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POLITICĂ

Ungureanu rămâne în 
cursa pentru Cluj-Napoca
USR Cluj anunţă că Traian Mihai, candi-
datul contestat de Ungureanu, s-a retras 
din cursă.  Pagina 4

ECONOMIE

Conacul și moșia 
lui Vaida-Voievod 
au fost scoase la vânzare
Moșia de pe Valea Seacă aparținând oda-
tă omului politic Alexandru Vaida-Voevod 
a fost scoasă la vânzare.  Pagina 6

1  =  4.8375  LEI

Telefon Monitorul: 0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

270C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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SĂNĂTATE

Pandemia scoate lumea din case
SOCIAL

Cercetător clujean acuzat de fraudă 
cu fonduri europeneIzbucnirea pandemiei şi 

creşterea abruptă a infectări-
lor cu noul coronavirus a cre-
eat probleme oamenilor încă 
de la început, dar statul în ca-
să nu a fost atât de difi cil pâ-
nă la venirea verii, când tem-
peraturile ridicate au devenit 
de nesuportat în apartamente, 
se arată într-un studiu dedicat 
pandemiei de către Our World 
in Data, o publicaţie ştiinţifi -
că online care se concentrea-
ză pe mari probleme globale 
precum sărăcia, bolile, foa-
mea, schimbările climatice, 
războiul, riscurile existenţiale 
şi inegalitatea.

Când starea de urgenţă a 
impus oamenilor să stea în 
case, cu excepţia anumitor 
activităţi, aceştia au început 
să petreacă mai mult timp în 
exterior, plimbând animalele 
de companie sau pentru ac-
tivităţi sportive, pe care le 

amânau din cauza programu-
lui încărcat.

Pentru persoanele obişnuite 
să fi e mai mereu plecate de aca-
să, starea de urgenţă a venit 
precum o lovitură dură în sto-
mac, oblingându-i să stea în-
chişi în casă. Fiecare om în par-
te, a căutat variante şi motive 
ca să petreacă timp afară, oda-
tă cu venirea vremii bune.

La nivelul ţării noastre, nu-
mărul persoanelor care s-au 
plimbat prin parcuri şi prin na-
tură a crescut cu 73%, dar creş-
terea numărului de persoane ca-
re aleg să petreacă timp în ast-
fel de locuri sau obiective turis-
tice exterioare se poate remar-
că la nivelul întregii Europe.

Conform analize Our World 
in Data, numărul persoanelor 
care merg în spaţii în aer liber 
în luna august a explodat, în 
comparaţie cu lunile ianuarie 
şi februarie.

Un cercetător ştiinţifi c în ca-
drul Academiei Române – Fili-
ala Cluj, a fost trimis în judeca-
tă de procurorii Direcţiei Naţio-
nale Anticorupţie (DNA) într-un 
dosar în care este acuzat de fra-
udă cu fonduri europene.

Potrivit unui comunicat al 
DNA, transmis vineri Agerpres, 
bărbatul, la data faptelor angajat 
al Academiei Române – Filiala 
Cluj în calitate de cercetător şti-
inţifi c şi asistent manager în ca-
drul a două proiecte europene, a 
fost trimis în judecată pentru să-
vârşirea a câte două infracţiuni 
de participaţie improprie la folo-
sirea sau prezentarea cu rea-cre-
dinţă de documente ori declara-
ţii false, inexacte sau incomple-
te, care are ca rezultat obţinerea 
pe nedrept de fonduri europene.

Procurorii anticorupţie notea-
ză în rechizitoriul trimis instan-

ţei că în cadrul a două proiecte 
fi nanţate din fonduri nerambur-
sabile, derulate în perioada 2012 
– 2016, cercetătorul ar fi  coor-
donat o activitate infracţională 
care a avut drept scop obţine-
rea pe nedrept de fonduri din 
bugetul Uniunii Europene şi din 
bugetul naţional.

În acest context, spun an-
chetatorii, acuzatul ar fi  dez-
voltat un mecanism prin care 
au fost decontate în mod nele-
gal deplasări fără o justifi care 
reală. Acesta ar fi  menţionat în 
rapoartele întocmite activităţi 
care nu erau prestate, deplasări 
care nu aveau legătură cu pro-
iectul, respectiv deplasări nee-
fectuate în realitate.

Dosarul a fost trimis spre ju-
decare Tribunalului Cluj cu pro-
punere de a se menţine măsuri-
le asigurătorii dispuse în cauză.

Situația epidemiei 
de coronavirus

61.768 de persoane infectate 
la nivel național

1.378.727  de teste prelucrate

458 pacienți la Terapie Intensivă

1445 cazuri confi rmate la Cluj

30.119 vindecați

2700 decese
*până la închiderea ediției

Invazia trotinetiştilor. Ce i-a adus la disperare pe taximetrişti?
Valuri de plângeri au apărut din partea clujenilor, după ce oraşul a fost „invadat” de trotinetele introduse de Bolt. Pagina 3

Mască la purtător
De ce, unde şi când a devenit ea obligatorie?

Ca urmare a numărului de îmbolnăviri cu noul coronavirus este mult mai mare decât în perioada stării de urgenţă, 
iar în calendarul bisericesc se apropie sărbători care presupun de obicei – în special în judeţul Cluj – mari adunări 
de credincioşi, autorităţile judeţene au decis aplicarea de noi măsuri de combatere a epidemiei. Astfel, începând
din weekend-ul care tocmai a trecut, masca devine obigatoria şi în spaţii deschise, în anumite condiţii. Pagina 3
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Telefoane utile
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

Deşeuri electrice 0800444800

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 0264-984

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 Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 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
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Se reiau zborurile 

de pe Aeroportul Cluj spre 

Istanbul, o destinaţie foar-

te solicitată de clujeni.

Compania aeriană Turkish 

Airlines va relua cursele de 

pe Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj cu destina-

ţia Istanbul începând cu data 

de 16 august, cu o frecvenţă 

de 2 zboruri pe săptămână.

„Din 16 august se vor relua 

zborurile spre Istanbul, de către 

compania aeriană Turkish Airli-

nes, cu o frecvenţă de două zbo-

ruri pe săptămână. Este un ma-

re avantaj pentru clujeni, pentru 

că se vor asigura foarte multe 

conexiuni. Era o destinaţie soli-

citată, înainte de criză aveam 

zbor zilnic. Este bine şi că se se 

reiau două pe săptămână. Trep-

tat se va reveni la această frec-

venţă, în funcţie de încărcare, de 

alte restricţii”, a declarat David 

Ciceo, directorul general al Ae-

roportului Internaţional Cluj, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Directorul aeroportului a mai 

spus că se aşteaptă ca gradul 

de încărcare să nu fi e foarte 

mare la început, afi rmând că 

estimările arată că abia peste 

trei sau patru ani, trafi cul de 

pe aeroportul clujean va reve-

ni la nivelul anului trecut.

„Acum avem trei zboruri Luf-

thansa pe săptămână cu Mun-

chen, ajung mulţi pasageri din 

Statele Unite care trebuie să in-

tre în izolare, probabil la fel va 

fi  şi cu zborurile din Istanbul, 

vor ajunge pasageri din Statele 

Unite şi din alte ţări pentru ca-

re sunt prevăzute restricţii, aşa-

dar gradul de încărcare s-ar pu-

tea să nu fi e foarte mare.

Din estimările noastre, Ae-

roportul Cluj va reveni a aproa-

pe 3 milioane de pasageri în 

trei sau patru ani. Am avut 

aproape 84.000 de pasageri în 

iulie, cu o scădere faţă de ace-

eaşi lună din 2019 de 73%. 

Există foarte multe incertitu-

dini având în vedere restric-

ţiile pe care le impun foarte 

multe ţări pentru cetăţenii ro-

mâni”, a adăugat Ciceo. 

În prezent, nu există mă-

suri de izolare pentru româ-

nii care ajung în Turcia.

Se reiau zborurile 
Cluj-Istanbul
Din 16 august, compania aeriană Turkish Airlines 
reia zborurile spre Istanbul, de două ori pe săptămână

Se reiau zborurile de pe Aeroportul Cluj spre Istanbul, o destinație foarte solicitată de clujeni

Zborurile vor fi  operate, pentru început, în zilele de joi de duminică, după următorul program:

¤ TK1347: Istanbul (IST) 18:50 – 20:30 Cluj Napoca (CLJ) / joi;

¤ TK1348: Cluj Napoca (CLJ) 21:20 – 23:10 Istanbul (IST) / joi;

¤ TK1047: Istanbul (IST) 07:15 – 08:50 Cluj Napoca (CLJ) / duminică;

¤ TK1048: Cluj Napoca (CLJ) 09:40 – 11:30 Istanbul (IST) / duminică.

Orarul zborurilor

Autostrada Transilvania 

(A3) prinde contur între 

Mureş şi Cluj, fi ind tot 

mai aproape de fi naliza-

rea unor noi sectoare.

Asociaţia Pro Infrastructu-

ră a publicat noi imagini de 

pe şantierul Autostrăzii Tran-

silvania. Sectorul de 17,9 ki-

lometri de pe A3 este aproa-

pe fi nalizat între Iernut şi Che-

ţani, iar lucrurile au început 

să se mişte excelent şi între 

Cheţani şi Câmpia Turzii. În 

ultimii ani, lotul de 15,7 km 

Câmpia Turzii – Cheţani a fost 

unul problematic, fi ind întâr-

ziate plăţile din partea CNA-

IR, dar şi lucrările.

„Vă prezentăm un scurt 

update din cursul acestei săp-

tămâni cu avansul foarte bun 

al lucrărilor pe Autostrada A3 

Transilvania între Iernut şi 

C.Turzii. Pe tronsonul Che-

ţani-C.Turzii construit de Stra-

co observăm o adevărată des-

făşurare de forţe din partea 

subcontractorului Marcotim 

pe partea de terasamente, iar 

pe lotul vecin Cheţani-Iernut 

construit de Astaldi-Max Boe-

gl cei de la Max Boegl lucrea-

ză în ritm susţinut la aşterne-

rea stratului fi nal de asfalt în 

apropierea viaductului peste 

Mureş de la Bogata.”, au co-

municat reprezentanţii Asoci-

aţiei Pro Infrastructură.

Reamintim, că bucata de 

autostradă între Câmpia Tur-

zii şi Târgu-Mureş este îm-

părţită în patru loturi: lotul 

1 Ungheni – Ogra (10,11 km), 

lotul 2 Ogra – Iernut (3,60 

km), lotul 3 Iernut – Cheţani 

(17,90 km) şi lotul 4 Câmpia 

Turzii – Cheţani (15,69 km). 

Potrivit planurilor din 2004, 

întreaga autostradă ar fi  ur-

mat să fi e gata până în 2012!, 

pe toată distanţa Borş – Ora-

dea – Cluj-Napoca – Târ-

gu-Mureş – Braşov.

Mobilizare impresionantă a constructorilor pe A3

DAVID CICEO | directorul general 
al Aeroportului Internaţional Cluj

 „Din estimările 
noastre, Aeroportul 
Cluj va reveni 
a aproape 3 milioane 
de pasageri în trei
 sau patru ani. 
Am avut aproape 
84.000 de pasageri 
în iulie, cu o scădere 
față de aceeași lună 
din 2019 de 73%.“

VEZI ÎNREGISTRAREA VIDEO AICI
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Ca urmare a numărului de 

îmbolnăviri cu noul coro-

navirus este mult mai 

mare decât în perioada stă-

rii de urgenţă, iar în calen-

darul bisericesc se apropie 

sărbători care presupun de 

obicei – în special în jude-

ţul Cluj – mari adunări de 

credincioşi, autorităţile 

judeţene au decis aplicarea 

de noi măsuri de combate-

re a epidemiei. Astfel, înce-

pând din weekend-ul care 

a trecut, masca devine obi-

gatoria şi în spaţii deschi-

se, în anumite condiţii.

De ce, unde şi când a de-

venit ea obligatorie?

Masca este obligatorie în mai 

multe spaţii deschise din jude-

ţul Cluj, începând de sâmbătă.

Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj a de-

cis miercuri instituirea obli-

gativităţii purtării măştii, în-

cepând cu ziua de sâmbătă, 

pentru toate persoanele cu 

vârsta de peste 5 ani, la eve-

nimentele culturale, ştiinţifi -

ce sau artistice organizate în 

aer liber, la serbările publice, 

pelerinaje sau adunări religi-

oase, indiferent de oră.

„Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă Cluj 

a decis în această seara ca 

începând cu data de 8 au-

gust 2020, ora 00.00, pe în-

treg teritoriul judeţului Cluj, 

se instituie obligativitatea 

purtării măştii de protecţie 

de către toate persoanele cu 

vârsta de peste 5 ani, astfel 

încât să acopere nasul şi gu-

ra, la întruniri de natura ac-

tivităţilor culturale, ştiinţifi -

ce, artistice sau de divertis-

ment organizate în spaţii pu-

blice deschise, în zone în ca-

re se desfăşoară serbări pu-

blice sau pelerinaje şi adu-

nări cu caracter religios. Ora-

rul de aplicabilitate este 0-24, 

pe toată durata stării de aler-

tă”, a transmis prefectul de 

Cluj, Mircea Abrudean.

Măsura a intrat în vigoare 

începând cu ziua de sâmbă-

tă, de la miezul nopţii. Purta-

rea măştii este obligatorie în 

cadrul evenimentelor menţi-

onate indiferent de oră.

Unde şi când e 
obligatoriu portul măştii

În cazul nerespectării no-

ii măsuri impuse la nivel ju-

deţean, clujenii riscă amenzi 

usturătoare. Mai precis, 

amenda pentru nepurtarea 

măştii variază între 500 şi 

2.500 de lei, valori stabilite 

prin Legea 55/2020 privind 

starea de alertă. Jumătate 

din valoarea amenzii poate 

fi plătită în 15 zile de la co-

municarea procesului ver-

bal de contravenţie.

De asemenea, localităţi-

le din judeţul Cluj vor tre-

bui să inventarieze, până 

luni, 10 august, toate spaţi-

ile de tip pieţe, târguri şi ba-

zaruri şi să le comunice co-

mitetului, pentru instituirea 

unor măsuri suplimentare 

şi în aceste zone.

„De asemenea, UAT-urile 

vor identifi ca toate spatiile 

de tip pieţe agroalimentare, 

pieţe auto, târguri de produ-

se şi de animale , locaţii de 

tip bazar temporare sau per-

manente de pe raza UAT-uri-

lor, pe care le vor comunica 

CJSU până în data de 

10.08.2020, in vederea intro-

ducerii obligativităţii purtă-

rii măştii in aceste zone, du-

pă consultarea DSP”, a mai 

declarat Abrudean.

Mască la purtător. De ce, unde 
şi când a devenit ea obligatorie?
Măsură vizează serbările, pelerinajele și adunările publice care vor avea loc în perioada următoare

Masca este obligatorie în mai multe spaţii deschise din judeţul Cluj, începând de sâmbătă

Regizorul Cristi Puiu a de-

clarat vineri noaptea, la proiec-

ţia în avanpremieră naţională 

a celui mai nou fi lm al său, 

„Malmkrog”, că este „inuman” 

ca spectatorii să privească un 

fi lm de 200 de minute purtând 

masca de protecţie pe faţă.

Cristi Puiu a pretins că 

„Malmkrog” a avut premie-

ra în Franţa „în săli de cine-

ma, fără distanţare socială 

şi fără mască”.

La Cluj-Napoca, fi lmul a 

fost proiectat în cadrul Fes-

tivalului Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF), în aer 

liber, în curtea Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medi-

cină Veterinară.

„Am muncit foarte mult la 

acest fi lm, fără mască. Am 

avut noroc. Uitaţi, stau, păs-

trez distanţarea socială, toate 

sunt aici. Ce o să vedeţi aici 

pe ecran probabil că este în-

că o copie de lucru, dar nu 

fi lmul ca atare, ci subtitrarea, 

deci s-ar putea să existe încă 

două-trei greşeli. N-am apu-

cat să corectăm, pentru că nu 

ne-am gândit că o să lansăm 

vreodată acest fi lm din prici-

na acestei pandemii mondia-

le. Filmul a ieşit în Franţa, în 

săli de cinema, fără distanţa-

re socială şi fără mască, în in-

terior, cum ar veni treaba. Şi 

ăsta este motivul pentru care 

eu nu particip la această po-

veste”, a explicat Puiu, înain-

te de începerea proiecţiei, ci-

tat de Agerpres.

Regizorul a mai spus că „ab-

solut orice abuz trebuie amen-

dat”. „Mi se pare extraordinar 

de mişto că la Cluj oamenii 

sunt disciplinaţi şi atenţi la toa-

te detaliile astea, dar cred că 

absolut orice abuz trebuie amen-

dat. Şi dacă n-o faceţi dumnea-

voastră, prin vot de data asta, 

n-o face nimeni. Dacă n-o fa-

cem noi, n-o face nimeni. Şi 

ştiu că oamenii sunt speriaţi şi 

respect şi distanţarea socială şi 

port masca când intru în abso-

lut orice spaţiu închis. Dar da-

că mâine o să vă ceară dum-

neavoastră să mergeţi în mâi-

ni, credeţi-mă, o să mergeţi în 

mâini. Pe (Bulevardul – n.r.) 

Eroilor. Îmi pare foarte rău şi 

ştiu că nu toţi sunteţi de acord 

cu mine şi vă e teamă de pan-

demie. Ar fi  bine să vă fi e tea-

mă de alte lucruri, mult mai 

grave”, a afi rmat cineastul.

Vodă da și Puiu ba!

Valuri de plângeri au apă-

rut din partea clujenilor, 

după ce oraşul a fost 

„invadat” de trotinetele 

introduse de Bolt.

Asociaţia Taximetriştilor 

Cluj reclamă că utilizatorii tro-

tinetelor le lasă alandala pe 

trotuare după folosire, blo-

când accesul pietonilor, fără 

ca poliţia să se sesizeze şi să 

le ridice, aşa cum ar face în 

cazul maşinilor parcate pe tro-

tuare. Mai mult, unii dintre 

utilizatorii acestora „împart” 

trotineta, după cum se vede 

şi în clipul postat de taxime-

trişti şi fac slalom printre ma-

şini fără reţineri.

„Asistăm de câteva săp-

tămâni la o adevarată inva-

zie de trotinete verzi. Parca-

te pe domeniul public, chiar 

azi la intrarea în zona cele-

brului TIFF pietonii făceau 

slalom printre trotinetele lă-

sate după utilizare într un 

zig zag grotesc, nu putem să 

nu ne întrebăm, domnule 

Emil Boc, dacă această acti-

vitate comercială se desfă-

şoară cu acordul administra-

ţiei şi dacă Poliţia Locală mai 

are abilitaţi şi poate ridica 

obiectele de pe domeniul pu-

blic”, transmite Asociaţia Ta-

ximetriştilor Cluj.

Poliţia e acuzată 
de „dublă măsură”

Reprezentanţii Asociaţiei 

Taximetriştilor mai spun că în 

cazul trotinetiştilor, autorită-

ţile au dublu standard.

„Nu, nu impactează la în-

casări serviciul de taximetrie. 

Vorbim despre urbe, despre 

dubla măsură. Pentru că fi ţi 

convinşi că dacă nu erau ver-

zi erau adunate în prima sea-

ră de dubele Poliţiei Locale şi 

parcate la RADP”, afi rmă ta-

ximetriştii.

Ce „spun” sancţiunile 
aplicate de poliţişti

O acţiunea de control care 

i-a verifi cat inclusiv pe „tro-

tinetişti” a avut loc joi, 6 au-

gust, în intervalul orar 

18.00-20.00. În cadrul acţiu-

nii au fost legitimate 216 per-

soane şi au fost verifi cate 184 

de vehicule.

Au fost verifi caţi 24 de con-

ducători de trotinete, urmă-

rindu-se cunoaşterea reguli-

lor elementare de circulaţie şi 

a obligaţiilor ce le revin pe 

timpul deplasării pe drumu-

rile publice, în conformitate 

cu prevederile OUG 195/2002R.

În urma abaterilor consta-

tate, poliţiştii au aplicat 121 

de sancţiuni contravenţiona-

le, majoritatea dintre acestea 

fi ind aplicate pentru abateri 

ale normelor privind circula-

ţia pe drumurile publice. Ast-

fel, 23 de biciclişti şi 11 con-

ducători de trotinete au fost 

sancţionaţi contravenţional. 

Alte 14 persoane au fost sanc-

ţionate contravenţional pen-

tru traversarea neregulamen-

tară a străzii.

Cu această ocazie, poli-

ţiştii au aplicat 31 de sanc-

ţiuni contravenţionale con-

ducătorilor auto pentru ne-

respectarea regimului legal 

de viteză, fiind reţinut un 

permis de conducere pentru 

depăşirea vitezei legale cu 

peste 50km/h şi retrase do-

uă certificate de înmatricu-

lare pentru lipsa Inspecţiei 

Tehnice Periodice.

La acţiunea în cauză au 

participat şi poliţişti locali 

din cadrul Primăriei munici-

piului Cluj-Napoca.

Invazia trotinetiştilor. Ce i-a adus la disperare pe taximetrişti?
ASOCIAȚIA TAXIMETRIȘTILOR CLUJ

 „Asistăm de câteva săptămâni la o adevarată 
invazie de trotinete verzi“
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USR Cluj a transmis 

că deputatul Emanuel 

Ungureanu rămâne candia-

tul Alianţei USR-PLUS pen-

tru funcţia de primar al 

municipiului Cluj-Napoca.

Partidul anunţă, printr-un 

comunicat de presă, că Trai-

an Daniel Mihai, vicepreşe-

dintele USR Cluj-Napoca, şi-a 

retras candidatura pentru Con-

siliul Local, după ce, vineri, 

Emanuel Ungureanu amenin-

ţa că se va retrage din cursă 

dacă aceste va rămâne pe lis-

tă, întrucât acesta a avut, în 

trecut, o problemă cu carac-

ter penal.

„Domnul Emanuel Ungu-

reanu este candidatul Alian-

ţei USR PLUS pentru Primă-

ria Cluj-Napoca. Campania 

de strângere semnături este 

în plină desfăşurare, la fel şi 

evenimentele de precampa-

nie. Acţiunile de consultare 

a cetăţenilor şi oferirea de 

soluţii la problemele cluje-

nilor continuă aşa cum au 

fost planifi cate.

Lista candidaţilor la Con-

siliul Local Cluj Napoca din 

partea USR rămâne aşa cum 

a fost stabilită de către Biro-

ul Judeţean al USR Cluj. Dl. 

Traian Daniel Mihai a hotărât 

să îşi retragă candidatura a-

vând în vedere că interesul 

Alianţei USR PLUS este acela 

de a propune persoane ale că-

ror acţiuni trecute nu pot fi  

speculate politicianist de că-

tre adversarii politici. USR Cluj 

şi dl. Emanuel Ungureanu sa-

lută responsabilitatea demons-

trată prin luarea acestei deci-

zii”, se arată într-un comuni-

cat al USR Cluj.

„Ridicăm ştacheta 
integrităţii”

Conducerea partidului ara-

tă că rămâne fi delă principiilor 

fondatoare – transparenţa, cin-

stea şi integritatea – arătând că 

acestea trebuie aplicate întâi 

acasă, în propria ogradă.

„USR Cluj Napoca şi Ali-

anţa USR PLUS rămân fi dele 

principiilor fondatoare, care 

valorizează în primul rând 

transparenţa, cinstea şi inte-

gritatea candidaţilor propuşi 

pentru funcţiile publice. USR 

PLUS respectă electoratul clu-

jean, nevoia sa de a vedea în 

aleşii locali exemple de ones-

titate şi grijă pentru nevoile 

altora. Credem că principiile 

pe care dorim să le aplicăm 

în guvernarea locală a muni-

cipiului Cluj Napoca trebuie 

aplicate mai întâi acasă, în 

propria ogradă. Politicienii tre-

buie să fi e exemple de coe-

renţă între vorbe şi fapte. Ştim 

că prin acest gest ridicăm şta-

cheta integrităţii pentru ad-

versarii noştri politici şi de-

monstrăm curajul de a ne asu-

ma deciziile corecte”, se mai 

arată în documentul citat.

Reamintim că deputatul 

Emanuel Ungureanu a 

amenințat vineri că își va re-

trage candidatura pentru Pri-

măria Cluj-Napoca, dacă USR 

nu va găsi o cale să excludă 

din partid un coleg cu proble-

me penale în trecut. „Dacă 

nu, nu este nicio problemă, 

nu se termină lumea, nu e 

vreo tragedie. Merg mai de-

parte cu munca mea de de-

putat, o să le cer colegilor spri-

jinul și pentru un al doilea 

mandat de deputat, dar nu 

pot să susțin o candidatură la 

primărie, având în echipă un 

coleg cu un trecut penal”, a 

afi rmat, în acela moment, 

Emanuel Ungureanu.

Emanuel Ungureanu rămâne 
în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca
USR Cluj anunţă că Traian Mihai, candidatul contestat de Ungureanu, s-a retras din cursă

Emanuel Ungureanu își continuă campania de strângere semnături pentru candidatură

ALIANȚA USR PLUS | 

 „Credem că principiile pe care dorim să le 
aplicăm în guvernarea locală a municipiului 
Cluj-Napoca trebuie aplicate mai întâi acasă, 
în propria ogradă.“ “
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Ministrul Apărării 

Naţionale, Nicolae Ciucă, 

şi şeful Statului Major al 

Apărării, general-locotenent 

Daniel Petrescu, s-au întâl-

nit, vineri, la sediul MApN, 

cu şeful Forţelor Terestre 

ale Armatei SUA, generalul 

James C. McConville, 

şi şeful Forţelor Terestre 

ale Armatei SUA dislocate 

în Europa, general-locote-

nent Christopher G. Cavoli.

„Săptămâna aceasta noi 

am anunţat stabilirea Co-

mandamentului Corpului 5 

al Forţelor Terestre america-

ne în Polonia ca parte a re-

alinierii forţelor noastre din 

Europa. De asemenea, în li-

nie cu recenta declaraţie a 

secretarului Espen intenţio-

năm să rotim mai multe for-

ţe în regiunea Mării Negre, 

în particular în România. A-

ceasta demonstrează anga-

jamentul nostru continuu 

pentru o Europă puternică. 

Aşa cum secretarul Espen a 

specifi cat, regiunea Mării Ne-

gre este critică pentru secu-

ritatea şi apărarea Europei. 

România este un aliat cheie 

al Statelor Unite şi NATO. 

Suntem mândri să avem un 

aliat aşa puternic care a lup-

tat alături de noi în Irak şi 

continuă să o facă în Afga-

nistan”, a declarat generalul 

James C. McConville, la se-

diul MApN.

El a arătat că discuţiile cu 

ofi cialii români au vizat nu-

mărul de soldaţi americani ce 

urmează să fi e dislocaţi supli-

mentar în România şi locuri-

le în care aceştia se vor afl a.

„Am discutat foarte deta-

liat cu partenerii noştri şi ur-

mează să detaliem acest nu-

măr şi acele locuri”, a spus 

ofi cialul american.

Acesta a subliniat impor-

tanţa creşterii cooperării mi-

litare cu România.

„Soldaţii americani se an-

trenează în mod regulat cu 

aliaţii români prin creşterea 

capacităţii combative. (...) 

Instruirea noastră comună 

contribuie la creşterea nive-

lului de securitate regională 

prin ridicarea nivelului de 

interoperabilitate şi a capa-

bilităţilor comune (...) Coo-

perarea strânsă cu aliaţi, cum 

este România, este esenţia-

lă pentru interesele noastre 

de securitate comună. Sco-

pul nostru comun împărtă-

şit va contribui la menţine-

rea puternică a relaţiei mili-

tare dintre România şi Sta-

tele Unite”, a arătat genera-

lul american.

SUA îşi va întări prezenţa 
militară în România

GENERALUL JAMES C. MCCONVILLE | șeful 
Forţelor Terestre ale Armatei SUA

 „Împreună suntem pregătiţi să răspundem atunci 
când o să fi e nevoie, aici, într-o zonă importantă cum 
este Marea Neagră, în Europa sau oriunde în lume.“

Preşedintele interimar al 

Senatului, social-democra-

tul Robert Cazanciuc, a 

prezentat duminică, într-o 

conferinţă de presă, cartea 

neagră a guvernării libera-

le, arătând că documentul 

va sta la baza moţiunii de 

cenzură anunţate de PSD 

împotriva Executivului 

condus de Ludovic Orban.

„Guvernul PNL a scăpat 

total situaţia de sub control. 

Datele ultimelor săptămâni 

arată că au eşuat în gestiona-

rea pandemiei. Numărul ca-

zurilor confi rmate a crescut 

într-un ritm alarmant. Au eşu-

at în relansarea economiei – 

planul de relansare economi-

că a rămas tot la stadiul de 

proiect, nimic concret. Au eşu-

at în îndeplinirea promisiuni-

lor făcute faţă de români. Du-

blarea alocaţiilor – nu, proba-

bil în scurt timp nici mărirea 

pensiilor”, a spus Cazanciuc.

Potrivit liderului social de-

mocrat acestea ar fi  „rezultate-

le unei guvernări interesate doar 

de alegeri şi de câştig rapid pen-

tru clientela de partid. Cu o ipo-

crizie, un cinism fără margini, 

stimabililor liberali, aţi transfor-

mat ameninţarea Covid care 

zguduie o lume întreagă în opor-

tunităţi de afaceri pentru băie-

ţii deştepţi ai PNL, fără jenă, fă-

ră emoţie. Avem o ţară în deri-

vă, condusă de un guvern cu 

zero credibilitate şi mai ales cu 

zero rezultate. E clar că Româ-

nia nu mai poate continua aşa”.

PSD vede doar 
„momente ratate” 
şi „iresponsabilitate”

Preşedintele interimar al Se-

natului a menţionat că docu-

mentul elaborat de specialiştii 

PSD din departamentele parti-

dului, parlamentari şi europar-

lamentari va sta la baza moţiu-

nii de cenzură, prezentând cro-

nologic momentele-cheie în com-

baterea epidemiei „ratate” de 

Guvernul Orban, precum şi mă-

surile, pe fi ecare domeniu în 

parte, care ar fi  trebuit luate.

PSD a realizat şi o „crono-

logie a iresponsabilităţii PNL”, 

pentru perioada 23 februarie 

– 16 iulie.

„Guvernul PNL a reuşit o 

gestiune economică defi cita-

ră. Nu a existat un plan eco-

nomic de gestiune a crizei şi 

nu există un program real de 

redresare economică. Minis-

terul Economiei nu există, 

ministrul Popescu este mare-

le absent pentru că el ar fi  

trebuit să gestioneze acest 

sector. IMM-urile, antrepre-

norii au fost abandonaţi. Ba-

nii s-au dus la clientela poli-

tică şi câteva companii, ba-

nii europeni nu au fost chel-

tuiţi şi România a ratat opor-

tunităţi clare”, a afi rmat, în 

conferinţa de presă, şi sena-

torul PSD Radu Oprea.

El a susţinut că planul PNL 

de relansare economică este 

unul de „campanie”, motivând 

că niciuna dintre măsurile pre-

zentate nu există în realitate.

Oprea a spus, de aseme-

nea, că „din punct de vedere 

macroeconomic guvernarea 

PNL a dus economia româ-

nească în prăpastie”.

PSD a prezentat „cartea 
neagră” a guvernării liberale

Czanciuc (stânga) spune că liberalii „au eşuat în îndeplinirea 
promisiunilor făcute faţă de români”

Săptămâna trecută au 

avut loc două schimbări 

majore în rândul soci-

al-democraţilor clujeni.

Prima a fost numirea pro-

fesorului Vasile Dîncu în 

funcţia de preşedinte al Con-

siliului Naţional al PSD. 

Fost parlamentar şi minis-

tru, Vasile Dîncu este con-

siderat unul dintre cei mai 

importanţi exponenţi ai ide-

ilor de stânga din mediul 

academic românesc. Numi-

rea lui în conducerea naţi-

onală a partidului vine ca 

un semnal de revenire a 

PSD pe traseul firesc de con-

struire a unui partid mo-

dern de stânga în România.

A doua schimbare semi-

nificativă a fost numirea lui 

Alexandru Cordoş ca preşe-

dinte interimar al organiza-

ţiei PSD Cluj. El a mai deţi-

nut în trecut funcţia de pre-

şedinte executiv al acestei 

structuri. Gheorghe Şimon, 

deputat de Maramureş, ca-

re a fost desemnat în luna 

ianuarie a acestui an să re-

organizeze filialele din Cluj 

ale partidului, rămâne în 

continuare coordonator al 

organizaţiei.

Cine este 
Alexandru Cordoş

Alexandru Cordoş are 58 de 

ani, este originar din Câmpia 

Turzii şi profesează ca lector u-

niversitar. El a fost ales în mai 

mult funcţii pe listele PSD în 

trecut, precum cea de consili-

er local în municipiu (2004-2008) 

şi senator de Cluj (2008-2016).

„Poziţia care mi s-a ofe-

rit de către partid înseamnă 

pentru mine o mare respon-

sabilitate. Avem foarte mult 

de muncă pentru a reface 

din temelii organizaţiile PSD 

la nivelul întregului judeţ şi 

a le reorienta spre un par-

curs eficient şi constructiv.

Sunt conştient de situa-

ţia dificilă în care se află 

partidul, mai ales la nivel 

local. Nu are rost să ne amă-

gim pe noi sau să vindem 

altora iluzii că nu ar fi aşa. 

Însă Partidul Social Demo-

crat a demonstrat mereu în 

trecut că poate trece peste 

orice obstacole şi la fel va 

face şi acum. Vom dovedi 

tuturor că suntem dinamici, 

capabili de restructurare şi 

adaptare şi că rămânem cea 

mai importantă forţă politi-

că din România, cu cei mai 

buni administratori.

Unii spun că la Cluj nu 

ar fi nevoie de stânga, că 

municipiul este un bastion 

al dreptei. Dar experienţa 

altor ţări ne arată că nu es-

te deloc aşa. În vestul Eu-

ropei, cu cât un oraş creş-

te mai rapid şi adună mai 

mulţi studenţi şi tineri spe-

cialişti, cu atât devine mai 

apropiat de ideile progre-

siste ale social-democraţiei 

moderne. Suntem localita-

tea cu cele mai mari chirii 

din ţară, cu cel mai aglo-

merat trafic din România şi 

cu mari probleme de inte-

grare a unor grupuri socia-

le în „noua economie”. Clu-

jul are nevoie de stânga mai 

mult ca oricând!” a decla-

rat Alexandru Cordoş.

PSD urmează să anunţe 

în următoarele zile listele 

finale cu candidaţi pentru 

primării şi consilii judeţe-

ne în toate localităţile din 

judeţ. Partidul afirmă că va 

veni cu proiecte şi progra-

me apropiate de nevoile fun-

damentale ale oamenilor, 

în contrast cu ideile fante-

ziste susţinute de opozan-

ţii săi politici.

Social-democrații se pregătesc de alegeri, 
cu Alexandru Cordoș președinte al PSD Cluj
Schimbări importante au avut loc în ultima săptămână în sânul organizației PSD Cluj

Alexandru Cordoș crede că „Clujul are nevoie de stânga mai mult ca oricând!”
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Euro a schimbat macazul spre 4,84 lei
Pentru a atenua impactul 

economic produs de pan-

demie, BNR a decis 

să reducă dobânda 

sa de politică monetară 

de la 1,75%/an la mini-

mul istoric de 1,50%/an,.

La jumătatea lui iulie, gu-

vernatorul Mugur Isărescu 

atrăgea atenţia că măsurile 

băncii centrale vor urmări 

„stabilitatea relativă a cursu-

lui de schimb al leului”.

În prima săptămână din 

august, tendinţa de apreciere 

a leului s-a inversat iar me-

dia euro de luni a urcat la 

4,8351 lei, miercuri fi ind atins 

minimul de 4,8336 lei.

Vineri, tranzacţiile s-au re-

alizat în culoarul 4,834 – 4,841 

lei, cursul fi ind stabilit la 

4,8379 lei iar piaţa s-a închis 

la 4,839 lei.

În următoarele săptămâni, 

euro ar putea să treacă de 

maximul istoric de 4,8448 

lei, atins în martie, însă o 

depreciere majoră a leului 

este improbabilă.

De la o medie de 4,1131 lei, 

la începutul săptămânii, dola-

rul a scăzut joi la 4,0751 lei, 

minim al ultimului an şi ju-

mătate. La fi nalul perioadei, 

cursul a urcat la 4,0949 lei.

Moneda elveţiană s-a miş-

cat pe pieţele internaţionale în 

culoarul 1,075 – 1,082 franci/

euro, iar media ei a încheiat 

săptămâna la 4,4794 lei.

Cursul lirei sterline a cres-

cut luni la 5,3685 lei dar a 

scăzut vineri la 5,3607 lei.

Deprecierea monedei ame-

ricane şi majorarea investiţi-

ilor în active cât mai sigure 

a făcut ca uncia de aur să 

atingă joi pe pieţele specia-

lizate un record de 2.064 do-

lari., pentru ca la fi nalul săp-

tămânii să fl uctueze între 

2.017 şi 2.063 dolari.

După reducerea dobân-

zii-cheie, indicele ROBOR la 

trei luni, în funcţie de care 

sunt calculate dobânzile la 

majoritatea creditelor în lei, 

a scăzut vineri de la 2,05 la 

2,04%, un nivel mai mic fi -

ind înregistrat în 9 februarie 

2018. Înainte de deciza BNR 

indicele stagnase, timp de mai 

multe săptămâni, la 2,15%.

Tranzacţiile de vineri s-au 

realizat în culoarul 1,1755 – 

1,1884 dolari, bursele ame-

ricane închizându-se la 

1,1788 dolari.

Dolarul s-a întărit după ce 

s-a anunţat crearea a aproa-

pe 1,8 milioane noi locuri de 

muncă în SUA (fără cele din 

agricultură), valoare peste ce-

le prognozate.

Analiza cuprinde perioada 3 

– 7 august. (Radu Georgescu)

Potrivit agentului imobili-

ar care a publicat anun-

ţul, aceasta datează din 

anii 1600, fi ind moştenită 

de al 28-lea Prim Ministru 

al României, Alexandru 

Vaida-Voevod, 

de la bunicul său. 

Omul politic a dat-o mai 

departe ca moştenire fi icei sa-

le, care impreuna cu sotul ei, 

au reconstruit-o din temelii şi 

au transformat-o într-o vilă 

modernă (anii 1932-1934). În 

anul 1948, statul comunist aca-

parează moşia şi vila, fi ind lă-

sată în paragină.

Moşia a primit o nouă via-

ţă în anii '90, când a intrat din 

nou în proprietate privată şi a 

fost consolidată şi renovată. O 

nouă renovare a avut loc şi în 

anul 2003. Iniţial, conacul a 

avut 5 camere mari, cu înălţimi 

de 3 metri şi cu deschideri ge-

neroase vitrate, către oraş, dar 

a fost recompartimentat şi în 

momentul de faţă are un nu-

măr de 18 camere, 7 băi, două 

terase şi o gradină de 2.100 mp. 

Are o suprafaţă utilă de 540 

mp, distribuiţi pe trei nivele – 

parter, etaj şi mansardă – şi 

benefi ciază de toate utilităţile.

Proprietarul cere 400.000 
€ pe casă şi teren!

Preţul de vânzare a casei 

şi terenului care o înconjoară 

este de 397.000 euro.

Ramona Casian, agentul 

imobiliar care se ocupă de 

vânzarea casei, a explicat mo-

dul de evaluare a preţului. Ea 

arată că, pe aceeaşi stradă, 

pretul terenului este 100 eu-

ro/mp pentru teren intravilan 

(fără utilităţi) şi 50 euro mp 

pentru teren extravilan. Cos-

tul unui imobil la roşu este 

de aproximativ 500 euro/mp.

„După un calcul simplu, 

2.300 mp teren cu toate utili-

tăţile şi intravilan este 230.000 

euro. Ca să faci o construcţie 

de 540 mp utili ar fi  aproxima-

tiv 270.000 euro semifi nisat. 

Total: 500.000 euro semifi ni-

sat, costul fi nisajelor diferă 

foarte mult de la caz la caz”, 

a explicat agentul imobiliar.

Clujenii au sărit ca arşi: 
Cred că e o glumă!

Zeci de comentarii au a-

părut la postarea cu anunţul 

de vânzare, internauţii con-

siderând că preţul este mult 

prea mare pentru ce se oferă 

în schimb.

„Cine are 400.000 de euro 

îşi face conac... că arată ca 

din anii 1600 cu adevărat. (...) 

Termenul de conac în cazul 

ăsta nu se apropie. Mult no-

roc vânzătorilor”, a scris un 

utilizator.

„500 de euro/mp pentru 

acea clădire? Evaluarea a fă-

cut-o preotul din Popeşti? Cred 

că e o glumă. 75-80 euro/mp 

preţ real intră în acea zonă, 

vorbim de un preţ la care se 

poate vinde. Şi un 100-150 de 

mii pentru clădire. Un 

250.000-275.000 just. 400.000 

niciodată!!!”, a spus un alt 

utilizator Facebook.

Altcineva a spus: „Con-

strucţia este într-o stare jal-

nică, ca şi vecini mai jos es-

te gaterul de la Dm Tămaş, 

unde e un zgomot infernal 

plus se ridică pulbere de ru-

meguş, iarna se face foc cu 

lemn, un fum gros pe toată 

Valea Seacă. Restaurarea clă-

dirii e colosală la bani, e într-o 

stare jalnică. Preţul afi şat e 

de zonă centrală. Nu pe ho-

tarele Clujului.”

Conacul şi moşia lui Vaida-Voievod 
au fost scoase la vânzare
Moşia de pe Valea Seacă aparţinând odată omului politic Alexandru Vaida-Voevod a fost scoasă la vânzare.

Conacul are o suprafaţă de 540 mp, distribuiţi pe trei nivele – parter, etaj şi mansardă – şi benefi ciază de toate utilităţile

Născut la Olpert (astăzi 
Bobâlna) la 27 februarie 
1872, Alexandru 
Vaida-Voevod a fost un 
important om politic, medic, 
publicist și unul dintre 
liderii marcanţi ai Partidului 
Naţional Român din 
Transilvania, apoi al 
Partidului Naţional Ţărănesc. 
Vaida-Voevod a debutat poli-
tic în anturajul arhiducelui 
Franz Ferdinand, care s-a manifestat constant ca susţinător 
al drepturilor românilor transilvăneni.

După Unirea Transilvaniei cu România și fuziunea naţionali-
lor transilvăneni cu ţărăniștii din Vechiul Regat, s-a numărat 
printre liderii marcanţi ai noului Partid Naţional Ţărănesc.

În activitatea politică, Alexandru Vaida-Voevod a ocupat timp 
de trei mandate funcţia de premier al României, remarcân-
du-se de asemenea la conducerea Ministerului de Interne și a 
Ministerului de Externe. A sprijinit regimul autoritar al regelui 
Carol al II-lea, motiv pentru care i-a părăsit pe naţional-ţără-
niști și a întemeiat propriul partid. După instaurarea monarhiei 
autoritare a fost numit consilier regal. A murit în 1950 la Sibiu.

Unu dintre verii săi primari a fost bunicul lui Corneliu Coposu.

Cine a fost Alexandru Vaida-Voevod

BANI

397.000 €
cer urmașii pentru proprietatea care a aparținut 
marelui om politic ardelean Alexandru Vaida-Voievod
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Filmul Babyteeth: Prima 

iubire, debutul regizoarei 

australiene Shannon 

Murphy, cu Eliza Scanlen 

în rolul principal, a fost 

desemnat marele câştigă-

tor al celei de-a 19-a ediţii 

TIFF şi a fost recompensat 

cu Trofeul Transilvania, în 

valoare de 10.000 de euro, 

„pentru bucuria vieţii 

spusă prin experienţa tre-

cerii noastre dincolo”.

Favoritul publicului a coin-

cis, la această ediţie, cu fil-

mul premiat de juriul festi-

valului. În urma voturilor 

acordate de spectatori, 

Babyteeth a fost distins şi cu 

Premiul Publicului, oferit de 

Mastercard, premii ridicate 

de distribuitorii filmului, Bad 

Unicorn. Producătoarea Ada 

Solomon, regizoarea Adina 

Pintilie, actorul András 

Hatházi, dramaturgul Csaba 

Székely şi scriitorul Philip O 

Ceallaigh au desemnat doi 

câştigători ai Premiului pen-

tru cea mai bună regie, în 

valoare de 3.500 de euro. Tim 

Mielants a impresionat juriul 

cu Patrick, o poveste care „a 

reuşit să creeze o lume deo-

sebită şi bizară, cu cea mai 

mare naturaleţe”. Regizoarea 

Zheng Lu Xinyuan a fost pre-

miată ex-aequo pentru Norul 

din camera ei/ The Cloud In 

Her Room, „o experienţă cine-

matografică (şi cinefilă) 

neconvenţională, care dezvă-

luie o voce regizorală în deve-

nire de un curaj şi un talent 

impresionante”.

Cu minciunile, 
spre adevăr

Pentru „fascinanta incursi-

une în intimitatea unei femei 

aflate într-o situaţie de criză”, 

actriţa Evgeniya Gromova, pro-

tagonista filmului Fidelitate/ 

Fidelity, a fost distinsă cu 

Premiul pentru Cea mai bună 

interpretare, în valoare de 

1.000 de euro, oferit de 

Conceptual Lab. „Sunt bucu-

roasă să văd că viaţa nu s-a 

oprit pur şi simplu şi că festi-

valul acesta are loc, şi sunt 

recunoscătoare că mă aflu prin-

tre premianţi”, a transmis actri-

ţa într-un mesaj video. Premiul 

Special al Juriului, în valoare 

de 1.500 de euro, oferit de 

HBO, i-a revenit producţiei 

independente Sora/ Sister, regi-

zat de Svetla Tsotsorkova, „o 

poveste inedită, surprinzătoa-

re şi comică, în care un şir de 

minciuni conduce la adevăr”.

500 invitaţi, spectatori şi 

jurnalişti au fost prezenţi la 

gala prezentată de preşedinte-

le festivalului, Tudor Giurgiu, 

alături de Amalia Enache, şi 

transmisă live. Spectacolul, 

organizat în conformitate cu 

normele de distanţare şi cu 

respectarea măsurilor de sigu-

ranţă, a debutat cu un moment 

muzical oferit de Surorile 

Osoianu.

Doamnele festivalului, 

Marina Voica şi Maria Ploae

Invitată specială la eveni-

ment, artista Marina Voica a 

cântat două dintre cele mai 

cunoscute melodii din reper-

toriul său. În onoarea celor 

peste 40 de ani dedicaţi tea-

trului şi filmului, Maria Ploae 

„o expresie a sensibilităţii, fără 

de care istoria filmului româ-

nesc nu ar mai fi fost aceeaşi”, 

a fost la rândul său premiată 

la Gala TIFF.19. În aplauzele 

publicului, jurnalistul Cătălin 

Ştefănescu i-a înmânat actri-

ţei Premiul de Excelenţă, ofe-

rit de Mercedes-Benz.

Prezent la eveniment, 

Ministrul Culturii, Bogdan 

Gheorghiu, i-a înmânat lui 

Radu Ciorniciuc, realizatorul 

documentarului Acasă, 

Premiul Zilelor Filmului 

Românesc pentru secţiunea 

Lungmetraj, în valoare de 

10.000 de euro (constând în 

role de film şi servicii de pro-

ducţie), oferit de Cinelabs 

România. „Sperăm că filmul 

Acasă este un punct de por-

nire pentru o discuţie reală 

despre implicarea celuilalt 

atunci când acest lucru este 

necesar”, a subliniat produ-

cătoarea filmului, Monica 

Lăzurean-Gorgan.

Premiul Zilelor Filmului 

Românesc pentru Debut, în 

valoare de 1.000 de euro, ofe-

rit de Banca Transilvania, i-a 

fost acordat filmului Urma, în 

regia lui Dorian Boguţă. O 

menţiune specială i-a revenit 

filmului Ivana cea Groaznică, 

realizat de Ivana Mladenovi�, 

„pentru curajul de a expune 

un suflet rănit, într-un mod 

fermecător, tandru şi profund 

personal”. Neputând fi prezen-

tă la Gală din cauza restricţii-

lor internaţionale de circula-

ţie, regizoarea a dedicat pre-

miul Ancăi Pop, una dintre 

artistele din distribuţie, care 

şi-a pierdut viaţa în mod tra-

gic în timp ce filmul se afla în 

post-producţie.

„Şi atunci… 
ce e libertatea?”

Premiul FIPRESCI, oferit de 

juriul Federaţiei Internaţionale 

a Criticilor de Film unui titlu 

din secţiunea Zilele Filmului 

Românesc, i-a revenit docu-

mentarului Totul nu va fi bine, 

realizat de Adrian Pîrvu şi 

Helena Maksyom, un 

road-movie care urmăreşte tra-

iectoriile unor vieţi influenţa-

te de Cernobîl. Şi atunci… ce 

e libertatea?, în regia lui Andrei 

Zincă, a cucerit inimile spec-

tatorilor şi a fost recompensat 

cu Premiul Publicului în sec-

ţiunea Zilele Filmului 

Românesc, în valoare de 1500 

de euro, oferit de Dacin Sara.

Kaï mó s, regizat de Sarra 

Tsorakidis, s-a remarcat prin-

tre filmele scurte din compe-

tiţia autohtonă şi a câştigat 

Premiul Zilelor Filmului 

Românesc pentru secţiunea 

Scurtmetraj, în valoare de 

1.500 de euro, oferit de UCIN, 

şi servicii constând în echipa-

ment, cameră electrică şi grip, 

în valoare de 5.000 de euro, 

oferite de CutareFilm. Juriul a 

acordat şi două Menţiuni 

Speciale filmelor Bilet de ier-

tare, în regia Alinei Şerban, şi 

Moartea şi cavalerul, regizat 

de clujeanul Radu Gaciu.

Bursa Alex Leo Şerban 
pentru Cultura la dubă

Jurnalista Alexandra 

Tănăsescu a fost desemnată la 

această ediţie marea câştigă-

toare a Bursei Alex Leo Şerban. 

Premiul în valoare de 2.500 de 

euro, oferit în parteneriat cu 

Conceptual Lab, va sprijini 

dezvoltarea portalului online 

Cultura la dubă. O Menţiune 

specială, în valoare de 500 de 

euro, i-a fost acordată criticu-

lui de film Victor Morozov, 

pentru volumul Peste graniţă. 

Cinema-ul românesc în con-

text transnaţional. Pentru rolul 

remarcabil din Monştri., acto-

rul Cristi Popa a obţinut 

Menţiunea specială, în valoa-

re de 1.000 de euro, acordată 

în parteneriat cu Conceptual 

Lab unui tânăr actor român 

care s-a remarcat într-un film 

lansat în anul 2019.

În cadrul platformei 

Transilvania Pitch Stop, pre-

miul Eurimages Co-production 

Development Award, în valoa-

re de 20.000 de euro, a fost 

adjudecat de proiectul Kretsul, 

regizat de Alexandra 

Likhacheva şi produs de Anna 

Shalashina. Serviciile de 

post-producţie, oferite de 

Chainsaw Europe, în valoare 

de 25.000 de euro, au fost ofe-

rite proiectului Panopticon, 

regizat de George Sikharulidze 

şi produs de Vladimer 

Katcharava. Premiul 

Transilvania Pitch Stop, oferit 

cu sprijinul Dacin Sara, în 

valoare de 3.500 de euro, i-a 

fost acordat proiectului Blue 

Banks, regizat de Andreea 

Cristina Borţun, o producţie a 

Gabrielei Suciu-Pădureţu. În 

cadrul Transilvania Pitch Stop 

Workshop, premiul Transilvania 

Pitch Stop CoCo Award, oferit 

de Connecting Cottbus 

Co-Production Market, i-a reve-

nit proiectului Sep & Ana, în 

regia lui Paul Cioran, produs 

de Claudiu Mitcu.

Premiul Juriului Tinerilor 

Francofoni, oferit de TV5 

Monde, Institutul Francez şi 

RFI România, a fost câştigat 

de filmul Adoraţie/ Adoration, 

„povestea de dragoste asime-

trică, ieşită din tipare”, în regia 

belgianului Fabrice du Welz.

Final de festival. Cine au fost câştigătorii
Cele mai bune filme ale ediției și cineaștii momentului au fost aplaudați, sâmbătă seară, 
la Gala de decernare a premiilor Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF)

Monica Felea & Ștefan Bradea, distribuitorii români ai fi lmului Babyteeth, marele câștigător la TIFF 2020
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PUBLICITATE

Data: 07.08.2020

Lansare proiect

REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei în calitate de Autoritate de Ma-
nagement pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regi-
onală Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regio-
nal 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar 
au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 5765/22.07.2020, Cod SMIS: 124670, 
pentru proiectul REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI”.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1 – In-
vestiţiile în educaţie și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competenţe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie 
și formare, Obiectiv Specifi c 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei 
timpurii și învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire tim-
purie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreșcolar și preșcolar.

Obiectivul general al proiectului REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CAS-
TANI” este de a creea infrastructura necesara desfasurarii actului educational in conditii 
sporite de confort si dotarea spatiilor pentru derularea activitatilor didactice contribuind 
astfel la cresterea gradului de participare la procesul educational.

Proiectul vine în întâmpinarea obiectivului general al Programului Operational Regio-
nal de „crestere a competitivitatii economice si îmbunatatirea conditiilor de viata ale co-
munitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor 
infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capa-
bile sa gestioneze în mod efi cient resursele, sa valorifi ce potentialul lor de inovare si de 
asimilare a progresului tehnologic”, prin imbunatatirea conditiilor infrastructurale a siste-
mului educational timpuriu.

Obiectivele specifi ce ale proiectului:
Reabilitarea imobilului din strada Mihai Eminescu nr. 21 in vederea infi intarii unei noi 

unitati de invatamant anteprescolar – Cresa "Poiana cu Castani".
Proiectul REABILITAREA SI DOTAREA CRESEI „POIANA CU CASTANI“ are o va-

loare totală de 736.420,41 lei, din care:
469.141,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
71.751,09 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
11.038,65 lei reprezintă valoarea cofi nanţării eligibile a Municipiului Turda
184.488,72 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv între data 11.06.2018 
și data 30.06.2022, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfașurare a ac-
tivităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de fi nanţare, conform regulilor de 
eligibilitate a cheltuielilor.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumi-
rea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adre-
sa de e-mail, persoană de contact: Primăriei Comunei Geaca, strada Principa-
lă, nr. 183, Geaca, judeţul Cluj, telefon 0264287406, fax 0264287407, email 
primariageaca@yahoo.com

2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în speci-
al descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Spaţiu com-
pus dintr-o încapere, situat în sat Legii, comuna Geaca, aparţinând domeniului 
public, cu destinaţia – alimentaţie publică, având 40 mp, Închirierea se face 
conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliu-
lui Local nr. 25 din data de 27.07.2020.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitaţile prin care persoanele interesate pot intra în po-
sesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poa-
te ridica de la sediul Primăriei comunei Geaca, nr.183, judetul Cluj.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul insti-
tuţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Achi-
zitii Publice al Primăriei comunei Geaca, localitatea Geaca, nr.183, judetul Cluj.

3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este ca-
zul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, se 
poate achita cu numerar la caseria Primăriei comunei Geaca.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarifi carilor: 24/08/2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 31/08/2020, ora 12.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Geaca, strada Prin-
cipală nr. 183, judeţul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 
01/09/2020, ora 10.00, la Primăria comunei Geaca.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanţei 
competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, judeţul Cluj, tel. 0264-596111, 
fax: 0264-595844, email: tr-cluj-reg@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea pu-
blicării : 06/08/2020

WhatsApp este una dintre 

cele mai populare aplica-

ţii de mesagerie din lume, 

dar asta înseamnă, de 

asemenea, o mulţime de 

dezinformări prin zvonuri 

distribuite pe platformă.

Mai ales în contextul actu-

al al pandemiei este bine să 

delimităm ce e real de ce e 

fals, aşa că WhatsApp a im-

plementat o caracteristică ce 

va permite utilizatorilor să ca-

ute rapid mesaje frecvent dis-

tribuite pe Google, pentru a 

vedea dacă există mai multe 

informaţii online.

Cum previne WhatsApp 
fake news-ul

Când un mesaj WhatsApp 

a fost transmis de mai multe 

ori, aplicaţia afi şează o picto-

gramă specială pentru a per-

mite utilizatorilor să ştie că 

natura mesajului nu este ori-

ginală. Acest lucru poate aju-

ta la identifi carea virală a in-

formaţiilor incorecte.

Astfel, compania testează 

o metodă pentru a verifi ca de 

două ori mesaje ca acestea, 

atingând butonul “lupă” din 

chat. Funcţia încarcă mesajul 

prin intermediul browserului 

implicit al utilizatorilor, fără 

ca WhatsApp să citească sin-

gur conţinutul acestuia.

WhatsApp a început să dez-

volte această funcţie încă din 

martie, iar compania începe 

acum să o implementeze uti-

lizatorilor din Brazilia, Italia, 

Irlanda, Mexic, Spania, Ma-

rea Britanie şi SUA. Rămâne 

de văzut când se va imple-

menta şi în România.

Avem acces la mai multe 

voci ca oricând, dar uneori 

cei mai zgomotoşi pot spune 

numai neadevăruri. Această 

modifi care nu va eticheta in-

formaţia ca fi ind adevărată 

sau falsă direct, ci permite uti-

lizatorilor să cerceteze ei în-

şişi rezultatele unei simple că-

utări web. Instrumentul va fi  

disponibil atât pe iOS, Andro-

id, cât şi pe varianta web. O 

altă noutate importantă de la 

WhatsApp va fi  oferită în cu-

rând. La fel ca Facebook 

Messenger şi alte aplicaţii de 

mesagerie, clientul WhatsA-

pp va putea fi  setat cu acelaşi 

cont de utilizator pe mai mul-

te dispozitive. În prezent, acest 

lucru nu e posibil, însă în vi-

itor, se pare că se va realiza 

o funcţie care să permită sin-

cronizarea aceluiaşi număr de 

telefon pe mai multe dispozi-

tive concomitent. Funcţia va 

putea fi  găsită într-un buton 

nou, denumit „Linked Devi-

ces”, din meniul aplicaţiei, ca-

re ar urma să înlocuiască bu-

tonul „WhatsApp Web”.

WhatsApp vine 
cu o schimbare majoră

Noua funcţie va deveni 

disponibilă curând pentru 

toţi utilizatorii.

Cu ajutorul Reels, utiliza-

torii pot realiza clipuri de 15 

secunde, cu diferite efecte au-

dio şi vizuale, la fel cum pot 

face pe TikTok.

Funcţia Reels se găseşte pe 

butonul Instagram Camera 

(afl at în colţul din stânga sus), 

iar când acesta este activat, 

se deschide o nouă interfaţă.

Utilizatorul poate alege 

dintr-o gamă variată de in-

strumente pentru editare. 

Poate adăuga efecte audio, 

de realitate augmentată sau 

cronometru. Clipurile reali-

zate prin Reels pot fi distri-

buite asemeni postărilor 

obişnuite. Prin urmare, pot 

fi publice sau private, în 

funcţie de setările profilului 

de Instagram.

Filmarea poate fi  editată 

chiar şi după ce a fost reali-

zată, asemeni unui video obiş-

nuit. Clipul va apărea în Fe-

ed sau în tabul Discover.

Instagram lansează oficial Reels, rivalul TikTok
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Şefa echipei de campanie 

a candidatei prezidenţiale 

de opoziţie din Belarus 

a fost reţinută sâmbătă, 

aşa cum s-a mai întâmplat 

şi joi, informează AFP.

Maria Moroz a fost ares-

tată sâmbătă, a declarat pen-

tru AFP Anna Krasulina, pur-

tătoarea de cuvânt a Svetla-

nei Tihanovskaia, contracan-

didata preşedintelui Aleksan-

dr Lukaşenko (foto), afl at de 

26 de ani la putere.

În Belarus, o ţară cu 9.5 mi-

lioane de locuitori, au loc du-

minică alegerile prezidenţiale. 

Votarea a început, practic, de 

marţi, înregistrându-se până 

în prezent o participare de pes-

te 32%, conform informaţiilor 

furnizate de autorităţi.

Maria Moroz „probabil nu 

va fi  eliberată până luni”, adi-

că după vot, a spus Krasuli-

na, adăugând că motivul ares-

tării nu este cunoscut.

Joi, Moroz a fost arestată 

după o vizită la ambasada Li-

tuaniei, fi ind eliberată în cur-

sul aceleaşi zile. 

Sâmbătă seara a mai fost 

arestată o aliată importantă a 

Svetlanei Tihanovskaia, elibe-

rată ulterior. Este vorba de Ma-

ria Kolesnikova, anterior şefa 

de campanie a lui Viktor Ba-

bariko, un fost bancher care 

intenţiona să candideze la func-

ţia de şef al statului, dar care 

a fost arestat.

În plus, consultantul poli-

tic Vitali Şkliarov, care a lu-

crat pentru campanii prezi-

denţiale în SUA şi Rusia, es-

te acuzat în Belarus că a con-

tribuit la organizarea de ma-

nifestaţii şi riscă până la trei 

ani de închisoare, a anunţat 

sâmbătă avocatul acestuia. 

Şkliarov, în vârstă de 44 de 

ani, cercetător la Universita-

tea Harvard, s-a născut în Be-

larus, dar locuieşte la Wa-

shington, iar soţia sa este ce-

tăţean american.

Din primăvară, în urma u-

nei mobilizări neaşteptate a 

populaţiei în favoarea opozi-

ţiei, autorităţile din Belarus 

au intensifi cat operaţiunile în-

dreptate împotriva adversari-

lor preşedintelui Lukaşenko.

Democraţie à la Belarus. 
Cum să-ţi anihilezi 
contracandidaţii

Premierul britanic Boris 

Johnson (foto) consideră „

o datorie morală” şi „o prio-

ritate naţională” revenirea 

tuturor copiilor la şcoală din 

septembrie, după ce instituţi-

ile de învăţământ au rămas 

închise luni bune din cauza 

pandemiei de coronavirus, 

informează duminică EFE.

Guvernul britanic a decis 

în martie închiderea şcolilor 

pentru toţi elevii, cu excepţia 

copiilor lucrătorilor esenţiali, 

pentru a stăvili propagarea 

noului coronavirus, ceea ce a 

obligat mii de profesori să or-

ganizeze clase online.

În iunie, executivul de la 

Londra a permis revenirea la 

şcoală a anumitor elevi, prin-

tre aceştia copii din clasele 

primare şi adolescenţi care au 

de dat examene în 2021.

Pe fondul îngrijorării lega-

te de pierderea claselor, pre-

mierul conservator Boris John-

son a subliniat într-un articol 

publicat în The Mail on Sun-

day „prioritatea naţională” pe 

care o reprezintă întoarcerea 

elevilor în sălile de clasă în 

septembrie, avertizând toto-

dată că pandemia de corona-

virus încă nu s-a încheiat.

„Nu am depăşit această 

pandemie şi niciunul dintre 

noi nu-şi poate permite să se 

simtă încrezător. Însă acum, 

că ştim sufi cient pentru a re-

deschide şcolile pentru toţi 

copiii într-o manieră sigură, 

avem datoria morală să fa-

cem acest lucru. A ne men-

ţine şcolile închise cu o cli-

pă mai mult decât este nevo-

ie este un lucru intolerabil 

din punct de vedere social, 

nesustenabil din punct de ve-

dere economic şi de neapă-

rat din punct de vedere mo-

ral”, a scris Johnson.

Marea Britanie: Revenirea 
la şcoală, „o datorie morală”

Aproximativ opt tone de 

materiale medicale vor fi  

oferite autorităţilor libaneze 

pentru gestionarea efectelor 

exploziei produsă la un 

depozit de azotat de amoniu 

din Beirut, la data de 4 

august, acestea urmând 

să fi e transportate spre Liban 

cu aeronave ale Forţelor 

Aeriene Române, care vor 

decola sâmbătă, 8 august, 

de pe Baza 90 Transport 

Aerian, a anunţat MApN.

Răspuns la cererea 
de asistenţă umanitară

România s-a numărat prin-

tre statele care au primit ce-

rere de acordare a asistenţei 

internaţionale din partea gu-

vernului libanez, prin activa-

rea Mecanismului European 

de Protecţie Civilă. Astfel, Gu-

vernul României, societatea 

civilă şi reprezentanţii dias-

porei libaneze au răspuns ime-

diat apelului solicitat, iar prin 

eforturi comune, o cantitate 

relevantă de echipamente me-

dicale urmează a fi  donate că-

tre statul libanez, se arată 

într-un comunicat transmis 

vineri de MApN.

Potrivit sursei citate, For-

ţele Aeriene Române s-au im-

plicat în acest demers şi au 

pus la dispoziţie două aero-

nave (C-130 Hercules şi C-27J 

Spartan) care să asigure trans-

portul materialelor medicale 

indispensabile tratamentelor 

destinate victimelor.

De asemenea, două cadre 

ale Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă vor 

însoţi echipajul care va asigu-

ra transportul aerian şi vor a-

sigura predarea materialelor 

medicale către autorităţile res-

ponsabile din Liban.

Din partea Ministerului 

Mediului, un membru al echi-

pei de protecţie civilă euro-

peană, afl at deja în zona afec-

tată de explozie, sprijină au-

torităţile în coordonarea for-

ţelor de intervenţie şi a asis-

tenţei internaţionale.

2.000 de fl acoane 
de ceftriaxone

Premierul Ludovic Orban 

a semnat vineri decizia pri-

vind folosirea cantităţii de 

2.000 de fl acoane de ceftria-

xone din rezerva de mobili-

zare ca ajutor umanitar ex-

tern de urgenţă pentru înlă-

turarea urmărilor dezastrului 

provocat de explozia din ca-

pitala Libanului – Beirut.

„Se aprobă folosirea canti-

tăţii de 2.000 de fl acoane de 

ceftriaxone din rezerva de mo-

bilizare din domeniul sănătă-

ţii ca ajutor umanitar extern 

de urgenţă pentru înlăturarea 

urmărilor dezastrului provo-

cat de explozia din capitala 

Republicii Libaneze, Beirut”, 

se arată în decizia publicată 

în Monitorul Ofi cial.

Cantitatea va fi  predată re-

prezentanţilor desemnaţi de că-

tre Inspectoratul General pen-

tru Situaţii de Urgenţă pe bază 

de proces verbal de predare-pri-

mire şi aviz de însoţire a măr-

fi i, la Baza 90 Transport Aeri-

an, precizează sursa citată.

„Reîntregirea cantităţii se 

efectuează din fondurile pu-

blice cu această destinaţie, 

prevăzute în bugetul de stat 

alocat Administraţiei Naţiona-

le a Rezervelor de Stat şi Pro-

bleme Speciale”, se mai ara-

tă în decizie.

România oferă ajutor 
umanitar Libanului
2.000 de flacoane de ceftriaxone din rezerva de mobilizare 
ca ajutor umanitar extern de urgenţă vor pleca spre Beirut.

În urma explozilor cel puțin 158 de persoane și-au pierdut viața, peste 6.000 au fost rănite, iar multe altele 
sunt date dispărute. Peste 300.000 de oameni au rămas fără locuințe în urma exploziilor devastatoare.
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Orientariștii clujeni sunt din nou în doliu.

Președintele fondator al C.S. Compass Cluj, sportiv, 
arbitru, susţinător devotat și entuziast promotor al 

orientării clujene, coleg și prieten drag,

MÁJAI FERENC
la 84 de ani și-a încheiat alergarea pe acest pământ.

Pentru întreaga activitate pe care a desfășurat-o în 
slujba orientării, personalitatea sa, amintirile frumoase 

și gândurile bune lăsate, vor rămâne vii în rândurile 
iubitorilor acestui sport.

Dl. Májai a decedat în Ungaria, înmormântarea va avea 
loc la Cluj, la o data comunicată ulterior.

Drum bun nea Feri, Dumnezeu să te odihnească în pace, 
ne vei lipsi!

Transmitem un gând de mângâiere și sincere 
condoleanţe familiei.

Orientariștii clujeni

CONDOLEANȚEVÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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.

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 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (6.7)

¤ 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-
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pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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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 mijloa-
cele de transport în comun 9, 29, 
24B, 52. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.14)

¤ 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 maximă. 
Relații la telefon 0749-974302. (3.7)

 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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 

fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleți, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei 
interesați mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
pllata în rate. Informații supli-
mentare la tel. 0722-325365. 
(1.7)

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (6.7)

¤ Executăm hidroizolaţii profe-
sionale de calitate. Tel. 
0748-898271. (18.20)

¤ 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. (3.14)

¤ 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 stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

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

¤ Vând TV SHOV, diagonala 35 
cm, în stare perfectă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0745-083161. (6.7)

¤ 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. (6.7)

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. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
4 sertare, în stare bună de 
funcționare, preț negociabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0733-612054. 
(3.14)

¤ Vând mașină de cusut la pe-
dală SINGER, stare bună de 
funcționare. Pentru informații 
sunați la tel. 0741-028813. 
(3.14)

¤ Vând boiler electric de 100 
l, nou. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ 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. (6.14)

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (6.7)

¤ 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. (3.14)

¤ Vând mobilier vechi în sta-
re foarte bună, toaletă cu 
oglindă ovală, vitrină, război 
de ţesut în stare foarte bună, 
pentru decor, preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii și de-
talii sunaţi 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. (4.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Pentru infromaţii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi. 
Informaţii la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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 
femeie singură, văduvă, fără 
obligaţii, pentru căsătorie. Îi asi-
gur toate condiţiile de viaţă. Aș-
tept telefoane la nr. 
0756-787551. (7.20)
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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

INFORMARE

Această informare este efectuată de Oraşul Huedin, 
cu sediul în orașul Huedin, strada Horea, nr. 1, jud. Cluj, 
ce intenţionează să solicite de la A.N. Apele 
Române-Administraţia Bazinală de Apă Crișuri, aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfășurarea activităţii de: 
"Elaborare documentaţie pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire a obiectivului: Grup sanitar, vestiare, 
căi de acces la amplasament, branșament la utilităţi", ce 
urmează să se realizeze în orașul Huedin, strada Avram 
Iancu, nr. 41, jud. Cluj, pe terenul identifi cat prin C.F. nr. 
52258, nr. cadastral 52258.

Această investiţie este nouă.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta temporar 
următoarele ape uzate: ape menajere, ce se vor evacua în 
Crișul Repede după ce au fost epurate prin metoda 
mecano-biologică.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 
27.07.2020.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

Comuna Negreni anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Refacerea obiectivelor de infrastructură 
rutieră afectate în comuna Negreni, localităţile Negreni 
şi Bucea – măsuri necesare conform art. 7, alineat (16) 
din Legea nr. 50/1991 – intervenţie în primă urgenţă“, 
propus a fi amplasat în judeţul Cluj, comuna Negreni, 
satele Negreni și Bucea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
luni-joi între orele 0900–1200.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, str. Calea Dorobantilor, nr. 
99, jud. Cluj.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca PUZ în condiţiile Legii nr. 350/2001 cu modifi cările 
și completările ulterioare, în municipiul Cluj Napoca, B-dul 
Muncii, nr.80 provizoriu, C.F. 298784, jud. Cluj, titular: 
S.C. BILANCIA EXIM S.R.L., nu necesită evaluare de 
mediu. Planul urmează 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 09:00 
– 14:00 și vineri între orele 09:00 – 12:00, în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Pirlo, noul antrenor 
al lui Juventus

Juventus Torino, campioana 
Italiei, a anunţat sâmbătă sea-
ra că l-a numit antrenor pe 
Andrea Pirlo, campion mondial 
în 2006 cu Italia, la câteva ore 
după demiterea lui Maurizio 
Sarri, care a ratat califi carea în 
sferturile Ligii Campionilor, re-
latează agenţiile internaţionale 
de presă. Pirlo, 41 ani, fără ex-
perienţă ca antrenor, tocmai fu-
sese numit să dirijeze echipa 
Under 23 a clubului Juventus, 
eliminat vineri seara de către 
Olympique Lyon în optimile 
Ligii Campionilor. Ca jucător, 
Pirlo a evoluat patru ani la 
Juventus, ajutând la câștigarea 
a patru titluri, Cupei Italiei (1) și 
Supercupa Italiei (2).

Rapid l-a demis 
pe Dan Alexa
Clubul din Liga a II-a FC Rapid a 
anunţat, duminică, despărţirea 
de antrenorul Dan Alexa și de 
secundul acestuia, Costel Ilie. 
Până la numirea unui nou an-
trenor principal, echipa va fi  
pregătită de Ștefan Grigorie.
„Clubul nostru se desparte de 
Dan Alexa și de Costel Ilie, că-
rora le mulţumim pentru peri-
oada petrecută la Rapid și pen-
tru dedicarea de care au dat 
dovadă. Dan Alexa a condus 
Rapidul, din postura de antre-
nor principal, în play-off-ul ligii 
secunde, echipa noastră obţi-
nând o victorie, trei remize și o 
înfrângere. Noul sezon al ligii 
secunde va începe la fi nalul 
acestei luni, în week-end-ul 
28-30 august, tragerea la sorţi 
a „ţintarului" urmând a avea 
loc cel mai probabil săptămâna 
viitoare", se arată în comunica-
tul giuleștenilor.. Dan Alexa a 
semnat un contract pe un an și 
jumătate cu Rapid, la 11 mar-
tie, înlocuindu-l pe Daniel 
Pancu, demis din cauza rezulta-
telor slabe. Însă noul tehnician 
nu a reușit să promoveze echi-
pa în prima ligă.

Ţvetcov a câştigat 
o etapă în Turul 
Ţinutului Secuiesc
Rutierul Serghei Ţvetcov, com-
ponent al naţionalei României, 
a câștigat semi-etapa 3 A a 
Turului ciclist al Ţinutului 
Secuiesc, un contratimp indivi-
dual de 5,7 km desfășurat sâm-
bătă între Pasul Vlăhiţa și 
Harghita Băi.
Ţvetcov a fost înregistrat cu tim-
pul de 12 min 45 sec, fi ind ur-
mat de polonezul Jakub 
Kaczmarek (Mazowsze Serce 
Polski), la 31 sec, și Emil Dima 
(Giotti Victoria), la 53 sec, etc. 
Eduard Grosu, și el membru al 
naţionalei României, s-a clasat 
pe 8, la 1 min 04 sec de Ţvetcov.

Pe scurt

FC Universitatea Cluj a 

învins sâmbătă, scor 4-0, 

pe Unirea Dej, într-un 

joc-şcoală în care antreno-

rul Adrian Falub a văzut la 

lucru aproape întreg lotul 

pe care îl are la dispoziţie.

Telcean a deschis scorul 

în min. 44, stabilind şi sco-

rul primei reprize. În partea 

secundă, a fost rândul lui 

Gavra să marcheze (55), iar 

Alex Pop (66, penalty) şi tâ-

nărul Mâneran (90) au dus 

scorul la 4-0.

„U” Cluj în prima repri-

ză: Vâtcă – Ilieş (Inacio, min. 

30), Telcean, Tamaş, Crăciun, 

Neciu (Taub, min. 10), Văsă-

lie, Barbu, Negreanu, Pîrvu-

lescu, Goga

„U” Cluj în a doua repri-

ză: Vâtcă – Telcean (Paşcalău, 

min. 80), Vomir, Crăciun (Horj, 

min. 66), Inacio, Taub, Ne-

grean (Botic, min. 66), Barbu 

(Dolghi, min. 66), Alex Pop 

(Meşter, min. 70), Ştefănescu 

(Matei Moraru, min. 70), Ga-

vra (Mâneran, min. 70).

Elevii pregătiţi de Adrian 

Falub au evoluat şi într-un 

amical cu Metalurgistul Cu-

gir pe care au reuşit să îl câş-

tige, vineri, cu 3-1 în urma 

golurilor marcate de Cristi 

Gavra, Manuel Botic şi Ly-

nel Kitambala.

La Univeristatea Cluj au a-

părut şi trei nume noi:

Ionuţ Ilieş (fundaş dreap-

ta – 18 ani) este unul dintre 

juniorii de perspectivă din ca-

drul academiei care se afl ă în 

această perioadă cu echipa de 

seniori a Universităţii.

Manuel Botic (21 de ani) 

este un mijlocaş ofensiv aus-

triac crescut de FC Admira 

Wacker. Acesta se afl ă în pro-

be la FC Universitatea Cluj.

Lynel Kitambala evoluează 

în centrul atacului sau în ban-

dă. Francezul în vârstă de 31 

de ani, cu prezenţe în echipe-

le de juniori U20 şi U21 ale 

Franţei, a trecut în cariera sa la 

echipe precum AJ Auxerre, Di-

jon, Dynano Dresda, Saint-Éti-

enne sau Levski Sofi a.

„U” a bifat două victorii în weekend

Simona Halep va evolua 

astăzi împotriva Polonei 

Hercog în runda inaugu-

rală a turneului WTA 

de la Praga.

Prima tragere la sorţi 

post-pandemie o aduce în ca-

lea Simonei pe Polona Hercog, 

o cunoştinţă mai veche, pe ca-

re anul trecut a întâlnit-o în 

două rânduri şi care a partici-

pat săptămâna aceasta la Pa-

lermo, fi ind învinsă de Elisa-

betta Cocciaretto. De fi ecare 

dată întâlnirile Simonei cu Her-

cog au fost dure şi au mers în 

trei seturi. Tot de fi ecare dată, 

victoria i-a aparţinut Simonei.

În turul următor, Simona 

s-ar putea întâlni, într-un du-

el românesc în premieră, cu 

Patricia Ţig, dacă Pati va tre-

ce de Barbora Krejcikova, cea 

pe care a învins-o în 2019 la 

Karlsrhue, în două seturi.

Sferturile de fi nală i-ar pu-

tea aduce Simonei altă rivală 

tradiţională, pe Anastasia Pa-

vlyuchenkova, favorita 6, care 

o întâlneşte în primul tur pe 

Arantxa Rus. Sau, de ce nu, pe 

Anastasija Sevastova, care în-

cepe cu o jucătoare venită din 

califi cări. Atât pe Sevastova (6-2 

la H2H), cât şi pe Pavlyuchenko-

va (8-0), Simona le domină la 

întâlnirile directe.

„Aştept să înceapă turnee-

le. Sunt însă puţin stresată, dar 

cred că o să fi e bine. Am fă-

cut testul (n.r. – COVID-19), 

am primit rezultatul ieri, este 

negativ, bineînţeles. Azi când 

voi ajunge acolo voi mai face 

un test şi până vine rezultatul 

voi sta în cameră. Pot apărea 

oriunde cazuri, dar nu vreau 

să gândesc negativ, vreau să 

văd partea bună, faptul că pu-

tem juca turneul. A fost o de-

cizie de moment faptul că am 

renunţat la Palermo şi am ac-

ceptat să joc la Praga. Am cre-

zut că e mai bine nu joc la Pa-

lermo, nu eram poate pregăti-

tă mental. Acum însă sunt mai 

bine şi sunt 100% convinsă că 

trebuie să joc", a afi rmat Ha-

lep, vineri, în momentul în ca-

re a plecat la Praga.

Halep joacă astăzi 
cu Hercog la Praga

CFR Cluj a avut şansă 

la tragerea la sorţi pentru 

turul 1 preliminar 

şi va lupta pentru califi ca-

rea în turul 2 cu 

FC Floriana, o echipă semi-

profesionistă din Malta.

Cele două formaţii se vor 

duela într-un singur meci, 

programat pe 18 sau 19 au-

gust în Malta. Trupa lui Dan 

Petrescu va continua în Eu-

ropa League, indiferent de 

turul în care va fi elimina-

tă în preliminariile UEFA 

Champions League.

Viitoare adversară a 

CFR-ului are un lot cotat la 

3,9 milioane de euro şi a câş-

tigat 26 de titluri, 20 de Cupe 

ale Maltei şi 2 Supercupe.

De-a lungul timpului, echi-

pele româneşti s-au mai întâl-

nit în cupele europene cu for-

maţii din insula Malta, dar ni-

ciodată nu au avut probleme 

să treacă mai departe.

CFR Cluj va porni aventu-

ra din noul sezon din Cham-

pions League în Malta, unde 

o va întâlni într-o singură man-

şă pe campioana acestei ţări, 

FC Floriana, care a profi tat de 

faptul că era pe primul loc în 

clasament la momentul opri-

rii campionatului, fi ind decla-

rată campioană de către Fe-

deraţia Malteză.

Echipele din România 
s-au distrat cu maltezii

Meciul cu CFR Cluj este a 

doua confruntare a celor de 

la FC Floriana cu o echipă ro-

mânească. Prima dată se în-

tâmpla în sezonul 1969-1970, 

când maltezii au jucat contra 

lui Dinamo Bacău în Cupa 

Oraşelor Târguri (Cupa UEFA 

de mai târziu). Băcăuanii nu 

au avut probleme şi s-au im-

pus cu 7-0 la general.

Prima echipă românească 

care a jucat contra unei for-

maţii din Malta a fost Dina-

mo Bucureşti, în sezonul 

1964-1965, în turul prelimi-

nar al Cupei Campionilor Eu-

ropeni (Champions League-ul 

de astăzi). Dinamo s-a impus 

atunci fără probleme în faţa 

lui Sliema Wanderers, după o 

dublă victorie, 2-0 şi 5-0.

Tot Dinamo este şi ultima 

formaţie care a jucat contra 

unei echipe malteze în cupe-

le europene. „Câinii" au tre-

cut de FC Hibernians în tu-

rul 1 premliminar al Cupei 

UEFA, în sezonul 2006-2007, 

după 2 victorii categorice, 

scor 4-0 şi 5-1.

Tot în turul 1 preliminar 

al Cupei UEFA din acelaşi se-

zon 2006-2007 şi Rapid a dat 

piept cu o formaţie din Mal-

ta. Giuleştenii au mers fără 

emoţii mai departe după 1-0 

şi 5-0 contra celor de la Sli-

ema Wanderers. Era pentru 

a 2-a oară când Rapid întâl-

nea o formaţie din Malta, du-

pă ce giuleştenii jucaseră tot 

în turul preliminar al Cupei 

UEFA cu FC Valletta în sezo-

nul 1994-1995. Atunci Rapid 

a făcut doar 1-1 în Malta, dar 

a câştigat acasă cu 6-2 şi a 

mers mai departe.

Coşmarul Dudelange 
încă bântuie în Gruia

CFR Cluj s-a făcut de râs 

la ultimul meci disputat în 

faţa unei echipe semi-profe-

sioniste în cupele europene. 

Formaţia din Gruia a pierdut 

cu 2-0, respectiv 2-3 în faţa 

celor de la Dudelange în 

play-off-ul Europa League 

din 2018.

Elevii antrenaţi atunci de 

Toni Conceicao au fost con-

duşi la un moment dat cu 3-0 

în returul cu Dudelange şi 

doar golurile lui Tambe şi 

Omrani au mai redus propor-

ţile dezastrului. Cu toate as-

tea, fanii din Gruia i-au apla-

udat în picioare pe fotbaliştii 

luxemburghezi şi au făcut 

„ole-uri” la pasele lor.

Deplasare cu iz de vacanţă pentru 
CFR Cluj în Champions League
CFR Cluj va juca în turul 1 preliminar din Champions împotriva celor 
de la FC Floriana, conform tragerii la sorţi efectuată duminică la Nyon.

CFR Cluj va juca împotriva unei echipe din Malta în primul tur preliminar din Liga Campionilor
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