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Bilanț negru pe frontul epidemiei. Noi recorduri doborâte joi.
Încă 53 de persoane infecta-

te cu noul coronavirus au mu-
rit, numărul total al deceselor 
în România ajungând la 2.860, 
a informat, joi, Grupul de Co-
municare Strategică (GCS).

Acest record al deceselor pro-
vocate de noul coronavirus vine 
pe fondul unui alt record, acela 
al noilor îmbolnăviri. Astfel, au 
fost înregistrate 1.454 de cazuri 
noi de persoane infectate cu 
SARS-CoV-2, faţă de ultima rapor-
tare, în urma testelor efectuate la 
nivel naţional, informează, joi, 
Grupul de Comunicare Strategi-

că. Acestea sunt cazuri care nu 
au mai avut anterior un test po-
zitiv, potrivit GCS.

Până joi, pe teritoriul Româ-
niei au fost confi rmate 66.631 
de cazuri de persoane infectate 
cu noul coronavirus.

GCS arată că 31.547 pacienţi au 
fost declaraţi vindecaţi şi 7.253 de 
pacienţi asimptomatici au fost ex-
ternaţi la 10 zile după depistare.

Potrivit GCS, până la a-
ceastă dată, la nivel naţional, 
au fost prelucrate 1.450.269 
de teste. Dintre acestea, 
22.649 au fost efectuate în ul-

timele 24 de ore, 13.999 în 
baza definiţiei de caz şi a pro-
tocolului medical, iar 8.650 – 
la cerere.

Potrivit GCS, în ultimele 24 
de ore au fost înregistrate 53 
de decese – 32 bărbaţi şi 21 
femei – ale unor pacienţi in-
fectaţi cu noul coronavirus, 
internaţi în spitalele din Alba, 
Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bo-
toşani, Brăila, Buzău, Ca-
raş-Severin, Constanţa, Dâm-
boviţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Ma-
ramureş, Mehedinţi, Neamţ, 
Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, 

Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, 
Vrancea şi Bucureşti.

Dintre acestea, un deces a fost 
înregistrat la categoria de vârstă 
30-39 de ani, unul la categoria 
40-49 ani, 3 decese la categoria de 
vârstă 50-59 ani, 13 decese la ca-
tegoria de vârstă 60-69 ani, 24 de-
cese la categoria de vârstă 70-79 
ani şi 11 decese la peste 80 de ani.

Conform GCS, 49 dintre de-
cesele înregistrate sunt ale 
unor pacienţi care au prezen-
tat comorbidităţi, iar patru pa-
cienţi care au decedat nu au 
prezentat comorbidităţi.
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Bogdan a devenit Dana pe Tinder.
A fost șocat de ce a urmat!

Ceteatea Almașului, imaginea sumbră a nepăsării
O veche fortăreață medievală transilvană este doar o umbră a timpurilor trecute.  Pagina 5

Pentru a afla cum e să fii femeie pe rețelele sociale, Bogdan a devenit Dana, pe o aplicație 

de întâlniri. Ceea ce a urmat l-a făcut să abandoneze experimentul după doar o zi. Pagina 3
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Privatizările au fost 
blocate pentru doi ani

Boc nu crede în discursul 
anti-mască al lui Puiu 

Primul cimitir-parc a fost 
inaugurat la Cluj-Napoca

Legea lovește piața de capital românească, 
interzicând listarea la Bursa de Valori 
a participațiilor minoritare. Pagina 4

Primarul Clujului crede că purtarea măştii 
este o formă de solidaritate, un semn de 
„grijă şi din respect faţă de celălalt.” Pagina 3

Conceptul de cimitir parc a fost dezvoltat 
în ţările vestice şi preluat şi în România 
pentru a dezvolta spaţiile verzi. Pagina 7
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Situația epidemiei de coronavirus

66.631 de persoane infectate la nivel național

1.450.269 de teste prelucrate

478 pacienți la Terapie Intensivă

1.551 cazuri confi rmate la Cluj

31.547 vindecați

2.860 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

170/250C
Soare

190/280C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

17°/26° Variabil

18°/28° Variabil

17°/24° Variabil

17°/28° Variabil

19°/29° Variabil

19°/30° Variabil

17°/23° Variabil

18°/30° Soare
17°/26° Variabil

14°/17° Variabil

16°/22° Variabil

16°/19° Ploaie

17°/25° Variabil

14°/28° Variabil

15°/23° Variabil

16°/20° Ploaie
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

14 august

1893: Franța devine prima 
țară care introduce numere de 
înmatriculare auto.

1893: Țarul Nicolae al II-
lea și câțiva membri ai fa-
miliei imperiale, asasinați 
în anul 1918 de către 
bolșevici, sunt canonizați 
de către sinodul Bisericii 
Ortodoxe Ruse.

15 august

1870: În „Convorbiri Literare” 
a fost publicat poemul emi-
nescian „Epigonii”.

1888: A apărut la București 
cotidianul „Adevărul”. 
Primul director a fost 
Alexandru V. Beldiman.

1914: Este inaugurat Canalul 
Panama. O ceremonie ofi cia-
lă de deschidere este omisă 
din cauza izbucnirii primului 
război mondial în Europa.

1931: A apărut primul număr 
al ziarului „Scânteia”.

1971: Bahrain își câștigă 
independența față de 
Marea Britanie.

16 august

1940: Începerea tratativelor ro-
mâno-maghiare de la Turnu 
Severin. Eșecul acestora, previzi-
bil, a dus la Dictatul de la Viena 
din 30 august 1940.

1954: A văzut lumina tiparu-
lui primul număr al revistei 
Sports Illustrated.

140/270C
Soare
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/28° Variabil

16°/28° Soare

14°/26° Ploaie

15°/28° Soare
15°/25° Soare

15°/25° Variabil

13°/24° Variabil

15°/23° Înnorat
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Weekend-ul acesta dacă 

ajungi în Iulius Parc, 

te poţi bucura de atmosfe-

ra de vacanţă. 

Târgul produselor turceşti 

aduce mai aproape de tine 

aromele orientale din Istan-

bul. Iar la „Movie Nights” ur-

mărim o dramă americană, 

care are în prim-plan provo-

cările unui avocat.

Tradiţia Movie Nights se 

păstrează printre cinefi lii clu-

jeni. Săptămânal, Iulius Parc 

se transformă într-un cinema-

tograf în aer liber, unde buna 

dispoziţie se completează cu 

atmosfera relaxantă creată de 

cadrul natural al parcului. 

Vineri, 14 august 2020, şi 

sâmbătă, 15 august, ne întâl-

nim din nou la fi lm. De data a-

ceasta, vom vedea pelicula „Just 

Mercy”, apărută în anul 2019, 

care urmăreşte experienţele dra-

matice ale unui tânăr avocat. 

La ora 21.00 dăm play fi lmului. 

Accesul este gratuit, însă pen-

tru a păstra distanţarea fi zică, 

locurile sunt limitate. În plus, 

fl uxul de intrare şi ieşire în pe-

rimetrul evenimentului va fi  di-

ferenţiat, la intrare va fi  moni-

torizată temperatura şi se va im-

pune respectarea măsurilor de 

siguranţă şi distanţare fi zică.

Iubitorii de bucate orien-

tale au ocazia să se răsfeţe cu 

mâncăruri apetisante din ţa-

ra cu una dintre cele mai bo-

gate tradiţii gastronomice, la 

Târgul produselor turceşti, în 

Iulius Parc. 

De vineri până duminică, 

kebab-uri delicioase, baclava, 

ceai, gözleme, su börek sau 

cafea la nisip sunt doar câte-

va dintre delicatesele care te 

aşteaptă să le deguşti. Vino 

să descoperi aromele fi ne şi 

preparatele culinare pe care 

le preferau sultanii!

Proiecții de filme și delicii 
turcești, în acest weekend

O poveste puternică și provocatoare, Just Mercy (2019) 
urmărește experiențele tânărului avocat Bryan 
Stevenson și bătălia sa istorică pentru justiție. După ce 
a absolvit Harvardul, Bryan se îndreaptă spre Alabama 
pentru a-i apăra pe cei condamnați injust sau cei cărora 
nu li s-a oferit o reprezentare corespunzătoare. Cu spri-
jinul avocatei Eva Ansley, specializată în drepturile pri-
zonierilor, el se ocupă de cele mai provocatoare cazuri: 
deținuții condamnați la moarte. 

Unul dintre primele și cele mai incendiare cazuri ale sa-
le este cel al lui Walter McMillian, care, în 1987, a fost 
condamnat la moarte pentru uciderea unei fete de 18 
ani, în ciuda probelor care dovedeau nevinovăția sa și 
a faptului că singura mărturie împotriva lui provenea 
de la un criminal. În anii de mai târziu, Bryan devine 
prins într-un labirint de manevre juridice și politice, în 
timp ce luptă pentru Walter și alții ca el, în ciuda fap-
tului că totul este împotriva lui, inclusiv sistemul legal.

Just Mercy (2019)
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Bogdan e un tânăr clu-

jean care a fost curios 

cum sunt abordate fetele 

în 2020 şi s-a dat drept o 

tânără de 25 de ani, 

pe o reţea de socializare 

şi întâlniri.

Fiind înconjurat de mul-

te prietene, e imposibil să 

nu auzi despre experienţele 

lor cu mesajele primite de la 

bărbaţi pe diferite reţele de 

socializare, care mai de ca-

re mai îndrăzneţe sau „libi-

dinoase”. Astfel, Bogdan s-a 

gândit să îşi editeze câteva 

poze şi să se înscrie pe o 

aplicaţie de întâlniri.

Fiecare femeie 
a primit măcar o dată 
un astfel de mesaj

„Ideea cu contul de Tin-

der mi-a venit după mai 

multe discuţii cu prietena 

mea. Ea primeşte constant 

mesaje dubioase şi scârboa-

se de la diverşi «bărbaţi» 

necunoscuţi. Un tip i-a su-

gerat chiar să îi vândă lui 

haine purtate de ea. Nu am 

mai avut un cont fals până 

acum, dar am zis să încerc 

cu Tinder-ul, din curiozita-

te, pentru a vedea, pentru 

o zi, cum e să fii abordată 

în 2020. M-am dat drept Da-

na, 25 de ani, PR Specialist 

şi am folosit o poză de-a 

mea, puţin editată cu o apli-

caţie”, a explicat Bogdan.

El s-a declarat surprins 

de multitudinea de mesaje 

primite la scurt timp după 

crearea contului, dar a şi 

răspuns unor băieţi. Mesa-

jele primite l-au făcut să se 

simtă ciudat.

„Deşi nu mă aşteptam, 

am primit zeci de mesaje şi 

am răspuns câtorva. O ma-

re parte au fost atât de libi-

dinoase şi lipsite de logică, 

încât, cumva, nu îmi venea 

să cred că au putut fi scri-

se de o persoană reală. Un 

tip mi-a spus, printre prime-

le sale replici, că sunt o «va-

gaboantă ambalată frumos». 

Iniţial mi s-a părut amuzant, 

dar apoi am primit tot mai 

multe mesaje de la tipul ăs-

ta şi am început să mă în-

grijorez şi să am o stare ciu-

dată”, a spus el.

Bogdan a plănuit încă de 

la început să posteze pe pa-

gina sa de Facebook rezulta-

tele „experimentului”, însă la 

fi nal situaţia a devenit mult 

prea ciudată pentru el şi a de-

cis să nu le mai facă publice.

„Mi-am închis contul, a-

vând salvate doar câteva cap-

turi de ecran, rămase de când 

am trimis prietenilor mei. 

Înainte să fac «experimentul 

ăsta» ştiam că o să vreau să 

postez pe Facebook poate un 

album amuzant cu replici 

dubioase primite, dar situa-

ţia a devenit atât de ciudată 

încât nu am mai vrut să stau 

pe aplicaţie şi am scris o pos-

tare mai serioasă apoi.”

O problemă atât online, 
cât şi în viaţa reală

În urma experimentu-

lui său, Bogdan a decla-

rat pentru Monitorul de 

Cluj că pentru fete acest 

lucru se întâmplă constant 

şi chiar şi în viaţa reală, 

iar bărbaţii au nevoie de 

mai multă educaţie.

„Cum au spus şi priete-

nele şi iubita mea: eu am 

rezistat doar o zi, primind 

mesaje de genul acesta, şi 

apoi le-am oprit, însă ele 

nu au cum să le oprească 

pentru că sunt prezente 

contant şi în viaţa reală. 

Poţi să pui stop la toate 

aplicaţiile, dar dacă un stră-

in începe să te hărţuiască 

pe stradă, în autobuz, să 

te jignească sau, mai rău, 

să te atingă, ce faci în si-

tuaţiile respective?”

Comportamentul unor 

bărbaţi şi situaţiile prin 

care femeile sunt nevoi-

te să treacă, l-au făcut pe 

Bogdan să se simtă nepu-

tincios: „Mă simt mereu 

neputincios şi furios când 

mi se spun întâmplări tră-

ite, de felul acesta, când 

ştiu că persoana dragă nu 

e sau nu a fost în sigu-

ranţă în momentele re-

spective. Cred că e nevo-

ie şi de o educaţie emo-

ţională pentru bărbaţi, să 

înţeleagă cum e ok să ex-

primi şi să îţi arăţi inte-

resul pentru cineva. Să 

ştie că «nu» sau «nu sunt 

sigură» înseamnă «nu». 

Să accepte politicos un 

refuz, să nu insiste, să 

vorbească politicos şi pe 

internet, pe care îl vrem 

cu toţii un loc civilizat.”

Cum e să fii femeie pe rețelele on-line?
Experiment: Bogdan a devenit Dana, pe o aplicație de întâlniri

Bogdan, în viaţa reală                                                                                                                            Bogdan pe Tinder

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, l-a 

muştruluit subtil pe 

cunoscutul regizor Cristi 

Puiu, după ce acesta a 

apărut fără mască de pro-

tecţie pe scena TIFF 2020.

Regizorul bucureştean 

Cristi Puiu a declarat, la 

Cluj-Napoca, la proiecţia în 

avanpremieră naţională a ce-

lui mai nou fi lm al său, 

„Malmkrog”, că este „inu-

man” ca spectatorii să pri-

vească un fi lm de peste 200 

de minute purtând masca de 

protecţie pe faţă. El a mai 

spus că, în ceea ce priveşte 

comunicarea în contextul pan-

demiei, „tonul autorităţilor 

statului este inacceptabil”.

În replică, primarul Emil 

Boc susţine că discursul lui 

Cristi Puiu a fost „ca nuca 

în perete”, „într-un loc ne-

potrivit”, unde toată lumea 

a respectat regulile impu-

se de organizatorii Festiva-

lului Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF). În con-

textul în care peste 45.000 

de spectatori au respectat 

măsurile de protecţie, Boc 

spune că Puiu a fost con-

trazis de cinefili – „viaţa 

bate filmul”.

„Ca nuca în perete!”

„Este o formă de solida-

ritate şi de altruism purta-

rea măştii, din grijă şi din 

respect faţă de celălalt. Mă 

bucur că, la Cluj, compor-

tamentul este peste media, 

aş spune, chiar europeană, 

mă bucur că avem un com-

portament european. Aces-

ta a fost şi motivul pentru 

care discursul lui Cristi Pu-

iu de la TIFF nu a prins aici 

la Cluj, ca nuca în perete. 

Nu a găsit un teren fertil pe 

care să crească ceva. Oa-

menii, aici, judecă cu ca-

pul lor, nu se lasă influen-

ţaţi de un mesaj sau altul”, 

a declarat Emil Boc, joi di-

mineaţă, într-o intervenţie 

telefonică la un post local 

de radio.

De precizat, că şi Cristi 

Puiu i-a lăudat pe clujeni, 

despre care a spus că „sunt 

disciplinaţi” şi „atenţi la 

toate detaliile”. Ceea ce îl 

nemulţumeşte pe regizor 

este însă modul în care gu-

vernanţii au ales să comu-

nice cu populaţia, criticân-

du-l inclusiv pe preşedin-

tele României, Klaus Ioha-

nnis, căruia i-a cerut „să 

coboare de pe cal şi să vor-

bească cu poporul”.

Emil Boc nu crede că discursul anti-mască 
al lui Cristi Puiu a prins la Cluj

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, sus-

ţine că noul an şcolar va 

debuta cu mai multe clase 

pregătitoare decât în 2019.

Edilul a declarat că, cel mai 

probabil, noul an şcolar va în-

cepe într-o formulă mixtă – cla-

sele 0-IV vor merge fi zic la şcoa-

lă, la fel şi clasele terminale (VI-

II, XII), în timp ce restul elevi-

lor vor alterna între şcoala on-

line şi educaţia „faţă în faţă”.

Emil Boc a oferit şi o veste 

bună, dezvăluind că numărul 

claselor pregătitoare a crescut 

cu 26 faţă de anul trecut, gra-

ţie familiilor de clujeni care au 

revenit în ţară din cauza pan-

demiei de coronavirus şi nu 

s-au mai întors peste graniţe.

„Avem 26 de clase pregă-

titoare în plus anul acesta fa-

ţă de anul trecut. Ştiţi de un-

de sunt acestea? De la cei ca-

re s-au întors din străinătate 

şi nu au mai plecat şi îşi dau 

copiii la şcoală, la Cluj. Este 

o veste bună, pentru că ră-

mân copiii aici, la Cluj au o 

educaţie de calitate, nu de-

geaba Clujul este primul la 

toate capitolele!”, a precizat 

Emil Boc, joi dimineaţă, într-o 

intervenţie telefonică la un 

post local de radio.

„Rămân la părerea că nu 

există investiţie mai sigură în 

lumea asta decât în educaţie. 

O spun şi la nivel personal, 

ca părinte. Să investeşti în 

educaţia copilului, nu în ma-

şini, pentru că maşina poţi să 

o şifonezi, dar educaţia nici-

odată nu se va şifona. Îţi va 

da un salariu mai bun, o ca-

litate a vieţii mai bună, un 

grad de deschidere, este o şan-

să şi de ieşire din sărăcie”, a 

completat edilul.

Anul școlar va începe 
la Cluj-Napoca 
în formulă mixtă

BOGDAN | autorul unui experiment pe net

 „Problema nu e abordarea, 
ci felul în care abordezi. 
Cred că hărțuirea trebuie condamnată 
ferm și de către bărbați 
și mă bucur că discuția pe subiectul 
acesta ia amploare, că tot mai multe 
voci feminine aduc în față o problemă 
imensă, gravă și reală, ascunsă 
sub preșul lui nu e așa mare lucru.“

Tinder este o aplicație de 
rețea geosocială și de întâl-
nire online care permite utili-
zatorilor să gliseze în mod 
anonim dacă le place sau să 
nu de o persoană de sex 
opus, bazându-se pe foto-
grafi i, un mic biologic și inte-
rese comune. Odată ce doi 
utilizatori s-au „potrivit”, pot 
schimba mesaje.

 Ce este Tinder? 
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CAMPANIE DE INFORMARE SUSȚINUTĂ DE GUVERNUL ROMÂNIEI

Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici 

(ANFP) anunţă punerea la 

dispoziţia oricărei persoa-

ne interesate a datelor 

despre posturile vacante 

sau ocupate la nivelul 

administraţiei publice din 

România, pe pagina sa 

web, www.anfp.gov.ro, la 

secţiunea Carieră în func-

ţia publică/ Situaţia func-

ţiilor publice – date des-

chise (http://www.anfp.

gov.ro/opendata.aspx).

Accesul la informaţii se re-

alizează printr-o funcţionali-

tate de interogare a bazei de 

date a Sistemului informatic 

integrat de management al 

funcţiilor publice şi al funcţi-

onarilor publici, precizează 

ANFP într-un comunicat trans-

mis joi Agerpres.

Potrivit sursei citate, că-

utarea se poate realiza prin 

aplicarea de filtre – tipul in-

stituţiei publice: teritorial, 

central sau local; denumi-

rea instituţiei; judeţul de in-

teres; localitatea de interes; 

situaţia postului: ocupat, 

temporar ocupat, vacant sau 

temporar vacante; categorii 

de funcţii publice; gradul 

profesional şi clasa; tipul 

departamentului în care exis-

tă postul.

„Această decizie cu im-

pact major asupra trans-

parenţei funcţiei publice a 

fost luată în contextul efor-

turilor Guvernului de a 

creşte încrederea cetăţeni-

lor în activitatea adminis-

traţiei şi în funcţionarii 

publici, prin valorificarea 

potenţialului open data”, 

susţine ANFP.

Agenţia informează că, 

în prezent, foloseşte solu-

ţii software, atât în activi-

tatea internă, cât şi în re-

laţia cu departamentele de 

resurse umane din institu-

ţiile publice, prin interme-

diul Sistemului informatic 

integrat de management al 

funcţiilor publice şi al func-

ţionarilor publici, la care 

au fost implementate func-

ţionalităţi noi – Sistemul 

electronic de gestiune a 

documentelor, aplicaţia 

consilierilor de etică etc. 

ANFP precizează că siste-

mul a fost creat prin re-

surse proprii şi a fost dez-

voltat prin activităţi în ca-

drul unor proiecte cu fi-

nanţare externă.

Situația locurilor vacante 
din administrație, „la liber”
Pentru prima dată, locurile neocupate din administație vor putea fi găsite pe net

Accesul la informaţii se realizează printr-o funcţionalitate de interogare a bazei de date 
a Sistemului informatic integrat de management al funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici

Un caz inedit pentru 

România anului 2020 s-a 

întâmplat într-un munici-

piu reşedinţă de judeţ din 

Transilvania.

Viceprimarul municipiu-

lui Bistriţa, Cristian Niculae, 

a recunoscut că mai mulţi 

poliţişti locali erau angajaţi 

de peste un deceniu la Poli-

ţia Locală Bistriţa, deşi nu 

aveau nici măcar diplomă 

de Bacalaureat!

Potrivit candidatului PSD 

la funcţia de primar al Bis-

triţei, agenţii locali nu pu-

teau nici măcar să întoc-

mească un proces verbal. 

După ce a luat decizia de a 

desfiinţa mai multe posturi 

de pază la Primărie, trei din-

tre poliţişti au mers în in-

stanţă şi au câştigat.

„Avocaţii poliţiştilor au 

găsit un subterfugiu. Este 

vorba de cei trei poliţişti 

care nu şi-au luat exame-

nul, ca să poată fi funcţio-

nari publici. Mie nu mi se 

pare corect, în anul 2020, 

să existe un poliţist local 

care nu are Bacalaureatul. 

Ei nu îşi puteau exercita 

meseria de funcţionar pu-

blic, au fost angajaţi acum 

10-15 ani, habar n-am când, 

că sunt de foarte mult timp 

în Poliţia Locală, când s-au 

luat de pe la firmele de pa-

ză”, a spus Cristian Nicu-

lae, pentru infobistrita.ro.

„Nici nu ştiu cum au fost 

angajaţi atunci, însă ei nu 

puteau să iasă în stradă, să 

fie funcţionari publici, să 

poată încheia un act de con-

trol”, a explicat viceprima-

rul Bistriţei, care mai spune 

că agenţii au dat de trei ori 

Examenul de Bacalaureat, 

fără să-l promoveze.

Cristian Niculae susţine 

că motivul pentru care cei 

trei agenţi locali au câşti-

gat în instanţă este o Ho-

tărâre de Consiliu Local 

prin care s-au redus pos-

turile, însă nu a obţinut 

avizul unei comisii.

şCristian Niculae susţine 

că motivul pentru care cei 

trei agenţi locali au câştigat 

în instanţă este o Hotărâre 

de Consiliu Local prin care 

s-au redus posturile, însă nu 

a obţinut avizul unei comi-

sii. Viceprimarul Bistriţei 

spune că va vota însă o no-

uă Hotărâre în acest sens, 

pentru a reuşi să reducă pos-

turile din Poliţia Locală. Sa-

lariile poliţiştilor locali pen-

tru perioada în care au fost 

suspendaţi vor fi asigurate 

din bugetul local, adică din 

banii bistriţenilor.ţ

Polițiștii fără Bac, 
reangajați pe funcții
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a promulgat, joi, 

legea privind unele 

măsuri pentru protejarea 

intereselor naţionale în 

activitatea economică.

De la data intrării în vigoa-

re a legii se interzice, pentru 

o perioadă de doi ani, înstră-

inarea participaţiilor statului 

la companiile şi societăţile na-

ţionale, la bănci, precum şi la 

orice altă societate la care sta-

tul are calitatea de acţionar, 

indiferent de cota de partici-

paţie deţinută, conform actu-

lui normativ.

„Se suspendă pentru o pe-

rioadă de doi ani orice ope-

raţiuni privind înstrăinarea 

participaţiilor statului la com-

paniile şi societăţile naţio-

nale, precum şi la societăţi-

le la care statul are calitatea 

de acţionar, începute anteri-

or intrării în vigoare a pre-

zentei legi. Dispoziţiile nu 

se aplică operaţiunilor 

post-privatizare şi operaţiu-

nilor specifi ce privatizării, 

în cazul în care transferul 

dreptului de proprietate asu-

pra participaţiilor deţinute 

de stat s-a realizat”, mai pre-

vede legea.

Legea reafi rmă 
posibilitatea etatizării 
unor companii

Statul român poate dobân-

di, în oricare dintre modali-

tăţile prevăzute de lege, par-

ticipaţii la societăţile care des-

făşoară activităţi economice 

în domeniile:

a) producţia şi comercializa-

rea de medicamente, dispozitive 

medicale, seruri şi vaccinuri, ser-

vicii medicale şi paramedicale;

b) industria constructoare 

de maşini, metalurgică, ali-

mentară, agricultură, silvicul-

tură, exploatarea forestieră;

c) producţia, transpor-

tul, distribuţia şi furniza-

rea de energie electrică şi 

energie termică;

d) explorarea, exploatarea, 

extracţia, producţia şi prelu-

crarea resurselor minerale;

e) transportul, construc-

ţia şi administrarea de infra-

structură rutieră, feroviară, 

navală şi aeriană;

f) captarea, tratarea şi dis-

tribuţia apei potabile şi a apei 

pentru irigaţii;

g) poştă, comunicaţii şi teh-

nologia informaţiei.

„Dobândirea de participa-

ţii de către stat se face cu res-

pectarea dispoziţiilor privind 

ajutorul de stat, concurenţa 

şi competitivitatea”, se mai 

stipulează în lege.

Cui serveşte legea?

Liberalii au contestat a-

ceastă lege la Curtea Con-

stituţională a României, în-

că sesizarea a fost respin-

să. Liberalii au afirmat că 

proiectul pare a fi unul „cu 

dedicaţie”, deoarece poate 

avea şi efectul de a scădea 

gradul de valorizare ale ac-

tivelor companiilor de stat, 

favorizând astfel lichiada-

rea acestora.

Proiectul a fost iniţiat de 

senatorul PSD Şerban Nico-

lae, cu susţinerea mai mul-

tor colegi de partid. În ex-

punerea de motive, iniţiato-

rii au susţinut că, potrivit 

Constituţiei României, statul 

este obligat să asigure pro-

tejarea intereselor naţionale 

în activitatea economică, dar 

în contextul pandemiei de 

coronavirus aceste interese 

pot fi  afectate.

Orice privatizare a fost blocată 
prin lege pentru doi ani
Legea, care încurajează „naționalizările”, lovește în piața de capital, 
interzicând listarea la Bursă a participațiilor minoritare

Proiectul a fost iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae, cu susţinerea mai multor colegi de partid

Volumul investiţiilor imobi-

liare din România a totali-

zat aproximativ 395 de 

milioane de euro în prima 

jumătate a anului 2020, cu 

17% mai mult faţă de ace-

eaşi perioadă a anului tre-

cut, potrivit unui comuni-

cat al companiei de consul-

tanţă imobiliară CRBE, 

remis, joi, Agerpres.

Clădirile de birouri au fost 

proprietăţile cele mai căutate 

de investitori, reprezentând 88% 

din volumul tranzacţionat.

„Clădirile de birouri conti-

nuă să atragă atenţia investito-

rilor, în special proiectele afl a-

te în Bucureşti. În prezent, sunt 

multiple oportunităţi afl ate la 

vânzare pe piaţa de birouri, pro-

iecte care totalizează o valoare 

cumulată de peste 350 milioa-

ne de euro, de diferite dimen-

siuni şi amplasate în multiple 

zone, de la centru-vest până la 

Piaţa Victoriei”, a declarat Gijs 

Klomp, Head of Investment Pro-

perties în cadrul CBRE Româ-

nia, citat în comunicat.

În prima jumătate a anului, 

valoarea medie a unei tranzac-

ţii imobiliare a fost de 30 mili-

oane de euro, puţin peste me-

dia de 26 milioane de euro în-

registrată în aceeaşi perioadă a 

anului trecut, potrivit datelor 

CBRE Research.

Anul trecut, CBRE a asis-

tat grupul de fi rme Hexagon 

în vânzarea unui portofoliu 

compus din trei clădiri de bi-

rouri din Cluj-Napoca către 

compania românească Ideal 

Projects Services, într-o tran-

zacţie de aproximativ 30 de 

milioane de euro.

În primul semestru din 2020, 

clădirile de birouri au fost cel 

mai tranzacţionat produs (88%), 

în timp ce spaţiile industriale 

au fost pe locul al doilea (8%) 

în preferinţele investitorilor imo-

biliari, urmate de dezvoltările 

mixte (2%).

În ceea ce priveşte yield-uri-

le (randamentele investiţio-

nale), acestea au rămas sta-

bile în primul semestru, la 

7% pentru spaţiile de biro-

uri, respectiv 7,75% pentru 

spaţiile industriale.

Pe segmentul spaţiilor de re-

tail, unde apetitul investitorilor 

a scăzut din cauza pandemiei 

de CoVid-19, yield-urile au con-

tinuat să crească uşor până la 

7% la fi nalul primul semestru.

Investiţiile imobiliare 
rămân pe creştere

Retailerul online eMag 

investeşte 90 de milioane 

de euro într-un nou cen-

tru logistic de 130.000 

mp, situat la kilometrul 

19 al Autostrăzii A1.

Lucrările de construcţie 

vor începe în luna august şi 

se vor încheia în septem-

brie, anul viitor, urmând ca, 

până în iulie 2022, să fie 

funcţionale toate automati-

zările şi tehnologiile.

„Investiţia în tehnologie 

pentru infrastructura logis-

tică va contribui masiv la 

creşterea productivităţii, ce-

ea ce va conduce la preţuri 

mai bune pentru clienţi. Da-

că până acum angajaţii mer-

geau să ia produsele de la 

raft, cu ajutorul noii tehno-

logii – un sistem revoluţio-

nar în materie de picking 

care va genera o producti-

vitate de 4 ori mai mare – 

marfa va ajunge automat la 

angajat. De asemenea, co-

menzile multiple vor fi co-

masate într-un singur colet, 

ducând la scăderea volumu-

lui şi a consumului de car-

ton necesar pentru ambala-

rea fiecărui produs în par-

te. Viteza de livrare va creş-

te pentru că se va reduce 

timpul de pregătire a comen-

zii din momentul plasării 

până în momentul predării 

către curier. În plus, capa-

citatea mare de stocare a 

noului depozit va permite 

creşterea gamei de produse 

din categorii precum fashion 

sau bunuri de larg consum, 

băuturi şi alimente”, men-

ţionează compania.

Potrivit sursei citate, în 

proiectare şi construcţie s-a 

avut în vedere grija faţă de 

mediu şi comunitate, iar no-

ul depozit va fi alimentat cu 

energie verde prin interme-

diul a 40.000 mp de pano-

uri solare, în timp ce pe o 

suprafaţă de 100.000 mp se 

vor planta copaci.

„Pentru a stimula şi mai 

mult dezvoltarea zonei aferen-

te acestui proiect logistic, au-

torităţile locale şi centrale ana-

lizează înfi inţarea unui parc 

industrial, atrăgând astfel noi 

investitori în zonă, alături de 

eMag”, notează retailerul.

Companie românească fon-

dată în anul 2001, eMag a de-

venit un lider regional, expor-

tând modelul local cu aface-

re în Bulgaria şi Ungaria.

eMag investeşte 90 de milioane de euro 
într-un centru logistic „verde”

Investiţiile directe ale nere-

zidenţilor în România s-au 

redus la 352 milioane de 

euro, în primele şase luni 

ale acestui an, comparativ 

cu 2,697 miliarde de euro, 

în perioada ianuarie – iunie 

2019, potrivit datelor Băncii 

Naţionale a României 

(BNR), publicate joi.

Participaţiile la capital (in-

clusiv profi tul reinvestit net es-

timat) au însumat 160 de mili-

oane de euro, iar creditele in-

tragrup au înregistrat o valoare 

netă de 192 milioane euro.

Potrivit datelor centralizate 

de Ofi ciul Naţional al Registru-

lui Comerţului (ONRC), numă-

rul fi rmelor cu capital străin nou 

înfi inţate a scăzut, în primul se-

mestru al anului în curs, cu 

41,41%, comparativ cu perioa-

da similară din 2019, la 1.674 

de unităţi.

Cele 1.674 de societăţi noi 

aveau un capital social subscris 

în sumă totală de 3,841 milioa-

ne de dolari, în scădere cu 55,6% 

faţă de ianuarie – iunie 2019.

La 30 iunie 2020, cel mai ma-

re număr de societăţi cu parti-

cipare străină era cu investitori 

din Italia, respectiv 49.168 (cu 

3,846 miliarde dolari capital sub-

scris), dar cea mai mare valoa-

re a capitalului social aparţine 

societăţilor olandeze, respectiv 

12,749 miliarde de dolari, în 

5.462 de fi rme.

În iunie, au fost înmatricu-

late 228 de societăţi cu partici-

pare străină, cu un capital sub-

scris de 1,41 milioane dolari.

Pe domenii, cele mai multe 

fi rme înmatriculate au fost în-

registrate în comerţul cu ridica-

ta şi cu amănuntul, reparaţii au-

to şi moto, respectiv 31,14% din 

total, activităţi profesionale, ad-

ministrative, ştiinţifi ce şi tehni-

ce (23,25%) şi transport, depo-

zitare şi comunicaţii (12,71%).

La fi nele lunii iunie 2020, 

în România existau 228.566 

de societăţi cu participare stră-

ină la capitalul social. Valoa-

rea capitalului subscris se si-

tua la valoarea de 63,802 mi-

liarde de dolari.

Scad investiţiile 
străine în România
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PUBLICITATE

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

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cândva un puternic bastion 

de apărare al Transilvaniei, 

Cetatea Almaşului a căzut 

pradă timpului şi nepăsării 

umane, devenind un simbol 

tăcut al ignoranţei.

Afl ată la puţin peste 60 de 

kilometri de Cluj-Napoca, în 

comuna sălăjeană Almaşu, 

Cetatea Almaşului a fost ridi-

cată între anii 1247-1278, la 

ordinul lui Geregye Pál, jude 

al Regatului Ungariei. În 1370, 

regele Ludovic cel Mare a do-

nat una dintre cele mai „bă-

trâne”, dar şi mai puternice 

fortăreţe medievale din Tran-

silvania magistrului Bebek 

György şi familiei sale.

Cetatea Almaşului – 
o istorie însângerată, 
un destin tragic

De-a lungul anilor, cetatea 

a trecut din mână în mână, 

de la fi ul lui Matei Corvin – 

Corvin János sau voievodul 

Balassa Imre, până la Petru 

Rareş, domn al Moldovei şi, 

într-un fi nal, familia nobilia-

ră a lui Csáky István (1594), 

comandantul trupelor tran-

silvănene. Fortăreaţa a supra-

vieţuit strângând din dinţi se-

colelor pline de asedii, incen-

dieri şi războaie între nobili-

mea din Transilvania şi rege-

le Ungariei.

Declinul a început în 1602, 

atunci când generalul itali-

an Giorgio Basta – deşi a pro-

mis libertatea lor – a măce-

lărit apărătorii fortăreţei, lă-

sând cetatea incendiată în 

ruine. Refăcută în 1627 de 

familia Csáky, cetatea a su-

ferit ultimul mare asediu în 

1658, fi ind ocupată de tăta-

rii care năvăleau spre Poar-

ta Meseşului dinspre Cluj. A 

fost ultima lovitură pentru 

construcţia grandioasă.

Turnul – uşor de atins,
greu de valorifi cat

Ca să ajungi la Cetatea Al-

maşului, vei merge pe drumul 

naţional spre Oradea, cotind 

pe DJ 103N, în zona localită-

ţii Şaula. Merită să faci un mic 

ocoliş la Stana, să vizitezi Ce-

tatea Ciorii, apoi îţi continui 

drumul până în centrul satu-

lui Almaşu, în dreptul indica-

torului spre Petrinzel. Uşor 

accesibil, turnul impozant al 

Cetăţii Almaşului se vede de 

la mare depărtare şi poţi par-

curge drumul cu maşina chiar 

până la baza ruinelor. La în-

toarcere, o variantă ideală es-

te DJ 108N, pentru a vizita 

Laguna Albastră.

Animată doar de două ori 

pe an, de 1 Mai şi Zilele Al-

maşului, zona a căzut din nou 

victimă unui asediu... asediul 

naturii. Vegetaţia bogată a pus 

stăpânire peste turnul cu zi-

duri groase de peste doi me-

tri, care se înalţă ca un mar-

tor tăcut al istoriei sângeroa-

se peste arborii deşi din jurul 

lui. În sfârşit, atunci când 

ajungi lângă el, măreţia turnu-

lui, cândva cu patru etaje, te 

va copleşi. Pereţii tăcuţi, roşi 

de timpul care nu iartă pe ni-

meni şi nimic, te vor pune pe 

gânduri, te vor relaxa.

Întregind imaginea unui loc 

desprins din poveşti de demult, 

rocile îmblânzite de verdeaţa 

muşchiului care le acoperă sunt 

singurii „paznici” care apără 

pădurea, valea din jurul Cetă-

ţii Almaşului. „Opera” naturii, 

îmbinată cu cea a strămoşilor 

noştri, sculptată cu multă tru-

dă şi sânge, oferă o pivelişte 

captivantă, o mărturie părăsi-

tă a istoriei bogate pe care nu 

o preţuim. Cetatea Almaşului 

– o altă perlă a Transilvaniei 

care merită vizitată, preţuită, 

dar mai ales îngrijită, fi ecare 

anotimp ce trece având un cu-

vânt tot mai greu de spus în le-

genda tragică a fortăreţei.

Foto: Turnul impresionant 
este tot ce a mai rămas 
din Cetatea Almașului, 

cândva un puternic bastion 
pentru apărarea Transilvaniei

Cetatea Almaşului, 
imaginea nepăsării
Una dintre cele mai vechi fortăreţe medievale din 
Transilvania este doar o umbră palidă a vechilor timpuri
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Concursul caritabil 

Walking Month anunţă 

începerea, din 17 august, a 

înscrierilor la ediţia 2020.

Ajunsă la cea de-a VI-a edi-

ţie, competiţia este deschisă 

tuturor celor care aleg un stil 

de viaţă sănătos şi vor să de-

dice o lună din timpul alocat 

activităţilor fi zice unei cauze 

sociale. Mecanismul concur-

sului este foarte simplu: între 

14 septembrie şi 13 octombrie 

2020, orice persoană, indife-

rent de vârstă, ocupaţie sau 

reşedinţă, va încerca să facă 

un număr cât mai mare de 

paşi. Cei care reuşesc perfor-

manţe importante vor avea 

parte nu doar de satisfacţia 

stării de bine câştigate prin 

mişcare şi prin donaţia făcu-

tă, ci şi de premii din partea 

organizatorilor. Obiectivul a-

cestui an: acoperirea costuri-

lor a 20.000 de mese pentru 

vârstnicii singuri ai Clujului, 

incluşi în programul „Masa 

pe roţi” al Serviciului de Aju-

tor Maltez România.

Programul ce va fi  susţi-

nut în ediţia din acest an es-

te „Masa pe roţi”, un proiect 

al Serviciului de Ajutor Mal-

tez România (SAMR), sucur-

sala Cluj-Napoca. Toate ta-

xele de participare ale con-

curenţilor sunt donate auto-

mat, la înscriere, în conturi-

le acestui program social ce 

are deja peste două decenii 

vechime. Mulţumită lui, 120 

de bătrâni din Cluj primesc, 

zilnic, o masă caldă. Este 

vorba de cazuri cu proble-

me sociale dureroase, vârst-

nici fără familie, mulţi din-

tre ei cu grade diverse de 

dizabilitate. Maltezii le ofe-

ră această masă zilnică, dar 

şi servicii sociale, îi ajută să 

aibă acces la medici şi ve-

ghează pentru a le face sin-

gurătatea mai uşor de dus.

„Am ales această cauză 

impresionaţi de efortul echi-

pei malteze pe perioada ca-

rantinei. Când toţi ne retră-

geam în izolare, oamenii de 

aici îşi asumau toate riscuri-

le pentru ca vârstnicii să nu 

rămână fără niciun sprijin. 

Pentru noi izolarea a fost doar 

o stare trăită câteva săptă-

mâni, pentru seniorii singuri 

acesta este, din păcate, un 

stil de viaţă. Voluntarii mal-

tezi nu i-au abandonat, din 

contra, au preluat şi cazuri 

de la alte ONG-uri”, spune 

Ruxandra Tereanu, preşedin-

te Leadership Team, Betfair 

Romania Development.

Cu o mobilizare pe măsu-

ra ultimelor ediţii, participan-

ţii ar putea să strângă sufi ci-

enţi bani pentru a asigura o 

masă pe zi pentru fi ecare din 

cei 120 de bătrâni timp de cel 

puţin un an!

Înscrierea în competiţie a-

re loc în perioada 17 august 

– 11 septembrie, prin descăr-

carea aplicaţiei Walking Month 

din AppStore sau Google Play. 

Toate detaliile despre înscrie-

rea în concurs sunt disponi-

bile pe walkingmonth.ro.

Walking Month este un 

concurs caritabil iniţiat de Bet-

fair Romania Development şi 

se afl ă la ediţia a VI-a.

Walking Month 2020: Umblăm pentru seniorii singuri ai Clujului

Raymond FÜSTÖS
redactie@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, și 

viceprimarul Dan Tarcea 

au recepționat lucrările la 

noul cimitir al orașului, 

în cartierul Someșeni.

„Conceptul de cimitir-parc a 

fost dezvoltat în ţările vestice şi 

preluat şi în România pentru a 

dezvolta spaţiile verzi din zona 

cimitirelor în contextul realiză-

rii unui loc de reculegere, o lo-

caţie simbolică menită să adu-

că linişte clujenilor”, a precizat 

Emil Boc, despre cimitirul ame-

najat pe o suprafaţă de peste 20 

de hectare, care cuprinde peste 

5.500 de morminte.

Capelă după model 
european

De asemenea, a fost con-

struită şi o capelă pe urmă-

toarele nivele – demisol, par-

ter şi etaj. Aceasta prezintă 

facilităţi precum sală princi-

pală de ceremonii, cameră 

rece, grupuri sanitare şi ofi -

cii, două vestiare, două bi-

rouri, sală de mese cu ofi -

ciu, dar şi grup sanitar pen-

tru persoanele cu dizabili-

tăţi, situat la demisol.

„Trecând într-un registru 

puţin mai optimist, am ter-

minat recepţia la noul cimi-

tir. Face parte din viaţa noas-

tră, ca administrator trebuie 

să ne gândim la tot, de la naş-

tere, chiar dinainte de naşte-

re, până la trecerea la veşni-

ce. Clujul are primul cimi-

tir-parc din România, mo-

dern, cu toate dotările şi fa-

cilităţile de ultimă generaţie. 

Va trece în administrarea Ser-

viciului cimitire, mai avem 

de obţinut avizul de la Direc-

ţia de Sănătate Publică, vom 

fi naliza până în septembrie”, 

a precizat edilul, joi diminea-

ţă, într-o emisiune online.

Urmează lărgirea străzii 
Moş Ion Roată

Potrivit administraţiei local, 

după obţinerea avizului din par-

tea Direcţiei de Sănătate Publică 

(DSP) Cluj, vor urma aprobarea 

Hotărârii de Consiliu Local pen-

tru modifi carea Regulamentului 

de funcţionare a cimitirelor şi 

aprobarea Hotărârii de Consiliu 

Local privind preţurile pentru con-

cesiunea spaţiilor pentru acest 

nou cimitir-parc din Cluj-Napo-

ca. Emil Boc a precizat că şi stra-

da Moş Ion Roată este în lucru. 

Momentan, se poate circula pe 

ea şi s-au făcut exproprieri, însă 

„şantierul este în lucru”. Potrivit 

primarului, lucrările afl ate în de-

rulare vor fi  fi nalizate prin lărgi-

rea amprizei străzii existente, ast-

fel încât accesul la noul cimitir din 

Someşeni – „după model euro-

pean” – să fi e cât mai facil.

Lucrările la noul loc de veci 

au fost executate de fi rma SC 

Tehnodomus SRL, alături de 

proiectantul SC Civitas Proiec-

tare SRL. Valoarea totală a con-

tractului este de 50.919.836,82 

lei (fără TVA), iar lucrările au 

fost fi nalizate şi recepţionate, 

miercuri, în prezenţa edilului.

Primul cimitir-parc din România, 
inaugurat miercuri la Cluj-Napoca
Cimitirul Moș Ion Roată, din cartierul Someșeni, este primul cimitir-parc din România

Emil Boc și viceprimarul Dan Tarcea au recepționat lucrările la noul cimitir al orașului, în cartierul Someșeni
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Pr. Marius Cristian Focşanu

PS Părinte Benedict 

Bistriţeanul, episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului s-a 

afl at, sâmbătă 8 august, 

în mijlocul credincioşilor 

din Gădălin (Comuna 

Jucu), unde, înconjurat 

de un sobor de preoţi (între 

care îi amintim pe Pr. 

Protopop Dan Hognogi / 

din partea Protopopiatului 

Ortodox Român Cluj 1, Pr. 

Vasile Bancoş şi părinţii 

Cercului Preoţesc Jucu, 

a sfi nţit Casa Parohială 

şi Capela Mortuară.

Evenimentul s-a desfăşu-

rat în prezenţa reprezentan-

ţilor administraţiei locale, în 

frunte cu primarul Valentin 

Dorel Pojar şi vice-primarul 

Mihai Cocoşi. Ca urmare a 

aplicării normelor sanitare 

conforme cu legislaţia euro-

peană, devenită obligatorie 

după anul 2007, an în care 

România a aderat la Uniu-

nea Europeană şi apariţia Le-

gii 102/2014, a devenit ne-

cesară construirea unei ca-

pele mortuare care să sati-

sfacă necesităţile privind se-

curitatea sanitară şi sănăta-

tea publică, precum şi cele 

legate de desfăşurarea cere-

moniei de înmormântare pen-

tru locuitorii din Gădălin. 

Lipsa acestui obiectiv soci-

al, face posibilă perpetuarea 

unui obicei străvechi şi ne-

sănătos de păstrare a răpo-

satului, timp de trei zile în 

casă, chiar şi în zilele de va-

ră, când, datorită căldurii, 

securitatea sanitară a mem-

brilor familiei este pusă în 

pericol. Or noul edifi ciu ser-

veşte acestor nevoi.

La fi nal, PS Părinte Bene-

dict Bistriţeanul a subliniat 

importanţa şi necesitatea unui 

astfel de edifi ciu pentru co-

munitate şi a adresat cuvinte 

de apreciere pentru efortul de-

pus de autorităţi, iar prima-

rului Valentin Dorel Pojar i-a 

înmânat ordinul „Sfi nţilor Mar-

tiri Năsăudeni”. De asemenea, 

părintelui paroh Adrian Pau-

lian Mitrea i-a acordat ordi-

nul „Sfântul Ierarh Pahomie 

de la Gledin”. Diplome de alea-

să cinstire au primit toţi cei 

care s-au implicat în activita-

tea parohiei. ”Acest lăcaş es-

te menit să asigure desfăşu-

rarea activitaţilor funerare în 

această comunitate. Cu aceas-

tăocazie mulţumesc Preasfi n-

ţiei Sale Benedict Bistriţeanul, 

Episcop-vicar al Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului si Clu-

jului, pentru onoarea ce ne-o 

face de a participa în mijlo-

cul nostru la acest eveniment”, 

a declarat primarul Valentin 

Dorel Pojar.

Evenimentul s-a desfăşu-

rat respectând cu stricteţe mă-

surile impuse de autorităţi în 

perioad de alertă, pentru pre-

venirea răspândirii cu noul 

coronavirus. Cei prezenţi au 

înţeles să respecte aceste mă-

suri, prin purtarea corectă a 

PS Părinte Benedict Bistriţeanul, în mijlocul credincioşilor din Gădălin

Pelerinii care au asistat 

miercuri, 12 august 2020, 

la Sfânta Liturghie, ofi ciată 

pe altarul de vară de la 

Mănăstirea Nicula, au fost 

îndemnaţi de Preasfi nţitul 

Macarie, Episcopul Europei 

de Nord, să o cheme întot-

deauna în rugăciune 

pe Maica Domnului.

Îndemnul a fost dat în ca-

drul cuvântului de învăţătu-

ră, rostit la fi nalul slujbei, să-

vârşită în sobor de preoţi şi 

diaconi. Din sobor au făcut 

parte: exarhul mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului, arhimandri-

tul Dumitru Cobzaru, proto-

popul de Gherla, preotul Iuli-

an Paul Isip, eclesiarhul Mă-

năstirii Nicula, protosinghe-

lul Calinic Stupinean, precum 

şi alţi preoţi invitaţi.

„Maica Domnului este în-

tre Dumnezeu şi oameni. Cu 

toate că este înconjurată de 

toată slava cerului, ea preferă 

să fi e aici, printre copiii ei, aco-

perindu-i şi păzindu-i de toa-

tă nevoia şi strâmtorarea”, a 

spus ierarhul. De asemenea, a 

apreciat efortul credincioşilor 

de a veni an de an la hramul 

mănăstirii, pentru a-şi arăta 

dragostea şi recunoştinta pen-

tru Maica Domnului, care „es-

te aici, la Nicula! O chemăm 

în rugăciune cu alint, cu mul-

tă dragoste şi sensibilitate, spu-

nându-i Măicuţă. Am venit 

Măicuţă să te mai vedem…, 

pentru că avem o relaţie atât 

de minunată cu Maica noas-

tră şi ne străduim să fi m fi i as-

cultători, ca şi ea să ne fi e Măi-

cuţă grabnic ajutătoare”.

Preasfi nţitul Macarie a vor-

bit şi despre cinstirea icoanei 

Maicii Domnului, subliniind 

că „o casă fără icoane este în 

întuneric. Cum să nu o cin-

stim, cum să nu ne rugăm 

Maicii Domnului, aici, unde 

icoana sa a vărsat lacrimi şi 

pretutindeni unde sunt cinsti-

te icoanele ei? Prin icoana 

Maicii Domnului suntem în 

raiul desfătării încă de aici, 

de pe pământ. De aceea, se 

cuvine să ne rugăm ei”, i-a 

îndemnat Preasfi nţia sa pe 

credincioşii prezenţi la Sfân-

ta Liturghie.

Slujba a fost ofi ciată cu res-

pectarea îndrumărilor biseri-

ceşti şi a regulilor impuse de 

autorităţi în perioada stării de 

alertă, ca urmare a măsurilor 

de prevenţie şi limitare a răs-

pândirii coronavirusului. De 

asemenea, Sfânta Liturghie 

săvârşită de Preasfi nţitul Ma-

carie a deschis manifestările 

religioase, dedicate hramului 

aşezământului monahal.

PS Macarie: „Maica Domnului 
este la Nicula, printre copiii 
ei, pe care-i păzeşte de tot răul”

Pr. Bogdan Ivanov

Pentru a veni în sprijinul 

credincioşilor care doresc 

să participe în acest 

an la sărbătoarea Adormirii 

Maicii Domnului 

de la Mănăstirea Nicula, 

Arhiepiscopia Clujului, 

în consultare cu autorităţile 

judeţene, a decis luarea 

unor măsuri speciale pentru 

protejarea sănătăţii pelerini-

lor şi pentru buna desfăşu-

rare a acestui moment 

important pentru spirituali-

tatea transilvăneană.

Din motive de siguranţă 
sanitară, în acest an nu va 
mai fi  organizat tradiţionalul 
pelerinaj „La Nicula colo-n 
deal”, din centrul municipiu-
lui Gherla spre Mănăstirea Ni-
cula, din ajunul sărbătorii.

Pentru evitarea aglomerării 

din ajunul şi din ziua prazni-

cului, credincioşii sunt invitaţi 

să vină la mănăstire în zilele 

premegătoare sărbătorii Ador-

mirii Maicii Domnului, pentru 

a-i aduce cinstire şi rugăciune 

Sfi ntei Fecioare. În acest sens, 

zilele de miercuri, joi şi vineri 

(12, 13 şi 14 august 2020) vor 

fi  sărbătorite în mod solemn, 

prin ofi cierea Sfi ntei Liturghii 

arhiereşti de către PS Episcop 

Macarie al Europei de Nord, 

PS Episcop Petroniu al Sălaju-

lui şi PS Episcop vicar Bene-

dict Bistriţeanul.

În ajunul praznicului, de la 

ora 18.00, pe altarul de vară 

al Mânăstirii va fi  săvârşită 

slujba Vecerniei Mari şi a Liti-

ei, de către IPS Arhiepiscop şi 

Mitropolit ANDREI, iar de la 

ora 22.00, icoana făcătoare de 

minuni a Maicii Domnului va 

fi  scoasă din biserică şi va fi  

săvârşită Slujba Utreniei şi Pro-

hodul Maicii Domnului.

Toate aceste slujbe de prive-

ghere vor culmina cu procesiu-

na icoanei, în jurul orei 1.00.

În ziua praznicului, sâmbă-

tă, 15 august 2020, de la ora 

9.00, tot pe altarul de vară, În-

altpreasfi nţitul Părinte Arhiepi-

scop şi Mitropolit ANDREI, în-

conjurat de un sobor de preoţi 

şi diaconi va săvârşi Sfânta Li-

turghie şi va adresa pelerinilor 

un cuvânt de învăţătură.

Toate slujbele vor fi  săvâr-

şite în aer liber şi vor fi  trans-

mise în direct de către Radio 

Renaşterea, în FM şi în onli-

ne, iar în ziua praznicului Sfân-

ta Liturghie va fi  transmisă în 

direct pe posturile TVR Cluj şi 

TVR 3 şi în online.

Pe toată perioada prezen-

ţei lor la Mânăstirea Nicula, 

credincioşii sunt sfătuiţi să 

poarte mască de protecţie, să 

respecte măsurile de distan-

ţare şi să fi e responsabili unii 

faţă de alţii şi mai ales faţă de 

ce lasă în urma lor, ştiind că 

păşesc într-o grădină a Mai-

cii Domnului. 

Hramul Mânăstirii Nicula, 
în condiţii speciale

Ierom. Maxim Morariu

Alături de parabola fi ului 

risipitor, momentul 

de după Răstignire, în care 

Hristos are un dialog 

cu Maica îndurerată şi 

ucenicul iubit, reprezintă 

cu certitudine una dintre 

imaginile cu cel mai 

puternic impact emoţional 

ale Noului Testament. 

În agonia ultimelor clipe, 

Mântuitorul cel întrupat 

se face omenirii pildă 

de maximă tandreţe. Uită 

de cuiele ce-i străpungeau 

mâinile şi picioarele, prici-

nuindu-I dureri insuporta-

bile şi făcând iminentă 

prezenţa morţiişi se con-

centrează asupra a ceea ce 

contează. Îşi iartă ucigaşii 

şi se îngrijeşte de Maică şi 

de Apostolul cel tânăr.

Cuvintele adresate Fecioa-

rei au în centru acelaşi ter-

men generic folosit şi în Ca-

na Galileii, cel de „femeie”. 

Exegeza biblică a arătat de 

unde vine această predilec-

ţie pentru el şi a ţinut să 

statornicească faptul că se 

găseşte deopotrivă în legă-

tură cu pururea fecioria Mai-

cii, cât şi cu maternitatea u-

niversală cu care va fi in-

vestită aici. În funcţie de in-

tonaţie, el poate însemna o 

mărturisire sau un ordin tra-

sat. Aici, e rostit cu duioşie, 

pe un ton ce îmbină testi-

monialul cu compasiunea. 

Hristos ţine să îi aline bă-

trâneţile, s-o lase în grija 

„febleţii” Lui, a ucenicului 

ce se rezemase pe pieptul 

Său la cină. E un fi u bun şi 

un model pentru întreaga lu-

me. Ne arată prin ceea ce fa-

ce că nici măcar durerile mor-

ţii nu sunt o scuză din a adre-

sa celorlalţi un gând bun. De 

foarte multe ori, mofturi mă-

runte ce ne pricinuiesc du-

reri superifi cale, ne fac să ne 

punem pe noi înşine în cen-

trul atenţiei. Ne plângem, ne 

victimizăm, socotim să sun-

tem cei mai suferinzi din în-

treaga lume şi uităm că am 

putea să ne folosim energia 

şi talentul spre a presăra bu-

curie şi alinare în inimile 

celor din jur, iar acest lucru 

ne-ar lua şi nouă durerea 

„cu mâna”. Preferăm să ne 

pierdem aspectul de noble-

ţe ontologică, tăvălindu-ne 

în propriul egoism. Hristos 

ne arată că se poate şi al-

tfel. Şi dacă El a reuşit să o 

facă în condiţii extreme, pe 

Cruce, noi putem de bună 

seamă cu mult mai multă 

uşurinţă să ne detaşăm, fie 

şi pentru o clipă, de mărun-

tele-ne frământări, spre a 

aduce alinare celor din jur.

Există însă şi alte două 

personaje care-şi cer şi îşi me-

rită cu prisosinţă locul în acest 

tablou. Două chipuri ale că-

ror voci nu se fac auzite de-

cât prin tăcere. Şi prin suspi-

nele negrăite ale inimii. Mai-

ca şi tânărul Ioan. Cel din ur-

mă îmbină întristarea cu ui-

mirea şi se străduieşte să nu 

se lase înecat de valurile de 

dureri ce-i potopesc sufl etul 

şi să rămână ascultător Învă-

ţătorului. Până la moarte şi 

dincolo de ea. Maica însă, a-

re o atitudine atipică pentru 

o femeie de pe acele melea-

guri. Acolo femeile sunt gă-

lăgioase, extrovertite, se ex-

primă extrem de volubil şi-şi 

însoţesc, conform datinilor 

iudaice, cuvintele de gesturi 

largi şi simbolice, din moti-

ve de persuasiune. În mod 

normal, ar trebui să-şi sfâşie 

hainele şi să blesteme uciga-

şii ce i-au răpit sprijinul bă-

trâneţilor. Şi totuşi, nici un 

gest extern, cu excepţia lacri-

milor de mamă, nu reuşeşte 

să treacă de zăplazurile bine 

puse, ale inimii ei. E greu de 

zis ce-o fi  fost în sufl etul dân-

sei şi cum se vor fi  învălmă-

şit amintirile cu proorociile 

şi făgăduinţele. Există totuşi 

câteva certitudini. Anume, că 

se va conforma cererii Fiului 

fără crâcnire, aşa cum a fă-

cut de fi ecare dată atunci 

când acesta I se va adresa, şi 

că nu se va îndoi nici o cli-

pă că toate sunt în mâna Dom-

nului şi va fi  martora unui 

fapt extraordinar. Aşa se ex-

plică de ce nu a benefi ciat de 

o audienţă cu Hristosul răsă-

rit din negura pământie a gro-

pii. Toţi cei care vor dialoga 

cu El după cele trei zile, vor 

avea nevoie de un astfel de 

moment, spre a-şi spulbera 

îndoielile. Maica nu.

Iată aşadar, iubiţii mei, cum 

Fecioara se constituie nu doar 

într-un model de maternitate 

pentru creştinele tuturor vea-

curilor, ci şi-ntrun adevărat 

stâlp al credinţei, înspre care 

suntem chemaţi să privim ca 

înspre un factor motivaţional.

Maica Domnului, stâlp al credinţei
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Ai tendinţa să faci mai multe chel-

tuieli inutile, în ciuda faptului că ţi-ai 

propus să faci economii pentru o po-

sibilă vacanţă pentru care ţi-o doreşti. 

Încearcă să nu mai arunci bani în stân-

ga şi în dreapta.

Taur
Este posibil să ai o discuţie care să 

te întristeze cu un prieten apropiat. 

Problemele prin care acesta trece te 

împing într-o stare din care îţi este greu 

să ieşi, pentru că nu reuşeşti să îţi dai 

seama cum poţi să ajuţi.

Gemeni
Eşti mai tensionat decât în mod nor-

mal, pentru că vrei să faci o mulţime 

de lucruri, însă simţi că timpul nu îţi 

ajunge. Dacă vrei să duci totul la bun 

sfârşit, încearcă să te organizezi mai 

bine şi să îţi faci o listă de priorităţi.

Rac
Astăzi vrei să grăbeşti lucrurile, iar 

această atitudine nu îţi aduce benefi -

cii pe plan profesional. Ai o serie de 

proiecte importante, iar graba nu te 

va ajuta să ajungi la rezultatul pe ca-

re ţi-l doreşti.

Leu
Reuşeşti să îţi organizezi timpul ast-

fel încât să poţi petrece timp alături de 

familie. Ai ignorat nevoile acestor per-

soane importante din viaţa ta, iar azi re-

uşeşti să te revanşezi pentru momente-

le în care nu le-ai acordat atenţie.

Fecioară
Azi se anunţă o zi productivă. Re-

uşeşti să duci la bun sfârşit tot ce îţi 

propui, iar acest lucru te aduce în aten-

ţia superiorilor de la locul de muncă. 

La sfârşitul zilei, primeşti o veste bu-

nă pe plan profesional.

Balanţă
Primeşti informaţii din toate părţile 

şi nu reuşeşti să o sortezi aşa cum îţi do-

reşti. Gândirea analitică nu te ajută azi 

şi nu prea reuşeşti să te concentrezi. În-

cearcă să iei o pauză înainte să iei o de-

cizie privind informaţiile din jurul tău.

Scorpion
Energia pozitivă va fi  prezentă cu 

tine pe tot parcursul zilei. În plus, în-

crederea pe care o ai în propria per-

soană te ajută să comunici efi cient şi 

să intri în contact cu persoane care, în 

mod normal, te-ar fi  intimidat.

Săgetător
Romantismul te caracterizează azi. 

Vrei să petreci cât mai mult timp cu 

persoana iubită, pentru a reuşi să vă 

conectaţi la un nivel mai profund. Da-

că nu eşti într-o relaţie, acorzi atenţie 

pasiunilor pe care le ai.

Capricorn

Ultima perioadă a fost doar despre 

muncă, muncă şi iar muncă. Azi a ve-

nit momentul să mai acorzi atenţie şi 

vieţii tale personale. Iei o pauză de la 

toată agitaţia specifi că jobului şi pui 

accentul pe sănătate şi relaxare.

Vărsător
Te gândeşti mult la trecut. Ziua de 

azi este despre analiza deciziilor din 

trecut, dar şi despre reluarea legăturii 

cu nişte prieteni vechi pe care nu i-ai 

mai văzut de mult timp. Se anunţă o 

zi frumoasă.

Peşti
Este posibil să apară unele confl ic-

te în viaţa de cuplu. Ai tendinţa să 

ignori dorinţele partenerului de cuplu, 

chiar dacă nu cu intenţie. Încearcă să 

acorzi mai multă atenţie nevoilor ce-

lui de lângă tine.

Horoscop săptămânal 14 iulie - 20 august 2020
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore Ale-
xandrescu, mobilat, utilat, C.T. 
proprie, geamuri termopan, 
ocupabil imediat, preţ 73.500 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (3.7)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 dor-
mitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 balcoa-
ne, 1 cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală proprie, 
ferestre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior lemn, 
pereţi vopsea lavabilă, sistem alar-
mă, 8 mp boxă în subsolul blocu-
lui, parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul 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 deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.

¤ Cumpăr casă modestă ne-
renovată cu teren pentru par-
care, în zonă centrală sau se-
micentrală. 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

¤ Vând 18100 mp teren, poziție, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-
vis de Pensiunea Sfânta Sava, te-
ren plan, compact, pretabil pen-
tru construcții de anvergură, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, curent electric, carte fun-
ciară, preț 4 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (2.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (3.7)

¤ 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, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (3.7)

¤ 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 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare 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

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, cen-
tral, str. Decebal nr. 2, cu toate 
dotările, preţ 360 euro. Informa-
ţii la telefon 0744-979793. (3.7)

¤ Dau în chirie în cart. Mănăștur, 
zona Piaţa Flora, apartament cu 2 
camere, et. 7/10, C.T., mobilat, 
contorizat, ușă metal, zonă liniștită, 
preţ negociabil, aproape de mijloa-
cele de transport în comun 9, 29, 
24B, 52. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.14)

¤ 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.

SPAȚII

¤ Închiriez spațiu P+M, suprafața 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informații suplimentare sunați 
la telefon 0722-550874. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, licențiată în drept, cu 
experiență, caut loc de muncă în 
domeniul juridic, Cer și ofer serio-
zitate. 

¤ Clujean, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porci. Seriozitate ma-
ximă. Relaţii la telefon 0749 
974302. (6.7)

¤ Clujean serios, caut de lu-
cru sau execut zugrăveli în 
domeniul finisări, lavabil, pla-
chez în polistiren, repar șpa-
leţi, vopsesc în ulei pe lemn, 

fier, trag glet. Cei interesaţi 
mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

¤ Clujan, caut de lucru la fermă 
de vaci sau porc. Seriozitate ma-
ximă. Relaţii la telefon 
0749-974302. (7.7)

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

¤ 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

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(3.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, pllata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (5.7)

¤ 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 
servicii de curăţenie pentru 
asociaţii de proprietari, cabi-
nete, spaţii de birouri, de 
preferat în zona Sigma Cen-
ter, Calea Turzii, cart. Bună 
Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
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 localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii 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, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare 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 
HIBRID, an 2012, 165000 km/
bord, în stare foarte bună de func-
ţionare, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ 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 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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.

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 4 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la tel. 
0733-612054. (7.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţiona-
re. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (9.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (10.14)

¤ 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, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0759-660846. (7.14)

¤ 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. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, sta-
re perfectă, preţ 250 RON/buc. 
și raft de bibliotecă cu dulap 
pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos, 
cu chei, dim 205 x 90 x 40 cm, 
culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm 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 prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (3.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare 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. (11.20)

CITAȚIE

¤ Numiţii Lung Flora născută Dez-
so, Lung Gyorgy a lui Dumitru, 
Lung Lucretia măritată Lung Elek; 
Lung Istvan a lui Istvan Blagi; Vă-
duva lui Lung Peter născută Ben-
czan Maria, Lung Gyorgv a lui De-
meter, Lungu Gheorghe, Dumi-
tras Ana și Saracut Maria, toţi cu 
domiciliul necunoscut, sunt citaţi 
la Tribunalul Cluj, sala 130, ora 
8,30, în data de 23.10.2020, în 
dosar civil nr. 873/242/2012, în 
proces cu Florea Gheorghe, pen-
tru apel-intabulare drept de pro-
prietate.

PIERDERI

¤ Pierdut atestat șofer taxi pe nu-
mele SAUCĂ IOAN. Îl declar nul.
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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

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și completările 
ulterioare și Ord. 1798/200 SC Gastro Med SRL, anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul Clinica de gastroenterologie din localitatea 
Cluj- Napoca str Moldovei nr.3.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni până 
vineri între orele 8.00-14.00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria Comunei Băișoara, cu sediul în loc. Băișoara, 
com. Băișoara, str. Principală nr. 153, jud, Cluj, organizează 
procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a 
preţului, în vederea închirierii unui spaţiu destinat desfășurării 
activităţii de medicină dentară, din cadrul dispensarului 
uman Baisoara.

Preţul de pornire în licitaţie este de 20 Lei/mp/luna (fara TVA).

Suprafaţa totală: 19,03 mp.

Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea 
Primăriei Comunei Băișoara, în cuantum de 380,60 Lei. 

INFORMARE

COMUNA IZVORU CRISULUI, cu sediul in localitatea 
Izvoru Crisului, str. Principala nr 39, tel 0264.257.140, 
intenţioneazã sa solicite de la Administratia Nationala Apele 
Romane Bucuresti/Administratia Bazinala de Apa Crisuri 
Oradea/Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa aviz de 
gospodãrire a apelor pentru realizarea lucrãrilor investitiei 
LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI REABILITARE 
A REZERVORULUI DE 180 MC , IN COMUNA IZVORU CRISULUI 
.amplasate în localitatea Izvoru Crisului din comuna Izvoru 
Crisului, judeţul Cluj. 

Aceasta investiţie este o investitie noua, care poate fi  
privita si ca o extindere a unor sisteme existente. Ca rezultat 
al procesului de producţie vor rezulta permanent urmãtoarele 
ape uzate: Qzi max â 237 mc/zi ce se vor evacua în emisarul 
Crisul Repede, dupã ce au fost epurate in cadrul statiei de 
epurare existent in localitatea Izvoru Crisului. 

Aceasta solicitare de aviz este conformã cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cãrile și completãrile 
ulterioare. 

Persoanele care doresc sa obţinã informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodãrire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionatã. Persoanele 
care doresc sa transmitã observaţii, sugestii și recomandãri 
se pot adresa solicitantului, dupa data de 18.08.2020. 

CONVOCATOR

Administratorul unic al
S. ALCOM CENTER S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dr. Victor Babeș, nr. 21, 
demisol, jud. Cluj, înscrisă în O.R.C.T. Cluj sub nr. 
J12/3123/2019, C.U.I. RO 19223054, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile și cu 
prevederile actului constitutiv dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a 
Acţionarilor societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor 
ţinut la sediul societăţii la sfârșitul zilei de 04.09.2020, stabilită 
ca dată de referinţă, pentru data de 14.09.2020 ora 10:00 
pentru A.G.O.A și ora 10:30 pentru A.G.E.A. (prima convocare) 
sau la data de 15.09.2020, ora 10:00, pentru A.G.O.A și ora 
10:30 pentru A.G.E.A. (a doua convocare), la adresa sediului 
social, cu următoarea ordine de zi:

Pentru A.G.O.A:

1. Aprobarea repartizării sumei de 60.000 lei reprezentând 
parte din rezultatul reportat aferent anului 2019 cu titlu de 
dividente; dividendul brut propus spre aprobare este de 
0,04911543 lei /actiune.

2. Aprobarea plăţii dividendelor începând cu data de 
01.10.2020, în funcţie de lichidităţile disponibile ale societăţii.

3.  Mandatarea administratorului unic în vederea semnării 
hotărârii A.G.O.A. și pentru înregistrarea hotărârii la ORCT 
Cluj și ridicarea încheierii de înscriere menţiuni.

Pentru A.G.E.A:

1. Aprobarea mutării sediului societăţii la adresa 
Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 24, judeţul Cluj.

2. Aprobarea vânzării imobilului proprietatea societăţii 
constând în apartament nr. 1, situat în municipiul București, 
str. Poet Andrei Mureșeanu nr. 27 BIS, Parter, sector 1, 
înscris în CF nr. 256008-C1-U2 București Sectorul 1 (nr. CF 
vechi 15527), nr. cadastral 256008-C1-U2 (nr. cadastral 
vechi 2233/0;1), în suprafaţă utilă de 103,94 mp, cote 
părţi comune de 8,55, cote teren 9,62 și mandatarea 
administratorului unic al societăţii să identifi ce cumpărătorul, 
să negocieze termenele și condiţiile de vânzare, inclusiv 
preţul de vânzare, fără nicio limitare sau condiţionare și 
să semneze contractul de vânzare al imobilului în faţa 
notarului public.

3. Mandatarea administratorului unic în vederea semnării 
hotărârii A.G.E.A. și a actului constitutiv actualizat și 
mandatarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii 
și a actului constitutiv actualizat la ORCT competent și pentru 
ridicarea încheierii de înscriere menţiuni.

În cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, ordinea de zi este valabilă şi pentru cea de-a 
doua convocare.

La Adunari pot participa, personal, prin reprezentant în 
baza unei procuri speciale ori votând prin corespondenţă, 
acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
data de referinţă.

Informaţiile și documentele vizând problemele înscrise 
pe ordinea de zi, inclusiv modelul de procură specială pentru 
reprezentarea în adunări, vor fi  disponibile și vor putea fi  
obţinute de acţionari de la sediul Societăţii, începând cu 
data publicării convocatorului în Monitorul Ofi cial. Relaţii 
suplimentare la telefon: 0741/096302.

Administratorul unic al S. ALCOM CENTER S.A.
Pottier Dan-Mihai

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

 În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC TIMEX 
SRL cu sediul în loc. Muntele Săcelului, nr. 13, com. Băișoara, 
jud. Cluj, anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru obiectivul ,,Atelier pentru 
elemente de dulgherie şi tâmplărie în construcţii“ la sediul 
din loc. Muntele Săcelului, nr. 13, com. Băișoara, jud. Cluj. 
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Calea Dorobanților nr. 99, biroul “Relații cu 
publicul” în zilele de luni – joi între orele 9:00-13:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.
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Două teste fals 
pozitive la “U” Cluj
Două persoane din cadrul 
Universității Cluj au avut teste 
fals pozitive în urma unor teste 
efectuate luni.
Universitatea Cluj a trecut prin 
mari emoții după ce două per-
soane din cadrul clubului au 
fost depistate pozitiv la 
COVID-19 în urma unor teste 
efectuate luni.
„Cele două persoane din cadrul 
FC Universitatea Cluj ale căror 
teste Real Time PCR efectuate 
luni au avut rezultat pozitiv au 
fost retestate de urgență mier-
curi, iar rezultatele au fost ne-
gative. Fotbaliștii și staff-ul FC 
Universitatea Cluj au efectuat 
luni o nouă serie de teste Real 
Time PCR pentru depistarea vi-
rusului COVID-19, două persoa-
ne fi ind depistate pozitiv.”, au 
transmis ofi cialii clubului.
Cele două persoane depistate 
pozitiv luni au fost testate mier-
curi de urgență, rezultatul fi ind, 
de această dată, negativ. Tot 
miercuri a fost retestat întreg 
lotul și staff-ul, rezultatele fi ind 
așteptate vineri. Cele două per-
soane depistate luni pozitiv, iar 
miercuri negativ, vor efectua vi-
neri un al treilea test.
Universitatea Cluj ar fi  trebuit să 
dispute un meci amical cu SCM 
Zalău în weekend, dar partida a 
fost amânată până în momen-
tul în care situația se va clarifi ca.

Rivaldinho 
va juca în Polonia
Viitorul Constanţa și KS 
Cracovia au ajuns la un acord, 
miercuri, pentru transferul ata-
cantului brazilian Rivaldinho la 
formaţia poloneză, a anunţat 
clubul de la malul Mării Negre 
pe site-ul său ofi cial.
Rivaldo Vitor Borba Ferreira 
Junior a ajuns la FC Viitorul la 
începutul anului 2019, iar de 
atunci a evoluat în 42 de parti-
de în toate competiţiile, reușind 
să înscrie 15 goluri și să ofere 
două pase decisive.
Fiul celebrului atacant brazilian 
Rivaldo a cucerit Cupa României 
în 2019 cu FC Viitorul.
Rivaldinho a mai evoluat la 
Dinamo București, iar la Viitorul 
a venit de la Levski Sofi a.

Djokovici va 
participa la US Open
Novak Djokovic, numărul unu 
mondial al tenisului masculin, 
a anunţat joi pe Twitter că va 
participa la turneul de la 
Cincinnati și la US Open.
„Sunt bucuros să confi rm că voi 
participa la #CincyTennis și la 
US Open în acest an”, a scris 
Djokovic. „Nu a fost o decizie u-
șor de luat, cu toate obstacole-
le și provocările din toate părţi-
le, însă ideea reluării competiţi-
ei mă încântă cu adevărat”, a 
adăugat el.
Decizia sârbului este o veste 
bună pentru organizatorii US 
Open, după ce mai mulţi jucă-
tori de top, printre care Rafael 
Nadal și Stan Wawrinka, foști 
câștigători ai competiţiei, au re-
nunţat să participe din cauza 
problemelor legate de pande-
mia de coronavirus.

Pe scurt

Concurenţii care 

s-au înscris la START 

Smida 2020 se vor întrece 

în acest weekend.

Organizatorii au pus la 

dispoziţie trei curse de 26 de 

kilometri, 11 kilometri şi o 

cursă pentru copii.

START SMIDA (Smida 

Trail, Adventure Run in 

Transylvania) este o compe-

tiţie de alergare montană ca-

re se desfăşoară în Parcul 

Natural Apuseni, Transilva-

nia. Întrecerea va avea loc 

în perioada 15-16 august 

2020 la Cătun Smida (Par-

cul Natural Apuseni), co-

muna Beliş, judeţul Cluj. 

Competiţia aflată la a treia 

ediţie crează o simbioză în-

tre iubitorii de natură, sport, 

cultură şi distracţie.

Clasamentul pentru Smi-

da Trail Run şi Adventure 

Run se stabileşte pe catego-

riile Open, feminin şi mas-

culin. Se premiază primii 5 

clasaţi Open la Smida Trail 

Run (26km) şi primii 3 cla-

saţi Open la Adventure Run 

(11km). Se premiază primii 

3 clasaţi la categorie de vâr-

stă la Smida Trail Run.

START Smida 2020 
se desfășoară în weekend

Concursul caritabil 

Walking Month anunţă 

începerea, din 17 august, 

a înscrierilor la ediţia 2020.

Ajunsă la cea de-a VI-a edi-

ţie, competiţia este deschisă tu-

turor celor care aleg un stil de 

viaţă sănătos şi vor să dedice o 

lună din timpul alocat activită-

ţilor fi zice unei cauze sociale.

Mecanismul concursului 

este foarte simplu: între 14 

septembrie şi 13 octombrie 

2020, orice persoană, indife-

rent de vârstă, ocupaţie sau 

reşedinţă, va încerca să facă 

un număr cât mai mare de 

paşi. Cei care reuşesc perfor-

manţe importante vor avea 

parte nu doar de satisfacţia 

stării de bine câştigate prin 

mişcare şi prin donaţia făcu-

tă, ci şi de premii din partea 

organizatorilor. Obiectivul a-

cestui an: acoperirea costuri-

lor a 20.000 de mese pentru 

vârstnicii singuri ai Clujului, 

incluşi în programul „Masa 

pe roţi” al Serviciului de Aju-

tor Maltez România.

Programul ce va fi  susţi-

nut în ediţia din acest an es-

te „Masa pe roţi”, un proiect 

al Serviciului de Ajutor Mal-

tez România (SAMR), sucur-

sala Cluj-Napoca. Toate ta-

xele de participare ale con-

curenţilor sunt donate auto-

mat, la înscriere, în conturi-

le acestui program social ce 

are deja peste două decenii 

vechime. Mulţumită lui, 120 

de bătrâni din Cluj primesc, 

zilnic, o masă caldă. Este 

vorba de cazuri cu proble-

me sociale dureroase, vârst-

nici fără familie, mulţi din-

tre ei cu grade diverse de 

dizabilitate. Fără susţinerea 

SAMR, aceştia nu doar că ar 

avea mari difi cultăţi în tra-

iul zilnic, dar ar rămâne într 

o izolare totală. Maltezii le 

oferă această masă zilnică, 

dar şi servicii sociale, îi aju-

tă să aibă acces la medici şi 

veghează pentru a le face 

singurătatea mai uşor de dus.

Înscrierea în competiţie a-

re loc în perioada 17 august 

– 11 septembrie, prin descăr-

carea aplicaţiei Walking Month 

din AppStore sau Google Play. 

Toate detaliile despre înscrie-

rea în concurs sunt disponi-

bile pe walkingmonth.ro.

Încep înscrierile pentru Walking Month 
2020: Umblăm pentru seniorii singuri

Formaţia din Gruia va 

debuta cel mai probabil 

pe 22 august împotriva 

celor de la Academica 

Clinceni, o formaţie 

care i-a pierdut în aceas-

tă vară pe Şut şi Buziuc, 

doi dintre cei mai 

importanţi fotbalişti.

Universitatea Craiova va 

debuta în noul sezon în de-

plasare cu Sepsi OSK Sfântu 

Gheorghe, în timp ce Astra 

Giurgiu (medaliată cu bronz 

în ediţia trecută) şi FCSB (câş-

tigătoarea Cupei României) 

vor disputa derby-ul etapei.

Nou-promovata UTA va 

susţine primul meci din noul 

sezon în deplasare cu FC Vi-

itorul, iar FC Argeş va juca 

acasă cu FC Botoşani.

Derby-ul dintre FCSB şi Di-

namo va avea loc în etapa a 

6-a (3-4 octombrie), în etapa 

a 7-a va avea loc Dinamo – U 

Craiova (17-18 octombrie), în 

etapa a 13-a (12-13 decem-

brie) va avea loc duelul CFR 

Cluj – FCSB, etapa a 14-a 

(15-17 decembrie) va aduce 

două meciuri tari, Universita-

tea Craiova – FCSB şi Dina-

mo – CFR Cluj, iar în ultima 

etapă a turului se va juca CFR 

Cluj – Universitatea Craiova 

(19-20 decembrie).

Returul va debuta pe 

13-14 ianuarie, sezonul re-

gulat urmând să se înche-

ie pe 10-11 aprilie.

Începând cu sezonul 
2020-2021 Liga I se va dis-
puta între 16 echipe în sis-
tem play-off/play-out, du-
pă cum urmează:

a. Sezonul regulat (faza 

I) – fi ecare echipă va dispu-

ta câte un joc în sistem tur-re-

tur cu celelalte echipe. La fi -

nalul sezonului regular, se 

califi că în faza play-off pri-

mele 6 echipe clasate, iar ur-

mătoarele 10 echipe vor par-

ticipa în faza play-out.

b. Play-off (faza a II-a) – 

participă echipele clasate la 

fi nalul sezonului regular pe 

locurile 1-6. Fiecare echipă 

califi cată în play-off va dis-

puta jocuri tur-retur cu toa-

te celelalte echipe califi cate 

în play-off.

c. Câştigătoarea campio-

natului este echipa clasată 

pe primul loc la fi nalul fazei 

play-off-ului.

d. Play-out (faza a II-a): 

participă echipele clasate la 

fi nalul sezonului regulat pe 

locurile 7-16. Fiecare echipă 

participantă la play-out va dis-

puta un singur joc cu toate 

celelalte echipe participante 

la play-out (9 jocuri pentru fi -

ecare echipă). Echipele situ-

ate pe locurile 7-11 după se-

zonul regulat vor juca 5 din 

cele 9 meciuri pe teren pro-

priu. Pentru clarificare, 

play-out-ul se va desfăşura 

sub forma unui campionat de 

10 echipe din care se dispută 

doar turul. În vederea reali-

zării acestui program compe-

tiţional pentru play-out, echi-

pele mai sus menţionate vor 

extrage numere corespunză-

toare astfel încât prin inter-

mediul tabelei Berger de 10 

să se îndeplinească condiţia 

de mai sus. Pentru celelalte 

echipe din play-out se va pro-

ceda similar în sensul că vor 

extrage numere astfel încât să 

desfăşoare 4 jocuri pe teren 

propriu din totalul de 9.

CFR Cluj va juca la Clinceni 
în primul meci din noul sezon în Liga 1
Campioana CFR Cluj o va întâlni în deplasare pe Academica Clinceni în prima etapă 
din stagiunea 2020-2021 a Ligii 1 de fotbal din România

CFR Cluj şi-a afl at programul pentru sezonul viitor în Liga 1

Academia Clinceni – CFR Cluj

CFR Cluj – Sepsi OSK

CFR Cluj – FC 
Hermannstadt

Astra Giurgiu – CFR Cluj

CFR Cluj – Chindia

FC Viitorul – CFR Cluj

CFR Cluj – FC Botoșani

FC Voluntari – CFR Cluj

CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș

FC Argeș – CFR Cluj

CFR Cluj – UTA Arad

Poli Iași – CFR Cluj

CFR Cluj – FCSB

Dinamo – CFR Cluj

CFR Cluj – Universitatea Craiova

Program Liga 1 
sezonul 2020/2021
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