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Guvernul le oferă părinților bani dacă școala copilului își suspendă cursurile
Ministerul Educaţiei şi Cerce-

tării nu a stabilit cu exactitate mo-
dul în care se va desfăşura anul 
şcolar 2020-2021, programat să în-
ceapă în data de 14 septembrie. 
Sunt luate, însă în calcul trei sce-
narii principale, iar decizia sus-
pendării cursurilor ar urma să ră-
mână la latitudinea fi ecărei uni-
tăţi de învăţământ în parte. Dacă 
se va ajunge într-o astfel de situ-
aţie, părinţii nevoiţi să rămână 
acasă cu copiii vor avea parte de 
un sprijin fi nanciar, urmând să 
primească 75% din salariu, aşa 
cum s-a întâmplat şi în perioada 
stării de urgenţă.

„În perioada stării de urgenţă, 
a existat o formă de sprijin a fa-

miliilor cu copii. Pe perioada în 
care au fost suspendate cursurile 
şcolare, un părinte, la alegere, a 
avut posibilitatea să stea acasă, 
într-un fel de concediu, să spun, 
plătindu-i-se 75% din salariul său. 
Şi pentru începerea şcolii vom lua 
o măsură similară. Măsura, în 
schimb, va fi  fl exibilă, pentru că 
situaţia epidemiologică fi ind dife-
rită de la localitate la localitate, 
nu va fi  o măsură generală, aşa 
cum a fost, (…) va fi  o măsură lo-
cală. Dacă într-o şcoală avem ca-
zuri şi se închide şcoala 14 zile, 
toţi părinţii elevilor din şcoala re-
spectivă vor primi, pe perioada 
suspendării cursurilor, să zicem 
de 14 zile, acea formă de sprijin 

de 75%”, a declarat premierul Lu-
dovic Orban.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, 
Monica Anisie, a spus că prezenţa 
elevilor la şcoală este obligatorie în 
scenariul verde. La fel, şi în scena-
riile galben şi roşu şcoala online es-
te obligatorie. Totodată, ministrul a 
explicat care este mecanismul de-
ciziei în privinţa alegerii unui din-
tre scenariile propuse de autorităţi 
– verde, galben sau roşu.

„Decizia este una descentraliza-
tă. Este la nivelul localităţii. Prin ur-
mare, unitatea de învăţământ ştie 
cel mai bine care este situaţia şi din 
punct de vedere al infrastructurii, 
dar şi din punct de vedere al îmbol-
năvirilor. De aceea s-a luat decizia 

descentralizării. Prin urmare, în ca-
drul Consiliului de Administraţie al 
unităţii de învăţământ, se stabileşte 
care este scenariul după care se va 
transmite către Inspectoratele Şcola-
re Judeţene care împreună cu Direc-
ţia de Sănătate Publică analizează 
situaţia şi din punct de vedere epi-
demiologic, dar şi din punct de ve-
dere aceea ce şcoala decis în Consi-
liul de Administraţie şi împreună în 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii 
de Urgenţă vor lua decizia suspen-
dării cursurilor. De altfel, dacă ne 
amintim, am mai experimentat situ-
aţii în care au fost suspendate cur-
surile fi e din cauza viscolului, fi e 
atunci când am avut gripa sezonie-
ră”, a spus Monica Anisie.
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Șobolani și mizerie în subsolul 
Clinicii de Neurologie

Purtarea măștii în aer liber 
devine obligatorie

Prințul Charles de Wales, 
ambasadorul turismului local

Imagini terifiante surprinse în subsolul 
spitalului de pe strada Victor Babeș, la doar 
câțiva pași de „inima” Clujului.  Pagina 3

Începând de sâmbătă, clujenii vor fi nevoiţi 
să poarte masca de protecţie și în anumite 
spaţii deschise.  Pagina 6

Dacă Ministerul Turismului nu este în stare 
să o facă, prințul Charles îndeamnă românii 
să-și redescopere țara minunată.  Pagina 2
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Cetatea Ciorii, perla uitată a Transilvaniei

Un cartier întreg va fi construit de la zero, la marginea Clujului
Peste 4.000 de apartamente „răsar” pe un teren de 34 ha în zona Dealului Borzaș. Pagina 5

Moștenirea lăsată de marele arhitect clujean Kós Károly în micuțul sat sălăjean Stana este un obiectiv 
ce merită văzut măcar o dată în viață de oricine care iubește câtuși de puțin Transilvania.  Pagina 7
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Situația epidemiei de coronavirus

57.895 de persoane infectate la nivel național

1.319.369 de teste prelucrate

458 pacienți la Terapie Intensivă

1.368 cazuri confi rmate la Cluj

28.992 vindecați

2.566 decese
*până la închiderea ediției
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 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) 
0264-452.190
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 Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

METEO

180/290C
Variabil

210/280C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/30° Variabil

20°/30° Variabil

18°/28° Variabil

20°/29° Variabil

20°/28° Variabil

21°/29° Variabil

19°/28° Soare

21°/29° Variabil
19°/26° Variabil

15°/22° Variabil

19°/24° Variabil

17°/24° Înnorat

18°/25° Înnorat

15°/22° Variabil

17°/24° Variabil

17°/24° Ploaie
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

7 august

1864: Înfi ințarea Primăriei 
București. Primul primar ales 
a fost Barbu Vlădoianu.

2005: Un grup de spărgători 
din Brazilia au săpat un tunel 
lung de 78 de metri spre Banca 
Centrală din Fortaleza. Au ex-
tras de acolo cinci containere 
pline cu bancnote de câte 50 de 
reali, cu o valoare estimată de 
70 de milioane de dolari. Hoții 
au reușit să păcălească sisteme-
le de alarmă și senzorii băncii, 
rămânând nedescoperiți până 
în dimineața zilei de luni, 8 au-
gust, atunci când s-a redeschis 
banca. Autoritățile au recuperat 
doar o parte din întreaga sumă

8 august

1946:  România a fost invita-
tă ofi cial, de către Guvernul 
francez, să participe la 
Conferința de Pace de la Paris.
1963: România semnează 
„Tratatul privind încetarea 
experiențelor nucleare în atmo-
sferă, în spațiul cosmic și sub a-
pă”, încheiat la 5 august între 
SUA, Marea Britanie și URSS.

9 august

1974:  În urma scandalului 
Watergate, Richard Nixon a 
demisionat din funcția de 
președinte al Statelor Unite. 
Vicepreședintele Gerald Ford 
devine președinte.

190/280C
Înnorat
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TURDA
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DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

19°/29° Variabil

20°/30° Variabil

18°/29° Variabil

20°/30° Înnorat
17°/26° Înnorat
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În contextul pandemiei de 

coronavirus, prinţul Charles 

încearcă să convingă româ-

nii să redescopere ţara lor 

minunată şi să-şi petreacă 

vacanţa în România.

„De-a lungul anilor, de la 

prima mea vizită cu peste 20 

de ani în urmă, am ajuns să 

cunosc şi să apreciez atât de 

multe în România: moştenirea 

ei istorică excepţională şi neîn-

trecuta ei biodiversitate, întin-

sele ei păduri mixte şi încântă-

toarele ei privelişti. Am vizitat 

multe locuri, dar încă sunt mul-

te altele pe care-mi doresc să 

le explorez”, mărturiseşte Char-

les, într-un clip de promovare 

a turismului local.

„România este o ţară uimi-

tor de diversă, de la Delta Du-

nării, cea mai mare şi mai săl-

batică zonă umedă a Europei, 

la pădurile, izvoarele şi mănăs-

tirile Bucovinei, Moldovei şi 

Maramureşului, colinele Apu-

senilor sau întinderile nelocu-

ite ale Harghitei, colecţiile ne-

preţuite din muzeele Bucureş-

tiului sau frumuseţea sălbatică 

a defi leului Porţile de Fier, cas-

telele, munţii şi satele săseşti 

ale Transilvaniei sau văile re-

trase ale Banatului şi Crişanei”, 

afi rmă prinţul de Wales.

România, un colţ 
deosebit al Europei

Prinţul Charles spune că, 

în timp ce peste tot în lume, 

ţările şi-au închis graniţele şi 

oamenii au fost nevoiţi să pu-

nă capăt călătoriilor, industria 

turismului suferă din plin. 

Odată cu restricţiile severe de 

călătorie, oamenii au ocazia 

să redescopere ţara în care 

trăiesc – „să-şi redescopere 

rădăcinile” –, fi ind convins că 

românii vor avea motive să 

fi e mândri de ţara lor.

„Moştenirea istorică a Ro-

mâniei se întinde în trecut pâ-

nă la fortăreţele dacilor şi ce-

tăţile greceşti Histria şi Arga-

mum. O atât de bogată diver-

sitate naturală şi culturală reu-

nită sub acelaşi drapel este re-

marcabilă şi este una din ca-

racteristicile care fac din Româ-

nia acest colţ deosebit al Euro-

pei. Remarcabilă în aceeaşi mă-

sură este hotărârea poporului 

român de a-şi conserva şi pro-

teja patrimoniul, de a nu lăsa 

să se piardă meşteşugurile şi 

tradiţiile şi de a păstra ce e mai 

bun din trecut pe măsură ce 

construieşte un viitor mai se-

nin”, continuă prinţul Charles.

Prinţul Charles: 
„Redescoperă România, 
fi i mândru de ea!”

„Mă bucură nespus că nu-

meroasele comori ale Români-

ei ajung să fi e cunoscute şi 

apreciate de tot mai mulţi oa-

meni. Anul acesta, trăim cu to-

ţii momente de profundă schim-

bare, în care vieţile noastre au 

fost bulversate de prima pan-

demie majoră din istoria con-

temporană. Este o perioadă de 

imensă incertitudine şi teamă, 

nu doar pentru siguranţa celor 

din jurul nostru, a prietenilor 

şi familie noastre, ci şi pentru 

viitoarea bunăstare şi mijloa-

cele de trai ale atâtor oameni”, 

mai spune Charles.

În fi nalul mesajului său, 

prinţul îndeamnă românii 

să-şi (re)descopere ţara şi să 

fi e mândri de natura, fauna 

sălbatică, gastronomia, tra-

diţiile şi cultura ei. Realiza-

torul fi lmului, Charlie Ottley, 

care a spus în trecut că „iu-

beşte România mai mult de-

cât orice ţară din lume”, a în-

tărit acelaşi mesaj. El a făcut 

un apel către români să îşi 

petreacă vacanţele în ţară, să 

descopere România, să chel-

tuiască banii aici, nu în stră-

inătate, pentru că în acest fel 

vor susţine turismul intern şi 

vor oferi şansa la noi locuri 

de muncă.

Charles, ambasadorul 
turismului în România!
Ce nu reușește Ministerul Turismului, o face prințul de Wales! 
Charles, cea mai bună reclamă pentru turismul românesc.

Mare iubitor al Transilvaniei, prințul Charles de Wales încurajează românii să redescopere țara lor, 
afi rmând că turismul domestic are un potențial enorm

PRINȚUL CHARLES DE WALES

 „România ocupă un loc deosebit în 
inima mea. Îl număr printre strămoșii 
mei pe Vlad Țepeș, ceea ce ar putea 
explica de ce la fi ecare vizită, o parte 
din mine se simte acasă. Voi 
continua, atât cât mă țin puterile, să 

pledez pentru importanța protejării și 
celebrării comorilor unice ale 
României, a satelor, a clădirilor 
istorice, a tradiției culinare și a 
prețioasei biodiversități, a faunei 
sălbatice și a pădurilor maiestuoase.“
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Cluj-Napoca a ajuns 

în fi nala competiţiei 

pentru tilul de „Capitală 

Europeană a Inovării 

2020”, alături de metropo-

le precum Milano, 

Viena sau Valencia.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a 

declarat surprins de intrarea 

în fi nală a Oraşului Comoa-

ră, încă de la prima partici-

pare la competiţie, spunând 

că acest loc este „o recunoaş-

tere a generaţiei tinere de clu-

jeni” din domeniile cercetă-

rii şi IT, dar şi a strategiei de 

dezvoltare a municipiului.

„Nu mă aşteptam să ajun-

gem de la prima depunere 

de candidatură pentru acest 

titlu, e un lucru care ono-

rează Clujul, e o recunoaş-

tere a generaţiei extraordi-

nare de tineri din domeniul 

cercetării, inovării, IT-ului 

din Cluj-Napoca. E o dova-

dă a faptului că strategia 

oraşului a fost corectă când 

am pus accent pe economia 

cunoaşterii, adică pe ce în-

seamnă IT şi inovare, pe lo-

curile de unde vor veni ce-

le mai bine plătite slujbe şi 

de unde vin şi slujbele vii-

torului. Această calificare în 

finală alături de Viena, Va-

lencia sau Milano pune Clu-

jul într-o «Ligă a Campioni-

lor» în Uniunea Europeană 

şi un brand nou alături de 

«Capitala Europeană a Tine-

retului», pe care deja am de-

ţinut-o. Această calificare în 

finală pune Clujul pe o har-

tă extrem de cunoscută în 

Europa şi în lume”, a decla-

rat Emil Boc joi, la un post 

local de radio.

Meritul, în primul rând 
al clujenilor!

Edilul a spus că prinici-

palele benefi cii pe care ora-

şul le va avea ca urmare a 

intrării sale în fi nala compe-

tiţiei sunt atragerea de in-

vestitori, care vor genera lo-

curi de muncă mai bine plă-

tite. Emil Boc a mai adăugat 

că meritul le aparţine în pri-

mul rând clujenilor şi abia 

apoi administraţiei locale.

„Această performanţă se 

va regăsi în continuare în in-

vestiţii mai multe, în locuri 

de muncă mai bine plătite la 

Cluj, prin atragere de inves-

titori străini, de atragere de 

fonduri europene, pentru că 

atunci când ajungem acolo 

înseamnă că am depăşit niş-

te bariere şi eşti într-o ligă, 

aşa cum este şi la fotbal. E 

OK, meritul Primăriei că a re-

uşit să pună cap la cap o stra-

tegie, să unească actorii im-

portanţi din oraş, să îi susţi-

nă, să atragem fonduri euro-

pene şi că creăm cadrul pen-

tru ca acest lucru să se dez-

volte, dar meritul este în pri-

mul rând al clujenilor, că sun-

tem acolo”, a afi rmat prima-

rul Clujului.

Ce şanse are Clujul 
să câştige titlul?

Emil Boc consideră că ti-

tlul de „Capitală Europeană a 

Inovării 2020” şi marele pre-

miu de 1 milion de euro sunt 

greu de obţinut, însă ceea ce 

contează este că „Clujul a 

ajuns în fi nală”.

„E foarte greu să câştigi o 

asemenea competiţie, dar sun-

tem în fi nală, suntem acolo 

deja, în Liga Campionilor. Prin 

ajungerea în fi nală, eu consi-

der că obiectivul oraşului es-

te îndeplinit. Dacă, Doamne 

ajută, mergem şi mai depar-

te, este un lucru extraordinar. 

Suntem la prima participare, 

singurul oraş din România şi 

din Europa de Est care a ajuns 

acolo, fapt care spune ceva 

despre oraş şi despre oame-

nii lui. Clujenii merită o ase-

menea recunoaştere, mă uit 

zilnic la atitudine, la compor-

tament, la reuşite şi avem pe 

toate planurile: în educaţie, 

că e bacalaureat, că e capaci-

tate, la realizările artidstice. 

TIFF este primul festival care 

se ţine în pandemie în Euro-

pa, dacă ne uităm la fotbal, 

vedem că CFR Cluj e din nou 

campioană”, a spus edilul.

Emil Boc, surprins de calificarea în finala competiţiei 
„Capitala Europeană a Inovării”: „Meritul este al clujenilor!”

Cluj-Napoca (România)

Espoo (Finlanda)

Gent (Belgia)

Groningen (Regatul Ţărilor 
de Jos)

Helsingborg (Suedia)

Leeuwarden (Regatul Ţărilor 
de Jos)

Leuven (Belgia)

Linz (Austria)

Milano (Italia)

Reykjavik (Islanda)

Valencia (Spania)

Viena (Austria)

Finaliştii ediţiei 
din acest an sunt 
(în ordine alfabetică)

Sindicatul Independent 

al Aeroportului 

Internaţional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca a 

anunţat, joi, că angajaţii 

vor purta banderole albe 

în semn de protest.

Conform Hotărârii Consiliu-

lui Judeţean (CJ) Cluj nr. 113 

din 2020, o parte din parcarea 

exploatată de către societatea 

GOTO Parking a fost dată în ad-

ministrarea Aeroportului din 

Cluj-Napoca, cu destinaţie par-

care auto. Sindicaliştii afi rmă că 

fac toate demersurile necesare 

pentru a pune în aplicarea Ho-

tărârea CJ Cluj.

Sindicaliştii amintesc că, prin 

contractul de concesiune lucrări 

publice, încheiat între SC GOTO 

Parking SRL şi Consiliul Jude-

ţean Cluj, este prevăzută obli-

gaţia de a asigura cu titlu gra-

tuit un număr de 100 de locuri 

de parcare pentru angajaţii Ae-

roportului, motiv pentru care 

promit că vor face toate demer-

surile necesare pentru obţine-

rea acestora.

Astfel, până la rezolvarea 

acestei situaţii, angajaţii Aero-

portului Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj RA vor purta o ban-

derolă albă pe braţ, în semn de 

protest, anunţă sindicaliştii, prin 

preşedintele Sindicatului Inde-

pendent, Ana-Maria Creţu. Re-

amintim, că CJ Cluj aprobase, 

în 28 mai, Hotărâre privind da-

rea în administrarea Aeroportu-

lui a zonei de vest a parcării.

GOTO Parking 
nu renunţă la parcarea 
de la Aeroportul Cluj

În luna iunie, fi rma GOTO 

Parking a depus o cerere de sus-

pendare la Tribunalul Bucureşti 

a Hotărârii nr. 113 din 28 mai 

2020, arătând că transmiterea 

în administrarea Aeroportului 

un număr de 287 de locuri ar 

atrage diminuarea semnifi cati-

vă a veniturilor fi rmei, care ar 

duce la imposibilitatea continu-

ării activităţii.

În replică, Consiliul Judeţean 

a precizat că locurile de parca-

re aferente terenului liber de 

construcţii destinat viitorei par-

cări etajate au fost exploatate în 

mod ilegal de GOTO Parking, 

după pronunţarea Deciziei 

4497/2018 a Curţii de Apel Cluj, 

prin care era reziliat contractul 

pentru parkingul supraetajat şi 

pentru hotelul de 4 stele, rămâ-

nând în vigoare din contractul 

de concesiune nr. 29/17.08.2010 

doar partea din contract cu pri-

vire la parcarea de la sol.

Angajații Aeroportului Cluj 
intră în grevă japoneză

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În subsolul clădirii învechi-

te a Clinicii de Neurologie 

din cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca colcăie mize-

ria, mucegaiul şi şobolanii.

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a efec-

tuat, miercuri după-masă, o 

vizită la Clinica de Neuro-

logie a Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca. Imaginile sur-

prinse de candidatul Alian-

ţei USR-PLUS la Primăria 

municipiului Cluj-Napoca 

arată, pe lângă mizeria de 

nedescris, un câine vaga-

bond şi saltele mucegăite, 

iar în subsolul insalubru mi-

şună şobolanii.

„Tot acolo, a primit spaţiu 

de depozitare o fi rmă de cu-

răţenie care are grijă inclusiv 

de secţia de Neurochirurgie a 

celebrului medic Ştefan Flori-

an. Vă imaginaţi ce curăţenie 

se face în pavilioanele 1, 5 şi 

7 cu instrumente de curăţenie 

care sunt depozitate în subso-

lul cu şobolani?”, se întreabă 

Emanuel Ungureanu.

„Sunt şobolani, 
asta e problema aici! 
Şobolan mare-mare!”

Parlamentarul clujean susţi-

ne că a primit sesizarea în ur-

mă cu câteva zile, când angaja-

tele de la curăţenie văzuseră un 

şobolan. El afi rmă că angajaţii 

clinicii au sesizat conducerea 

Spitalului Clinic Judeţean de Ur-

genţă (SCJU) din Cluj-Napoca 

şi spune că responsabilitatea ca-

de pe umerii managerului SCJU 

Cluj, Petru Şuşca.

„Sunt şobolani, asta e pro-

blema aici. Uitaţi, aici a fugit, 

într-o dimineaţă, când am ve-

nit la lucru. Şobolan mare-ma-

re! Aici sunt materialele care au 

fost aduse după ce au fost schim-

bate pe secţii. Noi mergem şi 

facem curăţenie pe Neurochi-

rurgie pe pavilioanele 1, 5 şi 7”, 

a mărturisit o angajată, în ima-

ginile video transmise live, pe 

Facebook, de Ungureanu.

El spune că situaţia este si-

milară şi la secţia de Anatomo-

patologie, unde personalul este 

nevoit să lucreze într-un beci 

plin de mucegai. De asemenea, 

Ungureanu acuză că saltelele 

mizere, infectate, sunt acolo de 

ani de zile, iar gunoiul şi muce-

gaiul au peste 100 de ani – cam 

tot cât are şi clădirea învechită.

Emanuel Ungureanu: 
„Am intrat în politică să 
lupt cu mizeria din spitale!”

„Suntem în Cluj-Napoca, la 

500 de metri de Primărie, pri-

viţi în ce hal arată clădirea! Aici 

este subsolul plin de şobolani. 

Repet, Cluj-Napoca, strada Vic-

tor Babeş, pavilionul central, 

secţia de Neurologie, la subsol 

colcăie de şobolani şi mizerie”, 

a declarat Ungureanu, precizând 

că cele trei angajate de la sub-

solul insalubru ar fi  fost certa-

te pentru că i-au permis să in-

tre şi să fi lmeze.

„Am intrat în politică să 

lupt împotriva mizeriei din 

spitale, cea umană şi cea fi -

zică, azi au început să se miş-

te lucrurile, se scoate gunoiul 

din curtea Spitalului Judeţean 

Cluj, zona Victor Babeş. Fac 

ce am promis, strig cu toată 

puterea că oraşul meu meri-

tă mai mult, merită spitale 

construite de la zero şi mana

geri de spitale profesionişti”, 

este de părere Ungureanu.

„Puteţi privi adevărul, puteţi 

să îmi fi ţi alături în lupta mea, 

sau puteţi să vă minţiţi că la Cluj 

este totul minunat şi să toleraţi 

în continuare mizeria incredibi-

lă! Eu am ales să iubesc Clujul 

cu ochii deschişi şi să lupt cu ma-

fi a din sistemul sanitar!”, mai 

spune parlamentarul clujean, can-

didatul Alianţei USR-PLUS la Pri-

măria municipiului Cluj-Napoca.

Șobolani și mizerie în subsolul 
Clinicii de Neurologie din Cluj!
Imagini de groază: saltele mizere și infectate, gunoi și mucegai în beciul clădirii de pe strada Victor Babeș. 
Deputatul Emanuel Ungureanu: „Strig cu toată puterea că orașul meu merită mai mult!”

Imagini interzise cardiacilor surprinse de deputatul Emanuel Ungureanu în subsolul Clinicii de Neurologie
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Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj a 

decis impunerea obligativi-

tăţii purtării măştii 

şi în spaţii publice deschise, 

în anumite situaţii.

Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă (CJSU) Cluj 

a decis, miercuri seară, institu-

irea obligativităţii purtării măş-

tii, pentru toate persoanele cu 

vârsta de peste 5 ani, la eveni-

mentele culturale, ştiinţifi ce sau 

artistice organizate în aer liber, 

la serbările publice, pelerinaje 

sau adunări religioase – indife-

rent de oră.

„CJSU a decis în această sea-

ră (miercuri – n.r.) ca începând 

cu data de 8 august 2020, ora 

00:00, pe întreg teritoriul jude-

ţului Cluj, se instituie obligati-

vitatea purtării măştii de protec-

ţie de către toate persoanele cu 

vârsta de peste 5 ani, astfel în-

cât să acopere nasul şi gura, la 

întruniri de natura activităţilor 

culturale, ştiinţifi ce, artistice sau 

de divertisment organizate în 

spaţii publice deschise, în zone 

în care se desfăşoară serbări pu-

blice sau pelerinaje şi adunări 

cu caracter religios. Orarul de 

aplicabilitate este 0-24, pe toa-

tă durata stării de alertă”, a trans-

mis prefectul judeţului Cluj, Mir-

cea Abrudean.

Remintim, în acest context, 

că în data de 15 august va fi  

hramul Mănăstirii Nicula, Ador-

mirea Maicii Domnului, cu pri-

lejul căruia an de an mii de cre-

dincioşi merg în pelerinaj la lă-

caşul sfânt să se roage, eveni-

ment care a fost avut în vedere 

de autorităţi în luarea acestei 

decizii. De asemenea, localită-

ţile din judeţul Cluj vor trebui 

să inventarieze, până luni, 10 

august, toate spaţiile de tip pie-

ţe, târguri şi bazaruri şi să le co-

munice comitetului, pentru in-

stituirea unor măsuri suplimen-

tare şi în aceste zone.

Deocamdată, purtarea 
măştii este obligatorie 
doar în zonele 
cu mare expunere

„La Cluj, lucrurile stau al-

tfel decât în restul ţării, acesta 

este şi motivul pentru care nu 

am considerat necesar să ex-

tindem aria de a obligativitate 

a purtării măştii. Am conside-

rat că vom lua aceste decizii 

etapizat, în funcţie şi de cifre-

le pe care le avem. Dacă cifre-

le vor evolua negativ şi dacă 

vom considera necesar, putem 

extinde această obligativitate”, 

a precizat prefectul Mircea Abru-

dean, joi dimineaţă, la un post 

local de radio.

Deocamdată însă, masca va 

fi  obligatorie doar la evenimen-

tele culturale, religioase sau de 

altă natură care au loc în spa-

ţiile publice deschise. La rân-

dul său, Mircea Abrudean a 

reiterat că obligaţia purtării 

măştii faciale nu se impune în 

toate spaţiile deschise din ju-

deţ, ci doar în zonele conside-

rate cu cea mai mare expune-

re, având la dispoziţie anche-

tele epidemiologice.

„Vorbim de toate evenimen-

tele care se desfăşoară în spaţi-

ile publice deschise, evenimen-

te culturale, ştiinţifi ce, de diver-

tisment şi cele cu caracter reli-

gios, pelerinaje şi alte adunări 

cu caracter religios. În acest mo-

ment, acestea au fost conside-

rate prioritare, urmând ca până 

săptămâna viitoare Comitetele 

Locale pentru Situaţii de Urgen-

ţă să identifi ce toate zonele cu 

potenţial risc din categoria pie-

ţelor, târgurilor de produse şi de 

animale şi a pieţelor de tip ba-

zar permanente şi temporare, 

pe care să ni le comunice în ve-

derea obligativităţii purtării măş-

tii şi în aceste zone, dacă vom 

considera”, a adăugat prefectul 

judeţului Cluj.

De sâmbătă, masca devine obligatorie 
la Cluj în unele spații deschise!
Prefectul Mircea Abrudean: „Dacă cifrele vor evolua negativ, putem extinde obligativitatea purtării măștii!”

Masca de protecţie devine obligatorie în mai multe spaţii deschise şi în judeţul Cluj

În cazul nerespectării noii măsuri impuse la nivel judeţean, clujenii ris-
că amenzi usturătoare. Mai precis, amenda pentru nepurtarea măștii 
variază între 500 și 2.500 de lei, valori stabilite prin Legea 55/2020 
privind starea de alertă. Jumătate din valoarea amenzii poate fi  plăti-
tă în 15 zile de la comunicarea procesului verbal de contravenţie. 
Până la închiderea ediţiei, aproape jumătate din judeţele ţării au im-
pus obligativitatea purtării măștii în spaţii publice aglomerate. Printre 
acestea se numără și Prahova, Constanţa sau București.

Până joi, 6 august, pe teritoriul României, au fost confi rmate 57.895 
de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 
28.992 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi și 5.639 de pacienţi 
asimptomatici au fost externaţi la 10 zile după depistare. În urma tes-
telor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înre-
gistrate 1.345 cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, 
acestea fi ind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Amenzi usturătoare 
pentru cei care nu poartă masca
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Un ansamblu imobiliar 

imens va fi  construit la 

marginea municipiului 

Cluj-Napoca, pe o suprafa-

ţă de peste 34 de hectare.

Este vorba despre un mi-

ni-cartier privat, care ur-

mează să fie construit eta-

pizat în zona Dealului Bor-

zaş, din cartierul Someşeni, 

pe strada Moş Ion Roată, în 

vecinătatea cimitirului-parc 

amenajat de Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Pro-

iectul a fost iniţiat prima 

oară în urmă cu peste 10 

ani, fiind autorizat de Pri-

mărie, însă nu a mai fost 

realizat. El vizează un te-

ren de peste 34 de hectare, 

pe care investitorii vor să 

ridice, etapizat, mai multe 

blocuri, însumând peste 

4.000 de apartamante.

În prima etapă se va 
construi un asamblu 
pe 4,5 ha, dar şi o creşă

Prima etapă vizează ame-

najarea a aproximativ 4,5 

hectare din teren, pe care se 

propune construirea mai mul-

tor imobile de 10 etaje plus 

mansardă retrasă, dar şi a u-

nei creşe, pe care investito-

rul o va oferi Primăriei. A-

ceasta a fost o condiţie im-

pusă pentru primirea avizu-

lui Comisiei Tehnice de Ame-

najare a Teritoriului şi Urba-

nism Cluj-Napoca.

„Este un proiect pe ani mul-

ţi, din care au venit cu o su-

prafaţă mică acum, de câteva 

hectare. E o suprafaţă mare, 

dar e încă în prima etapă, să 

facă pe câteva hectare o pro-

punere. Am discutat de mai 

multe ori în Comisie, am fă-

cut cerinţe. I-am spus: «nu vii 

până nu asfaltezi, nu vii pâ-

nă nu ai creşă, şcoală, grădi-

niţă, nu vii până nu ai centru 

de cartier, drumurile stabilite 

asfaltate». S-au stabilit condi-

ţiile, în principiu şi acum es-

te în faza de dezbatere publi-

că, din câte îmi amintesc”, a 

declarat primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Este o investiţie pe ter-

men lung, nu e ceva imedi-

at, care o să urmeze. Sunt 

multe hectare de teren din 

care s-a decupat o primă par-

te, s-a făcut un plan de asam-

balu despre tot ce înseam-

nă, pentru că trebuie să sta-

bilim anumite condiţii. Acum, 

în prima etapă, faci creşă, 

apoi, când te dezvolţi mai 

departe, faci grădiniţă, apoi 

şcoală, parcuri. Punctual, pe 

măsură ce se construiesc cre-

şa şi celelalte, se fac şi locu-

inţe, parcuri, centru de car-

tier. În 20 de minute pe jos 

trebuie să existe cele mai im-

portante utilităţi de care ai 

nevoie: şcoală, creşă, grădi-

niţă, magazin, parc, să nu 

fi i nevoit să mergi în centru 

în parc, sau în baza sporti-

vă”, a declarat Emil Boc, joi, 

la un post de radio local.

Legătură cu 
Centura Metropolitană

Ansamblul va benefi cia de 

mii de locuri de parcare, dar 

şi de ample spaţii verzi, cu o 

zonă de apă şi amfi teatru. Ac-

cesul auto se va face de pe 

strada Moş Ion Roată, după 

ce aceasta va fi  modernizată. 

Totodată, „există o posibilita-

te de legatură cu inelul sudic 

al centurii, respectiv tronso-

nul Someşeni-Borhanci”, ara-

tă proiectanţii. Benefi ciarii 

proiectului sunt fi rmele Real-

topfarma SA (Bucureşti) şi 

Merlin Construcţii SRL 

(Cluj-Napoca).

Cartier construit de la zero, la marginea Clujului.
Peste 4.000 de apartamente vor apărea pe un teren 
de 34 de hectare în Dealul Borzaş, Someșeni.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

anunţă mai multe investi-

ţii în cartierul Iris, după 

ce ani la rând, această 

zonă din oraş a fost lăsată 

de izbelişte de adminis-

traţia locală.

Amenajarea unui centru 

de cartier, introducerea au-

tobuzelor dedicate pentru 

elevi şi modificări în trafic 

sunt doar câteva dintre 

obiectivele enumerate de 

primarul Emil Boc privind 

cartierul Iris.

Întrebat în cadrul unei 

emisiuni radio dacă s-ar pu-

tea realiza desfiinţarea par-

cărilor de pe strada Oaşu-

lui, dinspre Chinteni şi cre-

area unei benzi sau bretele 

care să evite aglomeraţia la 

orele de vârf, edilul a răs-

puns că Primăria are deja 

în analiză această propune-

re, urmând ca decizia să fie 

luată în Comisia de circula-

ţia a Primăriei.

Centru de cartier în Iris, 
la fel ca în Grigorescu

Totodată, primarul a 

anunţat că se doreşte ame-

najarea unui centru de car-

tier şi în zona Iris, pe mo-

delul celui propus pentru 

Grigorescu, dar şi introdu-

cerea unei linii dedicate 

transportului elevilor.

„Este în analiza Comisi-

ei de circulaţie de la noi, nu 

s-a luat o decizie încă. În 

acest moment, pe perioada 

pandemiei, nu se impune 

încă, pentru că traficul este 

la limite cât de cât suporta-

bile în zonă. Avem în vede-

re această analiză, corobo-

rată cu restructurarea zonei 

Iris, pentru că aşa cum am 

spus, în fiecare cartier vom 

crea centre de cartier care 

să aducă şi spaţii pietonale, 

şi parkinguri, şi parcuri, şi 

zone de agrement în care 

oamenii să se simtă la fel 

ca în centrul oraşului”, a 

declarat Emil Boc.

„Iris va avea o asemenea 

zonă, va avea şi autobuze 

şcolare pentru elevi şi de 

tot ce înseamnă calitatea 

vieţii la Cluj, pentru că acum 

ne-am stabilit foarte clar 

strategia, că fiecare cartier 

este Cluj-Napoca, fiecare 

cartier trebuie să aibă ac-

ces la viaţă de calitate”, a 

completat edilul.

Construcţiile fără drum 
de acces corespunzător 
nu vor fi  autorizate

Totodată, edilul a declarat 

că nu va mai permite constru-

irea de locuinţe cu accesul de 

drumuri „de ţară”, aşa cum 

s-a întâmplat în unele zone 

din Iris, legea permiţându-i să 

refuze autorizarea unei con-

strucţii fără drum de acces cu 

două benzi, sufi cient de lat 

pentru accesul maşinilor de 

gunoi sau ale pompierilor.

„Am început dezbaterile 

publice cu câteva cartiere, cu 

Mănăşturul, cu Grigorescu, 

cu Mărăştiul. Vom continua 

cu fi ecare cartier pentru a pro-

pune, după ce ne consultăm 

cu cetăţeni, cu specialişti, cu 

cei care cunosc realităţile din 

oraş şi din Europa, să propu-

nem proiecte care să fi e via-

bile şi care să ducă la creşte-

rea calităţii vieţii, de la edu-

caţie – şcoală, creşă, grădini-

ţă în fi ecare cartier, la asfal-

tarea străzilor care, dacă au 

mai rămas, să fi e moderniza-

te”, a spus Boc.

„Orice dezvoltare imobili-

ară, am spus-o ca regulă fun-

damentală, nu se ajunge de-

cât pe asfalt şi nu pe drum 

de ţară, ci pe străzi cu dublu 

sens, pe care maşina de gu-

noi sau de pompieri să nu 

poată intra. Mulţi se supără 

pe mine că le spun, dar da-

că vrem să fi m altceva, vrem 

să trăim bine, trebuie să fo-

losim aceste reguli, să le pă-

zim. Avem lege care ne per-

mite să nu dăm autorizaţie 

dacă nu au drum. Trebuie să 

respectăm aceste reguli şi să 

fi e un principiu valabil pen-

tru toţi”, a conchis primarul.

Emil Boc anunță investiții în cartierul Iris
Zona Iris va avea centru de cartier, autobuze dedicate pentru elevi, dar și traficul restructurat

Este în analiză propunerea desfi inţării parcărilor de pe strada Oaşului şi crearea unei benzi sau bretele care să evite aglomeraţia la orele de vârf

Focarul COVID-19 din Sălicea a izbucnit 
la biserica penticostală
Focarul de coronavirus din Sălicea, comuna Ciurila, a izbucnit în 
urma unei adunări a comunităţii bisericii penticostale la care au 
fost prezenţi circa 150 de oameni. Ancheta epidemiologică a 
Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Cluj arată că, în urma adunării, 
a rezultat răspândirea coronavirusului printre credincioși. „Am luat 
personal legătura cu reprezentanţii bisericii penticostale. Astfel, 
le-am solicitat să anunţe fi ecare membru al comunităţii, ca în cazul 
în care consideră că au luat contact cu o persoană infectată sau 
dacă prezintă simptome specifi ce infectării cu noul coronavirus, să 
se autoizoleze de urgenţă și să anunţe DSP Cluj. Toate aceste mă-
suri și indicaţii au ca scop protejarea tuturor cetăţenilor comunei 
noastre, dar și împiedicarea răspândirii COVID-19”, a transmis pri-
marul comunei Ciurila, Cristinel Popa. Până joi, șase persoane au 
fost depistate pozitiv cu noul coronavirus în satul Sălicea.

Două familii din Viişoara s-au trezit 
cu casele distruse de incendiu
Pompierii turdeni au intervenit, în cursul nopţii de miercuri spre joi, 
pentru a stinge un incendiu care a cuprins două case particulare, ali-
pite una de alta, din localitatea Urca, comuna Viișoara. Două auto-
speciale au fost alertate în jurul orei 03:30 pentru a lichida fl ăcările 
care au cuprins în totalitate acoperișurile celor două case. Din ferici-
re, locatarii au reușit să se autoevacueze până la sosirea echipelor 
de intervenţie, în urma evenimentului nefi ind înregistrate persoane 
rănite, însă casele s-au făcut scrum. Potrivit Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, intervenţia pompierilor a durat peste 
patru ore, fi ind necesară evacuarea bunurilor din cele două case, 
după ce acoperișurile acestora s-au prăbușit. Cercetările preliminare 
au stabilit că, cel mai probabil, cauza incendiului a fost o defecţiune 
la instalaţia electrică a uneia dintre cele două locuinţe.

Prefectul de Cluj donează plasmă 
pentru bolnavii de COVID-19
Prefectul judeţului Cluj, Mircea Abrudean, alături de soţie și copilul lor 
de 9 luni, au fost depistaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în luna iulie. 
Abrudean și familia au fost asimptomatici, însă au rămas 10 zile inter-
naţi la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj-Napoca. Prefectul a de-
cis acum că este timpul să-i ajute pe cei infectaţi și i-a îndemnat pe toţi 
clujenii vindecaţi să facă un pas vital în salvarea unor vieţi. „Este foarte 
important ca persoanele vindecate să înţeleagă că trebuie să-i ajutăm 
pe cei care se afl ă acum în situaţii grave. Din fericire, la Cluj există un 
număr mare de pacienţi vindecaţi și i-as îndemna pe toţi să doneze 
sânge sau plasmă pentru a putea fi  ajutaţi cei afl aţi acum în stare criti-
că. Eu voi face acest pas împreună cu soţia mea. Cel mai probabil, vom 
merge săptămâna viitoare, deoarece am donat sânge pe 15 iunie și 
trebuie să așteptăm minim două luni de la ultima donare. Aș vrea să 
fac un apel către toţi clujenii care se afl ă în această situaţie, deoarece 
este un gest normal care implică un efort minim, dar care poate salva 
multe vieţi”, a declarat Mircea Abdrudean, într-o emisiune online.

Pe scurt
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Str. Salinelor, nr. 7, Ocna Sibiului  PROGRAM: luni – duminică: 07.00 – 22.00

BILETE

•  Copii sub 10 ani și persoane cu handicap 
grad 1 grav: gratuit

• Copii peste 10 ani: 10 lei/zi (o singură 
intrare)

•  Adulţi: 25 lei/zi (o singură intrare) între 
orele 07.00-18.00; 15 lei/zi (o singură 
intrare) între orele 18.00-20.00

•  Parcare: 5 lei/intrare
• Șezlong și duș cu apă caldă: nu se taxează

ABONAMENTE

• pensionari (bărbaţi peste 65 de ani și femei 
peste 60 de ani): 100 lei/7 zile, 140 lei/10 
zile, 190 lei/14 zile

• adulţi: 150 de lei/7 zile, 210 lei/10 zile, 
280 lei/14 zile

• copii: 55 lei/7 zile, 78 lei/10 zile, 
110 lei/14 zile

Lacurile Ocna Sibiului 
Locul miraculos dintre munţi 

unde găseşti frumuseţea mării 
şi minunile terapiei naturale. 

Te poţi bucura de plajă, soare, apă şi 
distracţie nelimitată! În plus, poţi benefi cia 
gratuit de tratamente naturale cu apă sărată 

şi nămol.

Atracţia staţiunii este reprezentată de 
cele 12 lacuri funcţionale. Apa sărată şi 

nămolul sunt folosite cu rezultate 
deosebite în bolile aparatului locomotor, 

reumatismele degenerative cronice, 
preartrozele şi artrozele, spondilozele, 

precum şi diferite afecţiuni 
ginecologice.

PUBLICITATE

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

După două luni de ploi şi 

vreme rea, a venit, în sfâr-

şit, căldura dogoritoare a 

verii şi pentru că se apro-

pie weekend-ul, ar fi  păcat 

să nu profi tăm de soare şi 

să ne răcorim la piscină! 

Iată cinci locuri din 

Cluj-Napoca şi împrejurimi 

unde poţi scăpa de căldura 

sufocantă a locuinţei.

Băile Cojocna

Ieşind din Cluj-Napoca, la 

doar 25 km distanţă se afl ă co-

muna Cojocna. Afl ată la o alti-

tudine de 340 de metri, localita-

tea ocupă un spaţiu care era des-

tinat exploatărilor de sare, în pe-

rioada ocupaţiei romane. Băile 

sărate Cojocna pun la dispoziţia 

clienţilor un restaurant unde pot 

servi masa, bucurându-se atât 

de „meniul zilei”, cât şi de o ca-

fea, ceai sau alte băuturi răcori-

toare. Pe lângă lacurile cu apă 

sărată, cu proprietăţi terapeuti-

ce, Băile Cojocna oferă şi posi-

bilitatea practicării de activităţi 

sportive, având două terenuri de 

tenis şi două terenuri artifi ciale 

de fotbal. Programul zilnic este 

de la ora 08:00 la ora 21:00, iar 

tarifele sunt următoarele: intra-

rea pentru adulţi 15 lei, pentru 

copii 5 lei, parcarea este 10 lei şi 

pentru încă 10 lei în plus, clien-

ţii se pot relaxa pe şezlong.

Sun Tropez

Se afl ă la 15 km de Cluj-Na-

poca, în satul Sălicea. Este des-

chisă zilnic, în intervalul 10:00 

– 20:00. Sunt puse la dispoziţia 

oaspeţilor 180 şezlonguri şi 10 

baldachine, parcare cu 200 de 

locuri, restaurant cu terasă de 

servire a mesei şi bar pentru 

servirea de băuturi alcoolice şi 

non-alcoolice, şase piscine struc-

turate astfel: 2 piscine pentru 

copii până în 5 ani, o piscină 

pentru copii între 5 şi 12 ani, o 

piscină mixtă pentru adolescenţi 

şi adulţi şi 2 piscine doar pen-

tru adulţi (18+), cu două tipuri 

de plajă (iarbă şi dale) şi tun de 

spumă. În ceea ce priveşte tari-

ful de intrare, de luni până vi-

neri, gratuit pentru copii mai 

mici de 2 ani, 30 lei pentru cei 

cu vârsta între 2 şi 14 ani şi 50 

lei adulţii (tariful include şez-

longul). În zilele de weekend, 

copii între 2 şi 14 ani plătesc 50 

lei, iar adulţii 70 lei. În zilele de 

sărbătoare se practică preţurile 

de weekend.

Oxygen Pool&Lounge

Situată în comuna Feleacu, 

la 11 km de Cluj-Napoca, loca-

ţia se afl ă la liziera pădurii, un 

loc ideal pentru iubitorii de na-

tură, cu o privelişte deosebită, şi 

dispune de un bazin cu apă în-

călzită, zonă VIP cu bar propriu 

şi un lounge bar generos. Tari-

ful diferă în funcţie de zona în 

care preferaţi să staţi şi de mo-

mentul săptămânii în care ale-

geţi să-i vizitaţi. Astfel, un şez-

long în zona 1, de luni până joi 

– 60 lei, iar în zona VIP – 80 lei. 

De vineri până duminică, costul 

pentru zona 1 creşte la 80 lei, iar 

pentru cea VIP la 100 lei. Un bal-

dachin pentru 2 persoane, pre-

cum şi un pat secţional de 2 per-

soane are tariful de 250 lei. A-

ceste preţuri includ şi prosop.

Grand Hotel Italia

Locaţie accesibilă pentru 

cei care nu vor să se înde-

părteze de oraş, fi ind situat 

în cartierul Bună Ziua. Pis-

cina, încălzită, este deschi-

să în timpul sezonului cald 

de la ora 10:00, până la ora 

20:00, de luni până vineri, 

iar sâmbătă şi duminică de 

la 09:00, până la ora 20:00. 

Tarifele de acces la piscina 

exterioară sunt de 70 lei în 

timpul săptămânii şi 100 lei 

în weekend pentru adulţi, 

35 lei de luni până vineri 

şi 50 lei sâmbăta şi dumi-

nica pentru copii. După ora 

16:00, în timpul săptămânii, 

tariful este redus: 50 lei 

adulţi, 30 lei copii. Copii sub 

3 ani au intrare liberă. În 

ofertă se mai găsesc prepa-

rate light, cocktail-uri sau 

masaje de relaxare.

Sun Garden Resort

Este o altă opţiune demnă 

de luat în considerare. Pisci-

nele sunt absolut superbe, şi 

chiar dacă o zi petrecută aici 

te costă puţin mai mult, me-

rită. De luni până joi, tariful 

de acces este de 70 lei pentru 

adulţi, 35 de lei pentru copii 

cu vârsta între 5 şi 12 ani, iar 

în weekend 105 pentru adulţi 

şi 50 pentru copii. Tariful de 

adult include prosop şi şez-

long. Copii sub 5 ani au in-

trarea gratuită, fără prosop 

sau şezlong, iar copii cu vâr-

stele 5-12 ani, au prosop. Pen-

tru acces este necesară o re-

zervare în prealabil.

Start la bălăceală!
5 ștranduri din apropierea Clujului, unde te poți răcori
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La puţin peste 50 de kilo-

metri de Cluj-Napoca, un 

mic sătuc din Sălaj păs-

trează vie memoria 

unuia dintre cei mai 

mari arhitecţi 

din istoria Transilvaniei.

În 1914, la începutul Primu-

lui Război Mondial, Kós Károly 

(16 decembrie 1883, Timişoara 

– 24 august 1977, Cluj), căci des-

pre el este vorba, a decis să se 

mute la Stana, un sat retras ce 

aparţine astăzi de comuna Al-

maşu, judeţul Sălaj. Cu patru ani 

înaine, în 1910, în apropiere de 

micuţa haltă, renumitul arhitect 

proiectase şi construise „mini-cas-

telul” ce avea să poarte numele 

de Cetatea Ciorii (Varjúvár).

Stana, o oază de linişte, 
departe de zgomotul 
oraşului

Ascunsă printre arborii dea-

lurilor Ţării Călatei, Stana es-

te o oază de linişte, unde vei 

uita complet de forfota oraşu-

lui. Ajungi la Stana cotind spre 

dreapta de pe drumul naţio-

nal către Oradea, pe DJ 103N, 

în zona localităţii Şaula. Vei 

da peste o zonă rurală super-

bă, dar nevalorifi cată la po-

tenţialul ei. Astfel, ca să ajungi 

la Cetatea Ciorii, vei fi  nevo-

it să parcurgi drumuri de pă-

mânt, pe câmpuri, adesea no-

roioase. Pe jos, aşa că fi i pre-

gătit de drumeţie!

Tunelul feroviar va fi  primul 

semn că te apropii de fosta re-

şedinţă a lui Kós Károly. Acum, 

deşi nelocuită, casa aparţine 

urmaşilor marelui arhitect, iar 

pe poarta de intrare este preci-

zat că Cetatea Ciorii este pro-

prietate privată. Cu toate aces-

tea, poarta din lemn este des-

chisă adesea de turiştii curioşi, 

dornici să se apropie de zidu-

rile de piatră, de construcţia 

acoperită cu şindrilă. Fiecare 

detaliu al construcţiei are o 

atractivitate specială, care as-

cunde însă şi o poveste tristă.

Transilvanist convins, Kós 

Károly a fost nevoit să pără-

sească proprietatea în timpul 

celui de-Al Doilea Război Mon-

dial, după ce casa a fost de-

vastată de ţăranii revoltaţi. De-a 

lungul anilor, mari poeţi şi pro-

zatori au vizitat casa ilustru-

lui arhitect, printre ei Dsida 

Jenõ sau Móricz Zsigmond. În 

octombrie 1944 însă, Kós 

Károly s-a refugiat la Cluj, un-

de era şi restul familie sale. Nu 

s-a mai întors niciodată în „ce-

tatea” sa din Stana, care a ră-

mas ferecată peste decenii.

Nelocuită, Cetatea Ciorii 
încă vibrează 
prin stilul aparte

Denumirea de Cetatea Cio-

rii a fost dată de clujenii care 

veneau în vacanţă în zonă şi 

constatau cu uimire stilul de 

viaţă retras al arhitectului, o-

mului politic, poetului, proza-

torului şi etnografului Kós 

Károly. Când avea nevoie de şi 

mai multă linişte – şi, culmea, 

distanţare socială –, el urca pe 

vârful unui deal botezat Dea-

lul Melcilor (Csigadomb), un-

de avea o altă construcţie ce 

poartă „semnătura” sa inedită.

Absolvent al Colegiului Re-

format din Cluj, Kós Károly a 

efectuat călătorii de studiu a 

arhitecturii populare din Tran-

silvania. A fost membru fon-

dator al grupului Helikon 

(1926), apoi, tot la Cluj, a pre-

dat la Facultatea de Agricul-

tură, fi ind chiar şi decanul in-

stituţiei. Printre cele mai apre-

ciate lucrări din vasta sa co-

lecţie se numără şi Biserica 

Reformată-Calvină – Biserica 

cu Cocoş – de pe Calea Moţi-

lor, din Cluj, oraş în care s-a 

şi stins din viaţă, la 93 de ani.

Cetatea Ciorii, deşi nelocui-

tă, radiază încă prin simplitate, 

dimensiune şi stil, păstrând vie 

memoria arhitectului clujean, 

dar şi misterul purităţii şi fru-

museţii a unei creaţii aparte. Da-

că iubeşti Transilvania, trebuie 

să ajungi măcar o dată în viaţă 

la Stana, la „mini-castelul” lă-

sat moştenire de Kós Károly! Să 

savurezi un peisaj deosebit, să 

adulmeci aerul proaspăt de la 

ţară, să îţi reîncarci bateriile pen-

tru o nouă săptămână printre 

blocurile gri...

Cetatea Ciorii de la Stana
 – o „simbioză” 

între pragmatismul țărănesc 
și spiritul artistic al arhitectului 

Kós Károly

Cetatea Ciorii, 
un diamant ascuns
al Transilvaniei
Moștenirea lăsată în urmă la Stana de marele arhitect
Kós Károly rezistă în tăcere timpului

PUBLICITATE
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În ziua pomenirii Sfântului 

Cuvios Ioan Iacob de la 

Neamţ, numit şi Hozevitul, 

miercuri, 5 august 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului 

s-a afl at în mijlocul obştii 

monahale de la Mănăstirea 

Piatra Craiului judeţul 

Cluj, cu prilejul hramului.

Ierarhul a sosit la mănăsti-

re încă din ajunul sărbătorii, 

unde a săvârşit slujba Prive-

gherii, la fi nalul căreia a ros-

tit şi un cuvânt de învăţătură.

Miercuri, în ziua hramului, 

de la ora 10:00, la altarul de va-

ră al aşezământului monahal, 

Părintele Mitropolit Andrei a 

ofi ciat Sfânta Liturghie, încon-

jurat de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut parte: 

consilierul eparhial pe pro-

bleme de misiune şi proto-

col, arhidiaconul Claudiu 

Grama, protopopul de Hue-

din, preotul Dan Ionuţ Lu-

puţan, stareţul aşezământu-

lui monahal, protosinghelul 

Antonie Flore, precum şi alţi 

preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, îndemnându-i 

pe cei prezenţi să-i urmeze 

credinţa Sfântului Ioan Iacob 

Hozevitul, care a plecat de pe 

meleaguri româneşti, închi-

nându-şi viaţa lui Dumnezeu 

în pustiul Hozevei, unde prin 

jertfă şi nevoinţă a ajuns la 

sfi nţenie, la Hristos.

„Sfântul Apostol Pavel, 

în Epistola către Evrei, zice 

aşa: «Aduceţi-vă aminte de 

înaintaşii voştri, băgaţi bi-

ne de seamă cum şi-au în-

cheiat viaţa şi urmaţi-le cre-

dinţa». Părintele stareţ, îm-

preună cu obştea sa, îşi adu-

ce aminte de Sfântul Ioan 

Iacob Hozevitul, care s-a ne-

voit şi a ars ca o lumânare 

până s-a mutat din lumea 

aceasta. Dacă ar fi să ne fo-

losim de cuvintele pe care 

le-a scris părintele Dumitru 

Stăniloae, marele nostru te-

olog, întru-un articol legat 

de viaţa monahală, am spu-

ne că Sfântul Ioan Iacob a 

fost «cavaler al Duhului 

Sfânt», întrarmat în lupta pe 

care a dus-o cu răul. A fost 

un bărbat al tăriei, iar tăria 

i-a venit din nevoinţă, pen-

tru că zice Sfântul Maxim 

Mărturisitorul: «nevoinţa nu 

omoară firea, ci o întăreş-

te». Deci, Sfântul Ioan Iacob 

rămâne exemplu strălucit de 

credinţă şi nevoinţă pentru 

noi, păcătoşii”, a spus chi-

riarhul în omilia sa.

La fi nal, părintele stareţ 

Antonie Flore a mulţumit ie-

rarhului pentru prezenţă şi bi-

necuvântare, preoţilor, dar şi 

credincioşilor care vin an de 

an, în număr mare, la sărbă-

toarea mănăstirii.

Scurt istoric

Mănăstirea Piatra Craiului, 

cu hramul „Sfântul Ioan Iacob 

Hozevitul”, este situată în lo-

calitatea Bucea, în dreptul Po-

pasului Piatra Craiului, la ju-

mătatea distanţei dintre muni-

cipiile Cluj-Napoca şi Oradea.

Aşezământul monahal, for-

mat din obşte de călugări, a 

fost înfi inţat în anul 1995, cu 

binecuvântarea vrednicului 

de pomenire Mitropolitul Bar-

tolomeu Anania. Mănăstirea 

cuprinde biserica de lemn, 

stăreţia, chiliile, un paraclis 

şi un muzeu, în care se afl ă 

o colecţie de covoare mara-

mureşene donate de doamna 

Maria Pop.

În prezent, se lucrează la 

biserica de zid, precum şi la 

celelalte anexe din cadrul com-

plexului monahal.

Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, cinstit la Mănăstirea 
de la Piatra Craiului, în prezenţa Mitropolitului Clujului

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

Rugăciunea credinţei 
va mântui pe cel 
bolnav, şi Domnul îl 
va ridica, şi de va fi  
făcut păcate,se vor 
ierta lui”.

(Iacov 5, 15)

Cu nostalgie îmi aduc amin-

te că, din tinereţea mea, la 

praznicul Adormirii Maicii 

Domnului făceam pelerinaj pe 

jos, dimpreună cu mulţi cre-

dincioşi, la o mănăstire închi-

nată Născătoarei de Dumne-

zeu. Pe vremea aceea erau po-

trivnici de natură ideologică, 

cum şi astăzi sunt potrivnicii 

de natură secularistă, dar ce 

importanţă avea? Pelerinajul 

şi participarea la slujbe ne fă-

cea bine, iar când plecam aca-

să, sufl etul ne era plin de bu-

curie, şi cântam cu toată con-

vingerea: „În sufl et ducem cre-

dinţă, / Dragoste şi pocăinţă, 

/ În sufl et ducem tărie, / Şi ce-

rească bucurie. / Niciodată 

n-om uita, / Marie dragostea 

ta, / Ci ne vom ruga mereu, la 

Maica lui Dumnezeu”.

Oamenii mergeau şi merg 

la Praznicul Maicii Domnului 

cu bucuriile şi necazurile lor. 

Şi una dintre marile încercări 

este boala. Adresându-se lui 

Dumnezeu, Psalmistul David 

zicea că El este „Cel ce cură-

ţeşte toate fărădelegile tale, Cel 

ce vindecă toate bolile tale; 

Cel ce izbăveşte din stricăciu-

ne viaţa ta” (Psalmul 102, 3-4). 

Iar Maicii Domnului îi zic cre-

dincioşii: „Am venit Măicuţă, 

să te mai vedem, / Să-ţi spu-

nem necazul pe care-l avem”.

Noi ştim că Dumnezeu l-a 

făcut pe om tânăr, frumos, să-

nătos şi nemuritor. Zice car-

tea Facerii că Dumnezeu „a 

privit toate câte a făcut şi ia-

tă erau bune foarte” (Facerea 

1, 31). Şi de unde, atunci, su-

ferinţa, boala, neputinţa şi 

moartea? Păcatul neascultării 

este originea lor: „Din pomul 

cunoştinţei binelui şi răului 

să nu mănânci, căci, în ziua 

în care vei mânca din el, vei 

muri negreşit!” (Facerea 2, 

17). Şi bietul om n-a ascultat 

şi a mâncat.

Sfântul Apostol Pavel face 

legătura între lanţul de neno-

rociri care au intrat în lume, 

datorită păcatului şi fi nalizarea 

lor prin moarte: „Precum prin-

tr-un om a intrat păcatul în lu-

me, şi prin păcat moartea, aşa 

şi moartea a trecut la toţi oa-

menii, pentru că toţi au păcă-

tuit în el” (Romani 5, 12). Su-

ferinţa şi boala sunt precursoa-

re ale morţii, şi noi ne rugăm 

Domnului Hristos şi Maicii Sa-

le să le curme şi să le îndepăr-

teze cât de mult de la noi.

E drept că acum pe pământ 

sănătatea este un „un echili-

bru provizoriu între forţele vie-

ţii şi alte forţe care i se opun, 

cele dintâi neavând decât o 

fragilă supremaţie”. Dar Doc-

torul cel Mare este Mântuito-

rul nostru Iisus Hristos, care 

intervine prin rugăciunile Mai-

cii Sale. Spune Sfântul Chiril 

al Ierusalimului că „în limba 

ebraică «Iisus» înseamnă «Mân-

tuitor», iar în limba greacă «cel 

care vindecă». Căci El este doc-

torul sufl etelor şi al trupurilor 

şi tămăduitorul celor ţinuţi de 

duhuri rele. El vindecă şi ochii 

orbilor, dar în acelaşi timp lu-

minează şi minţile. Este doc-

torul şchiopilor, dar îndreaptă 

şi picioarele păcătoşilor spre 

pocăinţă. Spune paraliticului 

«să nu mai păcătuieşti»; dar 

spune şi «ia-ţi patul tău şi um-

blă». Pentru că trupul lui se 

paralizase din pricina păcatu-

lui sufl etului, a vindecat mai 

întâi sufl etul ca să aducă prin 

asta vindecare şi trupului”.

Pe Maica Domnului o ru-

găm să intervină la Mântuito-

rul pentru noi. În Condacul al 

13-lea de la Acatistul Maicii 

Domnului îi ziceam: „Vinde-

că neputinţele noastre cele su-

fl eteşti şi trupeşti. Alungă de 

la noi toată răutatea şi întris-

tarea. Dăruieşte-ne sănătate şi 

cu rugăciunile tale ne izbăveş-

te de munca cea veşnică”.

Iar în Acatistul Buneives-

tiri îi cerem să ne scape „de 

boală, de cutremur, de po-

top, de foc, de sabie, de ve-

nirea altor neamuri asupra 

noastră şi de războiul cel 

dintre noi, de toate durerile 

şi de toată îmbulzeala”. Mai-

ca Domnului acţionează prin 

Domnul Hristos, aşa cum a 

făcut şi la nunta din Cana 

Galilei: „Faceţi orice vă va 

spune!”, le-a zis celor ce slu-

jeau (Ioan 2, 5), şi apa s-a 

transformat în vin.

Hristos rămâne singurul 

Doctor, Maica Domnului şi 

sfi nţii sunt intermediari, în nu-

mele Său. De-a lungul celor 

două mii de ani de creştinism 

însă, s-a constatat cât de efi -

ciente sunt rugăciunile Maicii 

Domnului către Fiul său, şi câ-

te minuni de vindecare s-au 

făcut în locurile închinate ei şi 

prin intermediul icoanelor ei 

făcătoare de minuni, inclusiv 

prin cea de la Nicula.

Dintre toate terapeuticile creş-

tine, „prima este rugăciunea, 

căci ea este temeiul şi însoţitoa-

rea necesară a tuturor celorlal-

te şi are împotriva bolilor o efi -

cienţă deosebită”. Sfântul Iacov 

este foarte limpede în acest sens: 

„Este cineva bolnav între voi? Să 

cheme preoţii Bisericii şi să se 

roage pentru el, ungându-l cu 

untdelemn, în numele Domnu-

lui. Şi rugăciunea credinţei va 

mântui pe cel bolnav şi Dom-

nul îl va ridica, şi de va fi  făcut 

păcate se vor ierta lui” (Iacov 5, 

14-15). Această povaţă ne în-

deamnă să ne rugăm pentru cei 

bolnavi şi, în acelaşi timp, să 

săvârşim pentru ei Taina Sfân-

tului Maslu. Iar pelerinajul la 

mănăstire are şi rolul acesta: 

„Cei bolnavi vin cu credinţă, în-

cărcaţi de suferinţă, / Vin văr-

sând lacrimi amare, să primeas-

că vindecare.”

Actualmente, epidemia de 

coronavirus, care a cuprins lu-

mea întreagă, este cea pe ca-

re ne rugăm ca Maica Dom-

nului să o înlăture. Pandemia 

de COVID-19 a dat peste cap 

viaţa normală a omenirii şi o 

rugăm pe Născătoarea de Dum-

nezeu să intervină la Domnul 

Hristos, Doctorul cel Mare, ca 

să-I fi e milă de noi şi să înlă-

ture această epidemie.

Ne aducem aminte că în-

tre anii 1918-1919 a bântuit 

gripa spaniolă, făcând între 

50 şi 100 de milioane de vic-

time. Ne rugăm bunului Dum-

nezeu ca epidemia de acum 

să nu facă acelaşi lucru. Imu-

nitatea oamenilor de atunci 

era însă slăbită de primul răz-

boi mondial, iar condiţiile de 

trai erau precare. Or, lucrul 

acesta nu se întâmplă acum.

Credem că pentru îndepăr-

tarea ei, pe lângă toate mijloa-

cele sanitare folosite, e nevoie 

şi de rugăciune şi de post. Ci-

tim în Sfânta Scriptură, în car-

tea Proorocului Iona, că la un 

moment dat Dumnezeu hotă-

râse distrugerea cetăţii celei ma-

ri a Ninivei. Ce au făcut nini-

vitenii? „Din porunca regelui şi 

a dregătorilor săi, s-au strigat 

şi s-au zis acestea: oamenii şi 

animalele, vitele mari şi mici 

să nu mănânce nimic, să nu 

pască şi nici să nu bea apă; Iar 

oamenii să se îmbrace cu sac 

şi către Dumnezeu să strige din 

toată puterea şi fi ecare să se în-

toarcă de pe calea cea rea şi de 

la nedreptatea pe care o săvâr-

şesc mâinile lui” (Iona 3, 7-8). 

Rezultatul? Dumnezeu i-a cru-

ţat pe oameni!

Dacă contemporanii noştri 

ar face acelaşi lucru, credem 

că Dumnezeu ar fi  milostiv cu 

această lume care se confrun-

tă cu mari probleme, şi întâi de 

toate cu pandemia de corona-

virus. Oricum, noi ne rugăm 

Domnului Hristos şi Maicii 

Domnului să ne izbăvească de 

epidemia prezentă în lume.

Exemplele pozitive sunt mul-

te. Vrednicul de pomenire Pă-

rinte Petroniu Tănase ne-a lăsat 

cartea „Icoane smerite”. Printre 

chipurile de oameni credincioşi 

menţionaţi este şi cel al Părin-

telui Ilarion Ionică, economul 

mănăstirii Sihăstria. La 86 de 

ani, mergând cu boii la pădure, 

i-a căzut un buştean peste el şi 

i-a rupt piciorul. Credea că i-a 

venit sfârşitul şi se ruga mereu 

la Maica Domnului. „Într-o noap-

te, pe când se ruga, intră în chi-

lie o doamnă care, i s-a părut 

lui, era o doctoriţă din Târgu 

Neamţ: «De ce plângi, părinte 

Ioane?» îl întrebă ea. «Plâng, 

doamnă doctor, că mi s-a rupt 

piciorul şi nu se mai tămădu-

ieşte, şi iată că o să mor nepre-

gătit». – «Nu plânge, că o să te 

faci bine…»”. Şi s-a făcut! Era 

Maica Domnului.

Ar părea o întâmplare ba-

nală, dar nu este. Intervenţi-

ile Maicii Domnului sunt mul-

te, şi ele ne dau curaj şi no-

uă să apelăm la ajutorul ei cu 

toate necazurile noastre. De 

data aceasta ne rugăm pentru 

lumea întreagă cuprinsă de 

epidemia de coronavirus.

Ne folosim şi de Tainele tă-

măduitoare ale Bisericii: Spove-

dania şi Maslul. Spovedania ne 

împărtăşeşte harul iertării păca-

telor săvârşite după Botez, da-

că ne căim şi ne mărturisim sin-

cer. Iar Sfântul Maslu ne împăr-

tăşeşte harul tămăduirii trupeşti 

în primul rând, dar şi al celei 

sufl eteşti. Şi încă o dată amin-

tim îndemnul Sfântului Iacov: 

„Este cineva bolnav între voi? 

Să cheme preoţii Bisericii şi să 

se roage pentru el, ungându-l 

cu untdelemn în numele Dom-

nului. Şi rugăciunea credinţei 

va mântui pe cel bolnav, şi Dom-

nul îl va ridica, şi de va fi  făcut 

păcate, se vor ierta lui. Mărtu-

risiţi-vă deci unul altuia păcate-

le şi vă rugaţi unul pentru altul, 

ca să vă vindecaţi, că mult poa-

te rugăciunea stăruitoare a drep-

tului” (Iacov 5, 14-16).

Dorim ca postul Maicii 

Domnului, şi pelerinajul la 

Mănăstire, să ne fi e de folos 

tuturor. Şi la sfârşit să putem 

cânta din toată inima: „Mai-

că tu ne-ai ajutat, / De-am fă-

cut ce ni s-a dat. / Ne-am uşu-

rat sufl etul, / Ne-am îndrep-

tat umbletul”.

Cei bolnavi vin cu credinţă, încărcaţi de suferinţă
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
SCALA DEVELOPMENT S.A.

cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/949/2015, 
având C.U.I. 34312520, în conformitate cu prevederile lega-
le și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru 07.09.2020, respectiv 
08.09.2020 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumu-
lui de prezenţă la prima convocare, la ora 12:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţi-
onarilor la data de referinţă 28.08.2020, care au dreptul de 
a participa și de a vota în cadrul adunării generale, fi ind mo-
tivată de următoarele:

A. Având în vedere că SCALA DEVELOPMENT S.A. deţi-
ne calitatea de asociat în următoarele societăţi:

SCALA DOI S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, în-
registrată la Oficiul Registrul Comerţului sub nr. 
J12/745/20.02.2020, CUI 42318000, în care SCALA DEVE-
LOPMENT S.A. deţine 9.000 de părţi sociale în valoare de 10 
RON fi ecare și în valoare totală de 90.000 RON, reprezen-
tând 90% din capitalul social al societăţii;

SCALA TREI S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, în-
registrată la Ofi ciul Registrul Comerţului sub nr. J12/652/2020, 
CUI 42288597, în care SCALA DEVELOPMENT S.A. deţine 
9.000 de părţi sociale în valoare de 10 RON fi ecare și în va-
loare totală de 90.000 RON, reprezentând 90% din capita-
lul social al societăţii;

SCALA PATRU S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social în Mun. Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, jud. Cluj, în-
registrată la Ofi ciul Registrul Comerţului sub nr. J12/688/2020, 
CUI 42297960, în care SCALA DEVELOPMENT S.A. deţine 
9.000 de părţi sociale în valoare de 10 RON fi ecare și în va-
loare totală de 90.000 RON, reprezentând 90% din capita-
lul social al societăţii;

B. În vederea simplifi cării și accelerării procedurilor de ma-
nifestare a voinţei sociale a societăţii SCALA DEVELOPMENT 
S.A. în cadrul societăţilor indicate la punctul A de mai sus, în 
care SCALA DEVELOPMENT S.A. deţine calitatea de asociat 
majoritar, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea desemnării Președintelui Consiliului de Ad-
ministraţie – dl. Pitic Mihai Dan ca reprezentant permanent 
al societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A. în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţilor a societăţilor Scala Doi SRL, Scala Trei 
SRL și Scala Patru SRL, pentru întreaga perioada de funcţio-
nare a acestor societăţi sau până la revocarea expresă a man-
datului de către AGEA. Astfel, dl. Dan Pitic este mandatat cu 
puteri depline, pentru ca, pe seama și în numele SCALA DE-
VELOPMENT S.A., să voteze în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor societăţilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL și Scala 
Patru SRL cu privire la orice puncte afl ate pe ordinea de zi, 
inclusiv, dar nelimitativ, următoarele:

1.1. aprobarea deschiderii unuia sau a mai multor con-
turi bancare (în lei și/sau valută) la oricare dintre instituţiile 
de credit din România;

1.2. negocierea și încheierea de contracte de facilitate de 
credit bancar, la oricare dintre instituţiile de credit din Româ-
nia sau prin orice altă formă de fi nanţare, inclusiv credit fur-
nizor, în scopul fi nanţării unor proiecte imobiliare și tranzac-
ţii ale respectivelor societăţi;

1.3. negocierea și încheierea oricaror acte adiţionale la 
contractele de fi nanţare, conform celor arătate la pct. 1.2. 
ce vor fi  necesare în vederea majorării plafoanelor de credit, 
prelungirii perioadei de creditare, refi nanţării, modifi cării ga-
ranţiilor sau pentru orice alte modifi cări ale respectivelor con-
tracte, potrivit nevoilor de fi nanţare ale oricarei din societă-
ţile care contractează creditul;

1.4. negocierea și încheierea contractelor de garantare, înche-
ierea oricăror acte și îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare 
potrivit legii, faţă de orice persoane fi zice, persoane juridice sau 
instituţii/autorităţi publice pentru constituirea în mod valabil a 
garanţiilor negociate în vederea garantării rambursării fi nanţă-
rilor arătate la pct. 1.2 de mai sus (inclusiv, dar nelimitativ a ipo-
tecilor mobiliare sau imobiliare), asupra oricărora dintre bunuri-
le imobile și/sau mobile afl ate în patrimoniul societăţii care va 
contracta respectivul credit, precum și asupra construcţiei/con-
strucţiilor viitoare ce vor face obiectul proiectului imobiliar; Struc-
tura sarcinilor ipotecare inscrise asupra imobilelor (interdictie de 
instrainare, demolare, restructurare/restaurare, ipotecare, ga-
rantare, inchiriere, etc.) se va stabili prin negociere cu institutiile 
bancare. In cazul in care banca creditoare va solicita, sau daca in-
teresele societatilor vor impune, creditul va putea fi  garantat si 
cu alte bunuri mobile si/sau imobile apartinand terţelor persoa-
ne fi zice si/sau juridice. Cuantumul fi nal al creditului/creditelor, 
costurile lor, termenele de rambursare, garantiile efective si ori-
ce alte clauze referitoare credit/credite, se vor stabili in functie de 

necesitati, de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii 
lor), care au drepturi depline in acest sens;

1.5. negocierea și încheierea contractelor, a oricăror acte 
și îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare potrivit legii, 
faţă de orice persoane fi zice, persoane juridice sau institu-
ţii/autorităţi publice pentru constituirea în mod valabil a ori-
căror altor garanţii în vederea garantării rambursării fi nan-
ţărilor indicate la pct. 1.2;

1.6. achiziţia de bunuri imobile și mobile și/sau alte drep-
turi reale necesare în vederea dezvoltării proiectelor imobi-
liare din cadrul societatilor Scala Doi SRL, Scala Trei SRL și 
Scala Patru SRL; negocierea și încheierea de promisiunilor 
bilaterale de vânzare, contractelor de vânzare-cumparare, 
contracte de constituire a drepturilor reale, contracte de lea-
sing, contracte de schimb, cesiuni de contract, acte adiţiona-
le la acestea, clauzele concrete, inclusiv cele referitoare la 
pret, termene de plata, garantii, declaratii, se vor negocia 
de catre reprezentantii societatilor (sau imputernicitii lor), 
care au drepturi depline in acest sens;

1.7. demolarea, alipirea, dezmembarea imobilului/imo-
bilelor respective, dar fără a se limita la angajarea expertu-
lui cadastral, reprezentarea societăţii în relaţia cu OCPI – BCPI 
competent și semnarea actelor de alipire/dezlipire/aparta-
mentare în formă autentică, în faţa notarului public;

1.8. cedarea catre domeniul privat al unităţilor adminis-
trativ teritoriale a unor suprafete de teren (daca va fi  cazul) 
respectiv renuntarea la dreptul de proprietate in conformi-
tate cu art. 562 si 889 Cod Civil;

1.9. acorduri de modifi care limite cadastrale (cu, sau fa-
ra modifi carea suprafetei), repozitionare cadastrala, rectifi -
care de carte funciara;

1.10 obtinerea oricaror acorduri/ avize de la institutiile abili-
tate in vederea realizarii constructiei cu respectarea tuturor nor-
melor legislative in vigore pe durata desfasurarii constructiei;

1.11. alipire, dezmembrare, parcelare si inscriere/intabu-
lare in cartea funciara a noilor constructii;

1.12. negocierea si incheierea contractelor mentionate la 
punctele de mai sus, precum si a oricăror contracte aferen-
te desfăsurării activitătii, incusiv in privinta negocierii pretu-
rilor, termenelor de plata, esalonari la plata, modalităţile 
efective de plată a preţului vânzării si orice alte clauze cu-
prinse in contracte, inclusiv constituirea de drepturi reale de-
fi nite conform art. 551 Cod civil, renunţarea la anumite drep-
turi reale/ legale, precum si înscrierea în cărţile funciare ale 
imobilelor înstrăinate a privilegiului vânzătorului/ipotecii le-
gale a vânzătorului, pentru preţul neachitat, dacă situaţia o 
va impune.

1.13. modifi care actului constitutiv al societăţilor Scala 
Doi SRL, Scala Trei SRL și Scala Patru SRL, in functie de ne-
cesitati, in conformitate cu dispozitiile legii, pentru orice obiec-
tive, derularea unor proceduri societare, fara a se limita la: 
majorarea capitalului social prin conversie creante, aport in 
natura si/sau numerar, adus de catre asociatii existenti sau 
prin cooptare de noi asociati, numire/schimbare administra-
tori, modifi care sediu, infi intare puncte de lucru, completa-
re obiecte activitate, cesiune sau achizitii de parti sociale/ac-
tiuni ale societatilor mentionate in preambul pct. A, achizi-
tii ale societatilor mentionate in preambul pct. A de parti so-
ciale/actiuni in societati terte si/sau participare la majora-
rea capitalului social in societati terte etc.

1.14. Delegarea de către administratorul societăţilor Scala 
Doi S.R.L., Scala Trei S.R.L. şi Scala Patru S.R.L. către o altă 
persoană a atribuţiilor sale privind implementarea oricăreia din-
tre deciziile menţionate mai sus. În acest sens, dl. Pitic Mihai Dan 
în calitatea sa de mandatar al SCALA DEVELOPMENT S.A. va pu-
tea, împreuna cu ceilalţi asociaţi ai societăţilor de la pct. A din 
preambul, să desemneze una sau mai multe persoane (inclusiv 
dl. Pitic Dan Mihai) în vederea reprezentării societăţilor indicate 
la pct. A din preambul, cu scopul negocierii și semnării oricăror 
acte, declaraţii, cereri sau contracte în faţa notarilor publici, insti-
tuţii bancare, primărie, Inspectoratul de Poliţie Judeţeană Cluj, 
Inspectoratul Situaţii de Urgenţă Cluj, OCPI Cluj, ANAF Cluj, Re-
gistrul Comerţului Cluj, Bursa de Valori București, precum și a ori-
căror instituţii publice (enumerarea nefi ind limitative, ci exempli-
fi cativa), persoane fi zice ori juridice necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a dispoziţiilor indicate la pct. 1.1-1.13 de mai sus.

2. Aprobarea constituirii oricăror tipuri de garantii, imobilia-
re, mobiliare sau personale, instrumente de plată emise de că-
tre SCALA DEVELOPMENT S.A. în vederea garantării fi nanţărilor 
accesate ăi/sau obligaţiilor asumate de către societăţile SCALA 
DOI SRL, SCALA TREI S.R.L. și SCALA PATRU S.R.L. în vederea des-
fășurării activităţii acestora, în condiţiile prevazute de legislaţia în 
vigoare. În acest sens, domnul PITIC MIHAI DAN este mandatat 
cu puteri depline, pe toată perioada de funcţionare a societăţilor 
SCALA DOI S.R.L., SCALA TREI S.R.L. și SCALA PATRU S.R.L. pen-
tru ca, în numele și pe seama SCALA DEVELOPMENT SA, să ne-
gocieze și să încheie contractele de garantare, orice alte acte ne-
cesare, precum și să îndeplineasca toate formalităţile necesare 
potrivit legii, faţă de orice persoane fi zice, persoane juridice sau 
instituţii/autorităţi publice pentru constituirea în mod valabil a 
garanţiilor negociate.

3. Aprobarea achizitiei de catre SCALA PATRU S.R.L. de la S.C. 
MAGREB KNITWEAR EAST S.R.L. – în insolvenţă, a Halei și tere-
nului aferent, constând în: Construcţie și teren (perimetrul 3) ha-
lă de producţie cu suprafaţa de 1.953 mp din acte, avand numar 
cadastral 16234/6/3/3/C – CF nr. 251172; Constructie si teren 
(perimetrul 4) hala de productie cu suprafata de 1996 mp din 
acte, avand nr. cadastral 257482-C1-CF nr. 257482; Constructie 
si teren (perimetrul 5) hala de productie cu suprafata de 2.009 
mp din acte, avand nr. cadastral 254274-C1 – CF nr. 254275, 
pentru suma totala de 1.295.000 euro (pentru TVA se vor apli-
ca regulile taxarii inverse) conform antecontract nr. 68 din 
30.01.2020 si a contractului de cesiune nr. 1 din 15.07.2020, pre-
cum si aprobarea contractarii creditului aferent acestei achizitii de 
la CEC Bank sau de la orice alta institutie bancara. Dispozitiile art. 
1 pct. 1.1.- 1.14. si art. 2 din prezenta AGEA se aplica integral pre-
zentei achizitii si contractarii creditului aferent acestei achizitii.

4. Aprobarea datei de 24.09.2020 ca dată de înregistra-
re și a datei de 23.09.2020 ca ex date.

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Ad-
ministraţie – dl. Pitic Mihai Dan, să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii SCALA DEVELOPMENT S.A. Ho-
tărârea AGEA ce va fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va 
fi  adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi -
cial al României, partea a IV-a și să obţină documentele afe-
rente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel pu-
ţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile 
de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al Ro-
mâniei să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aces-
te drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise prin 
servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târ-
ziu până la data de 04.09.2020.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordi-
nea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin co-
respondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri 
pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, în fi eca-
re zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul 
www.napochim-imobiliare.ro – Secţiunea Companie/Adu-
nări Generale, începând cu data de 07.08.2020.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea ge-
nerală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vo-
ta prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţii-
le și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri 
CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regula-
mentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poa-
te face și prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei îm-
puterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunările generale și conţine instrucţi-
uni specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o 
perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantu-
lui său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adună-
rii generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de emi-
tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condi-
ţia ca împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, în cali-
tate de client, unui intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în origi-
nal la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, având atașa-
tă semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: offi ce@
napochim-imobiliare.ro până la data de 04.09.2020. În același 
termen buletinele de vot prin corespondenţă completate și sem-
nate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal, prin 
poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să fi e trecu-
tă adresa expeditorului (acţionarului) sau prin mijloace electro-
nice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de 
e-mail: offi ce@napochim-imobiliare.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii co-
ronavirusului SARS-CoV-2 în randul populaţiei, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam 
participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punc-
telor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin cores-
pondenta și recomandăm accesarea și transmiterea documente-
lor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evi-
tarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în co-
pie fi zică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod 
personal la registratura emitentului.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (5.5)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ 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.

¤ 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 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere 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 modestă nere-

novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ 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.

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, în cart. Iris, zona de 
case, str. Giuseppe Verdi, preţ 10 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate do-
tările, preţ 360 euro. Informaţii la 
telefon 0744-979793. (5.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
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domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (5.7)

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piața Flora, apartament cu 
2 camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă 
liniștită, preț negociabil, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun 9, 29, 24B, 52. Informații 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (2.14)

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și deta-
lii 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.

LOCURI DE MUNCĂ

Societatea Magdala 
Import Export SRL 

cu sediul în 
com. Baciu, Cluj 

angajez
manipulant marfă cu 

minime cunoștințe în 
domeniul prelucrării 
materialului lemnos. Fără 
studii. Cv se vor depune până 
la 06.08.2020 la adresa de 
e-mail: sc.pinro@gmail.com. 
Relatii la tel. 0741199277

¤ ¤ Clujan, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porc. Seriozitate maxi-
mă. Relații la telefon 0749-
974302. (2.7)

 Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul 
de BUCĂTĂREASĂ, responsabi-
lă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Ofer servcii de îngrijire anima-
le de companie, persoană bolna-
vă, fac curat în casă, curte, gă-
tesc dacă este cazul, zugrăvesc în 
lavabil. Ofer seriozitate. Relaţii la 
telefon 0749-974302 sau 
0786-093571. (5.7)

¤ Proiectare si avize pentru 
construcţii. Calitate și efi cien-
ţă. Plata în rate. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0722-325365. (7.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (17.20)

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, 
moloz, lemne, curăţăm gră-
dini, oferim seriozitate. Tele-
fon 0754-632471.

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YARIS HI-
BRID, an 2012, 165000 km/bord, în 
stare foarte bună de funcționare, preț 
negociabil. Informații și relații supli-
mentare la tel. 0741-028813. (2.14)

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 80 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la 0744-653097

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negocia-

bil. Informaţii și relaţii supli-
mentare la telefon 
0740-694047.

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. 
Informaţii la telefon 
0735-176040.

¤ Vând TV SHOV, diagonala 
35 cm, în stare perfectă. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-083161. 
(5.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electri-
că, în stare bună de funcţiona-
re, puţin folosită. Preţ negoci-
abil. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi a tel. 
0759-912176. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcționare. Informații și 
relații suplimentare la tel. 
0741-028813. (2.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
4 sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0733-612054. 
(2.14)

¤ Vând mașină de cusut la pe-
dală SINGER, stare bună de 
funcționare. Pentru informații 
sunați la tel. 0741-028813. 
(2.14)

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preț negocia-
bil. Informații suplimentare la 
tel. 0759-660846. (2.14)

¤ 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 fotoliu de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 
sau 0754-300728.

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

te activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou ma-
re, în stare foarte bună. Pre-
ţuri negociabile. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă 
la preţul de 10 RON/kg, zonă 
nepoluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Pentru infromaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu 
unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informaţii la telefon 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg, producţie 2019, 
produs bio din zonă nepoluată. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (3.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi. 
Informaţii la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu be-
curi, stare bună, se vând în 
bloc, la preţ negociabil. Detalii 
la telefon 0742-401019. (5.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte fru-
moasă. Preţ avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

MATRIMONIALE

¤ Bărbat singur, 66 de ani, caut fe-
meie singură, văduvă, fără obliga-
ţii, pentru căsătorie. Îi asigur toate 
condiţiile de viaţă. Aștept telefoane 
la nr. 0756-787551. (6.20)

PIERDERI

¤ Subscrisa DOCTOR VIDEO 
S.R.L., nr. înreg. J12/1327/1999, 
având C.U.I. 6064780, declarăm 
pierdute Certifi catele constatatoa-
re în original pentru puctele de 
lucru: Com. Florești, str. Avram I-
ancu, nr. 492-500, Complex co-
mercial Polus Center, stand CIII-3, 
jud. Cluj (18.02.2008); Cluj-Na-
poca, str. Ion Meșter, nr. 10-12, 
ap. 196, jud. Cluj (21.02.2005); 
Cluj-Napoca, str. Izlazului, nr. 18, 
ap. 257, jud. Cluj (03.07.2006); 
Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, 
nr. 9, jud. Mureș (cf. Act sediu 
20.09.1999). Îl declarăm nule.

¤ Pierdut certifi cat de înregis-
trare, C.U.I. 2895921, FINCIU 
TÎMPLĂRIE IMPEX S.R.L. și toate 
certifi catele constatatoare. 
Le declar nule.

Abonează-te la
monitorul ¤  plăteşti doar 20 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună0264.59.77.00
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TEHNOFAVORIT S.A.

cu sediul social în loc. Bonţida, str. Ștefan Emilian, 
nr. 273, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/719/1995, având CUI 7247289, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
pentru data de 09.09.2020, ora 14:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 31.08.2020, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
cu o sumă de până la 118.420 lei, prin emiterea unui 
număr de 11.842 acţiuni, fiecare cu o valoare nominală 
de 10 lei/acţiune și un preţ de 10 lei/acţiune emisă, în 
schimbul aportului în numerar adus de acţionarii 
societăţii, în baza exercitării dreptului de preferinţă.

2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea 
dreptului de preferinţă să fi e de o lună de la data publicării 
hotărârii AGEA ce se va adopta în Monitorul Ofi cial al 
României, Partea a IV-a, iar acţionarii care vor putea 
subscrie vor fi  cei înregistraţi în registrul acţionarilor la 
data de referinţă. Acţiunile emise vor putea fi  subscrise 
de acţionari proporţional cu numărul acţiunilor pe care le 
deţin. Fiecare acţionar va avea dreptul să subscrie 1 acţiune 
nou emisă pentru fi ecare 3,0001 acţiuni deţinute, 
aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data 
subscrierii se va achita integral valoarea acţiunilor subscrise 
în contul societăţii Tehnofavorit S.A.. Contravaloarea 
acţiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de 
plată), cu menţiunea “aport la capitalul social”. Ulterior 
efectuării plăţii, acţionarii se vor prezenta la sediul societăţii 
unde vor depune buletinul de subscriere semnat în original 
și copia ordinului de plată vizat de bancă (documentele 
se pot transmite și prin curier/poștă recomandat cu 
confi rmare de primire). Acţiunile rămase nesubscrise la 
expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului 
de preferinţă vor putea fi  subscrise ulterior în termen de 
cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către 
acţionarii care și-au exercitat dreptul de subscriere în prima 
etapă a procedurii, iar subscrierea acţiunilor se va face 
conform principiului „pro rata”. Acţiunile rămase nesubscrise 
la expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua 
etapă a procedurii de majorare vor fi  anulate.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administraţie al 
societăţii cu efectuarea demersurilor necesare majorării de 
capital social, cu titlu de exemplu și fără a se limita la: 
întocmirea deciziei privind rezultatele subscrierii, pentru a 
hotărî majorarea capitalului social după expirarea termenului 
acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă, pentru 
modifi carea Actului constitutiv în mod corespunzător.

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii hotărârea AGEA ce va fi  
adoptată și Actul constitutiv actualizat.

5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea hotărârii AGEA ce va fi  
adoptată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj, publicarea 
acesteia în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, 
precum și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Începând cu data convocări i ,  documentele 
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
adunării generale extraordinare pot fi consultate și 
procurate de la sediul societăţii. Reprezentarea 
acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de 
procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii 
până la data de 06.09.2020. În același termen se 
vor depune la sediul societăţii buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, 
personal sau prin poștă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 10.09.2020 în același loc, aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. Haitău Viorel

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. MIXT TRIO CONSTRUCT S.R.L și asociaţii, în calitate 
de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 
ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM 
DE ÎNĂLŢIME S (D)+P+3E, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, 
EXTINDERE REŢELE EDILITARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI NOTARIALE (COMASĂRI ŞI PARCELĂRI), 
cu amplasament în comună fl orești, str. Șesul de Sus, FN, CF 
78336, CF 78335, CF 79061, CF 79060, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la 
sediul titularului din comuna Florești, strada prof. Mocan Dumitru, 
nr. 34, judeţul Cluj, din data de 05.08.2020, între orele 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii 
până la data de 21.08.2020, la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, 
nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9-12.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ pentru CONSTRUIRE HALĂ MONUMENTE ŞI 
CONSTRUCŢII FUNERARE, ÎMPREJMUIRE TEREN în municipiul 
Câmpia Turzii -extravilan, judeţul Cluj, titular: FEURDEAN 
MIRCEA-SORIN – nu necesită evaluare de mediu, planul 
urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9,00-12,00, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

ANUNŢ

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC 
CLUJ-NAPOCA cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, Calea 
Someseni nr. 2, judetul Cluj, numar de inmatriculare 
J12/117/1991, Cod Unic de Inregistrare RO201233, telefon 
0264-552666, prin prezenta, pentru clarifi carea situatiei privind 
absenta de la serviciu, convoaca in ziua de 14.08.2020 ora 
08.00 la sediul regiei pe salariatii:

1. Ţurca Ileana cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna 
Apahida, str. Noua, nr. 19B, ap. 6, jud. Cluj.

2. Orban Daniel cu ultimul domiciliu cunoscut in comuna 
Bontida, str. Garii, nr. 15, jud. Cluj.

In caz de neprezentare comisia desemnata v-a analiza 
situatia in lipsa.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a falimentului debitoarei GLOBAL 
LOGISTIC PARTNER, cu sediul în Cluj Napoca, p-ţa Mihai 
Viteazu, nr. 22-23, ap. 1, C.U.I. 27906228, J12/57/2011.

Creditorii care deţin creanţe născute anterior datei de 
21.07.2020 au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, 
care vor fi  depuse în două exemplare, unul la Grefa 
Tribunalului Specializat Cluj la dosarul 488/1285/2020, iar 
unul la adresa lichidatorului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor este la 07.09.2020, termenul pentru verifi carea 
creanţelor, întocmirea, afi șarea, publicarea și comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor la data de 18.09.2020, 
termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul 
judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar 
și termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și 
pentru afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor la 13.10.2020, 
sala 249, ora 11.00.
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Keşeru, infectat 
cu noul coronavirus
Claudiu Keșeru, atacantul echi-
pei de fotbal Ludogoreţ 
Razgrad, a fost testat pozitiv la 
noul coronavirus, a anunţat joi 
campioana en titre a Bulgariei.
În urma testelor la care a fost 
supus lotul lui Ludogoreţ, doi 
jucători au fost testaţi pozitiv, 
precizează Ludogoreţ. „Este 
vorba despre Claudiu Keșeru și 
Jorginho (internaţional din 
Guineea-Bissau – n.red), care 
au fost imediat plasaţi în caran-
tină la domiciliu și se simt bine 
în prezent”, adaugă clubul bul-
gar, menţionând totodată că 
„nu există persoane infectate 
cu COVID-19 la Ludogoreţ II, ca-
re vineri debutează în campio-
natul Ligii a doua”.
În vârstă de 33 ani, Claudiu 
Keșeru joacă la Ludogoreţ 
Razgrad din 2015, reușind să 
înscrie 119 goluri în 203 me-
ciuri disputate pentru gruparea 
bulgară în toate competiţiile. În 
luna mai, atacantul român a 
semnat un nou acord pe doi 
ani cu clubul din Razgrad. El a 
evoluat ultima oară duminică, 
în Supercupa Bulgariei, pierdu-
tă de Ludogoreţ în faţa formaţi-
ei Lokomotiv Plovdiv (0-1).

AS Roma va avea 
un nou investitor
Miliardarul american Dan 
Friedkin a semnat o înţelegere 
pentru cumpărarea echipei ita-
liene de fotbal AS Roma.
AS Roma a precizat că docu-
mentele ofi ciale au fost semna-
te miercuri cu Friedkin Group, în 
cadrul unei tranzacţii evaluate la 
591 milioane euro, care urmea-
ză să se fi nalizeze luna aceasta.
„Am semnat documentele în a-
ceastă seară, iar în următoarele 
zile vom lucra împreună pentru 
fi nalizarea parcursului ofi cial și 
legat de trecere a clubului în al-
te mâini”, a precizat președin-
tele clubului AS Roma, James 
Pallotta, într-un comunicat.
Pallotta, un om de afaceri 
american de origine italiană, 
a achiziţionat clubul AS Roma, 
împreună cu un grup de in-
vestitori din Statele Unite, în 
2012, însă nu a reușit să rea-
ducă gloria echipei din capita-
la Italiei, care a cucerit ultimul 
său „scudetto” în 2001, în 
timp ce proiectul construcţiei 
unui nou stadion rămâne blo-
cat de mai mulţi ani.

Accident horror 
suferit de olandezul 
Fabio Jakobsen
Ciclistul olandez Fabio 
Jakobsen, care a suferit o căză-
tură gravă în timpul sprintului 
fi nal al primei etape a Turului 
Poloniei, la Katowice, a fost su-
pus unei operaţii de cinci ore la 
cap în cursul nopţii de miercuri 
spre joi.
Jakobsen a suferit o căzătură 
gravă după ce a fost împins de 
compatriotul său Dylan 
Groenewegen, fi ind proiectat 
peste barierele de protecţie de 
pe marginea șoselei.
Cu câţiva metri înaintea lini-
ei de sosire. Jakobsen rula 
cu circa 80 km/h în momen-
tul căzăturii.
Rutierul a fost transportat ime-
diat la spital, în stare critică, 
Fabio Jakobsen a fost plasat în 
comă, după ce a suferit multi-
ple leziuni la cap și la piept.

Pe scurt

Ovidiu Haţegan a fost 

delegat să condusă meciul 

dintre Bayern München şi 

Chelsea, care va avea loc 

sâmbătă, în Germania, 

de la ora 22:00, în manşa 

secundă a optimilor 

de fi nală 

ale Ligii Campionilor.

Brigada românească de la 

acest joc este completată de ar-

bitrii asistenţi Octavian Şovre 

şi Sebastian Gheorghe, în timp 

ce al patrulea ofi cial va fi  Ra-

du Petrescu. În camera VAR se 

vor afl a doi italieni, Massimili-

ano Irrati şi Marco Guida.

Bayern s-a impus cu 3-0 la 

Londra, în meciul tur, din lu-

na martie.

Meciurile din Liga Campio-

nilor se reiau vineri 7 august, cu 

returul duelurilor din optimi, du-

pă pauza impusă de pandemia 

de coronavirus. Va urma apoi 

turneul fi nal, care va fi  găzduit, 

în perioada 12-23 august, la Li-

sabona, cu sferturi, semifi nale şi 

fi nală, toate în manşe unice.

Haţegan este considerat de 

UEFA arbittrul numărul 1 în Ro-

mânia. Centralul român a fost 

delegate constant la meciuri im-

portante din UEFA Champions 

League, deşi benefi ciază de un 

dezavantaj important din pris-

ma faptului că în România nu 

a fost introdus video arbitrajul.

Arbitrul român a mai „fl u-

ierat” meciurile Valencia – Ata-

lanta 3-4, Ajax – Chelsea 0-1, 

Borussia Dortmund – Barcelo-

na 0-0 în actualul sezon din Li-

ga Campionilor. Haţegan a fost 

delegat şi la un meci din Euro-

pa League, dar şi la Campiona-

tul Mondial al Cluburilor.

Ovidiu Haţegan arbitrează 
Bayern München – Chelsea

Cătălin Itu ar putea câşti-

ga titlul de jucătorul cu 

cel mai mare progres în 

Liga 1 de la un sezon la 

altul dacă această din-

stincţie s-ar acorda.

Mijlocaşul de 20 de ani a 

fost ajutat de regula U-21 la în-

ceputul sezonului, însă cu tre-

cerea timpului a devenit unul 

dintre jucătorii importanţi din 

lotul lui CFR. Itu a jucat 34 de 

meciuri şi a fost convocat de 

Adrian Mutu la naţionala U-21.

Jucătorul lui CFR a dezvă-

luit că pregătirea fi zică, dar şi 

exerciţiile efectuate în pande-

mie l-a ajutat să devină mai 

bun şi un om pe care se poa-

te baza echipa cu adevărat.

Itu muncește din greu 
la antrenamente

„Am folosit la maximum 

perioada de pandemie. Am 

lucrat individual mult cu min-

gea, să-mi îmbunătăţesc teh-

nica individuală, iar asta m-a 

ajutat mult în play-off. Deac 

e şeful la sala de forţă. De la 

el şi de la Ovi Hoban am în-

văţat că e foarte importantă 

pregătirea fi zică. Acum fac 

1.500 de abdomene zilnic”, 

a spus Itu într-un interviu 

acordat gsp.ro

Itu a câştigat două titluri 

în tricoul lui CFR Cluj, dar 

vrea să facă şi el tripla în 

Gruia: – „Sunt sigur că pu-

tem câştiga şi la anul. OK, 

pleacă Arla (n.r. Giedrius 

Arlauskis), care e foarte im-

portant, ne-a ajutat enorm, 

dar avem puterea să ne strân-

gem, să compensăm orice 

pierdere. Cel mai bun exem-

plu a fost când a plecat Cu-

lio, un alt jucător emblema-

tic”, a declarat Itu.

Reţeta succesului 
pentru Cătălin Itu

FRF a decis ca din sezo-

nul viitor să fi e înscrise 

în Liga 1 un număr de 16 

echipe, însă să fi e menţi-

nut sistemul cu play-off şi 

play-out. Astfel, primele 

şase vor juca în play-off, 

iar ultimele 10 vor dispu-

ta meciurile din play-out.

Sezonul regulat se va dispu-

ta ca până acum cu meciuri 

tur-retur între cele 16 echipe. Ast-

fel, echipele vor juca 30 de par-

tide şi nu 26, cum s-a întâmplat 

până acum. Sistemul din play-off 

se menţine ca până acum, fi ind 

programate câte două meciuri 

între cele 6 echipe. Astfel, CFR 

Cluj ar putea juca 40 de meciuri 

dacă ajunge în play-off sau 39 

dacă ajunge în play-out. Trupa 

din Gruia ar putea bifa un meci 

în plus dacă termină pe unul din-

tre locurile de baraj.

Play-out-ul 
se schimbă radical

Schimbarea majoră apare 

în cazul play-out-ului. Ar fi  im-

posibil ca cele 10 echipe din 

play-out să joace între ele tur-re-

tur (ar însemna 18 etape) şi 

ca atare s-a hotărât ca acestea 

să se întâlnească o singură da-

tă una cu alta. Acest lucru în-

seamnă că în play-out vor fi  9 

etape, urmând a se stabili o 

grilă privind modul în care se 

vor alege echipele gazdă.

Formaţia care va câştiga 

play-out-ul va juca un meci de 

baraj cu ultima echipă care mer-

ge în cupele europene din 

play-off, cel mai probabil pe te-

renul formaţiei din play-off.

„U” Cluj are o şansă 
în plus la promovare

În noul format, locurile 15 

şi 16 vor retrograda direct, iar 

locurile 13 şi 14 vor disputa 

un baraj cu ocupantele locu-

rilor 3 şi 4 din Liga a 2-a. Acest 

lucru înseamnă că la fi nalul 

unui sezon 4 echipe ar putea 

retrograda din prima ligă.

Practic, Universitatea Cluj 

trebuie să termine în primele 

patru pentru a avea o şansă la 

promovarea în Liga 1 în sezo-

nul viitor. Trupa lui Falub poa-

te urca direct dacă încheie în-

tre primele două, însă acest 

lucru este extrem de compli-

cat într-un campionat în care 

se vor regăsi FC Rapid, Petro-

lul, Turris-Turnu Măgurele sau 

FC Universitatea Craiova.

Liga 1 se va relua pe 21 au-

gust, în timp ce Liga a 2-a va în-

cepe pe 29 august. La ora actu-

ală nu există informaţii despre 

protocolul pe care vor trebui echi-

pele să îl urmeze în noul sezon.

Noile modifi cări se vor a-

plica pentru următoarele trei 

sezoane (2020-2021, 2021-2022, 

2020-2023). Vor retrograda di-

rect echipele ce vor termina 

play-out-ul pe locurile 9 şi 10, 

iar locurile 7 şi 8 vor disputa 

un baraj de menţinere/promo-

vare în Liga 1 în dublă manşă 

(tur-retur) cu ocupantele locu-

rilor 4, respectiv 3, din Liga 2.

Începând cu sezonul 

2023-2024 vor retrograda di-

rect locurile 9 şi 10 din 

play-out, urmând ca locul 8 

să dispute un baraj în dublă 

manşă cu locul 3 din Liga 2.

O şansă în plus pentru „U” Cluj 
la promovarea în Liga 1 
Federaţia Română de Fotbal a modificat sistemul competiţional pentru sezonul 
viitor, după ce a fost adoptată opțiunea campionatului cu 16 echipe

Universitatea Cluj ar putea promova de pe locul 4 în sezonul viitor din Liga a 2-a
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