 

disponibilă atât pe site-ul 

Electric Castle, cât şi în apli-

caţia EC_Special, care se 

poate downloada gratuit din 

Google Play sau din App 

Store. Odată ce s-au famili-

arizat cu toate punctele im-

portante ale festivalului, ei 

îşi pot construi propriul tra-

seu experienţial.

Pe hartă vor descoperi şi 

un tur inedit în lumea desig-

nului, la studiourile de cre-

aţie a 11 artişti, selectaţi de 

echipa EC_Special să facă 

parte din experienţa urbană 

de la Cluj. Atelierele pot fi  

vizitate de luni până dumi-

nică, între 12:00-16:00, iar 

participanţii la festival îşi pot 

achiziţiona produse unicat, 

de la cele de design interior, 

vestimentar, de mobilier şi 

de obiect, până la bijuterii 

sau ceramică.

Minorii sub 12 ani au ac-

ces gratuit pe toată durata fes-

tivalului, atâta timp cât sunt 

însoţiţi de un părinte/tutore 

care prezintă un bilet sau un 

abonament valid.

Zbor Bucureşti-Cluj, 
special pentru festival

Pentru bucureştenii care 

aleg varianta de transport la 

Cluj-Napoca cu avionul, Ta-

rom îi ajută să zboare spre 

distracţia de la EC_Special cu 

extra benefi cii! În perioada 

2-15 august, costurile unei ru-

te dus sunt de 69 euro, iar 

pentru una dus-întors, de 126 

euro, cu bagaj de cală, de mâ-

nă şi cu toate taxele incluse. 

Mai multe informaţii, aici.

Chiar dacă vremea se 

anunţă a fi  în mare parte în-

sorită, recomandarea orga-

nizatorilor e ca din kit-ul de 

festival să nu lipsească ciz-

mele şi pelerinele de ploaie, 

pentru situaţii imprevizibi-

le. Până la urmă, acestea au 

devenit emblematice pentru 

Electric Castle.

Tur ghidat cu bicicleta la EC

Asociația Someșul Culoar 

Verde-Albastru propune 

autorităților amenajarea pis-

tei de bicicletă metropolitane, 

de-a lungul Someșului. Ast-

fel, în colaborare cu Electric 

Castle și Clubul de Ciclotu-

rism Napoca, clujenii sunt 

invitați să testeze o porțiune 

din viitorul traseu de bicicle-

tă și să meargă la festival într-

un mod sustenabil. În schim-

bul efortului, clujenii primesc 

acces gratuit pentru 7 august 

la EC_Special Bonțita și acces 

gratuit pentru o noapte la cam-

ping. Cortul și accesoriile de 

camping nu sunt asigurate.

„Plecăm din Cluj sâmbă-

tă dimineața în grupuri or-

ganizate de maxim 30 de per-

soane, ne bucurăm de festi-

val, peste noapte rămânem 

în camping, iar duminică ne 

întoarcem împreună în Cluj, 

în grup organizat. Pentru cei 

care vor să se întoarcă sâm-

bătă în Cluj există mai mul-

te variante de tren cu vagon 

pentru bicicletă.

Ghizii grupurilor vor fi  Ra-

du Mititean (Clubul de Ciclo-

turism Napoca), Marius Mo-

ga (Someș Delivery), Marius 

Mornea (Clujul Sustenabil).

Echipament obligatoriu:
¤ Trusă tehnică (cameră de 

schimb şi petece, pompă, tru-

să minimală de scule – mul-

titool, leviere pentru a da jos 

anvelopa)

¤ Pelerină de ploaie

¤ Cască obligatorie

¤ Mănuşi de bicicletă uşoare

¤ Cremă de protecţie solară

¤ Apă

¤ Lanternă frontală

¤ O trusă medicală minimă

Totul despre cazare, program şi evenimentele 
ediţiei de anul acesta a Electric Castle
Au mai rămas doar câteva zile pâna la Electric Castle, primul și cel mai mare festival de după pandemie. 
Zece zile de muzică, 250 de artiști și peste 20 de locații din Cluj-Napoca și Bonțida.

Urmează 10 zile electrizante, 15,000 de ore de muzică susţinute de 250 de artişti, 
în peste 20 de locaţii din Bonţida şi Cluj-Napoca

În contextul pandemiei, organizatorii își în-
dreaptă eforturile spre a crea un spaţiu sigur 
pentru toţi participanţii. În sprijinul lor vine și 
partenerul medical al festivalului, MedLife, 
care oferă teste antigen gratuite în toate cli-
nicile lor din Cluj-Napoca.

Pentru a participa la evenimentele EC_
Special, participanţii trebuie să îndeplinească 
una dintre următoarele cerinţe:

 dovada vaccinării;

 dovada rezultatului negativ al unui test 
RT-PCR (nu mai vechi de 72 de ore);

 dovada rezultatului negativ al unui test 
antigen rapid (nu mai vechi de 24 de ore);

 un document care atestă că participantul a 
trecut prin boală – a avut virusul SARS-CoV-2 
(document emis cu 15-180 de zile înainte).

Siguranța, înainte de toate. Cine poate participa?

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Grecia este lovită de „cea 

mai gravă caniculă de după 

1987”, în urmă cu peste 30 

de ani, a avertizat prim-

ministrul Kyriakos 

Mitsotakis, în timp ce mer-

curul termometrelor se 

aşteaptă să urce la 45 de 

grade luni în unele regiuni, 

relatează luni France Presse.

Începând de joi, Grecia tre-

ce printr-o perioadă canicu-

lară ce ar urma să atingă un 

vârf luni şi marţi, potrivit pro-

gnozelor meteorologice. Ţa-

ra a fost afectată de un val 

de căldură similar în iulie 

1987, mai ales Atena, provo-

când peste o mie de morţi, 

din cauza lipsei aerului con-

diţionat şi a poluării.

„Ne confruntăm cu cel mai 

rău val de căldură din 1987”, 

ceea ce provoacă „suprasoli-

citarea reţelei de electricitate”, 

a declarat premierul la sfârşi-

tul unei întâlniri cu responsa-

bili ai operatorului grec de dis-

tribuţie electrică, ADMIE.

Mitsotakis a asigurat că 

autorităţile „fac tot posibilul 

pentru a face faţă situaţiei” 

şi a cerut utilizatorilor „să li-

miteze consumul, în special 

la începutul după-amiezii şi 

în timpul nopţii”.

Serviciile meteorologice au 

prevăzut pentru luni şi marţi 

temperaturi de la 40 la 42 de 

grade Celsius în insule şi de 

la 41 la 43 de grade pe con-

tinent, cu valori maxime de 

44 la 45 de grade în Pelopo-

nez şi Tesalia (nord).

În Atena, mercurul va de-

păşi 40 de grade, cu maxime 

de 43 de grade şi minime de 

31 de grade, potrivit servici-

ilor meteorologice elene.

Mai multe incendii au iz-

bucnit în Grecia la sfârşitul 

săptămânii trecute, fără să fa-

că victime, mai ales în Insu-

la Rodos şi în nord-vestul Pe-

ninsulei Peloponez. Luni, 

pompierii încercau să stăpâ-

nească cele două incendii.

„În iulie am avut 1.584 de 

focuri faţă de 953 în 2019”, a 

declarat viceministrul protec-

ţiei civile Nikos Hardalias la 

Star TV, estimând că „nu se 

mai vorbeşte despre schimbă-

rile climatice, ci despre ame-

ninţarea climatică”.

„Suntem într-o fază de de-

reglare climatică absolută”, 

a mai spus el la televiziunea 

publică ERT, precizând că 

„în ultimele 48 de ore, am 

avut 116 incendii în Grecia”.

Grecia, lovită de cea mai gravă 
caniculă din ultimii 34 de ani
Mai multe incendii au izbucnit în Grecia, la sfârşitul săptămânii 
trecute, în Insula Rodos şi în nord-vestul Peninsulei Peloponez

Mai multe incendii au izbucnit în Grecia la sfârşitul săptămânii trecute, fără să facă victime, 
mai ales în Insula Rodos şi în nord-vestul Peninsulei Peloponez

Grecia rămâne sub infl uenţa unui val de ca-
niculă care va continua toată săptămâna, cu 
valori de temperatură ce vor depăși în tim-
pul zilei 40 de grade Celsius, informează 
marţi agenţia DPA.

În unele zone din centrul Greciei și din 
Peninsula Peloponez va fi  chiar mai cald, 
temperaturile atingând, potrivit meteorologi-
lor, valori maxime 46 de grade Celsius de 
marţi până vineri.

Căldura sufocantă vine în contextul în care 
pompierii continuă să lupte cu un incendiu 
masiv activ pe insula Rodos din calea căruia 
locuitorii din mai multe comunităţi au fost 
nevoiţi să fugă.

Echipajele de pompieri au făcut progrese 
în cursul zilei de luni, însă un alt sat a tre-
buit evacuat în cursul nopţii odată cu apro-
pierea flăcărilor.

Focare de dimensiuni mai mici au izbucnit, 
de asemenea, în peninsulă și de-a lungul 
frontierei turco-elene, potrivit pompierilor.

Până în prezent nu au fost înregistrate victime.

Autorităţile au avertizat asupra riscului foarte 
ridicat de izbucnire a incendiilor, pericolul 
menţinându-se chiar și după trecerea valului 
de caniculă pe fondul secetei care afectează 
ţara și a vântului ce poate înteţi fl ăcările.

Zeci de persoane și-au pierdut viaţa în 
Grecia în 2007 după o perioadă similară 
marcată de secetă și caniculă, urmată de 
episoade de vânt intens.

O scădere ușoară a temperaturilor, până la 
maxime de circa 38 de grade Celsius, este 
prognozată până în weekend, au notat me-
teorologii care au atras atenţia, însă, că a-
ceasta va fi  și momentul în care va interveni 
vântul numit Etesia.

Grecia se află în alertă pe fondul caniculei, 
a secetei şi vântului care pot favoriza incendiile

Statele Unite şi Rusia s-au 

disputat public luni pe 

tema efectivelor ambasade-

lor respective, semnalând 

lipsa de progrese legate 

de această problemă sensi-

bilă, în pofi da summitului 

lor prezidenţial şi începu-

tului unui „dialog strate-

gic” care ar trebui să stabi-

lizeze relaţiile lor agitate, 

notează AFP.

Într-un interviu acordat jur-

nalului american The National 

Interest, ambasadorul rus la 

Washington, Anatoli Antonov, 

a deplâns „expulzările” unor 

diplomaţi ruşi. El a acuzat Sta-

tele Unite că sunt „perseveren-

te şi creative” limitând la trei 

ani durata vizelor rezervate di-

plomaţilor ruşi - mai redusă de-

cât pentru ceilalţi, în opinia sa.

„Am primit o listă cu 24 

de diplomaţi care trebuie să 

părăsească ţara înainte de 3 

septembrie”, a explicat el, 

subliniind că aproape toţi nu 

vor fi  înlocuiţi „pentru că Wa-

shingtonul a strâns brusc şu-

rubul procedurilor de elibe-

rare a vizelor”.

Purtătorul de cuvânt al De-

partamentului de Stat ameri-

can, Ned Price, a estimat că 

este o descriere „inexactă” a 

situaţiei. Potrivit acestuia, ru-

şii ştiau că aceste vize expiră 

după trei ani şi erau liberi să 

solicite reînnoirea lor.

În schimb, el a acuzat din 

nou Moscova că a forţat Sta-

tele Unite să concedieze anga-

jaţii ruşi din misiunile lor di-

plomatice în Rusia, interzicând 

ambasadelor să angajeze per-

sonal local sau din ţări terţe.

„Este regretabil, deoarece 

aceste măsuri au un impact 

negativ asupra operaţiunilor 

misiunii americane în Rusia, 

potenţial asupra securităţii 

personalului nostru şi asupra 

capacităţii noastre de a avea 

schimburi diplomatice cu gu-

vernul rus”, a declarat pre-

sei Ned Price.

„Ne rezervăm dreptul de a 

lua măsuri adecvate ca răspuns 

la măsurile Rusiei”, a adăugat 

el, precizând totodată că expi-

rarea vizelor denunţată de am-

basadorul rus nu are nicio le-

gatură cu acest lucru.

De mai mulţi ani, cele do-

uă puteri rivale au efectuat 

în mod repetat expulzări re-

ciproce de diplomaţi, obli-

gând uneori misiunile din 

ambele ţări să lucreze în si-

tuaţie de serviciu minim.

Pe fondul tensiunilor maxi-

me, preşedintele american, Joe 

Biden, s-a întâlnit în iunie la 

Geneva cu omologul său rus, 

Vladimir Putin. Ei au decis or-

ganizarea unui dialog strategic 

între cele doua ţări rivale, care 

a început săptămâna trecută, 

tot în oraşul elveţian.

Washingtonul şi Moscova 
se ceartă pe tema 
efectivelor lor diplomatice

Numărul vizitatorilor stră-

ini în Spania a crescut la 

2,2 milioane în iunie, un 

avans de aproape zece ori 

faţă de perioada similară a 

anului trecut, când ţara 

era în carantina, a anunţat 

marţi Institutul Naţional 

de Statistică din Spania 

(INE), transmite Reuters.

Numărul de turişti încă es-

te cu 75% sub nivelul înre-

gistrat în iunie 2019, când au 

fost aproximativ 8,8 milioane 

de vizitatori străini în Spania.

În plus, turiştii străini ca-

re au vizitat Spania au chel-

tuit 2,42 miliarde euro (2,87 

miliarde de dolari) în iunie, 

în creştere faţă de aproxima-

tiv 133,9 milioane de euro în 

perioada similară a anului tre-

cut, a precizat INE.

Spania crede în continua-

re că va atrage 45 de milioa-

ne de turişti străini în acest 

an, în pofi da restricţiilor de 

călătorie care sunt impuse în 

continuare britanicilor, cel mai 

important contingent de tu-

rişti străini, a afi rmat luna tre-

cută ministrul Turismului, Re-

yes Maroto.

În 2019, Spania a primit 83,5 

milioane de turişti străini, ce-

ea ce a plasat-o pe locul al doi-

lea, după Franţa, în topul ce-

lor mai importante destinaţii 

turistice mondiale. Însă, anul 

trecut, pandemia de Covid-19 

a condus la diminuarea sosiri-

lor de turişti cu 77%.

„Încă putem recupera ju-

mătate din turismul internaţi-

onal în acest an, este un obiec-

tiv prudent”, a declarat Reyes 

Maroto, într-un interviu acor-

dat cotidianului El Pais.

Spania este a doua cea mai 

vizitată ţară din lume, după 

Franţa, iar turismul este cruci-

al pentru economie, contribu-

ind cu aproximativ 12% la Pro-

dusul Intern Brut în 2019. În 

2020, din cauza restricţiilor de 

călătorie impuse ca urmare a 

pandemiei, turismul a contri-

buit cu doar 4% – 5% la Pro-

dusul Intern Brut, conform es-

timărilor analistului Maria Je-

sus Fernandez, de la Funcas.

Spania a primit doar 19 mi-

lioane de turişti străini anul tre-

cut, un nivel care nu a mai fost 

înregistrat din 1969. De aseme-

nea, cheltuielile turiştilor stră-

ini în 2020 au scăzut cu 78,5%, 

la 19,74 miliarde de euro.

Pe ansamblul anului tre-

cut, economia spaniolă a în-

registrat o scădere de 10,8%. 

Banca Centrală a Spaniei se 

aşteaptă în acest an la un 

avans al PIB-ului de 6,2%, în 

timp ce Guvernul previzionea-

ză o creştere de 6,5%.

Numărul turiştilor străini 
în Spania a explodat în iunie
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Germania va propune 

de la 1 septembrie admi-

nistrarea unei doze de 

rapel de vaccin împotriva 

COVID -19 pentru catego-

riile vârstnice şi vulnera-

bile, precum şi persoane-

lor care nu au făcut 

un vaccin de tip ARN 

mesager, a decis luni 

Ministerul Sănătăţii, 

relatează AFP.

„Vaccinările rapel vor fi  

efectuate cu unul dintre cele 

două vaccinuri tip ARN me-

sager (Pfi zer sau Moderna, 

ndlr)”, indică ministerul po-

trivit căruia această decizie 

este „în interesul îngrijirii me-

dicale preventive” şi ia în con-

siderare preocupările cu pri-

vire la „răspuns imunitar re-

dus sau în declin rapid” la 

persoanele vulnerabile.

Germania va propune administrarea 
unei doze de rapel începând din septembrie

Emiratele Arabe Unite 

(EAU) au anunţat 

luni că vor începe vacci-

narea anti-COVID-19 

a copiilor cu vârsta între 

3 şi 17 ani cu serul 

chinez de la Sinopharm, 

după ce i-a fost 

testată efi cacitatea, 

relatează EFE.

Ministerul Sănătăţii a 

anunţat pe Twitter că a luat 

această decizie pe baza re-

zultatelor „studiilor clinice şi 

unei evaluări riguroase ur-

mată de avizul de utilizare şi 

după o evaluare la nivel lo-

cal ce îndeplineşte reglemen-

tările aprobate”.

Departamentul de Sănăta-

te al emiratului Abu Dhabi a 

informat luni că a desfăşurat 

un studiu la care au partici-

pat 900 de copii vaccinaţi cu 

serul dezvoltat de compania 

farmaceutică chineză Si-

nopharm, care a demonstrat 

o înaltă efi cacitate reducând 

rata infecţiilor şi gravitatea 

simptomelor.

Potrivit autorităţilor din 

Emirate, până în prezent a 

fost vaccinată cu cel puţin 

o doză 78,95 % din popu-

laţie, iar 70,57 % a primit 

şi a doua doză.

EAU se numără printre pri-

mele ţări care au lansat cam-

pania de vaccinare la înce-

putul lunii decembrie, auto-

rizând vaccinurile de la Si-

nopharm, Pfi zer, Moderna, 

AstraZeneca şi Sputnik-V, deşi 

în prezent sunt utilizate doar 

primele trei vaccinuri.

De la începutul lunii iunie, 

EAU au înregistrat zilnic cir-

ca 1.500 noi contagieri şi o 

medie de cinci decese pe zi 

asociate COVID-19.

De la începerea pandemi-

ei, Emiratele Arabe Unite  a 

înregistrat în total 682.377 

de cazuri de COVID-19 şi 

1.951 de decese, la o popu-

laţie de peste 10 milioane 

de locuitori.

Emiratele Arabe Unite vor administra vaccinul 
de la Sinopharm minorilor de peste 3 ani

O echipă de cercetători isra-

elieni a identifi cat o posibi-

lă explicaţie pentru declan-

şarea bolii Alzheimer.

Plăcile amiloide ar putea 

provoca boala Alzheimer prin 

accelerarea degradării neuro-

transmiţătorilor, a constatat o 

echipă de oameni de ştiinţă 

de la Universitatea Ben-Guri-

on (BGU) din Israel, informea-

ză agenţia israeliană de pre-

să TPS marţi.

Concluzia vine în urma pri-

mului studiu care a demon-

strat că fi brilele de amiloid, 

formate din proteinele beta-

amiloide, catalizează degra-

darea neurotransmiţătorilor.

În timp ce plăcile amiloi-

de reprezintă semnul distinc-

tiv al Alzheimer şi al altor 

afecţiuni neurodegenerative, 

nu este deocamdată clar da-

că şi cum astfel de plăci con-

tribuie la progresia bolii şi la 

implicaţiile sale patologice.

Acest studiu oferă o expli-

caţie alternativă pentru mo-

dul în care plăcile „otrăvesc” 

creierul prin degradarea unor 

neurotransmiţători impor-

tanţi, cum ar fi  dopamina şi 

adrenalina.

Studiul a fost condus de 

profesor Raz Jelinek şi Elad 

Arad, în colaborare cu profe-

sor Hanna Rapaport şi Avigail 

Baruch Leshem.

Cercetătorii au descoperit o 

activitate catalitică remarcabilă 

care a fost cauzată în mod di-

rect de fi brilele beta-amiloide.

Degradarea neurotransmi-

ţătorilor a fost observată în 

creierul pacienţilor cu boala 

Alzheimer, ceea ce sugerează 

că fenomenul catalitic asociat 

fi brilelor descoperit de Jelinek 

şi de colegii săi ar putea fi  într-

adevăr semnifi cativ din punct 

de vedere fi ziologic.

„Descoperirile noastre des-

chid noi căi interesante în cer-

cetarea factorilor moleculari 

în bolile neurodegenerative, 

care ne-ar putea aduce mai 

aproape de tratamente tera-

peutice”, a declarat Jelinek, 

vicepreşedinte şi decan al de-

partamentului de cercetare şi 

dezvoltare din cadrul BGU.

Cercetătorii au identificat 
o posibilă explicaţie pentru 
declanşarea bolii Alzheimer

O schemă de vaccinare com-

binată, bazată pe adminis-

trarea unei prime doze de 

vaccin AstraZeneca urmată 

la rapel de o doză de vaccin 

de tip ARN mesager - 

fi e cel dezvoltat de Pfi zer-

BioNTech, fi e serul Moderna 

- oferă „o protecţie bună” 

împotriva noului coronavi-

rus, a anunţat luni Institutul 

de Stat al Serurilor (SSI) 

din Danemarca, 

informează Reuters.

Tot mai multe ţări anali-

zează posibilitatea de a folo-

si vaccinuri anti-COVID-19 

diferite în momentul admi-

nistrării celei de-a doua do-

ze, o măsură deosebit de ne-

cesară în Danemarca după ce 

autorităţile sanitare din aceas-

tă ţară au stopat inoculările 

cu vaccinul AstraZeneca în 

aprilie din cauza riscului de 

apariţie a unor efecte secun-

dare rare, dar grave.

Peste 144.000 de danezi, 

cei mai mulţi angajaţi din do-

meniul medical şi vârstnici, 

au primit o primă doză de 

vaccin AstraZeneca, dar au 

fost apoi inoculaţi în momen-

tul administrării rapelului cu 

doze de vaccin Pfi zer-BioN-

Tech sau Moderna.

„Studiul arată că la 14 zile 

după fi nalizarea schemei de 

vaccinare combinate, riscul de 

infectare cu SARS-CoV-2 este 

redus cu 88% în comparaţie cu 

persoanele nevaccinate”, au 

transmis reprezentanţii SSI.

Acest procent semnifi că „o 

efi cacitate ridicată”, au adă-

ugat ei, comparabilă cu rata 

de efi cacitate de 90% furni-

zată de cele două doze ale 

vaccinului Pfi zer-BioNTech, 

confi rmată într-un alt studiu 

realizat în Danemarca.

Studiul, publicat săptămâ-

na trecută, a acoperit un in-

terval de peste cinci luni, în-

tre februarie 2021 şi iunie 2021, 

o perioadă în care varianta 

Alfa a noului coronavirus era 

predominantă în Danemarca.

Noua cercetare nu a putut 

să stabilească dacă protecţia 

oferită de schema de vaccina-

re combinată se aplică şi în 

cazul variantei Delta, care es-

te în prezent cea mai răspân-

dită variantă a virusului SARS-

CoV-2 în această ţară.

De asemenea, studiul nu a 

furnizat date de efi cacitate în 

privinţa numărului de decese 

sau de spitalizări asociate CO-

VID-19, întrucât niciun astfel 

de caz nu a fost înregistrat 

după fi nalizarea schemei de 

vaccinare bazate pe o combi-

naţie de seruri.

Combinaţie eficientă: 
AstraZeneca şi ARN mesager?
Tot mai multe ţări analizează posibilitatea de a folosi vaccinuri 
anti-COVID-19 diferite în momentul administrării celei de-a doua doze

Combinaţia între o doză de AstraZeneca şi un ser ARN mesager este efi cientă împotriva Covid 
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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. (15.20)

¤ 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-
maţii suplimentare și alte deta-

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.

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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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 
termen lung. Rog seriozitate. 
Prefer o tânără familie serioa-
să. Pentru informaţii supli-
mentare 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 (27.30)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi 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, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii 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. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la tel. 0759-660846. (2.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu lun-
gimea de 50/60 cm și 120 cm. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea de 2 persoane, 
extensibilă, în stare bună, preț 
negociabil. Informații suplimen-
tare la tel. 0759-660846. (2.7)

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, culoare 
vișinie, pat lemn masiv cu ladă, cu-
loare albă, dim. 90 x 2000 și sal-
tea spumă, stare foarte bună, 
aproape noi, preţ negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0740-399822. (3.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

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

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. (3.7)

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ 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. (5.7)
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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

Car
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2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

CIT ONE 

angajează 

¤ personal cu studii medii

 Salariu fi x

 sporuri

 plata ore suplimentare/noapte/ weekend 

 bonusuri

 bonuri de masă (20 lei/ tichet) 

 abonament medical privat 

 decont transport, până la 27 de zile de concediu pe an

 zi liberă platită pentru ziua de naștere, 

 decont creșă, 

 condiţii bancare preferenţiale. 

Nu se solicită experienţă. 

Telefon contact: 0731 680 412.

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAŢII PUBLICE 
DE VÂNZARE TERENURI

Comuna Aghireşu, cu sediul în loc. Aghireșu-Fabrici, nr. 
86, jud. Cluj, tel.0264.358.001, fax. 0264.357.252, 
organizează licitaţie publică pentru vânzare a 4 parcele de 
teren situate în extravilan în Comuna Aghireșu, sat 
Aghireșu-Fabrici, jud. Cluj, și 1 parcelă de teren situat în 
intravilan în Comuna Aghireșu, sat Macău, nr. 55, jud. Cluj, 
proprietate privată a Comunei Aghireșu cu suprafaţa totală 
de 96.281 mp ( 1.591 mp, 53.300 mp, 38.000 mp, 1.703 
mp, 1.687 mp).

Condiţii de desfășurare a licitaţiei: sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini, document ce se poate achiziţiona -50 lei- 
la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor este 16.08.2021, 
ora 14.00

Data – limită de depunere a ofertelor: 25.08.2021 până 
la ora 15.00.

Data, ora și locul desfășurării licitaţiei: 26.08.2021, ora 
14.00 la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Informaţii suplimentare: tel. 0264.358.001, 0371.378.404 
( Luni-Joi între orele 8.00-16.00, Vineri între orele 8.00-14.00)

Persoana de contact: Tamas-Gebe Karola

ANUNŢ

Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Florin, 
Dorobanţu Simona-Iustina și asociații, cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Napoca  nr. 25,  ap. 5, 7, Judeţul Cluj, 
citează  pe toți succesibilii cu domiciliul necunoscut, să se 
prezinte la sediul biroului notarial în data de 28 septembrie 
2021, ora 11.00, în Dosar 68/2021 pentru a participa, în 
calitate de succesibili, la dezbaterea procedurii succesorale 
după defuncta NICOLAU SILVIA, decedată la data de 
13.03.2021, cu ultimul domiciliu în mun. Cluj-Napoca, str. 
Pavel Roșca, nr. 3, ap. 1, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs. 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile 
imobile/mobile ale defunctei. În cazul în care nu acceptați 
moștenirea legală în termen de 1 an de la data deschiderii 
moștenirii se va prezuma conform art. 1.112 Cod civil că 
ați renunțat la moștenire.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa – Sistemul 
de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca,  cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 157/A, judeţul Cluj organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 

-Numele functiei: economist la compartiment 
Administrativ din cadrul Sistemului de Gospodarirea a 
Apelor Cluj,cu norma intreaga ,perioada nedeterminata.

-Numar posturi: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.  
Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 26.08.2021,  ora 10:00 , 
- Proba interviu în data de 31.08.2021,  ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:
- studii; absolvent studii superioare economice de lunga durata 
-  vechime in specialitate studiilor economice –minim 2 ani
- cunostinte operare pe calculator

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
pana in data de 19 august 2021 ora 15:00 la sediul 
Administratiei Bazinale De Apa Somes-Tisa din loc. Cluj-
Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, jud. Cluj. 

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut:cerere 
de participare la concurs ,actele de studii ,C.V.cazier judiciar, 
adeverinta medicala de la medicul de familie, copie act 
identitate ,copie carnet de munca (daca este cazul)

Relaţii suplimentare la sediul: Administratiei Bazinale 
de Apa SomesTisa din loc. Cluj-Napoca, str. Vanatorului, 
nr. 17, jud. Cluj, persoană de contact: Bodea Lia telefon: 
0264/433028 int. 144, fax: 0264/433026 .

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al COM NICO SERV S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în București, B-dul. Iuliu Maniu, nr. 
594, Sector 6, organizează licitaţii publice pentru vânzarea 
la pachet a următoarelor bunuri mobile:

  Pachet constând în Stoc piese auto – preţ de pornire 
130.700,00 lei + TVA

Licitaţia publică va avea loc în data de 24.08.2021, ora 
14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 
10% din preţul pachetului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Eunicia Rotiserie S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea în bloc a următoarelor bunuri:

• imobilul „Hotel Cristian” situat în Cluj-Napoca, Piaţa 
Mihai Viteazu, FN, jud. Cluj – partea înscrisă în Cartea 
Funciară,

• eventualele drepturi litigioase pe care Eunicia Rotiserie 
SRL le deţine/le va deţine cu privire la partea de construcţie 
neînscrisă în Cartea Funciară, precum și

• bunurile mobile din hotel.

– preţul de pornire: 292.000,00 Euro (+TVA).

Licitaţia va avea loc în data de 26.08.2021, ora 15.00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte 
de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 02.09.2021, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040, email: 
offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă

Ec. Adina Costin
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Chirilă şi Mihalachi, 
locul cinci 
la canoe dublu
Cătălin Chirilă și Victor 
Mihalachi s-au clasat pe locul 5 
în fi nala probei de canoe dublu 
pe 1.000 de metri, marţi, la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo.
Cei doi români au fost cronome-
traţi cu timpul de 3 min 29 sec 
285/1000, sosind la circa patru 
secunde de medaliaţii cu bronz.
Cubanezii Serguey Torres 
Madrigal și Fernando Dayan 
Jorge Enriquez au cucerit aurul, 
cu un nou record olimpic, în 3 
min 24 sec 995/1000, argintul 
a revenit chinezilor Liu Hao și 
Zheng Pengfei, în 3 min 25 sec 
198/1000, în timp ce bronzul a 
fost adjudecat de germanii 
Sebastian Brendel și Tim Hecker, 
în 3 min 25 sec 615/1000. Pe 
patru au terminat brazilienii 
Jacky Jamael Nascimento 
Godmann și Isaquias Queiroz 
dos Santos (3:27.603).
Cătălin Chirilă și Victor 
Mihalachi sunt medaliaţi cu 
bronz anul acesta la 
Europenele de la Poznan, dar 
Mihalachi (32 ani) are în pal-
mares și două titluri mondiale 
în această probă (2010, 2014).
Kaiacul și canoea au adus 
României o zestre de 34 medalii 
olimpice, dintre care zece de aur, 
zece de argint și 14 de bronz. 
Ultimul aur a fost cucerit la 
C2-1000 m de Florin Popescu, ac-
tualul antrenor al lotului olimpic 
de canoe, și Mitică Pricop, medali-
aţi și cu bronz în proba de 500 m. 
De la Sydney, kaiaciștii și canoiștii 
români nu au mai urcat pe podi-
um la Jocurile Olimpice de 21 ani.

Emma Răducanu, 
eliminată la San Jose
Emma Răducanu a fost eliminată 
în primul tur al turneului feminin 
de tenis de la San Jose (SUA), 
competiţie de categoria WTA 
500, dotată cu premii în valoare 
totală de 565.530 de dolari, fi -
ind învinsă în două seturi, 6-3, 
6-2, de chinezoaica Shuai Zhang, 
într-o partidă disputată luni.
Răducanu, în vârstă de 18 ani, s-a 
făcut remarcată luna trecută la 
Wimbledon, unde a atins optimi-
le de fi nală la prima sa participare 
la un turneu de Grand Slam.
Într-un alt joc, croata Petra Martic, 
cap de serie numărul 6, a dispus 
cu 6-3, 6-3 de Anastasija 
Sevastova din Letonia. O altă favo-
rită a turneului californian, ameri-
canca Alison Riske (nr. 9), s-a im-
pus cu 6-3, 6-4 în faţa compatrioa-
tei sale CoCo Vandeweghe.

Medaliat la 62 de ani 
la Jocurile Olimpice
Călăreţul australian Andrew Hoy, 
medaliat cu argint în concursul 
complet pe echipe de la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, a devenit, 
luni, la 62 de ani cel mai vârstnic 
medaliat olimpic după 1968.
Hoy a cucerit a cincea medalie 
olimpică, dintre care trei de aur, 
dar prima după Jocurile de la 
Sydney din 2000. Tot luni, 
Andrew Hoy a cucerit și medalia 
de bronz în concursul individual, 
cu calul „Vassily de Lassos”
Hoy însă nu a doborât recordul el-
veţianului Louis Noverraz, medali-
at cu argint la yachting la vârsta de 
66 de ani, la Jocurile Olimpice de 
la Ciudad de Mexico din 1968.
Marea Britanie a cucerit aurul 
în concursul pe echipe, în timp 
ce bronzul a revenit Franţei.

Pe scurt

Gimnasta Larisa Iordache 

a ratat fi nala la bârnă din 

cadrul Jocurilor Olimpice 

de la Tokyo, din cauza 

problemelor de la gleznă, 

a anunţat marţi Comitetul 

Olimpic şi Sportiv Român.

„Fără Larisa Iordache în 

fi nala olimpică! Problemele 

de la gleznă o împiedică pe 

Larisa să concureze azi. A 

încercat la încălzire câteva 

mişcări dar ea nu poate îm-

pinge în picior iar riscul u-

nei accidentări e imens în a-

ceste condiţii. Toţi suntem 

lângă ea! Capul sus, Larisa! 

Ştim că în condiţii normale 

ai fi  luptat, ai fi  arătat cât de 

frumoasă e gimnastica ta”, 

se arată într-un comunicat 

al Comitetului Olimpic şi 

Sportiv Român.

Larisa Iordache ar fi tre-

buit să intre în concurs 

marţi, de la ora 11:50 (ora 

României), în finala la bâr-

nă din cadrul concursului 

de gimnastică artistică de 

la JO 2020.

Larisa Iordache a concu-

rat duminică în califi cările 

concursului feminin de gim-

nastică din cadrul Jocurilor 

Olimpice de la Tokyo, reu-

şind să se califi ce cu a patra 

notă în fi nala de la bârnă pro-

gramată la Ariake Gymnas-

tics Centre. Ea a terminat con-

cursul cu dureri evidente la 

glezna stângă şi a avut nevo-

ie de îngrijiri medicale.

Antrenorul lotului olimpic 

de gimnastică artistică al Ro-

mâniei, Cristian Moldovan, 

declarase că gimnasta a efec-

tuat duminică un test de re-

zonanţă magnetică (RMN) la 

clinica din Satul Olimpic şi i 

s-a pus un diagnostic de en-

torsă metatarsiană care nece-

sita o pauză de trei zile.

Larisa Iordache nu a putut 
evolua în finala de la JO

Mihai Silvăşan a făcut 

primele declaraţii după 

ce U-Banca Transilvania 

s-a reunit pentru sezonul 

competiţional 2021/2022.

Tehnicianul campioanei Ro-

mâniei a vorbit despre urmă-

toarea perioadă de pregătire, 

dar şi despre un posibil nou 

transfer la U-BT Cluj.

„Reunirea noastră a fost 

programată destul de de-

vreme, comparativ cu alte 

echipe. Mai avem 5-6 săp-

tămâni până pe 13 septem-

brie. Este o perioadă nor-

mală în care putem acumu-

la pregătire fizică şi infor-

maţii pentru a fi într-o for-

mă bună înaintea primului 

meci oficial. Sunt mulţi ju-

cători noi în lot. Din păca-

te, nu toţi jucătorii au fost 

prezenţi la primul antrena-

ment. Suntem încrezători, 

credem că am adus jucă-

tori buni, experimentaţi. 

Urmează să muncim zi de 

zi pentru a forma o echipă 

competitivă. Lotul este 

aproape definitivat, mai 

trebuie să aducem un sin-

gur jucător. Sperăm să îl 

găsim şi să îl semnăm cât 

mai repede”, a declarat Mi-

hai Silvăşan.

Campioana României vi-

zează o calificare în grupe-

le Champions League, dar 

are parte de o misiune ex-

trem de dificilă.

„Pregătirea de bază o 

vom face aici, în Cluj-Na-

poca. Primul obiectiv este 

să ne calificăm în grupele 

Champions League. Nu va 

fi uşor, trebuie să câştigăm 

trei meciuri. Primul adver-

sar va fi Vilpas Vikings. Nu 

îi cunosc încă foarte bine, 

însă ştiu că şi-au adus câţi-

va jucători. Dacă îi vom în-

vinge vom da peste Peris-

teri, care este, probabil, 

cea mai valoroasă echipă 

a turneului. Vom juca şi la 

ei acasă, dar nu trebuie să 

ne sperie acest lucru. Din 

contră, trebuie să ne mo-

tiveze. Ne vom pregăti pen-

tru a fi la nivelul aşteptă-

rilor. Evident, ca în fieca-

re an, obiectivele noastre 

sunt câştigarea Cupei şi a 

campionatului. Va fi şi Su-

perCupa la începutul sezo-

nului. Chiar acum, la pri-

ma şedinţă, am stabilit 

obiectivele. Suntem cam-

pionii din sezonul trecut, 

toată lumea va dori să ne 

bată. Le-am spus jucători-

lor că titlul a fost câştigat 

anul trecut. Acum avem o 

nouă echipă, trebuie să 

muncim şi să formăm o 

echipă competitive”, a mai 

adăugat antrenorul.

Mihai Silvășan așteaptă întăriri 
la echipa de baschet masculin

Marius Şumudică 

l-a exclus din lotul lui CFR 

Cluj pe Alexandru Chipciu 

după ce fotbalistul 

a reacţionat violent 

în urma unei mingi primi-

te în faţă de la tânărul 

Hindrich înaintea meciului 

CFR Cluj – Young Boys 

Berna din manşa tur 

din turul 3 preliminar 

al Ligii Campionilor.

„A spus că este foarte ner-

vos şi nu poate continua antre-

namentul. Din momentul ace-

la, pentru mine a fost următo-

rul pas să anunţ conducerea 

clubului să fi e scos de pe lista 

UEFA şi să nu mai continue în 

acest grup, pentru că nu am 

nevoie de astfel de jucători. El 

a ales singur drumul. Nu stau 

să fac un caz Chipciu, el este 

un jucător valoros, pe care eu 

l-am băgat de când am venit. 

A marcat un gol care ne-a ca-

lifi cat (n.r. cu Borac Banja 

Luka), nu cred că trebuia să ai-

bă atitudinea asta”, a declarat 

antrenorul lui CFR Cluj.

Chipciu, dat afară 
de la CFR Cluj

Mijlocaşul venit de la 

FCSB se pare că nu mai are 

nicio şansă la CFR Cluj, fi -

ind dat afară de Şumudică 

după acest incident.

„Până în momentul de faţă 

mă aşteptam la nişte scuze, da-

că ar fi  vrut să facă un pas de 

reconciliere. Nu le-am primit, 

de fapt nici nu trebuia să mi le 

ceară mie, trebuia să le ceară 

grupului. Drumurile noastre se 

despart. Din momentul de faţă, 

Chipciu nu mai face parte din 

lotul CFR-ului. Asta este strict 

decizia antrenorului Şumudi-

că”, a declarat Marius Şumudi-

că, la conferinţa de presă.

Chipciu s-a bătut 
cu un fan anul trecut

Jucătorul de la CFR Cluj 

nu este la prima ieşire necon-

trolată de la venirea în Gruia. 

Chipciu a sărit să îl bată pe 

un fan al „feroviarilor” şi a 

fost amendat de Jandarmerie.

Mijlocaşul român avea 

unul dintre cele mai mari 

salarii de la CFR Cluj, dar 

nu a evoluat niciodată pe 

măsura aşteptărilor.

Pleacă Chipciu, 
vine Budescu?

Chipciu are unul dintre 

cele mai mari contracte din 

Liga 1, el câştigând aproxi-

mativ 30.000 de euro pe lu-

nă. După ce clujenii vor ac-

tiva clauza de reziliere a 

contractului pe motive de 

încălcare a Regulamentului 

de Ordine Interioară, clubul 

va avea la dispoziţie peste 

500.000 de euro, salariul lui 

Chipciu şi taxe, pentru adu-

cerea unui nou star.

Ţinta principală până 

pe 6 septembrie, la înche-

ierea perioadei de merca-

to, este Constantin Budes-

cu (32 ani). Mijlocaşul 

ofensiv român a reuşit evo-

luţii bune la Damac, club 

care a reuşit să rămână în 

Saudi Professional League. 

Dar „Budi" a fost adus pes-

te capul antrenorului cro-

at Kresimir Rezici, care nu 

a fost de acord cu activa-

rea clauzei de prelungire 

a contractului.

Acesta a vrut să elibere-

ze statul de plată de cele 

aproximativ 150.000 de eu-

ro pe lună plătite pentru sa-

lariul lui. În locul lui Bu-

descu, tehnicianul croat l-a 

adus pe mijlocaş ofensiv 

Mijo Caktas (Hajduk Split), 

care are şi un meci pentru 

naţioanala Croaţiei. Cel mai 

probabil, ar fi nevoie de un 

salariu de 50.000 de euro 

pe lună pentru a-l atrage pe 

Budescu la Cluj, dar faptul 

că a mai lucrat cu Şumudi-

că la Astra şi Al Shabab es-

te un atu.

Acesta a fost din nou se-

lecţionat la echipa naţiona-

lă, după ce şi-a rezolvat pro-

blemele cu greutatea, şi mai 

este dorit în Liga 1 de FCSB 

şi Craiova. Fotbalistul ar vrea 

să rămână în zona arabă, 

unde se pot plăti uşor sala-

rii de peste 1 milion de eu-

ro pe sezon, reprezentantţii 

săi fiind în contact cu două 

nou-promovate, dar CFR Cluj 

are prioritate, dacă nu se 

ajunge la un acord în Golf.

Transferul lui Budescu ar 

putea fi favorizat și de adu-

cerile lui Alibec și Șumudică 

la CFR Cluj.

Chipciu, dat afară de la CFR Cluj 
în urma unui conflict
Alexandru Chipciu a fost exclus din lot de Marius Şumudică înainte de meciul 
CFR Cluj – Young Boys Berna din Liga Campionilor

Alexandru Chipciu a fost dat afară de la CFR Cluj în urma unei altercaţii
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