
Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k 
D

e
sp

re
 C

lu
j

JOI | 5 AUGUST 2021 | anul XXIV, nr. 149 (6061) | 12 pagini | 1,50 lei

ADMINISTRAŢIE

Dispare parcarea 
de pe Platoul Sălii 
Sporturilor
A fost semnat contractul privind proiecta-
rea şi execuţia lucrărilor de revitalizare a 
platoului Sălii Sporturilor.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Centru de vaccinare 
la Mănăstirea Nicula
Un centru de vaccinare va fi  amenajat la 
Mănăstirea Nicula, cu ocazia pelerinajului 
de Sfânta Maria din 15 august.  Pagina 2

ACTUALITATE

Creşte ritmul lucrărilor 
pe A3, în zona Topa Mică
Număr impresionant de muncitori pe un 
şantier din judeţul Cluj. Ritmul lucrărilor pe 
Autostrada Transilvania a crescut. Pagina 4

EDUCAȚIE

Ce elevi încep școala 
online, în septembrie?
Ministrul Educației nu exclude posibilitatea 
de a folosi scenariile, dar spune că acestea 
vor fi  doar o variantă de rezervă. Pagina 5
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

21 1.256 84 5 7 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 4 august 2021

POLITICĂ

Emil Boc îl vede favorit 
pe Florin Cîțu la alegerile din PNL

ACTUALITATE

Peste 20.000 de locuri de muncă 
pentru români

Emil Boc îl consideră favorit pe 

Florin Cîțu la alegerile interne din 

PNL în dauna lui Ludovic Orban.

Edilul Clujului a vorbit într-o 

intervenție la Digi 24 despre bă-

tălia pe care o duc Florin Cîțu și 

Ludovic Orban în acest moment.

„Cred că premierul Cîțu va 

câștiga și președinția PNL. Este 

părerea mea, a unuia care îl 

susține. Este o competiție inter-

nă a PNL care n-are legătură nici 

cu punerea în pericol a guvernă-

rii țării, pentru că țara merge mai 

departe”, a declarat Boc.

Primarul municipiului Cluj-Na-

poca l-a comparat, în mod indirect, 

pe Ludovic Orban cu Liviu Dragnea.

„Când am menționat idea de 

victimizare acolo m-am dus în 

esență, gândind că fostul premi-

er Ludovic Orban, actual 

președinte al PNL, în cadrul 

competiției interne încearcă stra-

tegia de victimizare tip fost 

președinte PSD, care s-a demon-

strat și atunci și acum că nu are 

succes. Românii vor să vadă pro-

iecte. Realitatea crudă este ace-

ea. Ludovic Orban a pierdut în 

calitate de președinte ultimele a-

legeri”, a mai adăugat Emil Boc.

Primarul Emil Boc a fost unul 

dintre primii lideri PNL care și-a 

anunțat susținerea față de candi-

datul Florin Cîțu la alegerile in-

terne din septembrie. În prezent, 

zeci de lideri PNL îl susțin pe 

prim-ministru pentru șefi a Parti-

dului Național Liberal.

Un număr de 20.323 de locuri 

de muncă sunt disponibile la nivel 

naţional în evidenţele Agenţiei Na-

ţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă (ANOFM), potrivit datelor 

furnizate de agenţii economici pri-

vind locurile de muncă vacante.

Cele mai multe locuri de mun-

că sunt oferite pentru lucrător co-

mercial (1.346 de posturi vacan-

te); muncitor necalifi cat la asam-

blarea şi montarea pieselor (874 

de locuri de muncă vacante); 

muncitor necalifi cat la demola-

rea clădirilor, căptuşeli zidărie, 

plăci mozaic, faianţă, gresie, par-

chet (745 de posturi); agent de 

securitate (646); manipulant măr-

furi (620); muncitor necalifi cat în 

industria confecţiilor (549); şofer 

autocamion/maşină de mare to-

naj (491); agent de vânzări (421); 

ambalator manual (373); lăcătuş 

mecanic(321); confecţioner ca-

blaje auto (319).

Din cele 20.323 locuri de mun-

că vacante declarate de angajatori 

la agenţiile pentru ocuparea for-

ţei de muncă, un număr de 1.357 

de posturi sunt destinate persoa-

nelor cu studii superioare (progra-

mator; inginer în diferite domenii 

de activitate; analist servicii client; 

analist fi nanciar; manager proiect 

etc.), iar 5.538 de locuri de mun-

că sunt pentru persoanele cu stu-

dii liceale sau postliceale (lucră-

tor comercial; agent servicii client; 

ipsosar (exclusiv restaurator); con-

trolor calitate etc.

Primăria caută terenuri pentru a construi creşe
Primarul Emil Boc a anunţat că municipalitatea caută terenuri pe care să le exproprieze pentru a construi 
creşe din fonduri europene. Undă verde pentru creşa din Parcul Feroviarilor. Pagina 5

Ștrandurile Clujului 
de altădată

Ștrandul Municipal era printre cele mai frumoase din oraș
Ștrandurile erau o binecuvântare pentru clujeni în lunile de vară. În prezent, puține dintre ștrandurile 
de altădată mai funcționează, însă rămân în amintirea celor care le-au trecut pragul. 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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ADRESA REDACŢIEI Un centru de vaccinare va 

fi  amenajat la Mănăstirea 

Nicula, cu ocazia pelerina-

jului de Sfânta Maria 

din 15 august. Credincioşii 

vor putea să se vaccineze 

timp de câteva zile.

„Avem în vedere operaţio-

nalizarea unui punct de vac-

cinare la Nicula, cu activita-

te nu doar în data de 15, ci 

câteva zile înainte.

În cadrul nucleului jude-

ţean de coordonare a vacci-

nării, vom stabili toate de-

taliile legate de locaţie, pro-

gram de funcţionare, echipe 

şi alte resurse necesare”, a 

declarat subprefectul Cluju-

lui, Irina Munteanu.

Mănăstirea Nicula este un 

important centru de pelerinaj 

din Ardealul de Nord. Vechi 

loc de pelerinaj, biserica mă-

năstirii a adăpostit de-a lun-

gul timpului renumita icoană 

pictată în anul 1681 de meş-

terul Luca din Iclod. Conform 

unui proces-verbal întocmit 

de ofi ţeri austrieci, icoana ar 

fi  lăcrimat între 15 februarie 

şi 12 martie 1699.

În anul 1713 guvernatorul 

Transilvaniei Sigismund Kor-

nis a dus icoana la reşedinţa 

nobiliară de la Castelul Kor-

nis din satul Benediugu De-

jului, de unde aceasta a ajuns 

la Cluj. După care, icoana se 

întoarce la Nicula, în biseri-

cuţa de lemn nou construită 

pe dealul împădurit din par-

tea de miazăzi a satului, pen-

tru a adăposti odorul biseri-

cesc. Potrivit datelor existen-

te icoana ar fi  fost dăruită să-

tenilor de la Nicula de către 

nobilul român Ioan Cupşa (de 

confesiune catolică).

Astăzi, bisericuţa de lemn 

(originală) nu mai există, fi ind 

mistuită cu tot ce era în ea de 

focul unui incendiu izbucnit la 

începutul anilor 1970. În locul 

vechii mănăstiri de lemn arse 

a fost adusă, în anii următori, 

o biserica de lemn din satul 

Ţop-Pădureni, judeţul Cluj.

Centru de vaccinare la Mănăstirea Nicula, 
la pelerinajul de Sfânta Maria

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Miercuri, la Cluj au fost 

confi rmate 21 de cazuri 

noi COVID-19, numărul 

fi ind considerabil mai 

mare faţă de cel din ulti-

ma vreme. În urmă 

cu exact două săptămâni, 

la Cluj erau confi rmate 

doar 3 cazuri noi.

În 22 iulie, numărul cazu-

rilor COVID-1 confi rmate la 

Cluj a crescut uşor, 4 persoa-

ne fi ind depistate cu virusul. 

Numărul s-a menţinut şi în 

ziua următoare. Ulterior, nu-

mărul cazurilor a scăzut din 

nou, în 24 iulie, nicio persoa-

nă din judeţ nefi ind depista-

tă cu SARS-CoV-2.

Ziua următoare a venit în-

să cu o altă creştere a cazuri-

lor, fi ind confi rmaţi cu noul 

virus 9 clujeni. Situaţia nu s-a 

menţinut negativă, numărul 

cazurilor scăzând din nou la 

doar două.

De o săptămână, 
numărul cazurilor 
a început să crească

Începând din 27 iulie, s-a 

putut observa o creştere a ca-

zurilor la Cluj, cu câteva ex-

cepţii, numărul persoanelor 

confi rmate zilnic cu noul co-

ronavirus menţinându-se la 

aproximativ 10.

„Apogeul” a fost atins săp-

tămâna trecută, joi, când au 

fost anunţate 27 de noi ca-

zuri, cel mai mare număr din 

ultimele luni de la Cluj.

Cazurile de COVID au înre-

gistrat apoi o uşoară scădere, 

însă au continuat să se men-

ţină în majoritatea zilelor pes-

te 10, miercuri, la doar două 

săptămâni de când au fost con-

fi rmate 3 cazuri, fi ind anunţa-

te 21 de cazuri noi la Cluj.

„Numărătoarea inversă” 
pentru valul 4

În aceste condiţii, oamenii 

se întreabă dacă şi mai ales 

când va începe valul patru al 

pandemiei de coronavirus.

Astfel, epidemiologul Oc-

tavian P. Jurma spunea în 

27 iulie că începe numără-

toarea inversă pentru valul 

4 şi în România.

„Tulpina Delta (B1.617.2 

sau indiană) este oficial 

dominantă în Europa, mult 

mai repede decât ne aştep-

tăm. De săptămâna asta în-

cepe numărătoarea inver-

să pentru valul 4 şi la noi. 

Cred că e momentul potri-

vit să schimbăm şi nomen-

clatura valurilor adăugând 

tulpină dominantă acolo 

unde se cunoaşte (ex: va-

lul Delta-4), mai ales că 

sunt ţări în care unele va-

luri lipsesc sau au fost cu-

mulate în unul singur. A-

vând în vedere că evoluţia 

situaţiei din România este 

greu de prezis cu ajutorul 

datelor curente, e necesar 

să extrapolăm scenarii pe 

baza evoluţiei din alte ţă-

ri (aflate în val) până la 

consolidarea unor trenduri 

autohtone”, explica Jurma 

într-o postare pe Facebook, 

în urmă cu o săptămână.

Epidemiologul susţine 

că valul 4 – Delta – va fi 

în cel mai fericit caz la fel 

de mare ca valul 3 Alpha, 

adică aproximativ 5.000 de 

cazuri pe zi şi în cel mai 

rău caz de 4 ori mai sever, 

aproximativ 20.000 de ca-

zuri pe zi.

TOT MAI MULTE CAZURI DE COVID-19

De la 3 cazuri pe zi, 
la 20, în 2 săptămâni
Valul patru al pandemiei de COVID-19, dominat de varianta Delta, 
îşi face prezenţa tot mai simţită şi în municipiul Cluj-Napoca

Miercuri, la Cluj au fost confi rmate 21 de cazuri noi COVID-19, numărul fi ind considerabil mai mare

Tulpina Delta infectează mai ușor adulţii care 
au deja imunitate naturală sau vaccinală su-
perfi cială, dar și tinerii nevaccinaţi din cate-
goria 18-24 de ani, tabloul clinic fi ind ușor 
diferit la tineri decât până acum, transmite 
Jurma. Răcelile de care se plâng tot mai mul-
ţi tineri pot fi  de fapt infecţii cu tulpina Delta, 
care se manifestă prin dureri de cap, dureri 
de gât, rinoree și febră. Simptomele clasice 

persistă, dar pierderea mirosului nu mai este 
așa comună. Ei răspândesc, astfel, virusul fă-
ră să-și dea seama.

Vestea bună până în acest moment la Cluj 
este că în ultimele două săptămâni, numărul 
pacienţilor cu COVID-19 internaţi la ATI a ră-
mas relativ constant, în niciuna dintre zile ne-
fi ind mai mult de 5 persoane internate pe a-
ceastă secţie.

Tulpina Delta vine cu noi simptome, avertizează medicii

ĂÎ t 16°/2525°°° ÎÎnÎnnonorat
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Consiliul Judeţean Cluj 

a primit vizita noului 

Ambasador al Japoniei 

în România, Excelenţa Sa 

Hiroshi Ueda.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj, Marius Mîn-

zat, a primit miercuri, 4 au-

gust, vizita unei delegaţii for-

mate din Excelenţa Sa dom-

nul Hiroshi Ueda, Ambasado-

rul Japoniei în România şi Mio 

Sekiya, Secretar şi Ataşat cul-

tural al Ambasadei.

Întâlnirea a avut drept 

scop dezvoltarea relaţiilor 

de cooperare, precum şi 

identificarea unor modali-

tăţi de consolidare a pre-

zenţei investitorilor japo-

nezi în această zonă şi de 

impulsionare a schimburi-

lor comerciale dintre cele 

două părţi.

„Experienţele şi cunoştin-

ţele partenerilor japonezi ne 

pot fi  utile în derularea unor 

viitoare proiecte de dezvolta-

re a judeţului. Am prezentat 

Excelenţei Sale atuurile şi 

oportunităţile noastre, care 

vor atrage, fără îndoială, in-

teresul potenţialilor investi-

tori niponi”, a declarat Ma-

rius Mînzat, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj.

Cu ocazia acestei vizite, 

domnului ambasador i-au fost 

prezentate potenţialul econo-

mic şi investiţional al judeţu-

lui Cluj, dar şi principalele 

proiecte de investiţii afl ate în 

derulare la nivelul Consiliu-

lui Judeţean şi al instituţiilor 

subordonate. În acest sens, 

domnul Marius Mînzat a sub-

liniat rolul Parcurilor Indus-

triale Tetarom şi multiplele fa-

cilităţi pe care acestea le ofe-

ră. De asemenea, omologului 

nipon i-au fost prezentate in-

vestiţiile în infrastructura spi-

talicească gestionate de Con-

siliul Judeţean – Spitalul Pe-

diatric Monobloc şi Centrul 

Integrat de Transplant.

La rândul său, E.S. Hiro-

shi Ueda s-a arătat interesat 

de proiectele afl ate în deru-

lare la nivelul Consiliului Ju-

deţean, manifestându-şi în-

treaga deschidere pentru fa-

cilitarea extinderii afacerilor 

cu capital japonez din jude-

ţul Cluj, dar şi pentru iniţi-

erea unora noi.

Ambasadorul Japoniei 
în România, vizită la Cluj

Viceprimarul Dan Tarcea 

a vorbit, marţi, 

despre proiectul care pre-

vede realizarea metroului 

de la Cluj, precizând 

că acesta este unul 

care „are maturitate”, 

fi ind cuprins în PNRR.

„În acest moment, aştep-

tăm finalizarea studiului de 

fezabilitate. Sunt multiple 

surse de finanţare pentru 

acest obiectiv şi vom acce-

sa toate sursele disponibi-

le. Metroul este varianta op-

timă pentru un oraş cu ade-

vărat verde şi în care să poţi 

circula mai repede”, a de-

clarat viceprimarul, marţi, 

într-o emisiune.

El a amintit că prin inter-

mediul Planului Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă (PNRR), 

metroul va fi  fi nanţat cu 350 

de milioane de euro, bani ca-

re până la mijlocul anului 2026 

trebuie să fi e investiţi.

„Există posibilitatea de a 

se face, se lucrează intens la 

studiul de fezabilitate. Este 

prins în PNRR, deci are ma-

turitate. Mergem pe mâna 

specialiştilor. Ai pornirea, şi 

pe parcurs vin şi sursele de 

fi nanţare, nu îţi pune nimeni 

toţi banii în cont. Unii se gră-

besc să dea cu pietre, unora 

le pică rău că la Cluj se vrea 

face metrou. Din păcate, mul-

ţi clujeni au această atitudi-

ne, de parcă nu ar locui aici, 

de parcă ar fi  făcut pentru 

angajaţii Primăriei”, a mai 

spus Dan Tarcea.

Gânduri optimiste 
privind termenul 
de fi nalizare

Întrebat dacă este opti-

mist cu privire la termenul 

de finalizare anunţat, şi 

anume 2026, când o parte 

din proiect ar trebui să fie 

deja realizat, viceprimarul 

a răspuns afirmativ.

„Categoric, da. Sunt fi rme 

si tehnologii ajunse la soluţii 

uimitoare, interesul pentru 

acest obiectiv va fi  unul ma-

jor şi vor veni fi rme capabile. 

Până acum, la cum arată lu-

crurile, au mers în direcţia po-

zitivă. Noi ne-am propus pro-

iecte îndrăzneţe, majore şi foar-

te bune pentru comunitate, ca-

re să crească calitatea vieţii în 

Cluj-Napoca. Nu suntem pri-

mii în lumea asta care au fă-

cut metrou. Noi pregăteam me-

troul peste 10 ani, dar a venit 

această oportunitate prin PNRR 

de sursă de fi nanţare”, a ex-

plicat viceprimarul.

Tarcea a mai subliniat că 

cele două proiecte majore 

de infrastructură ale Cluju-

lui, centura metropolitană 

şi metroul, merg în paralel 

mai departe, fără ca acestea 

să se excludă.

Tarcea: „Metroul este varianta 
optimă pentru un oraş verde”

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

A fost semnat contractul 

privind proiectarea şi exe-

cuţia lucrărilor de revita-

lizare a platoului Sălii 

Sporturilor. Parcarea 

va dispărea, iar zona 

va fi  transformată.

Contractul, semnat în 29 

iunie de Primăria Cluj-Na-

poca cu asocierea Nord Con-

forest-Birou de proiectare 

Costin şi Vlad, are ca ter-

men de execuţie 18 luni, lu-

crările urmând să fie dema-

rate anul viitor.

Valorea contractului este 

de 12998021.93 RON şi are ca 

obiectiv „Revitalizarea culoa-

rului de mobilitate nemotori-

zată aferent Someşului, mo-

dernizarea şi extinderea in-

frastructurii pietonale şi ciclis-

tice pe malurile râului zona 3 

– Platoul Sălii Sporturilor”.

Proiectul face parte din 

planul Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca de reamena-

jare a malurilor Someşului 

Mic, proiect realizat pe fon-

duri europene – prin Progra-

mul Operaţional Regional 

(POR). Licitaţia pentru servi-

ciile de proiectare si execu-

ţia lucrării, inclusiv furniza-

re dotări a fost lansată la fi -

nalul anului trecut, termenul 

limită pentru depunerea ofer-

telor fi ind data de 5 februa-

rie 2021. Compania Nordfo-

rest, câştigătoare a licitaţiei, 

este cea care a realizat şi Ba-

za Sportivă din Gheorgheni.

Dispare parcarea 
de pe platou

În prezent, Platoul Sălii 

Sporturilor are predomi-

nant rol de parcare la sol, 

cu o capacitate de aproxi-

mativ 340 de masini, auto-

care şi camioane.

„Principala utilizare actu-

ală a platoului nu mai este 

justifi cată, în contextul con-

struirii a două parcaje subte-

rane în imediata vecinătate: 

Cluj Arena (300 de locuri) şi 

Sala Polivalentă (400 de lo-

curi)”, se arată în caietul de 

sarcini a lucrării.

Obiectivul proiectului este 

îmbunătăţirea condiţiilor pen-

tru utilizarea modurilor ne-

motorizate de transport, în 

vederea reducerii numărului 

de deplasări cu transportul 

privat, creşterea numărului de 

deplasări cu transportul pu-

blic şi reducerea emisiilor de 

echivalent CO2 din transport.

Rezultatele măsurilor pro-

puse conduc, printre altele, 

la modernizarea şi extinde-

rea infrastructurii destinate 

modurilor de transport ne-

motorizat, prin: realizarea 

unui traseu pietonal şi ciclis-

tic nou în lungul malului, mo-

dernizarea şi reorganizarea 

aleilor pietonale, moderniza-

rea şi extinderea trotuarelor, 

extinderea suprafeţei rezer-

vate circulaţiei pietonale, îm-

bunătăţirea accesibilăţii pie-

tonale a dotărilor publice afe-

rente, introducerea de ram-

pe, amplasarea de staţii de 

încărcare pentru biciclete şi 

trotinete electrice.

De asemenea, se urmă-

reşte creşterea atractivită-

ţii traseelor pietonale şi ci-

clistice, prin plantarea de 

arbori şi arbuşti, plantarea 

de vegetaţie joasă, introdu-

cerea unui sistem de iriga-

re a vegetaţiei, amplasarea 

de mobilier urban, creşte-

rea siguranţei pe timp de 

noapte, prin introducerea 

unui sistem de iluminat mo-

dern şi amplasarea de ca-

mere video performante, re-

facerea pavajului, resiste-

matizarea verticală a malu-

lui, introducerea unei co-

nexiuni WI-FI.

Dispar locurile de parcare 
de pe Platoul Sălii Polivalente
13 mil. lei pentru desființarea parcării de pe Platoul Sălii Sporturilor. Cum va arăta zona după modernizare?

13 mil. lei pentru desfi inţarea parcării de pe Platoul Sălii Sporturilor

Planul integral de revitaliza-
re a malurilor Someșului Mic 
cuprinde, printre altele, 
amenajarea de patru noi po-
duri pietonale și de biciclete, 
mobilier urban, iluminat pu-
blic, dotări de agrement, re-
creere și sport, lucrări de 
protective vegetative, dar și 
plantări de arbori. Platoul 
Sălii Sporturilor ar putea de-
veni o platformă publică, adaptată în funcţie de anotimp.

Vor fi  modernizate și spaţiile publice (intersecţia străzilor 
Alexandru Davila și Donáth – Pod Horea și Parcul Armătura 
– secţiune delimitată de podeţ pietonal strada Parcul 
Feroviarilor și pod strada Fabricii). De asemenea, un pod pi-
etonal va fi  amenajat în zona Parcul Rozelor (care va face 
legătura cu Parcul 1 Decembrie 1918).

Cum va arăta zona Someșului Mic 
după modernizare?
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Poliţiştii avertizează cu 

privire la o nouă metodă 

de înşelăciune, apărută 

în ultima perioadă, după 

modelul „accidentul”.

Escrocii se adaptează vre-

murilor şi au schimbat clasi-

ca înşelăciune prin metoda 

accidentului cu una nouă, nu-

mită „metoda COVID”.

Ce înseamnă 
metoda COVID?

Metoda COVID este o mo-

dalitate prin care infractorii 

încearcă să intre în posesia 

unor sume de bani sunând 

la diferite persoane, pe care 

le anunţă că au rudenii in-

fectate cu noul coronavirus 

şi este nevoie de bani pen-

tru a le cumpăra ventilatoa-

re în spital.

Şarlatanii îşi apelează ţin-

tele prezentându-se a fi  doc-

tori sau inspectori DSP. Pen-

tru a fi  convingători, ei sus-

ţin că ruda infectată este în 

stare gravă şi că trebuie inter-

venit „cât mai repede”.

Ţeparii continuă apoi cerân-

du-le bani celor contactaţi pe 

motiv că bolnavul trebuie trans-

porat la alte unităţi medicale 

şi că trebuie achiziţionate a-

parate medicale care să-l aju-

te pe pacient să se vindece.

„Erau solicitate sume între 

5.000 şi 30.000 de lei”, a trans-

mis Poliţia Cluj.

Cum te poţi feri 
de metoda COVID?

În majoritatea cazurilor in-

fractorii nu au nicio informa-

ţie cu privire la victimele lor, 

acestea fi ind contactate întâm-

plător. Singurul reper pe care 

autorii se sprijină în acţiunea 

lor este dat de localitatea, car-

tierul, eventual strada în ca-

re se afl ă locuinţa victimei, 

întrucât, prin accesul la inter-

net, pot fi  accesate cărţile vir-

tuale de telefon.

„Cetăţenii să nu ofere da-

te personale la telefon, indi-

ferent de calitatea invocată de 

interlocutor, să nu trimită su-

me de bani unor necunoscuţi, 

indiferent de pretextul aces-

tora”, transmit oamenii legii.

În cazul în care sunteţi vic-

tima unei astfel înşelăciuni, 

sesizaţi cea mai apropiată sec-

ţie de poliţie sau apelaţi 112.

A reapărut metoda „accidentul”, 
varianta COVID. Cum funcționează?

Număr impresionant de 

muncitori pe un șantier 

din județul Cluj. Ritmul 

lucrărilor pe Autostrada 

Transilvania a crescut 

simțitor în zona localității 

Topa Mică din Cluj.

Pe sectorul de drum unde 

efectuează lucrări grupul UMB 

al antreprenorului român Do-

rinel Umbrărersc lucrurile se 

mișcă foarte bine.

„UMB la lucru în zona To-

pa Mică”, a scris Cristian74, 

autorul imaginilor postate 

miercuri pe forumul PeUnde-

Merg al Asociației Pro Infra-

structură (API). El a adăugat 

că a numărat 22 de foreze pe 

șantier în fi lmarea pe care ur-

mează să o publice.

Lucrările la tronsoanele 

construite de grupul lui Dori-

nel Umbrărescu se desfășoară 

într-un ritm alert în această 

perioadă. Grupul UMB are 42 

de kilometri din Autostrada 

Transilvania și este cel mai 

avansat proiect de autostradă 

propus către PNRR, conform 

unor declarații făcute de mi-

nistrul Drulă.

UMB este constructorul ca-

re se ocupă și de sectorul 

Nădășelu-Mihăiești, acolo un-

de abia în această primăvară 

s-a emis autorizația de 

construcție.

Ministerul Transporturilor 

și Infrastructurii (MTI) pro-

pune fi nanțarea construcției 

a 434 de kilometri de auto-

stradă prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR). 

Mai exact, este vorba de 324 

de kilometri din Autostrada 

Moldovei (A7), 59 de kilome-

tri din Autostrada Unirii (A8), 

9 kilometri din A1 și 42 de ki-

lometri din Autostrada Tran-

silvania (A3).

Crește ritmul lucrărilor 
pe Autostrada Transilvania

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Com’ON Cluj-Napoca a dat 

miercuri startul unei noi 

ediţii şi aşteaptă tinerii 

implicaţi în comunităţile 

din care provin să-şi 

înscrie ideile pentru 

un oraş mai bun.

Cine poate participa 
şi cu ce idei?

Sunt invitate să participe 

grupuri de tineri cu vârsta cu-

prinsă între 14 şi 35 de ani, 

care nu sunt parte a unor or-

ganizaţii legal stabilite sau ca-

re cred în potenţialul lor de a 

genera ceva pozitiv pentru co-

munitatea clujeană.

Un grup poate propune mai 

multe iniţiative, însă vor fi  

premiate maximum trei, da-

că acestea se califi că din punct 

de vedere al numărului de vo-

turi. Vor fi  acceptate şi iniţia-

tive care vor fi  implementate 

exclusiv online cu condiţia să 

se adreseze în principal clu-

jenilor. De asemenea, având 

în vedere contextul incert în 

care ne afl ăm şi lipsa cadru-

lui juridic pe termen mediu 

al organizării de evenimente, 

este recomandat ca iniţiative-

le înscrise să poată fi , la ne-

voie, adaptate unui nou con-

text de organizare, respectiv 

să poată avea loc online.

Odată înscrise iniţiativele, 

comunitatea clujeană va vo-

ta online ideile preferate, iar 

primele minimum 45 de ini-

ţiative în ordinea voturilor vor 

fi  premiate de Primăria şi Con-

siliul Local Cluj-Napoca şi BCR 

cu câte 3.500 de lei şi vor pu-

tea fi  puse în practică până în 

noiembrie 2021.

„Com'ON este rezilient – se 

întâmplă pe soare, pe ploaie, 

pe pandemie. Secretul nostru 

(care nu este tocmai un secret, 

să fi m sinceri) sunt ideile fai-

ne ale tinerilor. Cluj-Napoca se 

bucură de tineri dornici să se 

implice în viaţa oraşului, iar 

noi suntem nerăbdători să ve-

dem ce idei au în această edi-

ţie şi să îi susţinem”, spune La-

risa Dumitroaea, project mana-

ger Com’ON Cluj-Napoca ’21.

Temele prioritare 
pe care se pune accent 
la această ediţie

Sănătate/Health – Cum 

se simt tinerii acum şi ce pot 

face ca să ne simţim noi toţi 

mai bine, atât fi zic cât şi 

emoţional?

Doritorii sunt încurajaţi să 

înscrie idei care ţin de îmbu-

nătăţirea sănătăţii, fi e că e fi -

zică sau mintală, emoţională, 

spirituală, dar şi care au legă-

tură cu stilul de viaţă sănătos 

– ce mâncăm, cum dormim, 

cum şi cât sport facem.

Învăţare/Learning – Cum 

se pot echipa tinerii mai bine 

pentru a se descurca în via-

ţă? Ce doresc să însuşească 

pentru asta?

Comunitatea ar benefi cia 

mult de pe urma unor idei cu 

potenţial educativ, care au ca 

scop dezvoltarea de compe-

tenţe generale ori specifi ce. 

Educaţia se referă şi la cea 

non-formală – inclusiv tool-uri 

digitale – care pot contribui 

la dezvoltarea creativităţii, a 

capacităţii de colaborare ori 

de rezolvare de probleme. Aici 

intră şi teme care ţin de ega-

litatea de gen sau cea pe cri-

terii de etnie.

Participare/ Engagement 
– Ce pot face tinerii pentru 

comunitate, cum se pot im-

plica în viaţa oraşului?

Se aşteaptă în această ca-

tegorie idei care încurajează 

spiritul de iniţiativă, colabo-

rarea, participarea civică-so-

cială-culturală la viaţa comu-

nităţii: propuneri ce ţin de cul-

tură, activităţi sportive, vo-

luntariat, timp liber şi adre-

sarea aspectelor şi provocări-

lor ce ţin de egalitatea de şan-

se în ceea ce priveşte partici-

parea la viaţa comunităţii.

Activarea Mediului/ Ena-
bling Environment – De ce 

fel de oraş au nevoie tinerii 

pentru a-şi trăi potenţialul 

la maxim şi a se implica în 

rezolvarea nevoilor membri-

lor comunităţii şi în dezvol-

tarea oraşului?

În cadrul Com’ON Cluj-Na-

poca ’20, peste 100 de tineri, 

ale căror iniţiative au fost 

votate de comunitatea clu-

jeană, au colaborat în cadrul 

grupurilor formate şi, alături 

de alţi prieteni-voluntari, 

şi-au pus în aplicare ideile. 

La evenimentele şi campa-

niile realizate au participat 

peste 40.000 de vizitatori de 

toate vârstele. Ideile au fost 

puse în aplicare în diverse 

spaţii din oraş, de la parcuri, 

şcoli ori cafenele, dar şi on-

line. Cele 46 de propuneri 

câştigătoare au fost desem-

nate în urma unui proces de 

înscriere şi de vot online din 

partea comunităţii clujene. 

Peste 4.000 de clujeni au 

acordat peste 8.000 de vo-

turi pentru 70 de idei înscri-

se de grupuri formate din 

aproape 200 de tineri.

Start înscrieri pentru Com'ON Cluj!
În spiritul motto-ului ediţiei, „Let’s do well together!”, tinerii clujeni sunt invitaţi să îşi 
înscrie iniţiativele până în 10 septembrie, în cadrul Com’ON Cluj-Napoca 2021

LARISA 
DUMITROAEA | 
project manager 

„An de an suntem 
plăcut surprinși 
de modurile lor 
de abordare și 
de varietatea 
de inițiative, lucru 
pentru care suntem 
recunoscători. 
În cadrul acestei ediții 
păstrăm mesajul 
«Let's do well 
together!» - putem 
face mai multe 
cu și pentru oamenii 
din Cluj, împreună”.
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a decla-

rat că de la 1 septembrie, 

numărul locurilor la 

creșele din municipiu s-ar 

putea dubla, ajungând ast-

fel la aproape 1.400.

„În acest moment, avem 

642 de locuri la creșe, datori-

tă înjumătățirii odată cu pan-

demia. De la 1 septembrie vrem 

să se revină la situația anteri-

oară, în context de distanțare 

și vom dubla numărul locuri-

lor. Ordinul care va permite 

acest lucru este în drum spre 

publicare în Monitorul Ofi ci-

al”, a declarat Emil Boc, mier-

curi, în cadrul ședinței Consi-

liului Local al municipiului.

Astfel, dacă ordinul va fi  

publicat, din septembrie ar ur-

ma să mai fi e disponibile alte 

224 de locuri la creșe, conform 

edilului. De asemenea, pe or-

dinea de zi a ședinței de Con-

siliu Local de miercuri, se afl ă 

un proiect de hotărâre care pre-

vede angajarea a 32 de noi per-

soane la creșe, „pentru a face 

față” numărului de copii 

înscriși din toamnă.

Prin urmare, dacă ordinul va 

fi  publicat în Monitorul Ofi cial 

și va fi  aprobată noua organi-

gramă cu privire la cele 32 de 

angajări, urmează ca acestea să 

fi e scoase la concurs, iar în a-

ceste condiții, de la 1 septem-

brie, vor putea fi  disponibile în 

total 1.397 de locuri la creșele 

din municipiu, spune primarul.

Se dublează numărul locurilor la creșele 
din Cluj-Napoca, din această toamnă

Ministrul Educației, Sorin 

Cîmpeanu, nu exclude 

posibilitatea de a folosi 

în continuare scenariile, 

dar spune că acestea vor fi  

doar o variantă de rezervă.

„Există îngrijorări, dar nu-

mitorul comun e dat de dorința 

de începere a școlii cu prezență 

fi zică din 13 septembrie. Lu-

ăm cu toții în considerare 

evoluții epidemiologice com-

plet atipice. Nu ne dorim aces-

te evoluții. Facem eforturi ca 

școlile să fi e pregătite din toa-

te perspectivele, rămânând 

optimiști că vom putea relua 

școala începâd cu 13 septem-

brie”, spune Sorin Cîmpeanu 

după o întâlnire cu reprezentanții 

Federației Naționale a 

Asociațiilor Părinților.

Ministrul Educației nu 

exclude utilizarea lor în ca-

zul în care valul al patru-

lea al pandemiei de COVID 

se va intensifica în Româ-

nia. Acesta a anunțat că în 

unitățile de învățământ se 

vor respecta în continuare 

regulile de protecție sanita-

ră, printre care se numără 

aerisirea sălilor de clasă, 

distanțarea adecvată și pur-

tea măștii de protecție.

La aceeași întâlnire, minis-

trul Educației a prezentat și 

excepțiile de la sistemul de 

școală cu predarea orelor fi -

zice. Elevii care vor învăța on-

line sunt cei cu contraindicații 

certificate medical sau 

comorbidități, acestea fi ind 

singurele excepții pentru no-

ul an școlar, care va începe 

pe 13 septembrie.

„Acei elevi care au contra-

indicaţii certifi cate medical 

vor trebui să aibă în continu-

are acces la învăţământul on-

line. Pentru că pandemia nu 

s-a încheiat şi vor avea în 

continuare acces acei elevi 

care au comorbidităţi sau ca-

re au contraindicaţii certifi -

cate medical”, a adăugat mi-

nistrul educației.

Care sunt elevii ce vor începe 
școala online, din septembrie?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au votat 

astăzi un proiect de hotă-

râre ce prevede aprobarea 

documentației tehnice și a 

indicatorilor tehnico-eco-

nomici pentru moderniza-

rea și reconversia clădirii 

existente în creșă și 

grădiniță, la Parcul 

Feroviarilor numărul 1. 

Documentația a fost întoc-

mită de Atelier Mass.

Valoarea totală a investiției 

este estimată la 9.936.714 lei 

cu TVA. Finanțarea investiției 

va fi  făcută din fonduri de la 

bugetul local și din alte sur-

se constituite potrivit legii.

Clădirea va avea regim de 

înălțime P+E+M. Suprafața 

utilă este de 1.703 metri 

pătrați, iar suprafața spațiilor 

verzi – de 926 metri pătrați.

Durata de execuție a 
lucrărilor este de 12 luni

La parter funcționează în-

că din anul 1972 o grădiniță, 

concepută inițial să deserveas-

că angajații de la fabrica Li-

bertatea. În prezent, grădinița 

are 60 de locuri. Etajul și man-

sarda sunt în stare avansata 

de degradare, aici fi ind pro-

pusă recondiționarea și ame-

najarea creșei. Conform 

documentației prezentate de 

municipalitate, dupa moder-

nizare, clădirea va adaposti 

la parter gradinița existenta 

cu 60 de locuri, împărțiți în 

trei grupe, la etaj se va ame-

naja o nouă creșă, cu o ca-

pacitate de 52 de copii, 

împărțiți în patru grupe.

La mansardă se vor dispu-

ne spații conexe funcțiunilor 

de creșă și grădiniță. Accesul 

la etaj se va face printr-o sca-

ră metalică amplasată la ex-

terior. Și locul de joacă exis-

tent va fi  modernizat.

Patru mari obiective 
de investiții 
în Parcul Feroviarilor

Proiectul de modernizare 

a Parcului Feroviarilor, câștigat 

de echipa de arhitecți forma-

tă din Vlad Sebastian Rusu, 

Octav Silviu Olănescu, Ana-

maria Olănescu şi Anda Ghe-

orghe, va transforma spațiul 

în „Grădina Someșului”, pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc, precizând că 

va urma o consultare publică 

în ceea ce privește redenumi-

rea parcului. În fi ne, în cadrul 

proiectului sunt cuprinse pa-

tru obiective: amenajarea Par-

cului Feroviarilor, realizarea 

a două lacuri de agrement 

(unul de 1.088 mp, celălalt de 

548 mp), amenajarea străzii 

Parcul Feroviarilor și reame-

najarea malurilor râului 

Someșul Mic din dreptul Par-

cului Feroviarilor. În fi nal, 

obiectivul de investiții va cu-

prinde și realizarea a două pa-

sarele pietonale destinate pi-

etonilor și bicicliștilor, care 

vor face legătura cu parcul, 

dinspre strada Traian. Tot pe 

malurile Someșului Mic vor fi  

construite două amfi teatre de 

mici dimensiuni și două plat-

forme pentru odihnă.

Exproprieri pentru 
construirea de creșe? 

Edilul a afirmat că 

administrația locală este „pe 

cont propriu” când vine vorba 

de construirea creșelor, neavând 

sprijin fi nanciar de la nivel 

național în cele mai multe din-

tre cazuri. De la găsirea unei 

locații, la costuri de exproprie-

re și plata angajaților, primăria 

acoperă singură cheltuielile.

Primarul a arătat însă că 

intenționează să exproprieze 

terenuri pentru construirea de 

creșe din fonduri europene, 

prin Planul Național de Re-

dresare și Reziliență, progra-

mul România Educată.

„Văzând programul Româ-

nia educată, unde sunt 

prevăzuți bani pentru 2.000 de 

creșe la nivel național, nu vă 

ascund faptul că suntem în că-

utarea unei locații, inclusiv 

prin expropriere de teren, pen-

tru că noi nu avem terenuri, 

bani pe care să îi suportăm 

noi, primăria, iar prin PNRR, 

prin România educată, să con-

struim o creșă. Cred că și creșa 

din Borhanci va putea fi  con-

struită din acei bani ai PNRR-

ului pe care îi are guvernul în 

pregătire. Creșa din Parcul Fe-

roviarilor este cu documente-

le pe masă, ne trebuie acum 

sprijinul fi nanciar și sperăm 

să îl obținem prin Ministerul 

Dezvoltării, prin Compania 

Națională de Investiții. Dacă 

nu va fi  posibil o vom face cu 

bugetul local. (...) Poate prin 

complementarea unui efort ca-

re să vină din partea guvernu-

lui, fi e prin CNI, fi e prin PNRR, 

să ne ajute să ne facem dato-

ria, inclusiv prin ultima soluție, 

exproprierea”, a spus Emil Boc.

„Sunt revoltat 
că în preajma Clujului 
nu se construiește nimic”

Primarul Emil Boc a afi r-

mat din nou că localitățile din 

preajma municipiului Cluj-Na-

poca ar trebui să construias-

că creșe și să nu mai pună 

„povara” pe clujeni. El susține 

că populația municipiului nu 

a crescut exagerat de mult în 

utlimii ani, însă cererea ma-

re pentru locurile la creșă vi-

ne de la clujenii care locuiesc 

în zona metropolitană.

„Uneori sunt revoltat când 

văd că în preajma Clujului 

nu se construiește nimic și 

tot clujeanul trebuie să su-

porte toată povara. Nu doar 

banii clujenilor trebuie să fi e 

cei din care se fac aceste 

creșe și să se susține perso-

nalul. Nu am făcut din asta 

o problemă, cât a fost nece-

sar, atât am cheltuit”, a con-

chis Emil Boc.

Undă verde pentru o nouă creșă 
și grădiniță, la Parcul Feroviarilor
Consilierii locali au aprobat documentația pentru amenajarea unei creșe cu patru grupe, 
la Parcul Feroviarilor. Construcția va costa circa 10 milioane de lei și va dura un an.

Consilierii locali au aprobat documentația pentru amenajarea unei creșe cu patru grupe, la Parcul Feroviarilor

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Când am preluat 
creșele aveam 400 
de locuri, acum avem 
1.400. Clujul nu a 
crescut ca populație, 
dar am făcut de cinci 
ori mai multe creșe. 
V-ați pus întrebarea 
de unde vin cererea 
aceasta? Dacă vă uitați 
la populația Clujului, 
vedeți că suntem acolo 
la 336 (de mii de 
locuitori – n. red.), nu 
am crescut, natalitatea 
nu a explodat într-o 
manieră ieșită din 
comun. Toate aceste 
creșe sunt pe banii 
clujenilor iar 
angajarea de 
personal, care costă 
milioane de euro, este 
tot pe banii clujenilor, 
noi nu primim nimic. 
Învățământul 
preuniversitar 
primește bani pentru 
costul per elev. Toți 
banii sunt de la nivel 
local, pe care pe bună 
dreptate îi investim 
și cu bună credință“
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O vilă de pe strada Crişan 

în care a locuit fostul politi-

cian maghiar comunist 

Béla Kun a fost scoasă la 

vânzare pe site-ul Sotheby's 

International Realty la pre-

ţul de 1,6 milioane de euro. 

Clădirea construită la înce-

putul secolului trecut are 8 ca-

mere, din care 6 sunt dormitoa-

re, 6 băi şi este amplasată pe un 

teren de 910 metri pătraţi şi a-

vând 620 de metri pătraţi supra-

faţă construită. Vila este dispu-

să pe trei niveluri, P+E+M,

„Chiar în centrul «Inimii 

Transilvaniei», Cluj-Napoca, 

o bucată relevantă din istoria 

Ungariei şi cea universală se 

alfă compactată în această vi-

lă istorică spaţioasă şi elegan-

tă. Pe acest teren de peste 900 

mp a locuit revoluţionarul de 

profesie Béla Kun.

Cu un «mise-en-place» bi-

ne gândit al spaţiilor, proprie-

tatea oferă camere foarte largi, 

lăsând loc pentru orice pată 

personală dorită. Mansarda 

oferită este una open space, 

ideală pentru amenajarea în-

că unui loc pentru întâlnirile 

cu mai mulţi musafi ri sau o 

cameră adiţională la alegere.

Importanţa istorică împre-

ună cu aerul fi n şi confortul 

modern se regăsesc laolaltă 

într-o singură proprietate, pu-

să chiar la dispoziţia dumne-

voastră”, se arată în anunţul 

de vânzare a proprităţii.

Cine a fost Béla Kun?

Béla Kun a fost un politici-

an maghiar comunist de ori-

gine evreiască din partea tată-

lui, care a condus în anul 1919 

revoluţia bolşevică din Unga-

ria. A fost de profesie jurist, 

însă a activat şi ca ziarist.

S-a născut într-o familie de 

funcţionari atei. Tatăl său a 

fost de origine evreiască, iar 

mama sa a fost iniţial protes-

tantă. Béla Kun a urmat mai 

întâi cursurile şcolii reforma-

te, continuându-şi apoi studi-

ile la Universitatea Franz Jo-

seph din Cluj.

După absolvirea studiilor a 

devenit avocat, apoi a abando-

nat avocatura şi a început ca-

riera de ziarist. În 1906 şi-a ma-

ghiarizat numele din Cohen 

(maghiarizat Kohn), în Kun. În 

1913 s-a căsătorit cu învăţătoa-

rea Irén Gál. Înainte de a înce-

pe Primul Război Mondial, a 

fost ziarist la Cluj într-un grup 

de simpatizanţi ai partidului 

Social Democrat Ungar.

A fost de mai multe ori ju-

decat din cauza articolelor anar-

histe pe care le-a publicat. În 

1907 a stat în închisoare timp 

de un an jumătate, s-a lăsat de 

jurnalism şi a ales să fi e mic 

funcţionar. Kun a fost şi casier 

al Comitetului de Asigurări So-

ciale al Sindicatelor din Cluj, 

care l-au acuzat ulterior de de-

lapidare, scăpând de judecată 

doar prin fuga la Budapesta.

Vilă luxoasă din Cluj, 
de vânzare cu 1,6 mil. €
O vilă istorică în centrul Clujului, care a aparținut 
revoluționarului comunist Béla Kun, scoasă la vânzare

Înainte de 3 noiembrie 1918, când 
are loc declararea independenţei 
Ungariei faţă de Austria, Kun cu câ-
teva sute de agenţi comuniști un-
guri și cu mulţi bani primiţi de la 
sovietici s-a întors în Ungaria. 
Începe să-și formeze o reţea largă 
de colaboratori recrutată din rân-
dul elementelor maghiare fanatice 
și rău famate. Prin angajamentul 
său de a readuce Ungaria în grani-
ţele ei vechi își crește popularitatea 
fi ind văzut ca salvatorul naţiunii.

În luna noiembrie 1918, Kun a creat Partidul Comunist Maghiar 
și a devenit președintele comitetului central. Mișcarea comunis-
tă care era îndreptată împotriva primului ministru Mihály Károlyi 
și a partidului Social Democrat din care înainte de război făcuse 
parte a agitat lumea toţi cei care erau împotriva lui fi ind tortu-
raţi sau împușcaţi, iar ziariștii cenzuraţi, totul prin bani fi nanţaţi 
de Partidul Comunist Rus. Ziarul Comunist roșu din Ungaria a 
dus o propagandă sângeroasă, rezultată în numeroase crime, 
astfel că cei care făceau grevă erau împușcaţi.

Lider al Partidului Comunist Ungar
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Date de Contact

Nume: MIHAI LUCIAN
Telefon: 0747222100
e-mail: lucian.mihai@ardealconstruct.ro

04.08.2021

Începere implementare măsura “Granturi pentru capital de lucru acordate
beneficiarilor” - ARDEAL CONSTRUCT SRL 

ARDEAL CONSTRUCT SRL  anunță lansarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru
acordate IMM-urilor cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în
anexa nr.2” proiect număr RUE 12563  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de
lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării
contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost
MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E. Cluj Napoca , M2-12563 / 29.07.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ARDEAL CONSTRUCT SRL 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe
o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 834.813,75 lei din care:
725.925,00 lei grant acordat
108.888,7500 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

România sălbatică 

a avut pe 30 iulie premie-

ra mondială în cadrul 

TIFF, unde a fost laureat 

cu Premiul publicului.

Documentarul realizat de 

Dan Dinu și Cosmin Dumitra-

che a înregistrat cel mai ma-

re număr de spectatori la ediția 

aniversară a festivalului - la 

cele patru proiecții incluse în 

program au participat, în to-

tal, peste 3.500 de spectatori, 

premiera fi ind sold-out cu câ-

teva zile înainte de proiecție.

„Spune tot faptul că cei din 

sală au gândit ce am gândit și 

noi și anume că fi lmul acesta 

poate fi  iubit așa cum ne-am 

simțit și noi iubiți de natură 

atunci când l-am fi lmat”, a de-

clarat Dan Dinu la Gala de de-

cernare a premiilor TIFF.

Povestea celui mai amplu, 

complex și original proiect de 

fi lm documentar despre Ro-

mânia este narată de cunos-

cutul actor Adrian Titieni, iar 

coloana sonoră e semnată de 

compozitorul Alexei Țurcan. 

Tudor Giurgiu, președintele 

Festivalului Internațional de 

Film Transilvania, a fost cel 

care a introdus fi lmul publi-

cului din Piața Unirii în sea-

ra premierei: „Cred că acest 

fi lm reușește să facă pentru 

România ceea ce nu au reușit 

numeroase campanii de pro-

movare fi nanțate de Guvern 

să facă”.

România sălbatică se va 

lansa în cinematografele din 

întreaga țară în a doua parte 

a lunii septembrie, însă va 

ajunge încă din luna august 

în mai multe orașe din țară, 

în cadrul mai multor proiecții 

speciale, în prezența echipei. 

Prima de acest fel va fi  în ca-

drul deschiderii TIFF Sibiu, 

pe 5 august, în Muzeul în aer 

liber, de la ora 21:45.

De la Sibiu, echipa fi lmu-

lui va pleca direct spre Făgăraș 

Fest, organizat de Fundația 

Propak și Conservationa Car-

pathia.  Documentarul, care 

a beneficiat de ajutorul 

administrațiilor de parcuri 

naționale și naturale, al RNP 

Romsilva și a multor ONG-uri 

de mediu, va putea fi  văzut 

aici în aer liber pe 6 august, 

de la ora 20:00.

Un alt eveniment impor-

tant în cadrul căruia Româ-

nia sălbatică va fi  prezentă 

la întâlnirea cu publicul ci-

nefi l este închiderea celei de-

a 12-a ediții a Serilor Filmu-

lui Românesc de la Iași, pe 

15 august, de la 20:30, în 

Piața Unirii.

Tot în aer liber va putea fi  

urmărit documentarul care a 

impresionat cinefi lii și iubito-

rii de natură deopotrivă și pe 

18 august, la Zabola, în atmo-

sfera autentică a Domeniilor 

Mikes (Zabola Estate). De aco-

lo echipa fi lmului va pleca la 

Timișoara, unde va avea loc 

o proiecție specială în cadrul 

Caravanei TIFF, la Grădina Ca-

pitol, pe 20 august.

România sălbatică, 
proiecții speciale prin țară

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Ştrandurile erau o binecu-

vântare pentru clujeni în 

lunile de vară. Puţine din-

tre ştrandurile de altădată 

mai funcţionează şi 

astăzi, clujenii care şi-au 

petrecut verile din tinere-

ţe în acestea amintindu-şi 

cu nostalgie de vremuri.

Baza sportivă „Record ”

Ştrandul „Record” de pe stra-

da Galaţi, actuala stradă Onisi-

for Ghibu, construit de Fabrica 

de Tricotaje Someşul, avea trei 

bazine, dintre care cel mijlociu 

şi mic aveau apa încălzită.

În cadrul Bazei Sportive 

„Record”, au mai funcţionat şi 

terenuri de sport, folosite atât 

pentru recreere cât şi pentru 

antrenamente: trei terenuri de 

tenis şi tenis de picior, hand-

bal, fotbal şi o popicărie.

Ştrandul Clujana

Ştrandul Clujana se afl a în 

apropierea Fabricii de încălţă-

minte Clujana şi era frecven-

tat mai mult de populaţia din 

zona industrială a oraşului. 

Acesta avea două bazine, unul 

mare şi unul mic pentru copii.

Ştrandul Clujana este func-

ţional şi în prezent.

Băile Someşeni

Băile Someşeni sunt o staţi-

une balneo-climaterică din car-

tierul Someşeni al municipiului 

Cluj-Napoca. Băile Someşeni 

aveau trei bazine, unul pentru 

tratamentul adulţilor, unul pen-

tru copii şi unul pentru înotători. 

Apele medicinale (sărat-sulfu-

roase) şi nămolul cu proprietăţi 

terapeutice, erau folosite pentru 

tratarea diferitelor afecţiuni cro-

nice, reumatice, etc. Apele mi-

nerale sulfuroase şi carbonatate 

de la cele peste 20 de izvoare (fi -

ecare cu proprietăţi diferite) erau 

utilizate şi în curele interne pen-

tru tratamentul afecţiunilor gas-

trointestinale, hepatobiliare, re-

nale, ale căilor respiratorii supe-

rioare, HTA, diabet.

În momentul de faţă băile 

sunt dezafectate, necesitând in-

vestiţii serioase pentru repune-

rea lor în funcţiune. Au existat 

mai multe tatonari din partea 

municipalităţii pentru a le achi-

ziţiona de la urmaşii doctorului 

Stanca şi a le reface, dar până 

în prezent acestea nu s-au sol-

dat cu rezultate concrete.

Ştrandul Municipal

Ştrandul Municipal a fost unul 

din cele mai frumoase ştranduri 

ale oraşului. Existau patru bazine 

care se adresau tuturor categorii-

lor de vârstă: de la bazinul pentru 

copii, la bazinul destinat înotăto-

rilor cu experienţă. În partea dreap-

tă a bazinului mare exista o tram-

bulină cu două platforme. Foarte 

aglomerat în timpul verilor, ştan-

dul era un loc de agrement plă-

cut, ieftin şi accesibil tuturor.

Ştrandul este lăsat de mai bi-

ne de 30 de ani în paragină. Zo-

na este protejată istoric şi astfel 

nu s-au putut da aprobări pentru 

cei care voiau să construiască blo-

curi pe acel teren. Terenul apar-

ţine fi rmei Unita Turism Holding, 

căreia, Primăria i-a eliberat în 2011 

un certifi cat de urbanism „mult 

prea restrictiv” pentru ce planuri 

avea societatea cu terenul situat 

pe Aleea Stadion nr. 1, pe locul 

fostului ştrand municipal.

Ştrandul ,,Babeş”

Proiectul „Parcului Victor Ba-

beş” (azi numit Parcul Sportiv 

Universitar „Dr. Iuliu Haţiega-

nu”), prevedea iniţial realizarea 

unui complex de nataţie, alcătu-

it din cinci bazine de înot, plajă 

şi sere, construite în colţul sud-es-

tic al parcului, lângă cursul ame-

najat al Canalului Morii.

Din păcate s-a construit un 

singur bazin (cu apă rece) cu o 

tribună de beton, care s-a termi-

nat în anul universitar 1938-39. 

Frecventat mai mult de studenţi 

şi de cadre didactice, a fost folo-

sit până în anii ‘90. Pe acel am-

plasament s-a construit un mo-

dern Complex de Nataţie al U-

niversităţii Babeş-Bolyai.

Ştrandul Sun 
(Grigorescu)

Ştrandul Sun este amplasat 

între cartierele Mănăştur şi Gri-

gorescu. În trecut încânta clu-

jenii cu trei bazine, unul ma-

re pentru adulţi, unul interme-

diar şi unul pentru copii.

Actualul Ştrand Grigorescu 

are două bazine, unul cu o 

adâncime de 1,5 m, iar celălalt 

cu o adâncime de 0,6 m.

Unde se scăldau clujenii în vremuri de altădată?
Baza sportivă Record sau Ştrandul Municipal erau la mare căutare între clujeni, 
însă în prezent rămân doar o amintire pentru cei care şi-au petrecut verile la scaldă

Ştrandul Municipal a fost unul din cele mai frumoase ştranduri ale oraşului

Ştrandul Clujana

Ştrandul Babeș
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Rusia speră că Agenţia 

Europeană a 

Medicamentului (EMA) va 

lua o decizie în afara spec-

trului politic în privinţa 

aprobării vaccinului anti-

coronavirus rus Sputnik V, 

a declarat miercuri şeful 

diplomaţiei ruse Serghei 

Lavrov, transmite EFE.

„Suntem convinşi că, atunci 

când avem de-a face cu sănă-

tatea şi viaţa fi inţelor umane, 

nu este loc de politică. Sper că 

partenerii noştri din Uniunea 

Europeană vor ţine cont de 

acest lucru”, a spus ministrul 

de externe rus pentru publica-

ţia Komsomolskaia Pravda.

Lavrov a amintit că în pre-

zent serul de fabricaţie ruseas-

că este analizat de EMA, care 

şi-a trimis în lunile aprilie şi 

mai specialiştii să viziteze in-

stituţiile medicale şi liniile de 

producţie având legătură cu 

testele clinice şi cu fabricarea 

vaccinului. El a mai spus că, 

potrivit informaţiilor de care 

dispune, „nu există nicio plân-

gere referitoare la vaccin sau 

la nivelul său de efi cacitate”.

„Plecăm de la premisa că 

subiectul se încadrează într-un 

dialog profesional şi depoliti-

zat între instituţii specializa-

te”, a insistat Lavrov.

Totodată, ministrul de exter-

ne rus a deplâns faptul că, deşi 

Sputnik V a fost aprobat şi es-

te folosit în aproape 70 de ţări 

din întreaga lume, inclusiv în 

unele ţări europene, cum este 

cazul Ungariei, Bosniei-Herţe-

govina, Slovaciei, Serbiei şi Mun-

tenegrului, din partea anumitor 

ţări din Uniunea Europeană poa-

te fi  auzită „o retorică agresivă” 

tot mai stridentă.

„Dacă înainte vorbeau de 

nevoia de „a fi  atenţi”, în ulti-

ma perioadă nu mai au reţineri 

în a face apeluri directe la a îm-

piedica accesul Sputnik V şi a 

străinilor vaccinaţi cu acest ser 

pe teritoriul UE”, a constatat 

Lavrov, care a menţionat şi 

exemplele San Marino şi Ar-

gentinei, pe care le-a califi cat 

drept „foarte ilustrative”. „În 

prezent, în această mică ţară 

europeană peste 70% din po-

pulaţie a fost vaccinată, s-au 

folosit aproape 42.000 de do-

ze, din care 88,6% sunt cu se-

rul Sputnik V. Cazurile de co-

ronavirus s-au redus conside-

rabil”, a declarat Lavrov, refe-

rindu-se la San Marino.

În ceea ce priveşte Argen-

tina, Lavrov a apreciat că ''Bu-

enos Aires nu contestă faptul 

că pariul său pentru Sputnik 

V a fost unul corect''. „Am 

trimis deja naţiunii latino-ame-

ricane circa 11 milioane de 

doze din acest ser. Folosirea 

pe scară largă a vaccinului a 

îmbunătăţit în mod real situ-

aţia oamenilor şi a redus ni-

velul de contagiere”, a men-

ţionat şeful diplomaţiei ruse.

Rusia speră că EMA va lua 
o decizie „depolitizată” 
în privinţa vaccinului Sputnik V

Ministrul german 

al Finanţelor, Olaf Scholz, a 

declarat marţi că persoanele 

care trăiesc în zonele afecta-

te de inundaţiile de luna tre-

cută pot conta pe acordarea 

rapidă şi fără birocraţie a 

unor ajutoare de urgenţă în 

valoare de peste 400 de 

milioane de euro, adăugând 

că efortul total de recon-

strucţie va costa mai mult 

de şase miliarde de euro, 

transmite Reuters.

„Am cheltuit aproape 400 

de milioane de euro sub for-

mă de ajutoare de urgenţă du-

pă ultimele inundaţii dezas-

truoase. Ştim deja că va trebui 

să cheltuim mult mai mult de 

data aceasta şi suntem gata să 

facem acest lucru”, a spus Olaf 

Scholz, cu prilejul unei vizite 

în oraşul Schleiden-Gemuend, 

din vestul Germaniei, care a 

fost lovit puternic de inunda-

ţiile de luna trecută.

Olaf Scholz a adăugat că 

Guvernul federal şi guverne-

le landurilor afectate de inun-

daţii au convenit să împartă 

povara fi scală a lucrărilor de 

reconstrucţie.

„După ultimele inundaţii 

majore, am cheltuit şase mi-

liarde de euro pentru recon-

strucţie până la această da-

tă, guvernul federal şi guver-

nele landurilor împreună. 

După distrugerile pe care le 

văd acum aici, şi pe care le 

vedeţi cu toţii, putem spu-

ne cu siguranţă că vom avea 

nevoie de o sumă mult mai 

mare pentru reconstrucţie”, 

a spus Scholz.

La mijlocul lunii iulie, inun-

daţii grave au devastat mari 

părţi din vestul Germaniei, pre-

cum şi din ţările vecine Belgia 

şi Olanda. Landurile Renania 

de Nord-Westfalia şi Renania-Pa-

latinat au fost cele mai afecta-

te, dar şi Bavaria şi Saxonia au 

avut de suferit. Valoarea pagu-

belor provocate infrastructuri-

lor avariate de inundaţiile care 

au lovit vestul Germaniei au 

fost evaluate la aproximativ do-

uă miliarde de euro.

O sută optzeci de persoane 

şi-au pierdut viaţa în inunda-

ţiile care au afectat vestul Ger-

maniei în zilele de 14 şi 15 iu-

lie. Victimelor din Germania 

li se adaugă cele 36 din Bel-

gia, astfel încât totalul celor 

decedaţi în acest episod me-

teo neobişnuit în Europa se ri-

dică la 216. 

Reconstrucţia Germaniei 
după inundaţii va costa 
peste şase miliarde de euro

Jumătate din populaţia 

Uniunii Europene este de 

acum vaccinată cu sche-

mă completă împotriva 

COVID-19, potrivit unei 

numărători realizate de 

jurnaliştii de la AFP în 

baza informaţiilor obţinu-

te din surse ofi ciale, 

marţi, la ora 11:00 GMT.

În total, 223,8 milioane de 

persoane din UE au primit 

ambele doze ale unor vacci-

nuri anti-COVID-19, o singu-

ră doză de vaccin după ce 

s-au vindecat de această boa-

lă sau un vaccin administrat 

într-o singură doză.

Dintre cele 27 de state mem-

bre ale Uniunii Europene, 13 

au depăşit deja pragul de 50% 

de persoane vaccinate cu sche-

mă completă, după modelul 

celor mai populate patru sta-

te din blocul european: Spa-

nia (58%), Italia (54%), Fran-

ţa (53%) şi Germania (52%).

Ţările din UE cu cele mai 

mari procente de populaţie 

complet vaccinată sunt Mal-

ta (74%), Belgia (59%) şi 

Spania (58%). La polul opus 

se situează, la mare distan-

ţă, Bulgaria (14%) şi Ro-

mânia (25%).

Aproape 60% din popu-

laţia din UE (59,5%) a pri-

mit cel puţin o doză de vac-

cin anti-COVID-19, acest pro-

cent reprezentând 265,9 mi-

lioane de persoane.

Uniunea Europeană, care 

continuă să îşi vaccineze po-

pulaţia într-un ritm susţinut, 

a depăşit de acum Statele U-

nite: la 1 august, americanii 

vaccinaseră cu schemă com-

pletă 49,7% din populaţia lor 

(comparativ cu 49,8% pen-

tru UE) şi aveau 57,8% de 

persoane vaccinate cu cel pu-

ţin o doză (comparativ cu 

59,3% pentru UE).

În fi ecare zi din săptămâ-

na trecută, UE a administrat 

doze de vaccinuri anti-CO-

VID-19 pentru 0,6% din po-

pulaţia sa, un ritm de vacci-

nare care a început să scadă, 

dar care rămâne totuşi de trei 

ori mai mare decât cel din Sta-

tele Unite (0,2%).

Până în prezent, patru vac-

cinuri anti-COVID-19 sunt apro-

bate în Uniunea Europeană: 

cele dezvoltate de Pfi zer-BioN-

Tech, Moderna, AstraZene-

ca-Oxford şi Johnson&Johnson. 

În plus faţă de aceste vacci-

nuri, Ungaria şi Slovacia uti-

lizează şi vaccinuri neapro-

bate deocamdată de Agenţia 

Europeană pentru Medica-

mente (EMA), dezvoltate în 

Rusia şi în China.

În România în ultimele 24 

de ore au fost administrate 

un număr de 15.395 doze de 

vaccin Pfi zer, Moderna, As-

traZeneca şi Johnson&Johnson 

au fost dintre care 11.174 re-

prezintă prima doză, iar 

4.221 doza a doua, potrivit 

unei informări transmise, 

marţi, de Comitetul Naţio-

nal de Coordonare a Activi-

tăţilor privind Vaccinarea 

împotriva COVID-19.

Din 27 decembrie 2020, de 

la începutul campaniei de vac-

cinare anti-COVID, au fost ad-

ministrate 9.441.193 de doze 

pentru 5.024.979 de persoane, 

dintre care 4.878.939 au pri-

mit schema completă.

Jumătate din populaţia UE, 
vaccinată cu schemă completă
Dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 13 au depăşit 
deja pragul de 50% de persoane vaccinate cu schemă completă

Jumătate din populaţia Uniunii Europene este de acum vaccinată cu schemă completă împotriva COVID-19

Spania, cu 57,61 % din populaţie vaccinată 
anti-COVID-19 cu schema completă, conduce 
lista Uniunii Europene cu cel mai mare nu-
măr de persoane imunizate, în afară de 
Marea Britanie și de statele membre în 
Asociaţia Europeană a Liberului Schimb 
(AELS), potrivit datelor Universităţii britanice 
Oxford, relatează EFE.

Informaţia a fost preluată marţi de grupul de 
investigaţie BIOCOMSC al Universităţii 
Politehnice din Catalonia.

Spania, cu 47,3 de milioane de locuitori, se 
afl ă în fruntea Belgiei, cu 57,21 % din popu-
laţie vaccinată și chiar a Marii Britanii (56,49 

%) și a Germaniei (52,58 %), în timp ce 
Ungaria asigură că a vaccinat cu schema 
completă 56,3 % din populaţie.

În schimb, cei vaccinaţi parţial (cu o singură 
doză dintre cele două necesare) reprezintă 
10,51 % în Spania, în urma altor ţări precum 
Norvegia (32,5 %), Suedia (21,9 %), Ţările 
de Jos (18,6 %) și Danemarca (17,4 %), deși 
aceste ţări au o populaţie mult mai mică de-
cât cea a Spaniei.

La capătul opus se află Bulgaria și 
România, cu 14,4 % și respectiv 25,2 % de 
persoane vaccinate anti-COVID-19 din tota-
lul populaţiei lor.

Spania, în fruntea listei vaccinărilor anti-COVID-19. 
Bulgaria şi România, codaşele Uniunii Europene
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În ceea ce priveşte achizi-

ţionarea unui nou telefon 

mobil, piaţa te aşteaptă 

cu o gamă tot mai variată 

de produse. Chinezii aca-

parează astfel piaţa 

din Europa cu cele mai 

performante dispozitive 

la preţuri tot mai atracti-

ve, potrivit playtech.ro.

Strategy Analytics a emis 

raportul său trimestrial în ce-

ea ce priveşte piaţa smartpho-

ne-urilor din Europa şi astfel 

a fost declarat un nou lider în 

vânzări. Xiaomi este brandul 

care a reuşit să-l depăşească 

pe Samsung şi a devenit cel 

mai bine vândut furnizor de 

pe piaţă, având o cotă de pia-

ţă de 25,3%.

Analiştii afi rmă că, gigan-

tul coreean se afl ă deja pe lo-

curile din spate în condiţiile 

în care, sfârşitul bătăliei pen-

tru poziţiile de top încă nu a 

început. Piaţa telefoniei mobi-

le în Europa a avut un trimes-

tru puternic, determinat de re-

cuperarea după contextul pan-

demic, după cum a declarat 

Boris Metodiev, director aso-

ciat al Strategy Analytics.

Chinezii acaparează piaţa 

telefoniei mobile din Europa

Succesul Xiaomi în Euro-

pa se bazează pe vânzări ex-

traordinare în Rusia, Ucraina, 

Spania şi Italia, unde clienţii 

apreciază foarte mult „seria 

Mi şi Redmi de smartphone-uri 

bogate în funcţii” şi totodată 

care încorporează o tehnolo-

gie performantă la cele mai 

bune preţuri.

Samsung este singura com-

panie din Top 5 care livrează 

mai puţine dispozitive, iar Ne-

il Mawston, director executiv, 

a dezvăluit că acest lucru se 

datorează creşterii concurenţei 

din partea Apple pe piaţa hi-

gh-end şi a furnizorilor chinezi 

din scena low-end. De aseme-

nea, nu a reuşit să valorifi ce 

declinul considerabil al Huawei, 

dar cel puţin are performanţe 

bune cu noile modele 5G, da-

torită seriei Galaxy A.

Apple este o companie ca-

re a înregistrat rezultate pu-

ternice, deoarece fanii bran-

dului ”au depăşit termenul 

pentru a-şi înlocui dispoziti-

vele”, iar această ultimă se-

rie iPhone 12 a rezonat cu ne-

cesităţile acestora. Realme es-

te acum un producător care 

se afl ă în top 5 şi în Europa, 

iar marea sa prezentare Q2 a 

fost atribuită seriei Realme 8.

Chinezii fac legea în Europa. 
Samsung și Apple, înlocuite în top.

Până în urmă cu câţiva 

ani, ameninţările ciberne-

tice păreau adresate doar 

utilizatorilor casnici. La 

ora actuală, companiile 

mari par să fi e vizate de 

hackeri, obiectivele de 

infrastructură sunt urmă-

toarele pe listă.

Conform datelor incluse într-un 

nou raport al HP Wolf Security, 

infracţiunile cibernetice sunt din 

ce în ce mai sofi sticate în 2021, 

în timp ce victimele sunt mai 

bogate. Nu de alta, dar nu mai 

vorbim de utilizatori casnici, ci 

de companii, instituţii de stat 

şi alte obiective de interes ma-

jor. Utilizatori fi nali mai sunt 

pe radarul hackerilor, dar aceş-

tia sunt vulnerabili la atacuri tra-

diţionale şi, fără să-şi dea seama, 

s-ar putea să cedeze puterea de 

lucru a computerului personal 

pentru minat criptomonede în 

portofelul unui actor maliţios din 

capătul celălalt al planetei.

Aceste trenduri sunt inclu-

se în cel mai recent raport pu-

blicat de HP Inc. intitulat Thre-

at Insights. Documentul anali-

zează atacurile cibernetice şi 

vulnerabilităţile în acest dome-

niu, la nivel global. Raportul 

indică o creştere semnifi cativă 

atât a complexităţii, cât şi a ac-

tivităţii în sectorul infracţiuni-

lor cibernetice, inclusiv o creş-

tere de 65% a instrumentelor 

de hacking descărcate de pe fo-

rumuri subterane şi pagini de 

fi lesharing, în prima jumătate 

a acestui an, comparativ cu ace-

eaşi perioadă din 2020, con-

form playtech.ro.

Cum devenim victima 
hackerilor în 2021

„Proliferarea instrumentelor 

de hacking şi a forumurilor sub-

terane oferă hackerilor care nu 

prezentau un risc major ocazia 

de a lansa o ameninţare serioasă 

la adresa securităţii cibernetice a 

unei companii”, a declarat Dr. Ian 

Pratt, Global Head of Security – 

Personal Systems, HP Inc. “În ace-

laşi timp, utilizatorii continuă să 

fi e păcăliţi cu simple atacuri de 

phishing. Soluţiile de securitate, 

care oferă departamentelor IT po-

sibilitatea de a fi  cu un pas îna-

intea ameninţărilor viitoare, sunt 

esenţiale pentru protecţia şi rezi-

lienţa afacerilor”, se mai arată în 

documentul HP.

Experţii gigantului american 

au mai subliniat, printre altele, 

faptul că instrumentele folosite la 

ora actuală s-au dovedit a fi  sur-

prinzător de efi ciente. De exem-

plu, unul dintre instrumente poa-

te rezolva provocări CAPTCHA 

utilizând tehnici computerizate 

de urmărire a imaginilor, pentru 

a ataca site-uri aparent protejate. 

În general, raportul relevă faptul 

că infracţiunile cibernetice sunt 

mai organizate ca niciodată, iar 

forumurile subterane sunt plat-

forma perfectă unde hackerii co-

laborează şi îşi împărtăşesc tac-

tici şi tehnici de atac.

Cele mai comune 
ameninţări:

Cooperarea dintre infractorii 

cibernetici deschide calea unor 

atacuri de amploare: afi liaţii Dri-

dex vând altor infractori ciberne-

tici acces la organizaţii compro-

mise, pentru a putea cere recom-

pense. Scăderea activităţii din 

Emotet în primul trimestru din 

2021 a transformat Dridex în cea 

mai importantă familie de malwa-

re depistată de HP Wolf Security

Hackerii care vor să fure in-

formaţii sunt la originea celor mai 

periculoase fişiere malware: 

CryptBot – folosit în mod obiş-

nuit pentru a sustrage informaţii 

din aplicaţii tip portofel pentru 

criptomonede şi pagini web – es-

te acum utilizat pentru a livra Da-

naBot, un troian bancar operat 

de grupări de crimă organizată.

Campania VBS downloader vi-

zează directori din mediul de bu-

siness: O campanie Visual Basic 

Script (VBS) distribuie ataşamen-

te ZIP virusate denumite cu nu-

mele celui care primeşte mesajul.

De la aplicaţie, la infi ltrare: 

Un mesaj spam virusat, sub for-

ma unui CV, a vizat companii 

din domenii precum: transpor-

turi, maritim, logistică din şap-

te ţări (Chile, Japonia, Marea 

Britanie, Pakistan, SUA, Italia şi 

Filipine), exploatând o vulnera-

bilitate a programului Microsoft 

Offi ce pentru a infi ltra Remcos 

RAT şi a obţine acces camufl at 

la computerele virusate.

„Ecosistemul criminalităţii 

cibernetice continuă să se dez-

volte şi să se transforme, a-

par din ce în ce mai multe 

oportunităţi pentru micii in-

fractori cibernetici de a cola-

bora cu jucători importanţi 

din universul crimei organi-

zate şi de a avea acces la in-

strumente avansate care pot 

păcăli sistemele de securitate 

şi penetra sistemele”, a aver-

tizat Alex Holland, Senior 

Malware Analyst, HP Inc.

Atacurile cu malware 
în statistici:

 75% din malware-ul de-

tectat a fost livrat prin email, 

restul de 25% fi ind accesat 

prin descărcări de pe Internet.

 Cele mai frecvente mesa-

je de tip phishing pe email au 

fost legate de facturi şi tranzac-

ţii business (49%), iar 15% au 

fost reprezentate de răspunsuri 

la mesaje email infectate. Mesa-

jele de tip phishing trimise pe 

email, care menţionau COVID-19, 

au reprezentat mai puţin de 1% 

– o scădere de 77% faţă de pri-

ma jumătate a anului trecut.

 Cel mai frecvent tip de 

fi şiere periculoase ataşate în 

email au fost: fi şiere arhivă 

(29%), documente Excel 

(23%), documente (19%) şi 

fi şiere EXE (19%). Fişierele 

de arhivă mai rare – precum 

JAR – sunt utilizate pentru a 

evita sistemele de detectare şi 

scanare şi pentru a instala un 

malware care este uşor de ob-

ţinut de pe piaţa neagră.

 34% din malware-ul de-

tectat nu era cunoscut anteri-

or, o scădere de 4% faţă de 

prima jumătate a anului 2020.

 Raportul a indicat o creş-

tere de 24% a malware-ului 

care exploatează C-

VE-2017-11882, o vulnerabili-

tate de memorie utilizată în 

mod normal pentru a exploa-

ta Microsoft Offi ce sau Micro-

soft WordPad.

De ce au explodat atacurile cibernetice 
în ultimul an, la nivel global?
Conform experților, infracţiunile cibernetice sunt din ce în ce mai sofisticate în 2021
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TUIT

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. (16.20)

¤ 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, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 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-
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 

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.

construcții hale, benzinărie, depo-
zit, curent electric, carte funciară, 
preț 5 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (3.7)

¤ 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 spălat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare 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. (3.7)

¤ 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. (3.7)

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

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, cart. 
Bună Ziua. Ofer și cer seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

Executăm țiglă metalică, 
burlane, jgheaburi, orice 

reparații, dulgherie, terase.
REDUCERE 15% 

pentru pensionari!

Tel. 0753-967492 
sau 0751-622195 - ȘTEFAN. 

(1.20)

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

Executăm țiglă metalică,
orice tip de tablă, 

dulgherie, terase, pavaje, 
zugrăvit.

REDUCERE 15% pentru 
pensionari!

Tel.0720-680854. 
(1.20)

¤ 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. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

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 (28.30)

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. (3.7)

¤ 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 far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la nr. de tel. 
0740-823056.

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 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. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. Pen-
tru informații suplimentare 
sunați la tel. 0759-660846. (3.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea de 2 persoa-
ne, extensibilă, în stare bună, 
preț negociabil. Informații supli-
mentare la tel. 0759-660846. 
(3.7)

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, culoare 
vișinie, pat lemn masiv cu ladă, 
culoare albă, dim. 90 x 2000 și 
saltea spumă, stare foarte bună, 
aproape noi, preţ negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0740-399822. (4.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

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

MEDICALE

¤ Vând orteză de genunchi mobi-
lă Thermo-Med, cu suport paletar, 
articulație policentrică, cu regla-
rea fl exiei și extensiei, fi xare vel-
cro, deschisă sus, albastră. Produ-
sa în Spania, preț 350 RON. 
Informații la telefon 0761-
682344. (1.7)

DIVERSE

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

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

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

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ 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. (6.7)
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ. ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:
• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca
Candidatul ideal:  Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experiență minim 2 

ani în domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale 
≤400 kW. Deținerea autorizației ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere 
categ. B.

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

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

• MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și 

meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii, cu califi care în meseria de instalator 
gaze naturale. Permis de  conducere ctg.B.

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

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 
invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 15.09.2021, pe adresa de e-mail: ionela.
muresan@eon-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 0786 711 020
www.eon.ro

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

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. ABRAFIN COM S.R.L.  (MEHELEAN DAN)  anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
(continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare a proiectului fără  efectuarea evaluării de impact 
asupra mediului și fără adecvată) pentru proiectul 
CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ“ în comuna Beliş, sat 
Bălceşti, nr. F.N. (identifi cat prin extras de carte funciară 
pentru informare număr C.F. 53429 Beliş), jud. Cluj.      

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 
09,00-13,00 și la următoarea adresa web: www.apmcj.
anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului”

ANUNŢ VÂNZARE

S.C. Hidroconstructia S.A. -U.C.M. Ardeal cu sediul 
in Cluj Napoca,  str. Oasului nr. 8-10 , vinde din stoc,  
materiale fara miscare , din urmatoarele grupe de produse: 
profi le metalice, tevi metalice diverse ,  fi tinguri din otel si 
fonta, tevi din polietilena si pvc, fi tinguri din polietilena si 
pvc, grinzi prefabricate din beton, confectii metalice diverse, 
statii de pompare ape uzate, agregate sortate .Informatii 
detaliate asupra preturilor de vanzare , a cantitatilor 
disponibile si locatia materialelor se pot obtine prin solicitare 
de oferta la urmatoarea adresa de e-mail : comercial.
ardeal@hidroconstructia.com sau la tel. 0264436203 int. 
127 birou comercial. ANUNŢ DE MEDIU

S.C. PRODVINALCO S.A., titular al proiectului 
„Desfi inţare construcţii existente (C1-C14), elaborare PUD, 
construire imobil mixt, operaţiuni notariale, împrejmuire 
teren, amenajări exterioare, organizare de şantier“, Cluj-
Napoca, str. Traian, nr. 21-23-25, jud. Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „Desfi inţare construcţii 
existente (C1-C14), elaborare PUD, construire imobil mixt, 
operaţiuni notariale, împrejmuire teren, amenajări 
exterioare, organizare de şantier“, Cluj-Napoca, str. Traian, 
nr. 21-23-25, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-vineri între orele 
9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro.

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

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 Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, FN, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/87/1994, 
având C.U.I. RO5106330, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – preţ 
de pornire 490.092,86 lei + TVA

2) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – preţ de pornire 1.925.518,12 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

Denumire Nr. de înmatriculare Valoare de piață 
(lei)

AUTOTURISM 
MERCEDES CJ – 01 - EVJ 7.111,50

Preţul de pornire nu include TVA

Licitaţia va avea loc în data de 01.09.2021, ora 14:00, 
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 15.09.2021, ora 14:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
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Becali îşi continuă 
spectacolul la FCSB
Clubul de fotbal FCSB a anunţat, 
miercuri, pe site-ul său ofi cial, 
rezilierea contractului cu Zdenek 
Ondrasek, atacant ceh transferat 
la gruparea condusă de Gigi 
Becali în urmă cu 37 de zile.
Zdenek Ondrasek, care semna-
se contractul la 28 iunie, a evo-
luat pentru FCSB în doar 3 par-
tide, 2 în Liga I (45 de minute 
cu FC Botoșani și 21 de minute 
cu U Craiova), și 1 în 
Conference League (46 de mi-
nute cu Șahtior Karaganda).
După partida Șahtior 
Karaganda – FCSB, scor 5-3 la 
loviturile de departajare în 
manșa secundă a turului al doi-
lea preliminar al Conference 
League, patronul Gigi Becali a 
anunţat că va renunţa la servi-
ciile atacantului Zdenek 
Ondrasek, fundașului Stipe 
Vucur și portarului Andrei Vlad.

Simona Halep scapă 
de concurenţă 
la Montreal
Japoneza Naomi Osaka, numă-
rul 2 mondial, a declarat forfait 
pentru turneul WTA de la 
Montreal, programat săptămâ-
na viitoare, la fel ca și ameri-
canca Sofi a Kenin (nr. 4) și po-
loneza Iga Swiatek (nr. 8), vic-
torioase anul trecut în turnee 
de Mare Șlem.
La competiţie vor fi  prezente în 
schimb canadianca Bianca 
Andreescu (nr. 5) și românca 
Simona Halep (nr. 10), care a 
câștigat deja Openul Canadei în 
două rânduri (2016 și 2018).
În absenţa australiencei Ashleigh 
Barty, liderul clasamentului mon-
dial, și a japonezei Naomi 
Osaka, principala favorită de la 
Montreal va fi  belarusa Arina 
Sabalenka (locul 3 WTA).

Eriksen , gata 
să revină pe teren

Christian Eriksen, mijlocașul 
echipei italiene de fotbal Inter 
Milano, a revenit în capitala 
Lombardiei, la două luni după 
stopul cardiac suferit în timpul 
EURO 2020.
Eriksen s-a întâlnit cu adminis-
tratorul delegat al clubului Inter, 
Beppe Martona, și a efectuat 
marţi după-amiază o vizită me-
dicală sub supravegherea medi-
cilor clubului său, care ar putea 
oferi detalii în legătură cu cea ce 
s-a petrecut în luna iunie și ar 
permite să se stabilească dacă 
jucătorul va fi  autorizat să evo-
lueze în sezonul viitor.
Inter Milano, campioana en 
titre a Italiei, așteaptă vești 
bune în privinţa lui Eriksen, 
așa cum a subliniat în ultime-
le săptămâni, însă în cel mai 
bun caz, fotbalistul danez va 
avea nevoie de cel puţin șase 
luni de pauză înainte de a re-
veni pe gazon, regulile italie-
ne fiind foarte stricte în astfel 
de situaţii.

Pe scurt

PUBLICITATE

CFR Cluj a terminat la 

egalitate cu formaţia elve-

ţiană Young Boys Berna, 

1-1 (1-0), marţi seara, pe 

Stadionul „Dr. Constantin 

Rădulescu” din 

Cluj-Napoca, în prima 

manşă a turului al treilea 

preliminar al Ligii 

Campionilor la fotbal.

CFR a scăpat printre dege-

te victoria în faţa campioanei 

Elveţiei, fi ind egalată în min. 

90+3 de Vincent Sierro, du-

pă ce Cristian Manea deschi-

sese scorul în minutul 4, am-

bele goluri fi ind înscrise du-

pă lovituri libere.

Campioana României a fost 

dominată copios de Young 

Boys, care a căutat egalarea 

după golul încasat rapid. Oas-

peţii au pus presiune pe ca-

reul apărat de Arlauskis, însă 

nu şi-au creat prea multe oca-

zii în faţa unei echipe care s-a 

apărat grupat, supraaglome-

rat şi cu puţine ezitări.

„Am întâlnit o echipă 

mult mai puternică decât 

noi. Au şase – şapte jucă-

tori peste 1.85 m, vreau 

să-mi felicit jucătorii pentru 

efortul pe care l-au făcut. 

Eu nu le-am zis să ne retra-

gem, dar i-au simţit mai pu-

ternici şi au făcut pasul î-

napoi. Asta a fost o greşea-

lă. Din punct de vedere tac-

tic i-am închis foarte bine, 

i-am surprins. Am jucători 

care se capacitează, s-au con-

centrat foarte bine, au înţe-

les ce le-am cerut. Nu avem 

voie să facem greşeala de la 

gol. Au fost trei greşeli în 

lanţ. Trei jucători făceau pre-

ssing la portarul lor, apoi 

le-am lăsat spaţii, am făcut 

fault, iar după şut nu am 

urmărit mingea respinsă de 

Arlauskis. Nu aveam voie 

să greşim acolo”, a declarat 

Marius Şumudică după meci.

CFR Cluj a ratat victorie 
cu Young Boys Berna în prelungiri

Atletul român Alexandru 

Mihăiţă Novac s-a califi -

cat în fi nala probei de 

aruncare a suliţei, mier-

curi, la Jocurile Olimpice 

de la Tokyo, cu o perfor-

manţă de 83,27 metri.

Novac a reuşit din prima 

încercare să arunce suliţa la 

83,27 m, cea mai bună per-

formanţă a sa în acest se-

zon, terminând pe locul al 

patrulea în Grupa A şi al 

şaptelea la general.

În califi cări, cea mai bună 

aruncare a fost a indianului 

Neeraj Chopra, 86,65 metri.

Novac va evolua în fi nala 

de 12 sâmbătă 7 iulie, de la 

ora 14:00 (ora României).

România a deplasat la Jo-

curile Olimpice de la Tokyo 

zece atleţi: Florentina Costi-

na Iuşco, Alina Rotaru (am-

bele la săritura în lungime), 

Claudia Mihaela Bobocea 

(1.500 m), Daniela Stanciu 

(săritura în înălţime), Alin 

Alexandru Firfi rică (arunca-

rea discului), Marius Iulian 

Cocioran (50 km marş), Rareş 

Andrei Toader (aruncarea gre-

utăţii), Bianca Florentina 

Ghelber (aruncarea ciocanu-

lui), Mihăiţă Alexandru No-

vac (aruncarea suliţei), An-

drea Miklos (400 m). Ghel-

ber s-a clasat pe locul 6 la 

aruncarea ciocanului, în timp 

ce Iuşco, Rotaru, Firfi rică, Bo-

bocea şi Toader nu au trecut 

de califi cări, iar Miklos a de-

clarat forfait din cauza unor 

probleme medicale.

Novac, în finală 
la aruncarea suliței

Ana Bogdan şi Jaqueline 

Cristian au fost eliminate 

în optimile de fi nală ale 

turneului Winners Open 

de la Cluj-Napoca.

Ziua a 4-a de la turneul dis-

putat la Cluj-Napoca a înce-

put cu duelul dintre Anna 

Karolina Schmiedlova şi Kaja 

Juvan. Schmiedlova, victori-

oasă săptămâna trecută la Bel-

grad, a reuşit să se impună 

cu 7-6, 6-0 într-un meci cu 

două seturi diametral opuse.

Ana Bogdan a fost prima 

româncă care a intrat mier-

curi pe terenul central al com-

plexului Winners Sport. Favo-

rita numărul trei avea să piar-

dă surprinzător în faţa Aleksan-

drei Krunic din Serbia.

Bogdan se antrenează de câ-

teva luni la Cluj-Napoca după 

ce a început parteneriatul cu 

Andras Szekeley. Numărul 102 

mondial nu a avut nicio şansă 

în faţa Aleksandrei Krunic. Sâr-

boaica a dominat clar meciul 

şi avea să se impună cu 6-3, 

6-3, într-un meci în care Ana 

Bogdan a reuşit un singur break, 

la ultimul game pe serviciu al 

lui Krunic. În sferturile de fi na-

lă de la Winners Open, Krunic 

se va duela cu Schmiedlova.

Jaqueline Adina Cristian es-

te una dintre speranţele teni-

sului românesc. Jucătoare de 

24 de ani a avut-o în faţă pe 

Andrea Petkovic într-o partidă 

în care experienţa nemţoaicei 

a făcut diferenţa pe terenul 

central de la Winners Open.

Petkovic a avut nevoie de 

un singur break, în gameul 

cu numărul 10 al primului set, 

pentru a-şi trece în cont run-

da inaugurală.

Duelul dintre cele două a 

fost mult mai electrizant în 

setul al doilea. Cristian a iz-

butit să facă primul break în 

debutul manşei secunde, dar 

Petkovic a replicat rapid. Fos-

ta fi nalistă de la Roland Garros 

şi-a arătat din nou plusul de 

experienţă în fi nalul setului, 

atunci când a legat o serie de 

trei gameuri consecutive şi s-a 

impus cu 6-3.

Buzărnescu şi Bara, 
ultimele speranţe

Mihaela Buzărnescu şi 

Irina Bara sunt ultimele do-

uă jucătoare din România 

care au rămas pe tabloul de 

simplu. Burzănrescu va ju-

ca joi împotriva Larrei Arru-

abarrena, o jucătoare din 

Spania cu rezultate notabi-

le pe zgură.

Irina Bara se va duela cu 

Kristina kucova, o jucătoare 

care este cap de serie numă-

rul 8 la Winners Open şi ca-

re a învins-o săptămâna tre-

cută la turneul de la Gydi-

na, Polonia.

ZI NEAGRĂ PENTRU ROMÂNCE LA WINNERS OPEN!

Bogdan şi Cristian, eliminate
Cluj-Napoca este gazda Winners Open în această săptămână, 
dar turneul nu este unul deloc norocos pentru românce

Ana Bogdan la serviciu în meciul cu Aleksandra Krunic la turneul de tenis WTA organizat în Cluj-Napoca
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