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CULTURĂ

Cluj devine capitala 
new media
Festivalierii EC Special se pot lăsa cuprinși 
de infuzia de new media, o combinație în-
tre artă și tehnologie.  Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Centrul vechi 
al comunei Florești 
„prinde viață”
Florești este parte din proiectul pilot de urba-
nism participativ. Locuitorii vor putea să facă 
propuneri pentru zona studiată.  Pagina 3

SOCIAL

Rivalitate între 
Cluj-Napoca și Iași 
O postare pe rețelele de socializare a declanșat 
un val de reacții, punând în oglindă centrele 
orașelor Cluj-Napoca și Iași.  Pagina 5

ACTUALITATE

Rupere de nori 
în Cluj-Napoca
Ploile torențiale și vântul puternic de mier-
curi după-amiază au inundat străzile mu-
nicipiului și au doborât copaci.  Pagina 2
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 Trimite-ne POZE, FILME şi ŞTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internaţi ATI Vindecaţi Decese

9 1.149 73 4 4 0
Situaţia epidemiologică în judeţul Cluj – 28 iulie 2021

SOCIAL

Schimbări pentru cei care se întorc 
în România din țările de risc

EDUCAŢIE

Se cere ca toate curţile şcolilor 
să fie accesibile copiilor în vacanţă

Centrul Național de Su-
praveghere și Control al Bo-
lilor Transmisibile a făcut 
noi modificări în ceea ce pri-
veşte persoanele care se în-
torc în ţară din ţările aflate 
pe lista cu risc epidemiolo-
gic. Cea mai importantă es-
te aceea că a crescut la șase 
ani vârsta până la care co-
piii sunt scutiţi de caranti-
nă la întoarcerea din ţări a-
flate pe lista galbenă sau ro-
şie, fără test PCR.

Până acum, de această scu-
tire beneficiau copiii până la 
trei ani.

Pentru copiii cu vârste în-
tre șase şi 16 ani, scutirea de 
carantină se face în baza unui 
test PCR negativ, vechi de cel 
mult 72 de ore.

Măsura este valabilă pen-
tru cei care se întorc din ţă-

rile aflate în zonele galbenă 
şi roşie.

Sunt de asemenea scutiţi 
de carantină adulţii care au 
schema completă de vacci-
nare, au test COVID negativ 
sau pot face dovada că au 
trecut prin infecţia cu CO-
VID-19.

Pentru cei care se întorc din 
zona verde nu există restric-
ţii la întoarcerea în ţară.

Comunitatea Declic va or-
ganiza joi, în faţa Primăriei 
din Cluj-Napoca, o acţiune de 
protest sub denumirea „Scoa-
teţi lacătul de la curtea şco-
lii! Strada nu e loc de joacă!”.

Membrii Declic vor impro-
viza un spaţiu de joacă în fa-
ţa primăriei, tocmai pentru a 
atrage atenţia autorităţilor că 
strada nu este un loc de joa-
că potrivit, precizează iniţia-
torii demersului.

La finalul protestului, va fi 
înmânată primarului munici-
piului Cluj-Napoca, Emil Boc, 
o petiţie semnată de 10.000 
de cetăţeni, în care se cere ca 
toate curţile şcolilor să devi-
nă accesibile copiilor şi în pe-
rioada vacanţelor.

Prin funcţia de preşedinte 
al Asociaţiei Municipiilor din 
România, Emil Boc are pâr-

ghiile necesare pentru a-i 
convinge pe toţi primarii din 
ţară să deschidă curţile şco-
lilor în timpul liber, în week-
end-uri şi pe timpul vacanţe-
lor, spun organizatorii pro-
testului, într-un comunicat 
transmis AGERPRES.

„Curţile şcolilor ar trebui 
să fie principalele locuri din 
cartier în care copiii să facă 
sport, în aer liber. Primarii 
refuză să deschidă curţile 
şcolilor fără să aibă vreun 
motiv întemeiat. Pur şi sim-
plu nu le pasă de siguranţa 
celor mici, care fie ajung să 
se joace pe stradă, în parcă-
rile aglomerate din cartiere 
sau în locuri nesigure, fie 
ajung să se închidă în case, 
condamnaţi la sedentarism”, 
a declarat Anduţa Karetsou, 
campaigner Declic.

VEZI AICI LISTA ȚĂRILOR CU RISC 
EPIDEMIOLOGIC

Centrul Clujului, transformat în pietonală în weekend-uri?
După ce Bucureşti şi Timişioara au transformat străzile din centru în pietonale pe perioada weekend-ului, 
propunerea ca iniţiativa să fie preluată şi de Cluj a împărţit locuitorii în două tabere. Pagina 4

Liber pentru toți 
la UNTOLD 2021!

Fanii UNTOLD au acces la festival și fără vaccin, anunță organizatorii
La ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD vor avea acces persoanele cu test 
negativ, cele vaccinate sau care prezintă dovada trecerii prinboală. 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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Instalator ţepar, la Cluj

O femeie din Cluj a fost păcălită de un in-
stalator ţepar. Acesta i-a stricat mai tare 
mașina de spălat și i-a luat și banii femeii.
Femeia îi avertizează pe oameni în legătu-
ră cu un instalator ţepar care i-a stricat și 
mai tare mașina de spălat. Instalatorul i-a 
tăiat fi rele de la mașina de spălat, după 
care i-a cerut femeii 100 lei. Ulterior, ţepa-
rul i-a cerut femeii încă 700 lei pentru do-
uă piese de care aceasta ar fi  avut nevoie:
„Avertizare!!!!! Pentru cei care aveţi ne-
voie de instalator (cazul meu pentru ma-
șina de spălat). Pe scurt: un ţepar a ve-
nit, a desfăcut mașina, mi-a tăiat toate 
firele (a lăsat totul așa) și mi-a cerut 100 
de lei pentru constatare. A constatat că 
am nevoie de două piese în valoare de 
700 lei (care de fapt costau una 35 și 
cealaltă 100 lei).
A trebuit să chem pe altcineva bineînţeles, 
care nu a avut de făcut decât să lege fi rele 
tăiate de el și să o monteze la loc. Piesele 
erau în perfectă stare de funcţionare. Aveţi 
grijă mare!”, a anunţat femeia.

Femeie din Turda, 
lovită de maşină
Un accident a avut loc miercuri pe strada 
Constructorilor din Turda. O femeie a fost 
lovită de o mașină traversând strada, fi ind 
dusă ulterior la spital. „Din primele date, 
conducătorul unui autoturism care se de-
plasa pe strada Constructorilor, a accidentat 
o femeie, care în calitate de pieton, s-a an-
gajat în traversarea străzii.
În urma evenimentului, femeia a fost trans-
portată la o unitate medicală în vederea 
acordării îngrijirilor de specialitate”, au 
transmis reprezentanţii Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Hoț din Cluj-Napoca, 
reținut de polițiști
Un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca a fost 
reținut luni de polițiști după ce au constatat că 
a intrat într-o casă din municipiu pentru a fu-
ra. Acesta este anchetat pentru furt califi cat.
„În fapt, luni, în jurul orei 13.40, în timp ce 
efectuau activități de verifi care a caselor de 
amanet din cartierul Mărăști, polițiștii au ob-
servat un bărbat care prezenta un comporta-
ment suspect, motiv pentru care s-a procedat 
la interceptarea și legitimarea acestuia.
Cu ocazia controlului corporal și al bagaje-
lor, într-o geantă sport pe care acesta o 
avea asupra sa, a fost identifi cat un laptop 
despre care, inițial, bărbatul nu a putut ofe-
ri detalii referitoare la proveniență,  ulterior 

acesta recunoscând faptul că a fost sustras 
dintr-o locuință din municipiu.
Din verifi cările efectuate, a fost identifi cată 
locuința în cauză, stabilindu-se faptul că 
bărbatul ar fi  forțat un geam al imobilului 
și ar fi  pătruns în interiorul acestuia, de un-
de ar fi  sustras laptopul.
Cercetările sunt continuate sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de furt califi cat, faptă 
prevăzută și pedepsită de Codul penal”, au 
transmis reprezentanții Inspectoratului de 
Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Şobolani morţi, 
în Piaţa Mihai Viteazu!

În Piaţa Mihai Viteazu din Cluj-Napoca au fost 
văzuţi șobolani morţi pe care nu-i ridică ni-
meni. Zona poate deveni un focar de infecţie.
O zonă din Piaţa Mihai Viteazu poate deve-
ni un adevărat focar de infecţie, având în 
vedere că există șobolani morţi, ce se des-
compun pe caniculă.
Șobolanii sunt purtători de mai multe boli, 
dar sunt lăsaţi să putrezească, chiar dacă 
reprezintă un pericol pentru clujeni.

Pe scurt

Carmen LUCUŢ
Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Străzile Clujului s-au 

inundat după numai câte-

va minute de furtună, 

iar sistemul de canalizare 

a fost din nou depăşit 

de situaţie. O furtună 

de câteva minute a trans-

format străzile din mai 

multe zone ale oraşului în 

lacuri. Clujenii au sesizat 

pe reţelele de socializare 

efectele furtunii şi în alte 

zone din municipiu, pre-

cum Bună Ziua sau carti-

erul Gheorgheni.

„Teodor Mihali a devenit 

navigabil, puteţi scoate bărci-

le, încă se circulă relativ ok, 

dar apa e cam 20 de centime-

tri”, a spus un clujean.

Au intervenit pompierii

Pompierii a fost solicitaţi 

pentru a interveni la mai 

multe incidente provocate 

de vremea rea – copaci şi 

stâlpi căzuţi, bucăţi din aco-

perişuri căzute, inundaţii 

în subsol:

„Până acum nu au fost 

înregistrate solicitări care să 

anunţe efecte de amploare. 

Au fost semnalate doar eve-

nimente izolate, fără pagu-

be majore. Sunt în continu-

are valabile atenţionări cod 

portocaliu. Să sperăm că va 

rămâne situaţia la nivelul 

actual. Ca recapitulare, pâ-

nă în acest moment, au fost 

înregistrate trei solicitări 

pentru îndepărtare elemen-

te de acoperiş desprinse, una 

pentru îndepărtarea unui 

stâlp doborât, trei pentru în-

depărtarea arborilor dobo-

râţi şi trei solicitări pentru 

evacuare a apei acumulate 

în subsoluri. Din fericire, 

până acum, fără pagube ma-

jore”, a transmis purtătorul 

de cuvânt al ISU Cluj, mier-

curi după-amiază.

„Au fost înregistrate do-

uă solicitări pentru îndepăr-

tarea unor elemente din aco-

perişuri de tablă, pe străzi-

le Alexandru Vaida Voievod 

şi Calea Mănăştur. Un apel 

pentru a degajarea unui stâlp 

căzut pe strada Izlazului din 

Floreşti şi unul pentru înde-

părtarea unui arbore căzut 

pe strada Giordano Bruno 

din municipiul Cluj-Napo-

ca. Ultima solicitare este 

pentru evacuarea apei acu-

mulate într-un subsol, situ-

at pe str. Clinicilor din mu-

nicipiul Cluj-Napoca. Nu au 

fost produse daune materi-

ale pentru persoane priva-

te. Au fost afectate fire de 

distribuţie a energiei elec-

trice, iar la faţa locului au 

fost trimise echipe ale fur-

nizorului de utilităţi”, a mai 

adăugat acesta.

Cu doar câteva zeci de mi-

nuite înainte ca ruperea de 

nori să înceapă, Inspectora-

tul pentru Situaţii de Urgen-

ţă a avertizat că a fost emis 

un cod portocaliu de furtună 

în zona Clujului: „Confi rm 

codul portocaliu, primit de 

câteva minute (pentru care 

nu se remit mesaje de aver-

tizare). Fenomene preconiza-

te: vijelii puternice, grindină 

de dimensiuni medii, descăr-

cări electrice, prcepitaţii cu 

acumulări de 25÷30 l/mp”, 

a transmis ISU Cluj.

Haos şi în comuna Floreşti

Străzile au fost inundate 

şi în Floreşti, în urma fur-

tunii de miercuri după-ma-

sa. Locuitorii au surprins 

prin imagini video cu grin-

dina căzută.

Inundaţii au fost semna-

late mai ales pe strada Ero-

ilor din comună. În timpul 

furtunii violente de miercuri 

a căzut şi grindină, locuito-

rii de pe strada Sub Cetate 

din Floreşti surprinzând fe-

nomenele extreme.

Strada Braşov din cartie-

rul Andrei Mureşanu din 

Cluj-Napoca a fost inunda-

tă la rândul său în urma fur-

tunii violente. 

Şoferii au fost nevoiţi să 

circule prin apa adunată pe 

stradă după furtuna de doar 

câteva minute.

Rupere de nori în Cluj-Napoca
Ploile torenţiale şi vântul puternic de miercuri după-amiază au inundat 
străzile municipiului şi au doborât copaci în mai multe zone din oraş

Străzile s-au inundat după numai câteva minute de furtună, iar sistemul de canalizare a fost din nou depăşit de situaţie

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:
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NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor

ȘTIRI
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorucj.ro

Floreşti este parte din-

tr-un proiect pilot la 

nivel naţional şi anume 

cel de urbanism partici-

pativ. În acest proiect, 

se va utiliza o inovaţie 

tehnologică, aplicaţia 

celor de Furban, cu ajuto-

rul căreia locuitorii 

Floreştiului vor putea 

sa facă propuneri reale 

pentru zona studiată.

Zona asupra căreia se va lu-

cra în această primă etapă este 

cea a centrului vechi al Floreş-

tiului, dintre străzile Andrei Mu-

resanu şi Gheorghe Doja care, 

în acest moment, este o zonă 

cu o degradare accentuată.

Dezbatere publică 
în comuna Floreşti

Marţi, 27 iulie, a avut loc o 

dezbatere publică în Parcul Po-

ligon din Floreşti la care au 

participat primarul Bogdan Pi-

variu şi Ovidiu Cîmpean, di-

rector de Dezvoltare al Primă-

riei municipiului Cluj-Napoca. 

La dezbaterea publică s-a dis-

cutat despre aplicaţia inova-

toare, lansată în premieră în 

Floreşti, prin care fl oreştenii 

sunt invitaţi să participe la mo-

dernizarea şi conturarea as-

pectului zonei centrale.

Bogdan Pivariu îi îndeam-

nă pe fl oreşteni să se impli-

ce în acest proiect pilot, des-

pre care spune că o formea-

ză „cea mai educată comu-

nitate”. Primarul este conşti-

ent de starea de degradare pe 

care o are centrul vechi al co-

munei, dar este optimist că 

problema se va putea soluţi-

ona cu ajutorul cetăţenilor.

„Floreştiul are cea mai edu-

cată comunitate, conform rapor-

tului Băncii Mondiale şi o co-

munitate tânără care de multe 

ori pune presiune pe bună drep-

tate pe administraţia locală pen-

tru că problemele sunt multiple 

şi trebuie rezolvate repede şi bi-

ne. Una din problemele cu ca-

re ne confruntăm zi de zi este 

aceasta a urbanismului. În mo-

mentul de faţă, chiar am pro-

pus un regulament de consul-

tare şi de implicare a populaţi-

ei în acest proces al elaborării 

proiectelor urbanistice. În urmă-

toarea şedinţă de Consiliu va fi  

supus votului Consiliului Local 

şi, de asemenea, avem multe 

lucruri care nu trebuie uitate şi 

trebuie să intervenim asupra lor 

cu astfel de iniţiative, anume 

zonele din Floreşti care riscă să 

fi e degradate şi unde trebuie să 

avem o intervenţie urbanistică 

pentru această regenerare urba-

nă”, a spus Bogdan Pivariu în 

cadrul dezbaterii publice.

„Proiectele de participare 
a cetăţenilor,extrem 
de importante”

Ovidiu Cîmpean, director de 

Dezvoltare al Primăriei munici-

piului Cluj-Napoca, salută iniţi-

ativa Primăriei Floreşti de a im-

plica cetăţenii în proiecte.

„Cred că proiectele de par-

ticipare a cetăţenilor sunt ex-

trem de importante. Şi noi la 

Primăria Cluj-Napoca suntem 

acum în plin proces de buge-

tare participativă, de unde lu-

ăm foarte multe idei din co-

munitate. Avem şi Centrul de 

Inovare şi Imaginaţie Civică 

prin care am lansat proiecte 

foarte mari, dintre care, o par-

te, s-au fi nalizat cum ar fi  stra-

da Molnar Piuariu unde am 

testat o zonă din cartierul Mă-

răşti, pe care am pietonalizat-o 

şi de la care a pornit unul din-

tre proiectele majore de inves-

tiţii ale oraşului Cluj-Napoca, 

oraş pentru pietoni”, a decla-

rat Ovidiu Cîmpean.

Centrul vechi al Floreştiului „prinde viaţă”, cu implicarea locuitorilor

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul „Străzi Deschise” 

a fost lansat la Bucureşti la 

fi nalul lunii mai şi cuprinde 

şapte zone pietonale, 34 de 

străzi şi 11,66 km de străzi 

pietonalizate temporar în 

fi ecare sâmbătă şi dumini-

că, între 11.00 – 23.00, 

până în luna octombrie. 

Scopul proiectului este să 

reducă accesul auto în cen-

trul oraşului, să încurajeze 

mersul pe jos şi cu bicicle-

ta, reducând poluarea din 

zona centrală, dar şi să creas-

că atractivitatea oraşului. 

Conceptul nu este unul nou, 

fiind împrumutat de la ma-

rile capitale europene şi nu 

numai, practica fiind răs-

pândită în metropelele de 

pe întreg globul.

Iniţiativa a fost preluată 

de Timişoara şi weekend-ul 

trecut, principalele străzi din 

centrul oraşului au devenit 

pietonale, în cadrul unui pro-

iect numit „Petrecere de pi-

etoni!”. Au fost organizate 

concerte, vizionări de fi lm şi 

activităţi sportive.

„Vrem să arătăm că spa-

ţiul public poate fi pus la 

dispoziţie pentru toată lu-

mea, nu este doar pentru 

maşini, ci pentru toată co-

munitatea”, a explicat pri-

marul Dominic Fritz.

Clujenii, argumente 
pro şi contra

Succesul celor două proiec-

te din capitală, respectiv din 

Timişoara, au declanşat dez-

bateri pe reţelele de socializa-

re privind oportunitatea intro-

ducerii unei astfel de măsuri 

în centrul municipiului Cluj-Na-

poca, rămas oricum „codaş” 

la numărul străzilor pietonale 

dacă e să îl comparăm cu ce-

le două oraşe menţionate. O 

propunere vehiculată în spa-

ţiul public este ca trafi cul au-

to să fi e restricţionat, cu ex-

cepţia transportului în comun, 

în zilele de sâmbătă şi dumi-

nică, cu excepţia nopţii.

Clujenii care au luat parte 

la dezbatere sunt împărţiţi în 

două tabere, ambele aducând 

argumente valide pro şi contra.

„Argumente pro din per-

spectiva activităţilor pentru 

non-şoferi (culturale, educa-

tive, de loisir, etc.), a reduce-

rii poluării, plus inclusiv fa-

vorabile industriei HoReCa 

sunt numeroase”, a arătat o 

clujeancă, care a iniţiat dis-

cuţia pe grupul Clujul Civic. 

„Reducerea poluării fonice şi 

a aerului, posibilitatea de a 

organiza diverse evenimente 

şi în stradă, posibilitatea te-

raselor de a se extinde, pe ter-

men lung, descurajarea trafi -

cului auto şi încurajarea mo-

bilităţii alternative. Bănuiesc 

că o bună parte din circulaţia 

de weekend e chiar non-esen-

ţială”, a mai arătat aceasta.

„Ar fi excelent. Clujul e 

singurul oraş mare pe care 

îl ştiu care nu are o stradă 

centrală pietonală”, a răs-

puns un clujean.

„Viena. Nürnberg. Lyon. 

Cracovia, că-i ca la noi, cu is-

toric în comunism. Toate a-

ceste oraşe au zona centrală 

100% pietonală, şi e «ciocu' 

mic». Nu se comentează, e lu-

at ca fapt, punct. Şi vienezii 

parcau în Prater, de exemplu, 

dar zona pietonală e pietona-

lă. Mă gândesc să separăm 

cele două probleme: lipsa par-

cărilor rezidenţiale şi maşini-

le din centru. Şi mai ales ce-

lelalte două probleme: jobul 

Primăriei şi jobul posesorului 

de maşină. Degeaba face Pri-

măria multe, dacă tu, X-ules-

cu, simţi mereu nevoia să vii 

din cartier în centru cu maşi-

na. Adesea şi singur în masi-

na. Normal că în această si-

tuaţe, X-ulescu o să înjure au-

torităţile că îl îngroapă cu tra-

fi cul şi nu îi lasă parcări”, a 

argumentat un alt clujean.

De partea cealaltă, mai mul-

ţi clujeni sunt de părere că, 

în lipsa centurii ocolitoare, în-

chiderea unor artere din cen-

trul oraşului nu ar face decât 

să aglomereze şi mai multe 

alte zone ale Clujului, ceea ce 

ar constitui un dezavantaj mai 

mare pentru clujenii care lo-

cuiesc în zonele respective.

„Se blochează trafi cul şi 

cresc noxele. Exemplu clar, 

seara se închide str. Napoca 

din cauza TIFF-ului. Toate 

maşinile sunt deviate pe str. 

Avram Iancu. Blocaj total. 

Noxe peste limitele admise”, 

a arătat o clujeancă.

„Orice şofer îţi va spune că, 

atunci când Napoca şi Eroilor 

sunt închise, A. Iancu şi Memo 

se blochează total, spre ferici-

rea microprimarului. Cu tot re-

gretul, vei avea noxe mai mul-

te”, a mai arătat un clujean.

„Împotrivă în acest mo-

ment, respectiv atât timp cât 

alternativele de circulaţie sunt 

inexistente. Doar s-ar lua po-

luarea din centru şi s-ar mu-

ta pe alte străzi; de ce am pri-

vilegia «centralii» aşadar, când 

şi alţi clujeni au acelaşi drept 

să... respire? Toate aceste no-

bile iniţiative cu iz occidental 

au o carenţă fundamentală: e 

o aiureală să ni se pretindă 

atitudini occidentale fără in-

frastructura Occidentului”, a 

afi rmat o clujeancă.

Ce spune primarul 
Emil Boc despre iniţiativă?

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a fost întrebat 

de jurnaliştii monitorulcj.ro 

dacă primăria ia în calcul o 

asemenea măsură.

Edilul a răspuns succint: „Se 

face deja cu ocazia evenimen-

telor din zona centrala a ora-

şului”. La întrebarea dacă mă-

sura s-ar putea extinde şi în a-

fara evenimentelor culturale, 

primarul nu a mai răspuns.

Străzi pietonale în weekend, în centrul Clujului? 
Subiectul a împărţit clujenii în două tabere.
După ce Bucureşti şi pe urmă Timişioara au transformat străzile din centru în pietonale în weekend-uri, 
mai mulţi clujeni au propus ca iniţiativa să fie preluată şi de oraşul nostru

Scopul proiectului este să reducă accesul auto în centrul oraşului, să încurajeze mersul pe jos şi cu bicicleta, reducând poluarea din zona centrală

Primăria Cluj-Napoca anunța în vara 
anului 2012 că centrul Clujului devine 
zonă pietonală pe durata verii. Din 
14 iulie și până în 15 septembrie, în-
tre orele 7.00 și 22.00, străzile 
Napoca, Bulevardul Eroilor și Piata 
Unirii urmau să fie închise circulației 
auto pe durata finalurilor de săptă-
mână. Acest proiect era menit că pre-
gătească transformarea străzilor 

amintiten în zone pietonale perma-
nente, după modelul marilor orașe 
europene, odată cu implementarea 
unor proiecte adiacente, care să re-
zolve situația traficului și a parcărilor 
în zona centrală.

Se pare însă că inițiativa nu a schimbat 
prea mult lucrurile în oraș, clujenii 
petrecându-și timpul luber mai degrabă 
în parcuri decât pe străduțele din centru.

„Îmi amintesc doar că în weekenduri 
era oprit traficul pe Napoca, Piața 
Unirii și Eroilor. Cam așa cum e acum 
seara pentru TIFF. Cred că s-a 
renunțat pentru că inițiativa n-a prea 
avut succes. Clujenii n-au prea dat nă-
vală să se plimbe prin centru în week-
end. Dovadă că majoritatea nici nu-și 
mai amintesc”, a explicat un clujean, 
pe rețelele de socializare.

Măsura a existat la Cluj-Napoca, în anul 2012
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În perioada 22-26 iunie, 

Inspectoratul Teritorial 

de Muncă (ITM) Cluj 

a efectuat controale la un 

număr de 28 de societăţi 

comerciale pentru a veri-

fi ca dacă angajatorii 

respectă prevederile OG 

99/2000, privind măsuri-

le ce pot fi  aplicate în 

perioadele cu temperaturi 

ridicate extreme pentru 

protecţia persoanelor 

încadrate în muncă.

La societăţile controlate 

au fost constatate un număr 

de 16 deficienţe , pentru ca-

re s-au aplicat 15 avertis-

mente şi o amendă în va-

loare de 4.000 lei.

Celelalte defi cienţe con-

statate au fost: neasigurarea 

condiţiilor de microclimat la 

locul de muncă-ventilaţie in-

sufucientă; în planul de pre-

venire şi protecţie nu erau 

stabilite măsurile de protec-

ţie ale lucrătorilor în perioa-

dele cu temperaturi ridicate 

extreme ; neasigurarea spa-

ţiilor cu microclimat cores-

punzător, unde lucrătorii să-şi 

efectueze pauzele.

Amintim faptul că:
În perioadele cu tempera-

turi ridicate extreme angajato-

rii trebuie sa asigure următoa-

rele măsuri minimale pentru 

ameliorarea condiţiilor de mun-

că şi menţinerea stării de să-

nătate a angajaţilor:

¤ reducerea intensitatii si rit-

mului activitatilor fi zice;

¤ asigurarea ventilatiei la lo-

curile de munca;

¤ alternarea efortului dinamic 

cu cel static;

¤ alternarea perioadelor de 

lucru cu perioadele de repa-

us în locuri umbrite, cu cu-

renţi de aer;

¤ asigurarea apei minerale 

adecvate , cate 2-4 litri/per-

soană/schimb;

¤ asigurarea echipamentului 

individual de protecţie;

¤ asigurarea de duşuri.

În situaţia în care tempe-

raturile ridicate extreme se 

menţin pe o perioadă de cel 

puţin două zile consecutiv, 

şi măsurile minimale nu pot 

fi  aplicate, se vor lua urmă-

toarele măsuri:

a) reducerea duratei zilei de 

lucru;

b) eşalonarea pe două perioa-

de a zilei de lucru :pâna la ora 

11.00 şi după ora 17.00 ;

c) întreruperea colectivă a lu-

crului cu asigurarea continui-

tăţii activităţii în locurile în ca-

re aceasta nu poate fi  întrerup-

tă, potrivit prevederilor legale.

Chiar dacă nu se ating tem-

peraturi ridicate extreme, su-

plimentar tematicii de con-

trol propuse, inspectorii de 

muncă ai ITM Cluj efectuea-

ză sistematic şi controale de 

prevenţie pentru a vedea mo-

dul în care societăţile respec-

tă prevederile legale referitor 

la asigurarea condiţiilor de 

muncă în perioadele canicu-

lare. Măsurile impuse de le-

ge angajatorilor în perioade-

le de temperaturi extreme ri-

dicate trebuie să fi e cuprin-

se în planurile de prevenire 

şi protecţie ale societăţilor.

Având în vedere faptul că 

cei mai afectaţi de caniculă 

sunt muncitorii în aer liber: 

lucrătorii din construcţii, vân-

zătorii stradali, comercianţii 

din târguri şi pieţe, lucrătorii 

la fi rmele de salubritate, ca-

nalizare, recomandăm anga-

jatorilor acestora şi nu numai 

să îşi organizeze activitatea 

economică astfel încat să fi e 

evitate perioadele de tempe-

raturi ridicate extreme, fără a 

pierde din vedere faptul că , 

în cazul nerespectării legii, 

sunt pasibili de amenzi de la 

1500 lei la 2500 lei.

ITM Cluj, amenzi de 4.000 de lei pentru patroni

Carmen LUCUŢ
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Medicul Vlad Mixich consi-

deră că centrul Iaşiului este 

mai impresionant decât cel 

din Cluj-Napoca, supranu-

mit „oraşul de 5 stele”.

Cluj-Napoca a fost compa-

rat cu Iaşiul de către expertul 

în politici de sănătate publică 

Vlad Mixich. Medicul „a lovit” 

Cluj-Napoca atunci când a spus 

că Iaşiul întrece „oraşul de pe 

Someş” în ceea ce priveşte as-

pectul zonei centrale.

Vlad Mixich a mai spus că 

„moda şi marketing-ul” nu 

pot să bată „realitatea obiec-

tivă”, referindu-se frumuse-

ţea centrului Iaşiului.

„Ştiu că e posibil să stâr-

nesc un mic jihad aici dar, cu 

0 implicare emoţională, vă in-

formez că zona centrală a Ia-

şiului e mai frumoasă, mai cu-

rată şi mai prietenoasă decât 

zona similară a Clujului. Ori-

cât de intensă moda şi mar-

ketingul, aceasta este realita-

tea obiectivă. Now, let the fi -

ght games begin (Să înceapă 

bătaia – n.red.)”, a spus Vlad 

Mixich într-o postare pe pagi-

na de Facebook.

Sociolog: 
„Este o veste minunată”

Barbu Mateescu, sociolog 

stabilit la Cluj-Napoca, consi-

deră comparaţia dintre centrul 

oraşului de pe Someş cu Iaşiul 

„o veste minunată”.

Acesta a susţinut afi rmaţia 

medicului, spunând că este „o 

veste minunată” şi că Româ-

nia are nevoie de un Iaşi „pu-

ternic şi frumos”: „Este o ves-

te minunată. România are ne-

voie de un Iaşi puternic şi fru-

mos”, a scris sociologul în sec-

ţiunea de comentarii, la pos-

tarea expertului Vlad Mixich.

Unde se trăieşte mai bine?

Un studiu realizat anul trecut 

a stabilit un clasament al oraşe-

lor în care vor să locuiască ro-

mânii. Concluziile acestuia au 

fost trase după chestionarea a 

nu mai puţin de 13.380 de per-

soane, din tot atâtea gospodării, 

din 41 de localităţi urbane din 

ţara noastră. Datele au fost co-

lectate în sistem mixt, atât tele-

fonic, cât şi faţă în faţă, în peri-

oada 1 iulie – 15 august 2020.

Dacă vorbim despre calita-

tea vieţii, în top 10 oraşe în ca-

re vor să locuiască românii a-

par şi localităţi mici, ce au doar 

câteva zeci de mii de locuitori.

Top 10 oraşe din România – 
în funcţie de calitatea vieţii

1. Cluj-Napoca – 97%

2. Oradea – 96%

3. Alba Iulia – 95%

4. Braşov – 94%

5. Drobeta Turnu Severin – 94%

6. Timişoara – 92%

7. Sighişoara – 92%

8. Iaşi – 90%

10. Reşiţa – 89%

Top 10 cele mai atractive 
oraşe din România
1. Cluj-Napoca – 21,8%

2. Braşov – 15,6%

3. Timişoara – 10,3%

4. Bucureşti – 9,8%

5. Sibiu – 9,7%

6. Oradea – 7,6%

7. Constanţa – 3,8%

8. Iaşi – 3,1%

9. Alba iulia – 1,4%

10. Craiova – 1,2%

Când vine vorba despre gra-

dul de satisfacţie al locuitori-

lor cu privire la transportul în 

comun, analiza plasează ăra-

şele Cluj-Napoca, Oradea şi 

Braşov pe primele poziţii. Pe 

de altă parte, când vorbim des-

pre calitatea şi încrederea ro-

mânilor în serviciile de sănă-

tate, majoritatea celor chesti-

onaţi s-au declarat dezamăgiţi 

de acest aspect al vieţii de zi 

cu zi. Totuşi, fruntaşe la acest 

capitol au fost declarat Iaşiul 

– 70%, Drobeta Turnu Seve-

rin – 67% şi Oradea – 67%.

Rivalitatea din Cluj şi Iaşi 
este mai veche

Locuitorii celor două ora-

şe mari ale României obişnu-

iau, până de curând, să-şi îm-

partă replici acide legate de 

supremaţia la nivel naţional. 

Fundamentul „duelului” pu-

tea fi  considerat realist până 

spre începutul anilor 2010, 

când Clujul a cunoscut o „ex-

plozie”, atât în privinţa dez-

voltării economice, cât şi a in-

vestiţiilor private şi publice 

din oraş. Cele două oraşe au 

dimensiuni şi populaţii apro-

piate, sunt ambele centre u-

niversitare importante, cu per-

formanţe academice similare.

Nivelul de trai a crescut la 

Cluj-Napoca în mod constant, 

iar oraşul a ajuns să facă con-

curenţă Capitalei, în privinţa 

celei mai bune urbe unde poţi 

trăi şi investi în România.

La polul opus, oraşul Iaşi, 

cunoscut odată drept „Capita-

la Culturii”, a rămas o vreme 

mai lungă împietrit într-un ni-

vel de subdezvoltare specifi c 

anilor 1990. Singurul domeniu 

care a reuşit „să mişte” în ul-

timii ani economia Iaşiului es-

te IT-ul. Dacă la Cluj s-au con-

struit stadion şi o sală de sport 

ultramoderne, la Iaşi aceste pro-

iecte au apărut recent în plan, 

doar la nivel de machete.

De asemena, Clujul „a lu-

at faţa” Iaşului în momentul 

când a devenit un oraş cunos-

cut în tot continentul datori-

tă celor două mari festivaluri 

de muzică organizate în ulti-

mii ani aici. Electric Castle şi 

Untold au adus la Cluj-Napo-

ca sute de mii de spectatori, 

care au cheltuit local sute de 

milioane de euro. În plus, or-

ganizarea festivalurilor au aju-

tat la întărirea turismului lo-

cal, într-o vreme în care ma-

joritatea oraşelor din Româ-

nia înregistrau valori infi me 

în domeniul cazărilor.

Rivalitate între oraşele Cluj-Napoca şi Iaşi. 
„Centrul Iaşiului – mai curat şi mai prietenos”.
O postare pe reţelele de socializare a declanșat un val de reacţii şi comentarii, punând în oglindă 
centrele oraşelor Cluj-Napoca şi Iaşi şi stârnind emoţii puternice

Medicul Vlad Mixich consideră că centrul Iaşiului este mai impresionant decât cel din Cluj-Napoca
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Mai mult decât muzică! 

EC Special este o experi-

enţă completă, un eveni-

ment de 10 zile care oferă 

participanţilor oportunita-

tea de a se bucura de con-

certele a peste 250 de 

artişti, dar şi de a se lăsa 

cuprinşi de infuzia de 

new media, o combinaţie 

între artă şi tehnologie, 

şi de EC Talks, un format 

de dezbateri care aduce 

în faţa publicului teme 

de actualitate importante.

În plus, cei care caută in-

spiraţie vor avea posibilita-

tea să participe la master-

class-uri ţinute de profesio-

nişti din domenii diverse, 

gata să împărtăşească infor-

maţii interesante despre par-

cursul şi evoluţia lor.

„Suntem pregătiţi să ofe-

rim prin EC Special o expe-

rienţă memorabilă! Asta ne 

propunem an de an şi încer-

căm să inovăm cu fi ecare edi-

ţie. De aceea, pe lângă com-

ponenta muzicală interesan-

tă pe care-o propunem acum, 

venim şi cu cea non-muzica-

lă, de introspecţie în artă, în 

new media, şi nu doar atât! 

Lansăm discuţii pe teme de 

mare interes, în cadrul EC 

Talks, cum ar fi  sustenabili-

tatea, educaţia sexuală şi să-

nătatea mintală. Le mulţu-

mim partenerilor şi sponso-

rilor pentru că au fost alături 

de noi în acest demers plin 

de provocări, încercând să 

planifi căm un eveniment de 

asemenea dimensiuni, în vre-

muri marcate de imprevizi-

bil”, a declarat Ema Prisca, 

director de marketing Elec-

tric Castle.

Infuzie de new media, 
explozie de culori, 
artă şi tehnologie

Artişti new media locali, 

dar şi internaţionali, din 

SUA, Rusia, Germania, Spa-

nia sau Italia, sunt pregătiţi 

să întâmpine publicul în ce-

le 10 zile ale acestui expe-

riment rural-urban nemai-

întâlnit! Bonţida, dar şi în-

treg oraşul Cluj-Napoca vor 

fi infuzate de instalaţii new 

media impresionante, un 

punct-cheie pe traseul par-

ticipanţilor la EC Special fi-

ind Turnul Paraşutiştilor, de 

pe Dealul Cetăţuia. Acest 

loc emblematic de pe harta 

Clujului va fi reinterpretat 

de artistul digital şi curato-

rul Alex Czetwertynski, prin 

instalaţia „Skytower”, o pro-

vocare arhitecturală şi un 

spaţiu al simbiozei dintre 

lumină, mişcare şi muzică.

Lucrarea fluidă propusă 

de Vincent Houzé din SUA, 

care va fi interactivă cu 

spectatorii, cu forma cor-

purilor lor şi cu mişcarea, 

sau cea a italienilor de la 

Quiet Ensemble, care în-

cearcă prin compoziţia lor 

să găsească balanţa între 

natură şi tehnologie, între 

control şi haos, sunt alte 

două dintre cele 11 propu-

neri inedite de instalaţii new 

media, de la EC Special.

Subiecte cu impact major 
asupra vieţii, în 
dezbatere la EC Talks

Între 11 şi 14 august, între 

orele 16:00 şi 19:00, la Cluj-Na-

poca, în cadrul EC Special va 

avea loc EC Talks, o serie de 

dezbateri în cadrul următoa-

relor paneluri:

 Fair Trade – Eat, drink, dress

 Sanitary & Sex Education – 

Grow healthy for healthy living

 Built & Unbuilt Environment 

– Build better construction

 Mental Health – Pandemics 

aftermath

Scopul discuţiilor este 

de a aduce în prim-plan su-

biectele cu impact major 

asupra vieţilor noastre, 

în prezent şi în viitor. Nu 

vor l ips i  nic i  master -

class-urile ţinute de pro-

fesionişti în domenii diver-

se, de la artă, arhitectură, 

tehnologie, muzică sau li-

teratură. Printre speakerii 

din cadrul EC Talks se nu-

mără Adrian Despot (mu-

zician), Adrian Teleşpan 

(scriitor), Oana Giurgiu 

(producător, cofondator TI-

FF),  Dan Frînculescu 

(stand-up comedian) sau 

Anca Maftei (psiholog). 

Clujul va deveni 
capitala new media
Festivalierii EC Special se pot lăsa cuprinşi de infuzia 
de new media, o combinaţie între artă şi tehnologie

Devenit deja simbol al atmosferei electrizante de la 
Electric Castle, unul dintre marii benefi ciari ai EC Special 
este Castelul Bánffy. Superbul ansamblu arhitectonic, cu-
noscut în trecut ca Versailles-ul Transilvaniei, este în curs 
de restaurare. Pentru al treilea an consecutiv, Lidl susţine 
renovarea și reabilitarea Castelului Bánffy, printr-o donaţie 
realizată cu ajutorul participanţilor la ediţia specială din 
2021 a festivalului Electric Castle. Astfel, pentru fi ecare 
PET sau doză de aluminiu colectată în aparatele de colec-
tare selectivă, amplasate atât la Bonţida, cât și în Piaţa 
Unirii din Cluj-Napoca, Lidl va dona 1 leu către Fundaţia 
Transilvania Trust, cea care coordonează lucrările de reabi-
litare a castelului.

Renovarea Castelului Bánffy continuă! 
Acțiune de donare și de reciclare.
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Fanii UNTOLD au primit 

astăzi o veste mult aştep-

tată! Autorităţile au anun-

ţat că începând cu data de 

1 august, accesul la eveni-

mentele mari, de tip festi-

val, va fi  permis pentru 

toţi participanț ii, după 

cum urmează:

¤ persoane vaccinate î mpotriva 

virusului SARS-CoV-2, pentru 

care au trecut 10 zile de la fi -

nalizarea schemei complete 

de vaccinare

¤ persoanele care prezintă  re-

zultatul negativ al unui test 

RT- PCR pentru infecț ia cu vi-

rusul SARS-CoV-2, nu mai 

vechi de 72 de ore

¤ rezultatul negativ certifi cat al 

unui test antigen rapid pentru 

infecț ia cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 24 de ore

¤ persoanele care se afl ă  î n 

perioada cuprinsă  î ntre a 15-a 

zi ș i a 180-a zi ulterioară  

confirmă rii infectă rii cu 

SARS-CoV-2.

Toţi cei care au cumpă-

rat abonamente sau bilete 

au în acest moment garan-

ţia că accesul în perime-

trul festivalului UNTOLD 

se va face pentru absolut 

toate persoanele care fie 

sunt testate negativ, fie fac 

dovada trecerii prin boală, 

fie sunt vaccinate, conform 

normelor de mai sus.

Fără distanţare 
în perimetrul festivalului

De asemenea, au fost eli-

minate şi măsurile de distan-

ţare în perimetrul festivalului, 

toate normele aplicate fi ind 

în concordanţă cu studiile şti-

inţifi ce aplicate.

Organizatorii festivalului 

mulţumesc Guvernului Ro-

mâniei, cât şi membrilor CN-

SU pentru încrederea acor-

dată. Susţinerea pe care au-

torităţile o arată prin acest 

set nou de măsuri este o do-

vadă că se doreşte reporni-

rea sectorului cultural, dar 

şi o garanţie a faptului că 

UNTOLD se va ţine în luna 

septembrie, în acelaşi for-

mat consacrat, în cele mai 

sigure condiţii.

75.000 de participanţi 
pe zi, la UNTOLD

Autorităţile au anunţat că, 

în acest an, festivalurile vor 

avea o capacitate limitată, de 

până la 75.000 de participanţi 

pe zi. Astfel, cei care doresc 

să participe la cel mai aştep-

tat festival din Europa în 2021, 

trebuie să se grăbească pen-

tru a prinde unul din abona-

mentele disponibile.

Pregătirile pentru desfă-

şurarea celei de-a şasea edi-

ţii a festivalului UNTOLD 

sunt în toi. Organizatorii fes-

tivalului au participat zilele 

acestea la o întâlnire de lu-

cru, găzduită de Gruparea 

Mobilă de Jandarmi Cluj, ală-

turi de autorităţile locale şi 

naţionale implicate în buna 

desfăşurare a evenimentului.

Pregătirile sunt în toi
La şedinţă au participat 

reprezentanţi ai Jandarme-

riei Române, ai Prefecturii 

judeţului Cluj, Inspectora-

tului Judeţean de Poliţie 

Cluj, Inspectoratului pen-

tru Situaţii de Urgenţă Cluj, 

Direcţiei de Sănătate Publi-

că Cluj, Oficiului pentru 

Protecţia Consumatorului 

Cluj, Primăriei Cluj-Napo-

ca, STS şi SRI.

În timpul întâlnirii au fost 

dezbătute măsurile de sănă-

tate şi siguranţă care vor fi  

aplicate în timpul evenimen-

tului, dar şi modalităţi de a 

face accesul controlat în pe-

rimetrul festivalului. Organi-

zatorii festivalului UNTOLD 

colaborează intens cu repre-

zentanţii autorităţilor în aceas-

tă perioadă pentru a imple-

menta toate soluţiile şi măsu-

rile necesare, astfel încât iu-

bitorii festivalului să partici-

pe la o ediţie excepţională, în 

deplină siguranţă.

Festivalurile – cele mai 
sigure locuri publice!

Prin libertatea de a parti-

cipa la festival, atât pentru cei 

testaţi, cu anticorpi post CO-

VID-19 sau cu dovadă de vac-

cinare, studiile ştiinţifi ce des-

făşurate în Europa arată că 

festivalul devine cel mai sigur 

loc public. Absolut toate stu-

diile efectuate până acum au 

confi rmat că în aceste condi-

ţii este mai sigur să mergi la 

un eveniment de amploare de-

cât să mergi în orice alte lo-

curi publice. Cel mai recent 

studiu ştiinţifi c pe această te-

mă a fost făcut în urma festi-

valului EXIT, desfăşurat la No-

visad, în Serbia. La acest eve-

niment, organizat în luna iu-

lie, au participat peste 180.000 

de persoane din toată Euro-

pa, iar în urma studiului efec-

tuat în timpul şi post eveni-

ment, nu a fost înregistrat nici 

un caz de infectare.

Festivalul UNTOLD are loc 

în perioada 9-12 septembrie 

2021 la Cluj-Napoca.

Restricţii ridicate pentru UNTOLD! 
Accesul se poate face şi cu test rapid.
La festivalul UNTOLD vor avea acces persoanele cu test negativ, cele vaccinate 
sau care pot dovedi că au trecut prin boală, au anunţat organizatorii

Toţi cei care au cumpărat abonamente sau bilete au în acest moment garanţia că accesul în perimetrul festivalului UNTOLD

István Szabó, regizorul 

maghiar premiat cu Oscar, 

va susţine un masterclass 

cu acces gratuit. Vineri, 

pe 30 iulie, de la ora 16:00, 

regizorul va susţine 

un masterclass 

la Facultatea de Teatru 

şi Film a Universităţii 

Babeş-Bolyai. Accesul 

la eveniment este gratuit, în 

limita locurilor disponibile.

Nu uita să-ţi iei bilete din 

timp la unica proiecţie a fi l-

mului-surpriză de anul aces-

ta, organizată sâmbătă, pe 31 

iulie, de la ora 13:30, la Casa 

de Cultură a Studenţilor din 

Cluj-Napoca. Vei urmări în 

premieră în România Annette, 

fi lmul care a deschis ediţia 

din acest an a Festivalului de 

la Cannes şi i-a adus cineas-

tului Leos Carax Premiul pen-

tru cel mai bun regizor. Pen-

tru mai multe recomandări 

zilnice caută prin oraş sau ci-

teşte online ziarul AperiTIFF.

În premieră: 
primul episod din RUXX

Eşti cu ochii pe seriale? Hai 

să vezi în premieră episodul 

pilot al celei mai recente pro-

ducţii HBO România, proiec-

tat vineri, pe 30 iulie, de la ora 

20:00, la Cinema Florin Pier-

sic. RUXX (r. Iulia Rugină, Oc-

tav Gheorghe) urmăreşte evo-

luţia unei tinere care încearcă 

să îşi echilibreze cariera soli-

citantă cu celelalte priorităţi 

ale vieţii ei: îşi susţine fi nan-

ciar familia şi are o relaţie la 

distanţă. Cu: Raluca Aprodu, 

Alex Secăreanu (God’s Own 

Country), Şerban Pavlu, Alina 

Chivulescu, Bogdan Dumitra-

che, Mădălina Craiu, Ioana Bu-

garin şi Marian Olteanu.

Film surpriză:
Annette, r. Leos Carax

Sâmbătă, pe 31 iulie, de la 

ora 13:30, te invităm să vezi 

în avanpremieră în România 

fi lmul-surpriză al acestei edi-

ţii. Annette, noua producţie re-

gizată de Leos Carax, desem-

nat Cel mai bun regizor la edi-

ţia din acest an a Festivalului 

de la Cannes, va rula pe ma-

rele ecran la Casa de Cultură 

a Studenţilor din Cluj-Napoca.

Unlimited Summer

TIFF vine şi la tine acasă 

cu 12 fi lme în premieră, dis-

ponibile online pe unlimi-

ted.tiff.ro, pe teritoriul Ro-

mâniei. Unele pot fi  văzute 

doar până pe 1 august, alte-

le vor rămâne în catalogul 

TIFF Unlimited şi le vei pu-

tea vedea oricând, dacă eşti 

abonat. Până în septembrie, 

ai reduceri la abonamente, 

iar dacă eşti în Cluj şi te abo-

nezi până pe 29 iulie, ai ac-

ces la TIFF Unlimited Party 

(joi, 29 iulie, detalii la unli-

mited@tiff.ro). Plus: cele mai 

bune locuri la Casa de Cul-

tură a Studenţilor, Victoria 

şi Florin Piersic, pe întreaga 

durată a festivalului.

Masterclass cu István Szabó și film-surpriză de la Cannes, la TIFF

BOGDAN BUTA  | 
CEO UNTOLD

 „Mulţumim 
Premierului, 
membrilor Guvernului 
şi CNSU, pentru 
încrederea acordată. 
Noile măsuri 
reprezintă 
o dovadă puternică a 
faptului că se doreşte 
repornirea sectorului 
cultural. Sunt convins 
că planul de 
siguranţă, prezentat 
de noi autorităţilor 
este peste orice alt 
eveniment organizat 
până în prezent! Ne 
dorim să devină un 
model la nivel global, 
iar în felul acesta să 
permită, în condiţii 
similare, organizarea 
de evenimente 
în siguranţă 
şi de acum înainte“

Organizatorii festivalului anunţă că pre-
gătesc un nou anunţ de artiști de top, ce 
vor fi  prezenţi la Cluj-Napoca în aceasta 
toamnă. Aceștia se vor alătura artiștilor 
confi rmaţi până în prezent: David 
Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas & 
Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ 

Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi, 
Martin Solveig, The Script, Parov Stelar 
și rapper-ul american TYGA.
UNTOLD 2021 reprezintă un simbol naţi-
onal și internaţional al entertainmentu-
lui, al bucuriei și al distracţiei, în cele 
mai sigure condiţii. Fanii festivalului, ar-

tiștii invitaţi, furnizorii, lucrătorii din in-

dustrie își doresc cu toţii reluarea activi-

tăţii, după o pauză atât de lungă. 

UNTOLD va fi  cu siguranţă exemplul per-

fect prin care ne vom putem bucura, dis-

tra, trăi viaţa pe deplin și în siguranţă.

Noi artiști vor fi anunțați în curând
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Preşedintele Statelor 

Unite ale Americii, 

Joe Biden (foto), acuză 

Rusia că încearcă să per-

turbe alegerile legislative 

din 2022 din Statele 

Unite prin răspândirea 

„dezinformării”, potrivit 

unui discurs rostit 

în faţa serviciilor de 

informaţii, relatează AFP.

„Uitaţi-vă la ceea ce face 

deja Rusia cu alegerile din 

2022 şi dezinformarea. A-

ceasta este o încălcare pur 

şi simplu a suveranităţii noas-

tre”, a afi rmat preşedintele 

Biden în cursul unei depla-

sări la Biroul direcţiei de in-

formaţii naţionale, lângă Wa-

shington, referindu-se la in-

formaţii pe care le primeşte 

pe acest subiect în cursul u-

nei informări zilnice.

Preşedintele american l-a 

criticat şi pe omologul său 

rus Vladimir Putin. Preşe-

dintele rus „are o problemă 

reală, este la conducerea u-

nei economii care are arme 

nucleare şi puţuri cu petrol 

şi nimic altceva”, a menţio-

nat Joe Biden, adăugând: „a-

ceasta îl face şi mai pericu-

los, în opinia mea”.

Preşedintele SUA şi-a ex-

primat, de asemenea, îngri-

jorarea cu privire la intensi-

fi carea atacurilor ciberneti-

ce, inclusiv prin „ransomwa-

re”, care constă în introdu-

cerea în reţele a unui pro-

gram pentru a-i cripta date-

le, cerând apoi o răscumpă-

rare, cel mai adesea în bitco-

in, în schimbul decriptării.

„Dacă ne afl ăm în război, 

într-un adevărat război armat, 

cu o altă mare putere, aceas-

ta va fi  din cauza unui atac 

cibernetic”, a spus preşedin-

tele SUA. În toamna anului 

2022, urmează să aibă loc în 

SUA aşa-numitele alegeri „de 

mijloc de mandat” în care toa-

te locurile din Camera Repre-

zentanţilor şi o treime din lo-

curile din Senat sunt reînnoite.

Joe Biden acuză Rusia 
că intenţionează să perturbe 
alegerile legislative din SUA
Preşedintele SUA a reproşat Rusiei că încearcă să perturbe alegerile 
legislative din 2022 din Statele Unite prin răspândirea „dezinformării”

Evaluarea președintelui american Joe Biden 
conform căreia Rusia nu are nimic altceva în 
afară de petrol și arme nucleare este departe 
de realitate și trădează o cunoaștere insufi ci-
entă a acestei ţări, a reacţionat miercuri 
Kremlinul după o asemenea declaraţie a lide-
rului de la Casa Albă, relatează Reuters.

Biden a făcut marţi aceste remarci în timpul 
unui discurs în care a avertizat că, dacă 
Statele Unite vor ajunge în situaţia unui „răz-
boi real” cu o „mare putere”, aceasta ar pu-
tea fi  rezultatul unui atac cibernetic semnifi -
cativ asupra SUA, el subliniind ceea ce 
Washingtonul vede ca fi ind ameninţări în 
creștere din partea Rusiei și a Chinei.

Biden a mai susţinut că serviciile secrete 
americane sunt superioare celor rusești și 
că președintele rus Vladimir Putin are „cu 
adevărat o problemă”.

„El (Putin) conduce o economie care are 
arme nucleare și zăcăminte de petrol și ni-
mic altceva. Nimic altceva. Economia lor 
este ..., ce ? A opta cea mai mică din lume 

acum, cea mai mare din lume ? El știe că a-
re cu adevărat o problemă, ceea ce în opi-
nia mea îl face chiar și mai periculos”, a es-
timat președintele american.

În replică, purtătorul de cuvânt al 
Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că are 
impresia că președintele Biden, care a ros-
tit acel discurs în timpul unei vizite la 
Oficiul Directorului Informaţiilor Naţionale 
(ODNI), și-a croit mesajul special pentru 
comunitatea de informaţii a SUA și a dorit 
să impresioneze acolo.

„Să pretinzi că nu există nimic altceva în 
Rusia (în afară de petrol și arme nucleare) 
este greșit. Aceasta arată cunoștinţe inco-
recte și o neînţelegere a Rusiei moderne”, 
potrivit oficialului rus.

Cu toate eforturile de normalizare a legături-
lor afl ate în curs, Statele Unite sunt un adver-
sar al Rusiei, a indicat Peskov, care a respins 
și afi rmaţiile lui Biden că Moscova se ames-
tecă deja în alegerile americane de la jumă-
tate de mandat care vor avea loc anul viitor.

Biden: Rusia nu are nimic în afară de petrol şi arme nucleare

Combatanţi ai grupării 

teroriste Stat Islamic 

(SI) pătrund „în mod 

activ” în Afganistan din-

spre Libia şi Siria, după 

ieşirea trupelor interna-

ţionale din această ţară 

central-asiatică, a decla-

rat miercuri ministrul 

apărării rus, Serghei 

Şoigu, informează EFE.

„Desigur, avem mari spe-

ranţe că se va ajunge la un 

anumit consens şi la reconci-

liere interetnică în Afganis-

tan. Dar în acelaşi timp ve-

dem cât de activ intră aici u-

nităţi ale SI din diverse regi-

uni, inclusiv din Siria şi Li-

bia”, a afi rmat Şoigu, citat de 

agenţia ofi cială rusă TASS.

Şoigu a atras atenţia că 

situaţia din Afganistan „se 

deteriorează rapid” şi scapă 

practic de sub controlul au-

torităţilor de la Kabul după 

ofensiva talibanilor în mare 

parte din teritoriu.

Ministrul apărării rus a sus-

ţinut că are loc „un exod ma-

siv” de afgani către Tadjikis-

tan şi Uzbekistan şi că este 

îngrijorătoare „în mod speci-

al consolidarea poziţiilor SI şi 

ale altor organizaţii teroriste 

internaţionale, ceea ce a dus 

la o creştere a ameninţării la 

adresa ţărilor vecine”. „Din 

acest motiv trebuie să recu-

noaştem că misiunea SUA şi 

a NATO în Afganistan a dat 

greş”, a afi rmat el.

„Retragerea grăbită” a con-

tingentelor străine a provo-

cat o creştere bruscă a ten-

siunii politico-militare şi a 

ostilităţilor, a mai apreciat 

ministrul rus, citat de agen-

ţia Interfax. „Totodată, ame-

ricanii sunt mai preocupaţi 

de posibilitatea creării de noi 

rute de tranzit şi de struc-

turi logistice în statele din 

Asia Centrală, de desfăşura-

rea bazelor şi instalaţiilor lor 

militare. Credem că aceasta 

nu va duce la nimic bun, ci 

doar poate duce la o prezen-

ţă pe termen lung a Alianţei 

(Nord-Atlantice) în regiune 

şi la instabilitate suplimen-

tară”, a insistat Şoigu.

Ministrul apărării rus: 
Combatanţi ai SI din Libia 
şi Siria intră în Afganistan

Comisia Europeană a decis 

să nu meargă deocamdată 

mai departe cu măsurile 

legale împotriva Regatului 

Unit în legătură cu imple-

mentarea acordului 

post-Brexit privind Irlanda 

de Nord, în speranţa 

că se vor găsi soluţiile

la problemele restante, 

relatează dpa şi Reuters.

Anunţul de marţi vine în 

contextul în care ministrul bri-

tanic pentru Brexit, David Frost, 

a cerut schimbări semnifi cati-

ve în ce priveşte protocolul re-

feritor la Irlanda de Nord, afi r-

mând că „nu se poate conti-

nua aşa cum este acum”. Frost 

a solicitat o perioadă de „re-

paus”, cu menţinerea actuale-

lor perioade de graţie şi sus-

pendarea acţiunilor legale în-

treprinse de UE împotriva Re-

gatului Unit pe parcursul ne-

gocierii modifi cărilor.

O purtătoare de cuvânt a 

Comisiei Europene a asigu-

rat marţi că, „deşi UE nu va 

renegocia protocolul, suntem 

pregătiţi să abordăm toate 

problemele care apar în im-

plementarea practică a aces-

tuia într-un spirit de bună 

credinţă şi cooperare”.

„Este esenţial să continu-

ăm discuţiile constructive în 

cursul săptămânilor următoa-

re”, a subliniat ea, menţio-

nând că, „în ceea ce priveşte 

cererea de suspendare, Comi-

sia va evalua cu atenţie noi-

le propuneri făcute de Marea 

Britanie, în conformitate cu 

procedurile de consultare ne-

cesare, atât pe plan intern, cât 

şi cu Parlamentul European”.

„În scopul de a oferi spa-

ţiul necesar pentru a refl ecta 

asupra acestor probleme şi a 

găsi soluţii durabile la imple-

mentarea protocolului, am de-

cis ca, în acest stadiu, să nu 

trecem la următoarea etapă a 

procedurii de infringement în-

cepută în martie”, a conchis 

purtătoarea de cuvânt.

O purtătoare de cuvânt a 

guvernului Marii Britanii a spus 

la rândul său că Londra a „pri-

mit un răspuns constructiv din 

partea Comisiei la solicitarea 

unei pauze în ce priveşte aran-

jamentele existente”, reiterând 

că este nevoie de „schimbări 

semnifi cative pentru a asigura 

că protocolul este sustenabil”.

În martie, Comisia Europea-

nă a anunţat că a lansat două 

proceduri pentru încălcarea acor-

dului de Brexit de către Regatul 

Unit, după anunţarea de către 

Londra a unei amânări unilate-

rale a anumitor controale va-

male în Irlanda de Nord.

Protocolul privind Irlanda de 

Nord, inclus în Acordul Brexit, 

reglementează schimburile co-

merciale post-Brexit între Ma-

rea Britanie şi provincia Irlanda 

de Nord şi a fost conceput pen-

tru a proteja principiile Acordu-

lui din Vinerea Mare, din 1998, 

şi pentru a păstra deschisă fron-

tiera dintre Republica Irlanda şi 

provincia Irlanda de Nord prin 

menţinerea regiunii în interio-

rul pieţei unice a UE.

CE nu va merge mai departe 
cu procedurile legale 
împotriva Regatului Unit
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Cum stabileşte motorul 

de căutare online al 

Google ordinea în care se 

afi şează rezultatele căută-

rii lor? Plăţile pot infl uen-

ţa această ordine? Sunt 

două dintre întrebările la 

care utilizatorii trebuie să 

afl e răspunsul chiar de la 

compania Google, consi-

deră Comisia Europeană.

Executivul european şi auto-

rităţile responsabile de coope-

rarea în materie de protecţie a 

consumatorilor au trimis o scri-

soare companiei Google în ca-

re i se solicită să fi e mai trans-

parentă şi să respecte legislaţia 

UE, avertizând-o că în lipsa unui 

răspuns, autorităţile naţionale 

din domeniul protecţiei consu-

matorilor pot decide, în ultimă 

instanţă, să impună sancţiuni.

„Consumatorii din UE nu 

pot fi  induşi în eroare atunci 

când utilizează motoare de că-

utare pentru a-şi planifi ca va-

canţele. Trebuie să le oferim 

consumatorilor posibilitatea 

de a alege pe baza unor infor-

maţii transparente şi imparţi-

ale”, arată comisarul pentru 

justiţie, Didier Reynders.

Astfel, preţurile zborurilor şi 

ale hotelurilor prezentate pe Go-

ogle ar trebui să fi e preţurile fi -

nale şi să includă comisioane 

sau taxe care să poată fi  calcu-

late în mod rezonabil în avans.

În plus, Google ar trebui să 

revizuiască condiţiile standard 

ale Google Store, deoarece Re-

ţeaua de cooperare pentru pro-

tecţia consumatorilor a consta-

tat că, în unele cazuri, există un 

dezechilibru semnifi cativ între 

drepturile comerciantului şi ce-

le ale consumatorului, în detri-

mentul acestuia din urmă.

În plus, atunci când auto-

rităţile pentru protecţia consu-

matorilor raportează conţinu-

turi care încalcă normele de 

protecţie a consumatorilor, Go-

ogle ar trebui să elimine sau 

să blocheze mai rapid accesul 

la astfel de conţinuturi. Bruxel-

les-ul aşteaptă ca Google să ia 

măsurile necesare şi să comu-

nice Comisiei şi autorităţilor 

pentru protecţia consumatori-

lor modifi cările practicilor sa-

le în următoarele două luni.

Comisia va sprijini autori-

tăţile naţionale pentru protec-

ţia consumatorilor în ceea ce 

priveşte evaluarea răspunsu-

lui din partea companiei Go-

ogle, ţinând seama de anga-

jamentele de a-şi modifi ca si-

te-urile web şi serviciile asu-

mate de Google. În cazul în 

care angajamentele asumate 

de Google nu vor fi  conside-

rate sufi ciente, va avea loc un 

dialog ulterior.

Autorităţile naţionale pot 

decide, în ultimă instanţă, să 

impună sancţiuni, se arată 

într-un comunicat.

Google, somată să fie mai transparentă 
şi să respecte legislaţia UE

Facebook pare că nu mai 

este ceea ce era cândva, 

având în vedere că reţeaua 

de socializare nu mai este 

chiar atât de populară. 

La începutul anului, când 

efectele pandemiei încă îşi 

jucau cu brio rolul, tot mai 

puţini utilizatori foloseau 

celebra reţea de socializare.

Atât Facebook precum şi 

celelalte reţele de socializare 

tradiţionale cum ar Twitter, 

nu au mai fost „în vogă” în 

prima parte a anului. Utiliza-

torii au migrat însă spre In-

stagram care a devenit reţea-

ua preferată de social media. 

Creşterea înregistrată a fost 

de 58%, în comparaţie cu ace-

eaşi perioadă a anului trecut.

Acest lucru demonstrează 

faptul că este platforma pre-

ferată de către internauţi a-

tât pentru a comunica, dar şi 

pentru a-şi urmări idolii sau 

a promova brand-uri, după 

cum se arată în studiul celor 

de la Planable. 

Facebook nu mai este 
o reţea atât de populară

La o analiză a celebrei plat-

forme de socializare Facebook 

reiese o scădere de 16 puncte 

procentuale în ceea ce priveş-

te numărul de postări, iar în 

cazul Twitter, acestea au cu-

noscut o scădere de 21 de pro-

cente, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut. Stu-

diul Planable a fosts efectuat 

în cadrul a 87 de ţări cu o aco-

perire de 9.000 de companii.

„Nu este o surpriză faptul 

că Instagram a devenit una din-

tre cele mai populare platfor-

me de socializare pentru 

brand-uri. Cifrele ne arată foar-

te clar acest lucru. De aseme-

nea, ne aşteptăm ca formatul 

video să fi e utilizat tot mai mult 

de către companii pe toate plat-

formele şi să devină tipul de 

conţinut preferat pentru a in-

teracţiona cu fanii.

În acest context, vedem că 

platformele axate pe conţinut 

video, cum ar fi  TikTok, de-

vin un canal principal pen-

tru brand-uri, întrucât reţea-

ua socială a ajuns la peste 1 

miliard de utilizatori activi 

lunar”, a spus Miruna Dra-

gomir, director de marketing 

în cadrul Planable.

O creştere semnifi cativă a 

fost întâlnită în cadrul conţinu-

tului video, arătând o creştere 

procentuală de 17% a numă-

rului de postări per utilizator.

„30% dintre companiile 

cu care lucrăm folosesc con-

ţinut video pe social media 

şi observăm că a devenit o 

parte importantă a strategiei 

lor. Drept urmare, la sfârşitul 

lunii mai, anul acesta, am 

lansat şi funcţionalităţi You-

Tube în cadrul platformei Pla-

nable şi peste 13% din com-

paniile cu care lucrăm şi-au 

conectat deja conturile”, a 

adăugat Miruna Dragomir.

Cum a ajuns Facebook să nu 
mai fie cea mai populară reţea
Reţeaua de socializare Facebook nu mai este ce a fost odată: 
unde s-au mutat banii din online?

Instagram care a devenit reţeaua preferată de social media

În ultimele săptămâni, 

a devenit evident că 

WhatsApp se afl ă, din nou, 

în centrul unui scandal glo-

bal din cauza nivelului de 

securitate pe care îl oferă 

utilizatorilor săi. De această 

dată, problemele nu au mai 

plecat însă de la compania 

mamă, Facebook, ci de la 

Pegasus al celor de la NSO.

Pegasus, o aplicaţie spywa-

re a israelienilor de la NSO, a 

fost folosită fără echivoc în com-

promiterea mai multor smartpho-

ne-uri ale unor oameni impor-

tanţi, de la jurnalişti şi activişti 

până la politicieni importanţi şi 

chiar şefi  de state. Rolul WhatsA-

pp în această ecuaţie este că po-

pulara aplicaţie de chat a fost 

folosită pentru răspândirea in-

fecţiilor cu spyware, iar creato-

rii ei sunt foarte nemulţumiţi de 

imaginea programului.

Pegasus şi WhatsApp

Partea interesantă este NSO 

Group neagă faptul că aplica-

ţia sa Pegasus a fost utilizată 

pentru a sparge telefoanele 

unor personalităţi politice. În 

acelaşi timp, într-un interviu 

acordat celor de la The Guar-

dian, CEO-ul WhatsApp a in-

sistat pe faptul că tot mai mul-

te guverne folosesc softwa-

re-ul de la NSO pentru a ata-

ca opoziţia încă din 2019, in-

clusiv terminalele unor aliaţi 

ai Statelor Unite ale Americii. 

Lista victimelor mai include 

activişti pentru apărarea drep-

turilor omului şi jurnalişti.

Atacurile au devenit atât de 

dese la adresa utilizatorilor im-

portanţi de WhatsApp, încât 

în două săptămâni au fost con-

semnate 1400 de conturi care 

au fost sparte. Acum, Facebook 

a dat în judecată NSO Group 

pentru că a facilitat acele ata-

curi, dar nu este clar dacă se 

va întâmpla vreo ceva.

Datele obţinute pe marginea 

practicilor NSO se potrivesc cu 

descoperirile de acum câţiva 

ani, inclusiv cele din jurul asa-

sinatului jurnalistului saudit Ja-

mal Khashoggi. La momentul 

respectiv, se pare că Pegasus a 

fost utilizat pentru a spiona apro-

ximativ 37 de telefoane ale unor 

apropiaţi ai lui Khashoggi.

Aplicația WhatsApp, 
mai vulnerabilă ca niciodată
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziţionez 
cu credit ipotecar. Tel. 
0743-090771. (13.20)

¤ 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 Griua, 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-

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.

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. 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, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare 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 ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi ni-

sat modern, parcare, preţ 400 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (23.30)

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

¤ 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 seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. 
Detalii 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, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-

formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

Vând Ford FUSION - 
motor 1600 benzină, euro 

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

geamuri electrice, 
inchidere centralizată, 

radio. 
Este echipată cu roți de 

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

km 193.400. 
Pret 2100 euro negociabil. 

Telefon 0748-042003.

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

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut foarte 
veche SINGER, cap de sfi nx, în 
stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-701709 
sau 0727-815927. (7.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu becuri, 
stare bună, la preţ negociabil. 
Detalii la telefon 0742-401019.

¤ Vând frigider WHIRLPOOL, 
nou. Tel. 0745-701709, 
0727-875927. (7.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-265436.

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

MOBILIER

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, culoa-
re vișinie, pat lemn masiv cu la-
dă, culoare albă, dim. 90 x 2000 
și saltea spumă, stare foarte bu-
nă, aproape noi, preț negociabil. 
Pentru informații sunați la tel. 
0740-399822. (1.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând mobilă de dormitor 
din furnic nuc, vechi, dulap cu 
3 uși, pat dublu, noptieră, 
oglindă. Se vând și separat. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
0745-701709 sau 
0727-815927. (7.7)

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

¤ Vând mobilă de bucătărie 
veche, bufet cu vitrină, masă 
cu 4 scaune. Tel. 0745-701709, 
0727-875927. (7.7)

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând dulap de haine cu 2 
uși. Informaţii suplimentare la 
0745-701709 sau 
0727-815927. (6.7)

¤ Vând masă extensibilă pentru 
sufragerie cu 4 scaune tapiţate și 
măsuţă pentru TV. Tel. 
0745-701709, 0727-875927. (7.7)

DIVERSE

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

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (3.7)

¤ 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. (3.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 12.08.2021, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Centură poziționare, 6 buc.; 
Polizor Makita; Betonieră; Mașină 
tăiat gresie, 2 buc.; Aparat sudu-
ră; Nivelă laser; Mașină găurit 
Bosch GBH 2-26 DRE; Mașină gă-
urit Bosch Easy Impact 550; Druj-
ba; Pikamer; Generator curent; 
Capre metalice cu panouri - 5 
buc.; Panouri cofrag - 350 mp, 
bunuri proprietate a debitorului 
SC CIPRIAN FINISAJE SRL. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
C.F.R. pe numele ILIE MIRU-
NA-ANDREEA. O declar nulă.
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

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 15.08.2021, 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.

ACORD DE MEDIU

„C.N.A.I.R. – D.R.D.P. CLUJ“ cu sediul în Cluj - 
Napoca, Str. Decebal, Nr. 128, jud. Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Pod pe DN 1 km 458+872“, în 
comuna Tureni, sat Martinești, nr. F.N. jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, 
în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00, vineri între orele 
9:00 – 12:00 nr.99 și la sediul C.N.A.I.R. - D.R.D.P. CLUJ din 
Cluj - Napoca, Str. Decebal, Nr. 128, jud. Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Cluj în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 14:00, vineri 
între orele 9:00 – 13:00.

ACORD DE MEDIU

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul Modificare și actualizare studiu 
de fezabilitate la obiectivul „pod peste Râul Someşul 
Mic situat pe strada Porţelanului“, Municipiul Cluj-
Napoca (Podul Porțelanului), propus a fi amplasat în 
Municipiul Cluj-Napoca, str.Porțelanului fn,Jud.Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr.99, în zilele de: luni-joi între orele 
09.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 și la sediul 
MUNICIPIULUI Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, 
strada Moților, nr. 3, județul Cluj, respectiv pe pagina 
proprie de internet a Municipiului Cluj-Napoca. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, strada Calea Dorobanților 
nr.99 Jud.Cluj.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Liderplast SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) ), cu sediul în Sat Lita, Comuna Savadisla, Nr. 14A, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2592/2006 și 
având CUI 18890998, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri aparţinând Liderplast SRL:

1. DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA ELECTRONICA 
WIRELESS TR4P 1 BUC – 13.650,00 LEI;
2. MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC – 2.250,00 LEI;
3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC – 2.850,00 LEI;
4. MATRITE 2 BUC – 60,00 LEI;
5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L – 3.150,00 LEI;
6. PACHET STOCURI – 81.478,20 LEI;

PREŢ TOTAL 103.438,20 LEI

La preţurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.08.2021, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9 jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (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 următoarele date de la ora 12.00: 
12.08.2021, 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 
09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021, 30.09.2021, 
respectiv 07.10.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

ANUNŢ PUBLIC

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al Aikon SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) ), cu sediul în Municipiul Dej, Strada Nicolae 
Iorga, Nr. 47, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.  
J12/3912/2008 și având CUI 24528748, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri 
aparţinând Aikon SRL:

NR. crt Denumirea Bunurilor Stoc Preț LEI

1 Nisip 0-4 647 mc 8.214,20

2 Sort 4-8 343 mc 3.919,60

3 Piatra concasata 0-31 45 mc 332,20

4 Piatra concasata 0-63 49 mc 316,8

 TOTAL  12.782,8 LEI

La prețurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 06.08.2021, ora 12.00  
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (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 următoarele date de la ora 12.00: 
13.08.2021, 20.08.2021, 27.08.2021, 03.09.2021, 
10.09.2021, 17.09.2021, 24.09.2021, 01.10.2021, 
respectiv 08.10.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

Abonează-te la

monitorul
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Djokovic, calificat 
fără probleme 
în sferturile 
de finală de la JO

Tenismanul sârb Novak 
Djokovic, liderul mondial și ma-
rele favorit la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo, s-a califi cat cu ușu-
rinţă în sferturile de fi nală ale 
probei masculine de simplu, du-
pă ce a trecut miercuri în două 
seturi, 6-3, 6-1, de spaniolul 
Alejandro Davidovich Fokina, 
6-3, 6-1, informează AFP. 
Djokovic își continuă astfel dru-
mul spre aurul olimpic, singurul 
care îi lipsește din prestigioasa 
sa carieră. În cazul unei victorii, 
jucătorul cu 20 de titluri de 
Mare Șlem ar putea realiza 
Marele Șlem, performanţă care 
în lumea tenisului constă în câș-
tigarea în același an a celor pa-
tru turnee majore și a Jocurilor 
Olimpice. Doar germanca Steffi  
Graf a mai reușit această perfor-
manţă în 1988. În faza urmă-
toare a turneului olimpic, 
Djokovic va juca împotriva japo-
nezului Kei Nishikori, ultimul re-
prezentant al gazdelor după ce 
Naomi Osaka a fost eliminată în 
competiţia feminină.

Claudia Nechita, 
învinsă la puncte în 
sferturile cat. 57 kg

Pugilista română Maria Claudia 
Nechita a fost învinsă la puncte 
de japoneza Sena Irie, cu 3-2, în 
sferturile de fi nală ale cat. 54-57 
kg, miercuri, la Jocurile Olimpice 
de la Tokyo. Claudia Nechita a fă-
cut o primă rundă foarte bună, 
dar numai trei dintre cei cinci ar-
bitri au văzut-o câștigătoare 
(2-3), apoi japoneza a dominat 
repriza secundă, lovind mai clar 
mai ales cu dreapta, primind de-
cizia din partea tuturor arbitrilor, 
pentru ca Nechita, care a încercat 
să recupereze și s-a aruncat în 
luptă, să fi e văzută învingătoare 
de trei arbitri în ultima rundă.
Un singur arbitru a văzut că Irie 
a câștigat toate cele trei repri-
ze, în rest ceilalţi patru i-au 
acordat măcar o repriză român-
cei. Nechita a adus prima victo-
rie boxului feminin românesc la 
Jocurile Olimpice în optimile de 
fi nală, în faţa somalezei Ramla 
Said Ahmed Ali. Claudia 
Nechita va ocupa locul 5 în cla-
samentul fi nal al categoriei. 
România a avut doar doi boxeri 
la Jocurile Olimpice, Cosmin 
Gîrleanu pierzând în primul tur 
la cat. 52 kg, în faţa bulgarului 
Daniel Asenov.

Pe scurt

PUBLICITATE

România a câştigat prima 

medalie de aur la JO Tokyo 

2020, după ce Simona 

Radiş şi Ancuţa Bodnar 

au câştigat titlul olimpic 

la dublu vâsle feminin.

Fanii canotajului românesc 

şi nu numai s-au trezit cu noap-

tea în cap pentru a vedea cum 

Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar 

scriu istorie pentru România 

la Jocurile Olimpice de la Tokyo 

2020. Mari favorite în fi nală, 

cele două şi-au respectat sta-

tutul şi au cucerit titlul olim-

pic fără emoţii.

Echipajul României a înce-

put fi nala la dublu vâsle fe-

minin pe culoarul 4, după ce 

în califi cări şi semifi nale au 

obţinut cei mai buni timpi, fă-

ră ca adversarele să crâcneas-

că. Situaţia s-a repetat şi în fi -

nala de miercuri, începută la 

ora 3:18, când Simona Radiş 

şi Ancuţa Bodnar au făcut o 

cursă perfectă.

În startul cursei de la dublu 

vâsle feminin, echipajul Româ-

niei a pornit perfect, iar la pri-

mul checkpoint avea un avans 

de 1 secundă şi 44 de sutimi 

faţă de Olanda. Cu un stroke 

foarte bun, Simona Radiş şi An-

cuţa Bodnar au continuat să se 

distanţeze faţă de adversare.

La mijlocul cursei, Româ-

nia avea deja un avans con-

fortabil de 3 secunde şi 19 

sutime faţă de Noua Zeelan-

dă şi era clar că Simona Ra-

diş şi Ancuţa Bodnar vor ob-

ţine medalia de aur, prima a 

României la Jocurile Olimpi-

ce de la Tokyo 2020.

Al treilea checkpoint şi ul-

timul a adus din nou confi r-

marea că Simona Radiş şi An-

cuţa Bodnar nu au rival în fi -

nala de la dublu vâsle femi-

nin. România avea un avans 

de 5 secunde faţă de Noua 

Zeelandă, care la fi nal s-a cla-

sat pe locul 2. Ultima poziţie 

a podiumului i-a revenit Olan-

dei, care pe fi nal a sperat la 

medalia de argint.

Primul titlu olimpic 
la dublu vâsle feminin 
după 37 de ani

Simona Radiş şi Ancuţa 

Bodnar au terminat fi nala la 

dublu vâsle feminin cu 

6:41.03, cel mai bun timp ob-

ţinut de un echipaj în istoria 

Jocurilor Olimpice la aceas-

tă probă. În trecut, România 

s-a mai impus o singură da-

tă la dublu vâsle feminin.

La Jocurile Olimpice de la 

Los Angeles 1984, Mărioara 

Popescu şi Elisabeta Lipă cu-

cereau medalia de aur la du-

blu vâsle feminin. La ediţia 

din urmă cu 37 de ani, echi-

pajul României nu a avut ni-

cio emoţie pentru titlul olim-

pic, la fel cum s-a întâmplat 

şi la Tokyo.

Simona Radiş şi Ancuţa 
Bodnar, campioane 
europene în 2021 la 
dublu vâsle feminin

Performanţa de la Tokyo a 

fost anunţată de prestaţiile de 

la Campionatul European din 

aprilie 2021. La Varese, Simona 

Radiş şi Ancuţa Bodnar au cu-

cerit titlul continental la dublu 

vâsle feminin, cu 6:49.84, şi au 

întrecut echipajele din Lituania 

şi Marea Britanie, medaliate cu 

argint, respectiv bronz.

De altfel, la Varese, Simo-

na Radiş şi Ancuţa Bodnar 

şi-au apărat titlul european 

obţinut în octombrie 2020, la 

Poznan, când au câştigat fi -

nala detaşat şi au surclasat 

Olanda şi Franţa.

În 2019, la Campionatul 

Mondial de la Ottensheim, 

Simona Radiş şi Ancuţa 

Bodnar au obţinut medalia 

de argint, fi ind întrecute de 

echipajul din Noua Zeelan-

dă, care acum, la Tokyo, a 

fost învins de România.

Argint în proba 
masculină de patru rame

România a cucerit medali-

ile de argint la Jocurile Olim-

pice de la Tokyo, miercuri, în 

proba masculină de patru ra-

me, prin Mihăiţă Ţigănescu, 

Mugurel Semciuc, Ştefan Be-

rariu şi Cosmin Pascari.

Australia (Alexander Pur-

nell, Spencer Turrin, Jack 

Hargreaves, Alexander Hill) 

s-a impus cu timpul de 5 min 

42 sec 76/100, stabilind cel 

mai bun timp olimpic, între-

rupând seria Marii Britanii, 

care ratează în premieră au-

rul olimpic după 20 de ani.

Tricolorii au încheiat în 5 

min 43 sec 13/100, sosind la 

37/100 de campionii olimpici. 

Cei patru componenţi ai bărcii 

României sunt vicecampioni 

europeni la Varese, anul aces-

ta, şi vicecampioni mondiali la 

Linz, în 2019. Ţigănescu, Bera-

riu şi Pascari sunt şi campioni 

europeni în 2018, la Glasgow.

Bronzul a revenit Italiei (Mat-

teo Castaldo, Marco di Costan-

zo, Matteo Lodo, Giuseppe Vi-

cino), în 5 min 43 sec 60/100.

Britanicii Oliver Cook, 

Matthew Rossiter, Rory Gibbs 

şi Sholto Carnegie, care pe fi -

nalul cursei au deviat de la 

direcţie, fi ind la un moment 

dat aproape de coliziunea cu 

echipajul italian, s-au clasat 

pe locul patru (5:45.78).

Bilanţul canotajului româ-

nesc la Jocurile Olimpice a 

ajuns la 20 de medalii de aur, 

20 de argint şi 9 de bronz.

Bilanţul României la JO de 

la Tokyo a ajuns acum la trei 

medalii, una de aur şi două 

de argint (una obţinută de 

Ana-Maria Popescu la spadă 

individual).

JOCURILE OLIMPICE 2020

Aur și argint la canotaj! 
Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice la dublu vâsle. Argint la 4 rame fără cârmaci.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar, campioane olimpice la dublu vâsle

David Popovici îşi continuă 

povestea de la Jocurile 

Olimpice şi s-a califi cat în 

fi nala de la 100 m liber.

David Popovici confi rmă sta-

tutul de noua stea a nataţiei 

din România şi a obţinut cali-

fi carea şi în proba de 100 m li-

ber. Înotătorul de 16 ani a ob-

ţinut biletul pentru cursa deci-

sivă cu al cincilea cel mai bun 

timp din cele două serii din se-

mifi nale.

După ce România a obţi-

nut aurul la dublu vâsle femi-

nin şi argintul la patru rame 

fără cârmaci, dimineaţa de po-

veste a continuat cu o nouă 

performanţă de marcă pentru 

David Popovici. Sportivul s-a 

califi cat în fi nala de la 100 m 

liber, la o zi după ce s-a cla-

sat pe locul 4 la 200 m liber.

David Popovici a intrat în 

prima serie din semifi nale şi 

şi-a îmbunătăţit timpul din 

califi cări. Marţi, înotătorul ob-

ţinuse califi carea în semifi na-

le cu 48.03, al 8-lea cel mai 

bun timp. În semifi nale, no-

ua stea a nataţiei din Româ-

nia a făcut o cursă mai bună 

şi a intrat în fi nala probei.

În prima serie, David Po-

povici a tras tare să prindă lo-

cul 3, însă Hwang Sun-woo 

(Coreea de Sud) a avut un fi -

nish mai bun. Cu toate aces-

tea, românul a oprit cronome-

trul la 47.72, al 4-lea cel mai 

bun timp din prima serie.

A doua serie nu a fost la fel 

de strânsă, iar Kliment Koles-

nikov (Rusia) a terminat cursa 

în 47.11, record european în 

proba de 100 metri liber. Kyle 

Chalmers (Australia) a obţinut 

al doilea cel mai bun timp în 

seria a doua, însă a intrat în fi -

nală sub David Popovici.

David Popovici va intra din 

nou în bazinul Tokyo Aquatics 

Centre, de această dată joi di-

mineaţă, de la ora 5:37, pentru 

fi nala probei de 100 m liber.

În fi nala probei de 200 m li-

ber, David Popovici s-a clasat 

pe locul 4, la distanţă mică de 

Fernando Scheffer (Brazilia), 

medaliatul cu bronz. Brazilia-

nul a obţinut 1:44.66, în timp 

ce înotătorul de 16 ani a termi-

nat în 1:44.68, la două sutimi 

de o uriaşă performanţă.

David Popovici intră şi în 
proba de 50 metri liber

După fi nala de joi, de la 

100 m liber, David Popovici 

va intra şi în proba de 50 

metri liber. Românul va îno-

ta în sesiunea a 5-a din ca-

lifi cări, programată vineri, 

de la ora 13:00. Semifi nala 

se va disputa sâmbătă, de 

la ora 5:11, în timp ce fi na-

la va avea loc duminică, de 

la ora 4:30.

JO 2020 - Înot: David Popovici, calificat 
în finala probei de 100 m liber

România a ratat califi carea 

în sferturile de fi nală ale 

turneului masculin de fot-

bal din cadrul JO, după 

ce a terminat la egalitate 

cu Noua Zeelandă, 0-0.

Tricolorii erau obligaţi să 

câştige pentru a se califi ca mai 

departe, după 1-0 cu Hondu-

ras şi 0-4 cu Coreea de Sud, 

dar nu au reuşit acest lucru, 

în faţa unei echipe foarte bine 

organizate şi superioară din 

punct de vedere fi zic.

Echipa antrenată de Mirel 

Rădoi a arătat mai bine decât 

în partidele precedente, dar a 

fost lipsită de şansă.

Selecţionata a României a re-

venit la Jocurile Olimpice după 

o pauză de 57 de ani, încheind 

pe locul al treilea în grupă, la e-

galitate cu Noua Zeelandă, dar 

având un golaveraj mai slab.

România a ratat calificarea 
în sferturile de finală, după 
0-0 cu Noua Zeelandă
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