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Clujenii, obligați să stea în autoizolare dacă merg în Germania
Judeţele Alba şi Cluj au fost in-

troduse de autorităţile germane pe 
lista zonelor de risc epidemiologic 
din România, iar cei care vin din a-
ceste zone sunt obligaţi să se auto-
izoleze, a informat, joi, Ministerul 
Afacerilor Externe (MAE).

Potrivit MAE, în acest moment, 
alături de municipiul Bucureşti, 14 
judeţe din România se afl ă pe lista 
zonelor de risc: Alba, Bacău, Bihor, 
Brăila, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, 
Covasna, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Praho-
va, Vaslui, Vâlcea. Judeţele retrase 
din listă până în prezent sunt urmă-
toarele: Argeş, Buzău, Dâmboviţa, 
Galaţi, Gorj, Ialomiţa, Mehedinţi, 
Neamţ (la 2 septembrie, dar reintro-

dus la 16 septembrie), Timiş şi Vran-
cea. Informaţii cu privire la actuali-
zarea zonelor de risc, precum şi lis-
ta completă a acestora pot fi  regăsi-
te la: https://www.rki.de.

Totodată, ca urmare a deciziilor 
comune ale guvernului federal şi ale 
celor de land, toate persoanele, indi-
ferent de cetăţenie, care intră în Ger-
mania după ce s-au afl at într-una din 
zonele de risc, oricând în ultimele 14 
zile înainte de sosire, sunt obligate 
să se deplaseze – cât mai direct, cu 
minimizarea contactelor – şi să se 
autoizoleze la domiciliu sau în alte 
spaţii de cazare adecvate pentru o 
perioadă de 14 zile de la sosire. Res-
pectarea obligaţiei de autoizolare es-

te verifi cată de autorităţile de land a-
tât aleatoriu, cât şi în cadrul anche-
telor epidemiologice uzuale.

În acelaşi timp, conform informa-
ţiilor comunicate public de către au-
torităţile germane, începând de la 1 
octombrie, se elimină posibilitatea 
de exceptare de la măsura autoizo-
lării pentru persoanele care prezintă 
un test COVID-19 negativ, efectuat 
anterior intrării în Germania. Potri-
vit noilor dispoziţii, autoizolarea poa-
te fi  suspendată mai devreme decât 
termenul de 14 zile numai dacă es-
te efectuat un test începând cu a cin-
cea zi după intrarea în Germania şi 
doar de la momentul comunicării 
unui rezultat negativ al testării.

Ministerul Afacerilor Externe 
precizează că cetăţenii români care 
vin din judeţe ce nu se afl ă pe lista 
de risc, dacă se deplasează cu avi-
onul spre Germania de la un aero-
port afl at într-un judeţ listat, va tre-
bui să respecte toate obligaţiile spe-
cifi ce călătorilor din zone de risc. 
De asemenea, cetăţenii care intră în 
Republica Federală Germania din 
zonele de risc trebuie să complete-
ze un „formular de debarcare” – 
Public Health Passenger Locator 
Form – şi să îl transmită autorităţi-
lor locale de Sănătate în termen de 
o zi de la sosire, astfel încât aces-
tea să fi e informate şi să monitori-
zeze respectarea carantinei.
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Clujul, legat de Autostrada 
Transilvania în 2021

Se închid iar cafenelele 
și restaurantele?

Recea-Cristur, comuna 
100% „galbenă”

Drumul expres ce leagă Autostrada A3 de DN1 
ar putea fi realizat anul viitor.   Pagina 3

Premierul Ludovic Orban anunță restricții după 
numărul crescut de cazuri COVID-19.  Pagina 4

Liberalii au „ras” tot în Recea-Cristur. 
Cum explică primarul dominația PNL? Pagina 2
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Dor de studențime!
Chiar dacă 
majoritatea 
cursurilor 
se desfășoară 
online, locurile 
în cămine sunt 
puține, iar mulți 
nu își permit 
o chirie, studenții 
sunt chemați 
să revină la Cluj. 
De ce? Pagina 5
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Situația epidemiei de coronavirus

129.658 de persoane infectate la nivel 
național
2.445.488 de teste prelucrate
557 pacienți la Terapie Intensivă

3.500 cazuri confi rmate la Cluj
103.994  vindecați

4.862  decese
*până la închiderea ediției

www.monitorulcjj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate. Pagina 6
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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
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

2 octombrie

1954: La Conferința de la 
Londra a miniștrilor de exter-
ne, se decide reînarmarea 
Republicii Federale Germania 
și aderarea la NATO.

2009: Dublin: irlandezii au votat 
în favoarea ratifi cării Tratatului 
de la Lisabona (67,13%).

3 octombrie

1960: Niger își câștigă 
independența față de Franța.
1990: Reunifi carea 
Germaniei: Germania de Est 
aderă la Germania de Vest, 
astfel ziua de 3 octombrie 
înlocuiește ziua de 17 iunie 
ca zi de sărbătoare națională 
a Germaniei.

1994: În alegerile generale 
din Brazilia, Fernando 
Henrique Cardoso este ales 
cu o largă majoritate ca 
președinte al Braziliei.

4 octombrie

1929: Sub directoratul lui 
Liviu Rebreanu se inaugurea-
ză Studioul Teatrului Național 
din București, cu „Mușcata 
din fereastră”, piesa lui Victor 
Ioan Popa.

1965: Papa Paul al VI-lea 
ajunge la New York, deve-
nind primul suveran pontif 
care vizitează Statele Unite. 
Va ține un discurs la ONU, în 
care va pleda pentru pace.
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Partidul Naţional Liberal 

(PNL) este partid unic 

în consiliul local al unei 

comune din judeţul Cluj. 

Cum este posibil?

PNL a obţinut peste 95% 

din voturile locuitorilor din 

comuna Recea-Cristur (716 

voturi), lăsând singurul par-

tid de opoziţie, PRO Româ-

nia, cu doar 4,79% din votu-

rile locuitorilor (36 de voturi).

Cum explică 
primarul rezultatul?

Primarul comunei, Ale-

xandru Laurian Rus (PNL), 

reales cu 100% din voturi, 

întrucât nu a avut contra-

candidat, spune că rezulta-

tul este urmare a proiecte-

lor derulate de dânsul şi de 

echipa sa în localităţile din 

comună, multe dintre inves-

tiţii fiind realizate pe fon-

duri europene.

„Nu s-a întâmplat, s-a vo-

tat! Dacă vă uitaţi puţin cum 

se votează de când sunt eu 

primar aici, veţi vedea că 

mereu am avut peste 75-80 

la sută. Aşa nu s-a mai în-

tâmplat până acum, am mai 

avut câte un consilier PSD. 

Nu campania a făcut dife-

renţa, ci rezultatele, fondu-

rile europene atrase, fondu-

rile guvernamentale. Am fă-

cut ce şi-au dorit locuitorii. 

Am făcut asfaltare în şase 

localităţi, peste 22 de kilo-

metri de străzi şi poduri asfal-

tate, am construit capelă, am 

modernizat şcolile, de la A 

la Z, grădiniţă pe fonduri eu-

ropene, 8,5 kilometri de dru-

muri agricole, tot pe fonduri 

europene, acum se lucrează 

la reţeaua de apă. Nu am pri-

mit decât felicitări din par-

tea contracandidaţilor”, a de-

clarat Alexandru Rus, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Rus, primarul comunei 
din 2004 încoace

La alegerile din 2016, 

PNL a obţinut 7 din cele 9 

mandate de consilieri lo-

cali, ceilalţi doi consilieri 

aparţinând Partidului Soci-

al Democrat (PSD). Alexan-

dru Rus a câştigat dumini-

că, 27 septembrie, cel de-al 

cincilea mandat de primar 

al comunei Recea-Cristur, 

unde funcţionează cea mai 

mare fermă de bizoni din 

Europa. Investiţia, care se 

ridică în 2014 la 2,5 mili-

oane de euro, aparţine o-

mului de afaceri german 

Hans Kilger şi danezului 

Rudolf Kerner, care este 

crescător de animale. 

Directorul general al fir-

melor din România aparţi-

nând celor doi investitori 

şi administrator al fermei 

de bizoni este fostul secre-

tar de stat în Ministerul Afa-

cerilor Interne, Toma Rus.

Comuna 100% „galbenă”
Liberalii au luat totul în comuna Recea-Cristur. PNL are majoritate absolută 
în Consiliul Local, iar primarul a fost reales cu 100% din voturi.

Partidul Național Liberal a obţinut peste 95% din voturile locuitorilor din comuna Recea-Cristur

În 15 comune din judeţul Mureș și în două orașe, 
Sângeorgiu de Pădure și Sovata, primarii au fost aleși cu 
100% din voturi, fi ind singurii candidaţi înscriși în cursa 
electorală. În judeţul Mureș sunt 102 unităţi administra-
tiv-teritoriale, cei mai mulţi candidaţi, 13 la număr, înregis-
trându-se la Târgu Mureș.

Din cele 17 unităţi administrativ-teritoriale amintite, 16 au 
avut candidaţi Uniunea Democrată Maghiară din România 
(UDMR) – Acăţari, Bereni, Bichiș, Chibed, Ernei, Fântânele, 
Gălești, Hodoșa, Măgherani, Sângeorgiu de Pădure, 
Sovata, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Sărăţeni și Veţca, iar 
la Zau de Câmpie unicul candidat a aparţinut Partidului 
Naţional Liberal (PNL).

UDMR a câștigat 39 de primării și președinţia Consiliului 
Judeţean Mureș, PNL a câștigat 26 de primării, PSD – 26 de 
primării, șapte primării au fost adjudecate de candidaţi inde-
pendenţi, inclusiv la Târgu Mureș (candidatul fi ind susţinut 
de UDMR, PPMT și PCM) și câte un mandat de primar au ob-
ţinut Uniunea Independentă pentru Sighișoara, PMP, Pro 
România, USR-PLUS și Alianţa Maghiară din Transilvania.

Mureș, județul campion la rezultate „totale”
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Nu mai puţin de 32 

de drumuri judeţene 

au benefi ciat de lucrări 

de modernizare sau între-

ţinere în primele nouă 

luni ale anului 2020.

În ceea ce priveşte inves-

tiţiile din cadrul programe-

lor de lucrări de moderni-

zare şi reabilitare, în pri-

mele nouă luni ale anului 

2020, Consiliul Judeţean 

(CJ) Cluj a desfăşurat lu-

crări pe 9 drumuri sau sec-

toare de drumuri judeţene, 

vizând o lungime totală de 

peste 112 kilometri.

La capitolul lucrări de în-

treţinere, în primele trei tri-

mestre al anului 2020 s-au 

realizat aşternerea de covor 

asfaltic, reparaţii şi alte ope-

raţiuni necesare menţinerii 

condiţiilor tehnice corespun-

zătoare, pe 23 de drumuri 

sau sectoare de drumuri ju-

deţene, fiind vizată o lungi-

me totală de circa 229,3 ki-

lometri. Dintre aceştia, nu 

mai puţin de 128,15 kilome-

tri au fost efectiv asfaltaţi.

Totodată, au fost execu-

tate lucrări de marcaje ruti-

ere longitudinale, axiale, de 

separare a sensurilor de mers, 

pe o lungime totală de apro-

ximativ 580 de kilometri, pe 

39 de drumuri sau sectoare 

de drumuri judeţene, precum 

şi alte tipuri de marcaje, în 

special treceri de pietoni pe 

raza anumitor localităţi.

„E un bilanţ extrem de 

pozitiv. Am reuşit să acţio-

năm în aceste prime nouă 

luni ale anului pe nu mai 

puţin de 32 de drumuri sau 

sectoare de drumuri judeţe-

ne, fiind vizată o lungime 

totală de peste 341 de kilo-

metri. Efectele benefice nu 

vor întârzia să apară şi vor 

consta, alături de îmbună-

tăţirea condiţiilor de viaţă 

oferite clujenilor, în creşte-

rea atractivităţii judeţului 

din punct de vedere inves-

tiţional”, a declarat Alin Ti-

şe, preşedintele CJ Cluj.

32 de drumuri judeţene 
reabilitate în 2020

VEZI LISTA INTEGRALĂ A DRUMURILOR 
JUDEȚENE REABILITATE! ÎN 2020

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În condiţiile în care 

numărul elevilor care vin 

la şcolile din zona centra-

lă din cartierele Clujului 

este în continuă creştere, 

părinţii solicită introduce-

rea autobuzelor şcolare 

şi în localităţile 

din Zona Metropolitană.

Monitorul de Cluj a pre-

zentat situaţia delicată a stră-

zilor blocate de părinţii care 

vin după copii la şcolile din 

zona centrală, aşteptându-i cu 

maşina pe avarii. Numărul 

autobuzelor şcolare se dove-

deşte a fi  insufi cient, iar din 

lipsa locurilor de parcare, ma-

şinile „sufocă” Centrul. Cu 

toate acestea, primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, este reticent privind in-

troducerea curselor şcolare şi 

în localităţile limitrofe.

„În prima parte ar trebui 

să facă cei de acolo (locali-

tăţi – n.r.) şcoli, creşe şi gră-

diniţe, este prima idee. Nu 

plimbăm acum din toată Zo-

na Metropolitană în Cluj... 

Trebuie să ai şcoală în Ba-

ciu, în Chinteni, trebuie să 

ai grădiniţă peste tot. Evi-

dent, suntem deschişi la a-

ceastă colaborare, dar Com-

pania de Transport Public es-

te pe bani, nu e caritate. Nu 

poate funcţiona decât pe cri-

terii economice, din punctul 

ăsta de vedere recomand pri-

măriilor din zonă să facă in-

frastructura şcolară, astfel ca 

oamenii să nu umble prea 

mult prin tot Clujul”, a pre-

cizat Emil Boc, joi diminea-

ţă, într-o emisiune radio.

Transportul gratuit 
al elevilor, plătit 
din buzunarul clujenilor

Edilul-şef este de părere 

că „s-a demonstrat” că în 

şcolile din cartiere calitatea 

educaţiei este cel puţin la fel 

de bună ca în şcolile de tra-

diţie din zona centrală. Ast-

fel, pentru a diminua trafi -

cul nenecesar, el recomandă 

administraţiilor locale din 

vecinătatea municipiului să 

investească în infrastructu-

ra şcolară. În ultimă instan-

ţă, dacă bugetul local al pri-

măriilor le va permite, Emil 

Boc este deschis pentru in-

troducerea unor linii de trans-

port în aceste localităţi.

„În al doilea rând, dacă 

au resursa fi nanciară, anali-

zăm posibilitatea respectivă. 

Aceste transporturi le plă-

tim, şi transportul elevilor, 

ce credeţi, este gratis? Plă-

tesc clujenii din banii lor 

acest transport pe care noi 

îl asigurăm elevilor. Suntem 

deschişi la colaborare, dar 

trebuie ca primăriile de aco-

lo să vină cu un plan coe-

rent. Floreştiul şi-a făcut pâ-

nă la urmă o şcoală, mai târ-

ziu, dar mai bine ca nicio-

dată”, a completat Emil Boc.

Transport şcolar pentru elevii de lângă Cluj? 
Boc: „Primăriile să îşi facă şcoli, creşe şi grădiniţe!”

Din anul școlar 2020-2021, 
Primăria municipiului 
Cluj-Napoca și Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca au 
extins programul „Autobuze 
școlare” cu noi trasee dedicate 
transportului în siguranţă al co-
piilor către și de la școală. 
Astfel, noile rute pentru elevi 
conectează zonele Lomb și Iris cu zona centrală, precum și stra-
da Făget, respectiv zona Eugen Ionesco de Piaţa Avram Iancu/
strada Dorobanţilor.

Pentru siguranţa copiilor, Poliţia Locală asigură prezenţa a cel 
puţin un poliţist în fi ecare autobuz școlar. Ei însoţesc copiii atât 
la urcare și la coborâre din autobuz, cât și la trecerile de pietoni, 
până când elevii vor fi  preluaţi de un cadru didactic. 
Proiectul-pilot din cadrul procesului de Bugetare paticipativă al 
Primăriei a fost extins deja de la 5 la 12 trasee, iar acum a ajuns 
la 14 trasee care acoperă o distanţă de 200 km dus/întors.

„Săptămânal, mii de elevi sunt transportaţi în municipiu că-
tre școlile unde învaţă, de la startul programului până în pre-
zent au fost transportaţi peste 150.000 de elevi”, a precizat 
Boc. De altfel, sunt achiziţionate încă 10 autobuze noi pentru 
transportul școlar, „astfel încât să putem oferi cele mai bune 
condiţii pentru copii și să avem rute și către zonele cu mai pu-
ţini elevi”, a completat primarul.

Programul Autobuze școlare 
s-a extins în Lomb, Iris și Făget

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Odată cu rezultatele 

finale ale alegerilor 

locale, Emil Boc, proas-

păt reales la cârma 

Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca, este încre-

zător că va continua 

colaborarea bună 

cu edilii-şefi din Zona 

Metropolitană 

în vederea construirii 

Centurii Metropolitane.

În luna iulie, Emil Boc 

preciza că a discutat deja şi 

a bătut palma cu aleşii co-

munelor Gilău, Apahida şi 

Floreşti, toţi edilii fiind de 

acord cu includerea comu-

nei Baciu, reprezentată de 

Balázs János, reconfirmat 

de băceni, în asocierea pen-

tru Centura Metropolitană. 

Acum, odată cu alegerea lui 

Gelu Topan (PNL) la şefia 

Primăriei comunei Gilău, 

Boc este convins că proiec-

tul Centurii Metropolitane 

va merge „ca uns”.

„Întotdeauna am colabo-

rat cu oricine era ales, mă 

bucur că, la Gilău, colegul 

meu a câştigat primăria, la 

Floreşti, la fel, avem un co-

leg nou de la PNL, Bogdan 

Pivariu, un tânăr dinamic, 

foarte bun. La Apahida, cu 

domnul Fati am avut şi în 

trecut o colaborare bună, o 

vom avea în continuare. La 

fel şi la Baciu, cu domnul 

Balázs mergem mai depar-

te. Nu sunt probleme, pen-

tru că la capitolele astea lu-

crurile ne unesc, toţi vrem 

să nu mai fie aglomeraţie 

insuportabilă în Floreşti, în 

Baciu”, a declarat edilul, 

joi dimineaţă, la un post lo-

cal de radio.

Centura Metropolitană, 
„o nebunie de proiect”

Având în vedere anvergu-

ra proiectului, Emil Boc ad-

mite că Centura Metropolita-

nă atinge aspecte delicate, 

cum ar fi  „tăierea” în două a 

Pădurii Făget. Deputatul inde-

pendent de Cluj Adrian Do-

hotaru şi-a manifestat nemul-

ţumirea că vor fi  „rase” cel 

puţin 57 de hectare de pădu-

re, potrivit estimărilor conser-

vatoare. Cu toate acestea, edi-

lul-şef este ferm convins că 

se vor găsi soluţii pentru a 

proteja aria naturală.

„Făgetul este o zonă com-

plicată. Nu se vede nimic în 

teren, este partea de proiecta-

re, de identifi care a proprietă-

ţilor, de studii geotehnice... 

gândiţi-vă că pe partea asta de 

sud sunt multe conexiuni cu 

oraşul”, a comentat Emil Boc, 

declarând că, deşi infrastruc-

tura legată de centurile ocoli-

toare intră în atribuţia Guver-

nului, administraţia locală şi-a 

asumat lansarea fazelor inci-

piente ale proiectului.

„Când vorbesc de această 

Centură Metropolitană... nu 

este un proiect uşor. Trece prin 

Făget, trebuie să ai discuţii 

despre respectarea legii în ma-

terie de mediu, pădure, expro-

prieri, este o nebunie de pro-

iect ca greutate. (...) Teoretic, 

nu ar fi  treaba noastră, cei din 

Guvern ar trebui să facă pro-

iectele astea, noi am luat o 

sarcină suplimentară, să fa-

cem toate aceste exproprieri, 

documentaţii tehnice, avize, 

autorizaţii de construire ca să 

putem utiliza banii europeni”, 

a explicat Boc.

Clujul, legat de Autostrada 
Transilvania în 2021?

Referitor la conexiunea 

Clujului cu Autostrada Tran-

silvania, primarul a dezvă-

luit că acest proiect este „în 

ultima etapă”, având în ve-

dere rezolvarea contestaţiei 

după o decizie a Consiliu-

lui Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor (CNSC) pri-

vind drumul expres ce va 

lega Autostrada Transilva-

nia (zona Turda) de drumul 

naţional 1 (zona Mărtineşti).

Drumul Expres pentru 

realizarea conexiunii A3 cu 

DN1 – zona Mărtineşti es-

te un proiect prioritar în 

Strategia de Dezvoltare Ru-

tieră a Ministerului Trans-

porturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor, având sco-

pul de a degreva traficul din 

Turda şi reducerea distan-

ţei dintre Cluj-Napoca şi 

A3, respectiv Autostrada 

A10 Sebeş-Turda.

„Anul viitor ar putea fi 

gata. Sunt 7 km de la Măr-

tineşti la Autostrada Tran-

silvania, prin care scoatem 

tot traficul care astăzi se 

descarcă la Nădăşelu şi mer-

ge prin Baciu, după aia pe 

Bulevardul Muncii ca să 

meargă la Bistriţa sau Baia 

Mare. Acel trafic nu va mai 

intra prin Cluj, dar lacuri-

le acelea de la Mărtineşti 

trebuie ocolite, este un pro-

iect dificil”, a recunoscut 

Primarul Emil Boc.

Clujul, legat de Autostrada Transilvania în 2021?
Rezultatele alegerilor locale întăresc „nebunia de proiect” a Centurii Metropolitane. 
Drumul expres ce leagă Autostrada Transilvania de DN1, finalizat anul viitor?

Drumul care va lega Autostrada Transilvania de DN1, asigurând o conexiune a Clujului cu A3, ar putea fi  gata anul viitor

COSTURI

55,3
milioane de euro 
este valoarea 
estimată a drumului 
de legătură 
din zona Mărtinești
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Printre măsurile privind 

limitarea răspândirii infec-

tării cu coronavirus este 

luată în calcul şi măsura 

închiderii restaurantelor.

Întrebat dacă există posibili-

tatea ca restaurantele să se în-

chidă din nou, premierul Româ-

niei, Ludovic Orban, a răspuns 

că în localităţile în care va fi  de-

păşită rata de infectare şi va ajun-

ge peste 1,5 la 1.000 de locui-

tori, se va lua decizia restricţio-

nării activităţii. Măsurile vor fi  

valabile doar o perioadă, a pre-

cizat prim-ministrul, până când 

procentul scade sub pragul de 

1,5 cazuri la 1.000 de locuitori.

„Văd priviri nu foarte drăgăs-

toase de la dumneavoastră, dar 

să ştiţi că nu am inventat eu 

COVID-ul, s-a născut în alte ţă-

ri şi efectele, din păcate, au fost 

extrem de negative asupra in-

dustriei ospitalităţii. Noi am în-

cercat să gândim anumite for-

me de sprijin, anularea impozi-

tului specifi c, şomajul tehnic, 

41,5% indemnizaţia pentru re-

luarea activităţii, de la 1 sep-

tembrie a intrat în funcţiune pro-

gramul fl exibil de muncă, kur-

zarbeit, care e prima oară apli-

cat în România, evident trebu-

ie să urmărim modul în care 

funcţionează. Am adoptat acte 

normative care să permită au-

torităţilor locale să reducă im-

pozitul pe clădire, până la 50%, 

şi chiar să anuleze taxa pe clă-

dire sau taxa de ocupare a do-

meniului public”, a declarat Lu-

dovic Orban, joi, la Conferinţa 

Naţională a Industriei Ospitali-

tăţii, cu privire la viitorul aface-

rilor din zona HoReCa.

Granturi pentru HoReCa

„Există o reticenţă din partea 

oamenilor de a se duce la resta-

urant sau de a efectua deplasări 

în scop turistic. Sunt nişte efecte 

pe care nu le putem noi contro-

la în niciun fel, ca atare, este cla-

ră o reducere a veniturilor. Rămâ-

nem în continuare în dialog, că-

utăm în continuare soluţii pentru 

a ţine în picioare acest domeniu 

de activitate important, care are 

un potenţial de dezvoltare în Ro-

mânia. Am gândit programul de 

granturi pentru sectoarele afecta-

te de COVID-19, încercăm să gă-

sim soluţii de susţinere, un sis-

tem de vouchere pentru zona tu-

ristică. Sunt lucruri la care ne-am 

gândit şi menţinem în continua-

re dialogul cu reprezentanţii dum-

neavoastră”, a spus Orban.

Patronii, îndemnaţi 
să rămână stricţi

La fi nalul declaraţiilor, pre-

mierul Ludovic Orban i-a în-

demnat pe toţi patronii de ho-

teluri, restaurante şi cafenele 

să rămână vigilenţi şi stricţi 

atunci când vine vorba des-

pre respectarea regulilor de 

protecţie sanitară.

„E evident că avem de a 

face cu o creştere a număru-

lui de cazuri care este deter-

minată de creşterea interacţi-

unilor sociale ca urmare a 

unor activităţi care au fost re-

luate începând cu data de 1 

septembrie. Şi asta e solicita-

rea mea către dumneavoastră 

– să încercaţi să asiguraţi res-

pectarea regulilor în locaţiile 

pe care le aveţi în administra-

re”, a declarat Orban.

Restaurantele, închise din nou?
În urma numărului sporit de cazuri COVID-19 recente,
premierul Ludovic Orban anunță noi restricții în HoReCa

Restaurantele se pot închide în localităţile cu multe cazuri de COVID-19

Alexandru Rafi la, reprezen-

tantul României la 

Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS), a precizat 

când este bine să ne vacci-

năm antigripal.

Medicul recomandă ca acest 

lucru să fi e făcut după data de 

15 octombrie, în așa fel încât 

imunitatea să dureze cât mai 

mult anul viitor.

„Avem un pic de noroc anul 

ăsta, pentru că circulația virusuri-

lor gripale a fost mai redusă decât 

ne-am fi  așteptat pentru această 

perioadă. Nu numai în România, 

ci în general, la nivel global”, a de-

clarat Alexandru Rafi la, într-o emi-

siune televizată la Digi24.

Medicul explică de ce este 

bine ca vaccinul antigripal să 

fi e făcut după 15 octombrie.

Imunitatea s-ar putea 
„termina” prea devreme

„Ni se sugerează că putem 

să ne vaccinăm fără proble-

me după 15 octombrie, luna 

noiembrie, ne putem vaccina 

astfel încât să obținem o imu-

nitate protectivă care să du-

reze cât mai mult în anul vi-

itor. Pentru că, dacă ne vac-

cinăm foarte devreme, de 

exemplu la 1 septembrie, 

atunci și imunitatea «se ter-

mină» ceva mai repede”, a ex-

plicat medicul specialist.

„Nu este niciun fel de pro-

blemă. Dacă vaccinul va fi  ad-

ministrat până la sfârșitul lu-

nii noiembrie, nu-i niciun fel 

de problemă”, a adăugat Ale-

xandru Rafi la.

De precizat, că România se 

afl ă în valul doi al pandemiei 

de coronavirus, crede profeso-

rul Alexandru Rafi la, membru 

în Comitetul Executiv al OMS. 

El spune că același lucru se în-

tâmplă în multe țări din Uniu-

nea Europeană, mai ales că am 

ajuns la cifra de 2 000 de cazuri 

de infectări pe zi.

Care este perioada 
favorabilă pentru 
vaccinarea antigripală?
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Elevii vor avea parte de noi 

materii opţionale. Aceste 

materii au fost aprobate 

de ministrul Educaţiei 

şi Cercetării (MEC), Monica 

Anisie, printr-un Ordin.

Pentru clasele a III-a şi 

a IV-a, elevii ar putea să 

studieze „Eu şi scena”, cla-

sele a VI-a şi a VII-a „Tea-

trul şi noi”, iar clasele a X-a 

şi a XI-a disciplina „Labo-

ratorul de teatru”.

„Elevii să studieze la cla-

sele a III-a şi IV-a discipli-

na «Eu şi scena», la clasa a 

VI-a şi a VII-a disciplina 

«Teatrul şi noi», iar la cla-

sele a X-a şi a XI-a, discipli-

na «Laboratorul de teatru». 

Ca profesor de limba şi li-

teratura română şi ministru, 

consider că acesta este un 

moment important pentru 

educaţie, moment care răs-

punde recomandărilor Con-

siliului UE pentru compe-

tenţele cheie de învăţare pe 

tot parcursul vieţii, în care 

sunt incluse şi competenţe-

le artistice, Declaraţiei de la 

Frankfurt privind educaţia 

prin arte, recomandărilor 

UNESCO prevăzute în Agen-

da de la Seul în care se pre-

cizează că folosirea artelor 

în educaţie poate să spo-

rească abilităţile creative şi 

inovative ale societăţii, să 

promoveze şi să încurajeze 

responsabilitatea socială”, 

a declarat Monica Anisie, în 

cadrul unei conferinţe de 

presă, cu ocazia deschide-

rii Anului Universitar.

Propunerea privind intro-

ducerea unei discipline în do-

meniul artei teatrale a venit 

din partea Universităţii Naţio-

nale de Artă Teatrală şi Cine-

matografi că „I.L. Caragiale”, 

potrivit ministrului. Implemen-

tarea acestor materii este dis-

cutabilă în condiţiile în care 

elevii sunt supraîncărcaţi cu 

multe teme. De asemenea, în 

această perioadă de pandemie, 

prioritatea trebuie să fi e sigu-

ranţa eleviilor în şcoli.

MEC: Noi materii opţionale în şcoli

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Joi s-au înregistrat 

peste 100 de cazuri 

de COVID-19 la nivelul 

judeţului Cluj. 

Ce înseamnă acest lucru 

pentru modul de funcţi-

onare a şcolilor?

Clujul a depăşit la nivel ju-

deţean rata de incidenţă de 

1.00 şi se afl ă la 1.09 după 

cazurile înregistrate în ultime-

le 24 de ore. Şcolile vor trece 

în scenariul hibrid sau nu?

În momentul de faţă, în 

urma ultimei actualizări din 

partea Inspectoratului Şco-

lar Judeţean (IŞJ) Cluj, 318 

şcoli îşi desfăşoară activita-

tea normal, cu participare 

zilnică, faţă în faţă şi cu res-

pectarea măsurilor de pro-

tecţie şi distanţare.

Alte 97 de şcoli funcţio-

nează în sistem hibrid, pre-

şcolarii, învăţământul pri-

mar şi clasele a opta şi a 

douăsprezecea merg la cur-

suri, iar restul claselor al-

ternează, pe rând, cursuri-

le faţă în faţă şi pe cele on-

line. De asemenea, 8 uni-

tăţi de învăţământ se află 

în scenariul 3, în care toa-

te activităţile se desfăşoa-

ră exclusiv online.

Cum se aplică 
scenariile din şcoli?

Conform IŞJ Cluj, doar Co-

legiul Naţional „George 

Coşbuc” din Cluj-Napoca a 

fost închis din cauza cazuri-

lor pozitive de COVID-19 des-

coperite la nivelul unităţii de 

învăţământ şi încă o şcoală, 

din mediul rural, care urmea-

ză să îşi reînceapă activitatea 

de săptămâna viitoare.

Celelalte 6 şcoli din judeţ 

se afl ă în scenariul roşu din 

cauza infrastructurii şi a lip-

sei spaţiului, astfel încât să 

se poată păstra distanţarea 

fi zică între elevi.

„Scenariile şcolilor se 

aplică în funcţie de rata de 

incidenţă pe fiecare UAT, nu 

în funcţie de rata de inci-

denţă a judeţului. Aştept 

analiza şi propunerea IŞJ 

pentru modificarea de sce-

narii. În urma consultărilor 

cu Direcţia de Sănătate Pu-

blică Cluj, vom lua o hotă-

râre în Consiliul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă”, 

a declarat prefectul judeţu-

lui Cluj Mircea Abrudean, 

pentru Monitorul de Cluj.

Cât de afectate sunt şcolile de COVID-19?

Doar 7,8% din populaţia în 

vârstă de 30-34 de ani care 

locuieşte în mediul rural 

are studii superioare, potri-

vit statisticilor ofi ciale care 

arată că drumul de la sat 

la universitate este „unul 

anevoios în România”, 

susţin reprezentanţii 

World Vision România.

Cu totul altfel stau lucrurile 

în cazul programul „Vreau în 

clasa a 9-a”, susţinut de World 

Vision România, unde 70% din-

tre liceenii din mediul rural par-

te din program au fost admişi 

la facultate anul acesta.

„Deşi în ultimele două dece-

nii a crescut semnifi cativ numă-

rul absolvenţilor din învăţămân-

tul universitar, ţara noastră în-

că se plasează mult sub media 

europeană în ceea ce priveşte 

ponderea persoanelor cu studii 

superioare din totalul populaţi-

ei (26% în 2017, faţă de media 

UE de 40%). În plus, angajato-

rii spun că absolvenţii care in-

tră pe piaţa forţei de muncă au 

competenţe prea teoretice şi că 

acestora le lipsesc adesea com-

petenţele non-tehnice esenţiale, 

printre care se numără soluţio-

narea problemelor, munca în 

echipă şi comunicarea, conform 

Raportului de ţară din 2019, re-

alizat de Comisia Europeană”, 

potrivit documentului furnizat 

de World Vision România.

În programul „Vreau în clasa 

a 9-a” al Fundaţiei World Vision 

România au fost înscrişi peste 

700 de elevi de liceu, dintre ca-

re 147 au dat examenul de ba-

calaureat. După sesiunea de Ba-

calaureat din august, promova-

bilitatea liceenilor din program 

a crescut la 94,61%, iar aproape 

două treimi dintre aceştia au ob-

ţinut note peste 8,00, cea mai 

mare medie fi ind de 10 pe linie.

Doar 8 din 100 de elevi 
din mediul rural au studii superioare

Studenţii sunt sfătuiţi să se 

întoarcă la Cluj-Napoca de 

către rectorul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB) din 

Cluj-Napoca, prof. univ. dr. 

Daniel David, chiar dacă în 

acest an locurile de cazare 

sunt în mod considerabil 

mai puţine, căminele fi ind 

deschise doar parţial.

Anul universitar 2020 a în-

ceput cu multe nelămuriri şi 

obstacole pentru studenţi. Ei 

au fost nevoiţi să îşi aloce timp 

de gândire şi să hotărască da-

că doresc să se întoarcă la Cluj 

pentru un nou an la faculta-

te. Majoritatea facultăţilor îşi 

desfăşoară activitatea în me-

diul online, deci decizia poa-

te fi  difi cil de luat.

Având în vedere pandemia 

de coronavirus, mulţi nu au 

ştiut ce să facă. Să stea la că-

min? Să îşi închirieze un apar-

tament? Care este rostul, dacă 

orele se vor desfăşura tot on-

line? Sunt câteva întrebări pe 

care orice student şi le adre-

sează în această perioadă.

Locul la cămin, 
greu de obţinut

Alţii nu au vrut să se în-

toarcă pentru că nu văd ros-

tul mutării înapoi la Cluj, da-

că urmează cursurile online, 

considerând că se întorc la un 

oraş „scump”. Astfel, preferă 

să rămână acasă pentru a re-

duce cheltuielile. Pe de altă 

parte, studenţii puteau să alea-

gă viaţa la cămin. Totuşi, un 

loc la cămin în această peri-

oadă este foarte greu de obţi-

nut, acestea fi ind limitate.

Chiar dacă locurile sunt mult 

mai puţine decât în anii prece-

denţi, dată fi ind situaţia epide-

miologică actuală, rectorul Uni-

versităţii „Babeş-Bolyai” îi în-

deamnă pe studenţi să se în-

toarcă la Cluj-Napoca.

„Eu îi încurajez să vină, că-

minele sunt organizate în con-

diţii de siguranţă. De aseme-

nea, dacă vor să îşi ia chirie, 

la fel, îi încurajez să o facă de-

oarece prezenţa în mediul aca-

demic merge dincolo de cur-

suri. Viaţa universitară nu 

înseamnă doar prezenţa fi -

zică la cursuri şi seminarii. 

La noi, cele mai multe facul-

tăţi s-au organizat în siste-

mul hibrid de învăţare. Ră-

mâne o problemă pentru cei 

care ar fi  avut loc la cămin 

şi nu au găsit acum. Studenţii 

care au drept la un loc în că-

min şi nu au găsit, dar nici nu 

au posibilitatea fi nanciară să 

plătească o chirie în Cluj pot 

să studieze doar online de aca-

să chiar dacă facultatea la ca-

re sunt înscrişi funcţionează 

în scenariul hibrid”, a explicat 

rectorul, pentru edupedu.ro.

Mai multe burse sociale 
pentru studenţii UBB

Pe de altă parte, studen-

ţii de la UBB vor primi mai 

multe burse sociale, a pre-

cizat rectorul Universităţii. 

Pentru a fi posibil, s-au ac-

cesat veniturile proprii. „Am 

suplimentat bursele din ve-

nituri proprii, ca să primeas-

că toţi care se încadrează ”, 

a explicat Daniel David.

Pentru studenţii cu o si-

tuaţie defavorabilă care vor 

benefi cia de bursele sociale 

şi îşi desfăşoară cursurile în 

mediul online, Guvernul Ro-

mâniei va asigura tablete.

„Am luat decizia de a 

sprijini studenţii care sunt 

beneficiari ai burselor so-

ciale, pentru universităţile 

care vor începe în mod on-

line să decontăm din fon-

duri europene, în limita u-

nei sume de 50 de milioa-

ne de euro. Tabletele care 

sunt achiziţionate”, a afir-

mat premierul României, 

Ludovic Orban.

Foto: Studenţii sunt sfătuiţi să se 
întoarcă la Cluj de către rectorul UBB

UBB îndeamnă studenţii 
să revină la Cluj-Napoca
Rectorul Daniel David: „Viaţa universitară 
nu înseamnă doar prezenţa fizică la cursuri”



O performanţă care a fost depăşită 
doar în martie 2020, când, în plină pan-
demie de coronavirus, trafi cul lunar în-
registrat de www.monitorulcj.ro a fost de 
1,16 milioane de cititori unici, care au 
efectuat 1,8 milioane de afi şări.

Septembrie este cea de-a cincea lună 
consecutivă în care www.monitorulcj.ro 
este lider detaşat între site-urile de ştiri 
şi informaţii din judeţul Cluj, potrivit ci-
frelor comunicate public de BRAT (pen-
tru www.monitorulcj.ro), respectiv de tra-
fi c.ro (pentru alte 6 publicaţii online).

MonitorulCJ.ro – portalul de ştiri onli-
ne al cotidianului tipărit Monitorul de 
Cluj – este singurul site de informaţii 
din judeţul Cluj al cărui trafi c este 
auditat BRAT (Biroul Român de Audit 
Transmedia), organism independent de 
certifi care, din care fac parte siteuri de 
ştiri, agenţii şi regii de publicitate.

Cifrele de trafic (cititori unici, re-
spectiv pagini afişate) sunt măsurate 
după standarde internaţionale în do-
meniu şi sunt disponibile public în ca-
drul SATI (Studiul de Audienţă şi Tra-
fic Internet), pe siteul https://www.
brat.ro/sati/site/monitorulcj-ro-1/.
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www.monitorulcj.ro - 1 MILION de cititori unici .
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate

www.monitorulcj.ro – 
portalul de ştiri online 
al cotidianului Monito-
rul de Cluj – a fost citit 
în septembrie 2020 de 
954.340 de vizitatori 
unici, care au citit 
2.573.279 de articole.

Au fost luate în calcul doar publicaţiile online relevante din judeţ, ale căror cifre de trafi c sunt disponibile public. 
Portalul de ştiri Ziua de Cluj nu are trafi cul contorizat; Ziar de Cluj are ultimele cifre disponibile public 
din iunie 2020 (243.715 unici); iar site-ul săptămânalului Gazeta de Cluj nu mai este contorizat din decembrie 
2019 (când a înregistrat 216.405 vizitatori unici).

unici monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 673556 409507 414752 153.429 128134 22688 0

Jun-20 632229 243715 309112 200864 88696 30357 0

Jul-20 612306 0 326376 144210 10789 31594 0

Aug-20 807925 0 321137 169023 99101 22973 0

Sep-20 954340 0 333161 177837 103049 25618 0

afi șări monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 2251135 1670308 2045548 355598 293064 72953 0

Jun-20 1929686 1146598 1639247 422823 217186 88320 0

Jul-20 1977302 0 1924231 396503 19453 87969 0

Aug-20 2447381 0 1625720 379189 207041 75941 0

Sep-20 2573279 0 1668881 432959 230248 79760 0

www.monitorulcj.ro şi coti-
dianul tipărit Monitorul 
de Cluj sunt editate de ze-
ce ani de SC Monitorul de 
Cluj SRL, o fi rmă cu acţio-
nariat din Cluj, şi sunt re-
alizate de o echipă de 11 
jurnalişti, toţi absolvenţi 
ai Facultăţii de Ştiinţe Po-
litice, Administrative şi 
ale Comunicării (FSPAC) 
din Universitatea Ba-
beş-Bolyai Cluj-Napoca.

Cotidianul Monitorul de 
Cluj este tipărit neîntre-
rupt din 26 iunie 1998 
şi este primul ziar din 
judeţul Cluj care a avut 
un site de internet (astăzi 
www.monitorulcj.ro) 
din toamna aceluiaşi an.

VEZI TRAFICUL
WWW.MONITORULCJ.RO
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Din cauza pandemiei de 

COVID-19, ediţia 6633 Arctic 

Ultra 2021 a fost amânată, 

dar acest aspect nu îl va 

opri pe Vlad să alerge din 

nou pentru copiii bolnavi.

Startul competiţiei virtuale 

va avea lor pe 1 martie 2021, 

atunci când Vlad Pop va porni 

în ultra-maratonul Cluj-Napoca 

– Constanţa, via Sighişoara, Bra-

şov, MagicHome Bucureşti. Ca 

întotdeauna, „combustibil” îi va 

fi  gândul la copiii bolnavi de 

cancer, de la Asociaţia Magic – 

mai exact, acum îşi doreşte ca 

alergarea lui strângă cât mai 

mulţi bani pentru bursele edu-

caţionale MagicEDU, din 2021.

În ianuarie 2020, Asociaţia 

Magic a demarat proiectul Ma-

gicEDU, prin care 100 de copii 

cu afecţiuni grave, din familii 

care întâmpină mari difi cultăţi 

fi nanciare, primesc lunar burse 

în valoare de 500 de lei.

Unul dintre ei este Andrei, 

diagnosticat în copilărie – a fost 

în MagiCAMP, în primul an de 

tabără, în 2014. Astăzi, Andrei 

are 19 ani, este proaspăt stu-

dent la Braşov şi e benefi ciar 

MagicEDU de la inceputul pro-

iectului. În pandemie, ambii pă-

rinţi i-au rămas şomeri.

„Având în vedere că părinţii 

mei sunt în şomaj, nu ne-a fost 

uşor, dar am încercat şi am reu-

şit să salvez cât mai mult din bur-

sa Magic, pentru momentul în 

care voi începe facultatea”, a de-

clarat tânărul. În câţiva ani, An-

drei va fi  profesor de franceză sau 

traducător. Iar asta se va fi  dato-

rat (şi) fi ecăruia dintre cei care 

au donat pentru MagicEDU!

Vlad Pop 
doar aleargă, nu fuge!

Tot aşa, fi ecare pas pe ca-

re Vlad Pop îl aleargă în cur-

sele de sute de kilometri în-

seamnă un sprijin pentru un 

copil bolnav şi familia lui.

„Am ajuns la concluzia că 

doar rămânând în România pu-

tem schimba lucrurile. Noi, ti-

nerii, avem o voce, putem să 

fi m de folos şi să fi m o inspira-

ţie. Frica este unul dintre cele 

mai mari obstacole pe care tre-

buie să le depăşim, dacă dorim 

să ne atingem obiectivele. Tea-

ma de ceea ce poate să se în-

tâmple sau să nu se întâmple, 

teama de eşec sau chiar teama 

de ceea ce vor crede alţii dacă 

lucrurile nu funcţionează aşa 

cum ne aşteptăm. Crede în tine 

şi în visele tale. Continuă să stai 

în adevăr, chiar dacă te sperie. 

Iubirea învinge frica”, a spus el.

Iubirea lui Vlad a învins fri-

ca. Pentru că Vlad doar alear-

gă, nu fuge! Efortul lui Vlad nu 

şi-ar fi  îndeplinit însă scopul 

fără sprijinul comunităţii şi al 

sponsorilor – comunitatea a 

fost cea care a dat sens fi ecă-

rui pas pe care Vlad l-a făcut 

la Cercul Polar, ajutând mulţi 

copii să nu abandoneze şcoa-

la şi să-şi urmeze visurile.

„Investind în copii, în să-

nătatea şi în educaţia lor, in-

vestim în generaţia care va 

schimba România. Ce ziceţi, 

este sufi cientă iubire în ţara 

asta şi în oamenii ei, cât să ne 

inspirăm unii pe alţii, să ne în-

vingem frica, să rămânem, să 

visăm, să credem şi să ajutăm 

la schimbare?”, se întreabă vo-

luntarii Asociaţiei Magic.

„Cu tot greul pandemiei, 

(şi) anul acesta ne-aţi răspuns 

din tot sufl etul «Da!». Un «mul-

ţumesc» este parcă neîncăpă-

tor pentru a cuprinde toată re-

cunoştinţa pentru implicarea 

voastră şi toată speranţa pe ca-

re o generaţi. Avem nevoie de 

ajutorul vostru şi în 2021”, mai 

spun voluntarii, prin vocea lui 

Vlad Crişan-Pop.

Cursă de 620 km pentru copiii bolnavi
Maratonistul clujean Vlad Crişan-Pop va alearga 620 km la 6633 Arctic Ultra Virtual Race 2021, 
de la Cluj-Napoca până la Constanţa. Fiecare pas alergat este un sprijin pentru micuți!

Companiile pot dona o parte din suma de 600.000 lei necesară pentru cauza susţinută de Vlad, prin redirecţionarea 
celor 20% din impozitul pe profi t, iar toţi ceilalţi pot ajuta donând 2 euro, prin SMS 8844, mesaj BURSA, sau pe Galantom
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Darius Echim

Studenţii Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă, din 

cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, au participat 

luni, 28 septembrie 2020, 

alături de profesorii lor, la 

deschiderea festivă a cursu-

rilor, în condiţii speciale, cu 

respectarea îndrumărilor 

bisericeşti şi a regulilor 

impuse de autorităţi în 

perioada stării de alertă, ca 

urmare a măsurilor de pre-

venţie şi limitare a răspân-

dirii coronavirusului.

De la ora 10:00, în paraclisul 

facultăţii, din Campusul Univer-

sitar „Nicolae Ivan”, Preasfi nţi-

tul Părinte Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, a ofi ciat Sfânta Liturghie, 

înconjurat de un sobor de pre-

oţi profesori şi diaconi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Preasfi nţitul. lect. univ. 

dr. Benedict Bistriţeanul, cadru 

universitar al facultăţii, le-a adre-

sat studenţilor un cuvânt de în-

văţătură, vorbindu-le despre 

echilibrul pe care trebuie să-l ai-

bă între studiu şi viaţa duhov-

nicească. Totodată, le-a atras 

atenţia asupra faptului că „Te-

ologia nu este o glumă, este cel 

mai important domeniu din a-

ceastă lume deoarece ne vor-

beşte despre viaţa veşnică”.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Corul de Cameră „Psal-

modia Transylvanica” al Facultă-

ţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, dirijat de pr. prof. univ. dr. 

Vasile Stanciu, directorul Şcolii 

Doctorale „Isidor Todoran”.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

PS Episcop-vicar Benedict Bis-

triteanul a săvârşit o slujbă de 

Te Deum, în prezenţa Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, Ar-

hiepiscopul Vadului, Feleacu-

lui şi Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi Să-

lajului, a reprezentanţilor Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, a pro-

fesorilor şi a studenţilor insti-

tuţiei de învăţământ teologic.

Slujba de Te Deum a fost ur-

mată de inaugurarea şi binecu-

vântarea noii cafetării de la par-

terul facultăţii şi a sălii de sport 

de la demisol, dotată cu apa-

rate de fi tness izokinetice. Sluj-

ba de sfeştanie a fost săvârşită 

de Înaltpreasfi nţitul Părinte Ar-

hiepiscop şi Mitropolit Andrei, 

care a apreciat cele două lu-

crări şi l-a felicitat pentru idee 

şi iniţiativă pe decanul facultă-

ţii, arhim. prof. univ. dr. Teofi l 

Tia, precum şi pe consilierul 

economic al Arhiepiscopiei Clu-

jului, domnul Sorin Câlea.

Evenimentul a continuat de 

la ora 13:00, în aula facultăţii, 

cu o prelegere inaugurală, sus-

ţinută de pr. conf. univ. dr. Gri-

gore Dinu Moş, având ca temă 

„Fundamentele arhetipale ale 

Tainei Căsătoriei şi primirea ha-

rului de către soţi”.

Prezent la deschiderea fes-

tivă, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Mitropolitul Clujului, 

le-a adresat studenţilor un cu-

vânt de învăţătură, vorbindu-le 

despre legătura dintre cult şi 

cultură, şi le-a urat succes în 

noul an universitar.

De asemenea, au rostit alo-

cuţiuni prorectorul Universităţii 

Babeş-Bolyai, prof. univ. dr. Adri-

an Petruşel, şi decanul Facultă-

ţii de Teologie Ortodoxă, arhim. 

prof. univ. dr. Teofi l Tia.

Istoricul instituţiei 
de învăţământ

Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca îşi are în-

ceputurile în anul 1924, prin în-

fi inţarea Institutului Teologic Or-

todox din Cluj-Napoca, de că-

tre vrednicul de pomenire Epi-

scopul Nicolae Ivan.

După o istorie frământată, 

în care activitatea institutului 

a fost chiar sistată (între 

1952-1990), potrivit protocoa-

lelor încheiate între Ministerul 

Învăţământului şi Patriarhia Ro-

mână, începând din anul uni-

versitar 1992-1993, Institutul 

Teologic din Cluj, reînfi inţat în 

1990, a fost integrat în Univer-

sitatea Babeş-Bolyai, primind 

numele de Facultatea de Teo-

logie Ortodoxă Cluj-Napoca.

Din luna decembrie a anu-

lui 2013, Facultatea de Teolo-

gie Orodoxă îşi desfăşoară ac-

tivitatea în Campusul Univer-

sitar „Nicolae Ivan”, situat pe 

strada Episcop Nicolae Ivan, 

în cartierul Mărăşti.

Piatra de temelie la Campu-

sului a fost pusă pe 23 mai 2011. 

Clădirea noului sediu al Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă este 

la ora actuală cea mai moder-

nă din ţară, cu săli de curs, bi-

bliotecă, capelă, laboratoare de 

restaurare şi pictură, amfi teatre, 

o aulă modernă, cu peste 350 

de locuri, şi birouri pentru cor-

pul profesoral.

Campusul este ridicat pe un 

teren de circa 5.000 de metri pă-

traţi oferit de Primăria Cluj-Na-

poca şi Consiliul Local Cluj-Na-

poca în memoria Episcopui Ni-

colae Ivan, ctitorul Eparhiei Clu-

jului, după Unirea din 1918 şi a 

primei Academii Teologice Or-

todoxe. Alături de noul sediu al 

Facultăţii de Teologie este con-

struit un cămin pentru studenţi, 

cu o capacitate de 100 de locuri, 

inaugurat în anul 2016. În vii-

torul apropiat urmează a se con-

strui un al doilea cămin.

Construcţia întregului edi-

fi ciu universitar a fost reali-

zată prin implicarea directă 

şi jertfelnică a Înaltpreasfi n-

ţitului Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei.

Astăzi, Facultatea oferă 4 

specializări la nivel licenţă: Te-

ologie Pastorală, Teologie Di-

dactică, Teologie Asistenţă So-

cială şi Artă sacră; 4 speciali-

zări la nivel master: Artă Sacră 

– conservarea, restaurarea şi 

crearea bunurilor culturale, Bi-

oetica – Morală, Etică şi Deon-

tologie, Consiliere Pastorală şi 

Asistenţă Psihosocială, Istoria 

religiilor – Geopolitica religiilor 

monoteiste (creştinism, iuda-

ism, islam); 10 specializări la 

nivel doctorat: Spiritualitate Or-

todoxă, Muzică bisericească şi 

Ritual, Teologia Vechiului Tes-

tament, cu elemente de arhe-

ologie biblică şi limbă ebraică, 

Studiul biblic şi exegetic al No-

ului Testament, Istoria Biseri-

cii Ortodoxe Române, cu noţi-

uni de paleografi e, Misiologie 

şi Ecumenism, Istorie Biseri-

cească Universală, Morală Creş-

tină, Teologie Pastorală şi Drept 

Canonic Ortodox.

Deschiderea anului universitar 2020-2021, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

În Duminica a 18-a după 

Rusalii (Pescuirea minu-

nată), 27 septembrie 

2020, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, s-a 

afl at în mijlocul credin-

cioşilor din Parohia 

Codor, Protopopiatul Dej, 

judeţul Cluj, prilej cu care 

a binecuvântat lucrările 

efectuate în ultima peri-

oadă la biserica şi casa 

parohială din localitate.

De la ora 9:30, Preasfi n-

ţitul Părinte Benedict Bistri-

ţeanul a sfi nţit noul iconos-

tas al bisericii parohiale. 

Apoi, a binecuvântat altarul 

de vară, construit în proxi-

mitatea bisericii, şi a ofi ciat 

Sfânta Liturghie, înconjurat 

de un sobor de clerici.

Din sobor au făcut par-

te: protopopul de Dej, pre-

otul Ioan Buftea, secretarul 

de cabinet al Episcopului-vi-

car, diaconul Sergiu-Iustin 

Pop, preotul paroh Mihai 

Bodnariuc, precum şi alţi 

preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Episcopul-vicar Be-

nedict a rostit un cuvânt de 

învăţătură.

Pentru întreaga activitate 

desfăşurată în parohie, din în-

credinţarea Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, Preasfi nţitul 

Benedict Bistriţeanul i-a hiro-

tesit întru sachelar, cu drep-

tul de a purta brâul albastru, 

pe parohul Mihai Bodnariuc 

şi pe fostul paroh, Mircea Bi-

dian, actual preot paroh la Pa-

rohia Gherla Parc.

Slujba a fost ofi ciată în pre-

zenţa a numeroşi credincioşi şi 

a fi ilor satului, cu respectarea 

îndrumărilor bisericeşti şi a re-

gulilor impuse de autorităţi în 

perioada stării de alertă.

După Sfânta Liturghie, ie-

rarhul a ofi ciat slujba sfeş-

taniei la casă parohială, ca-

re, în ultimii doi ani, a be-

nefi ciat de ample lucrări de 

renovare şi înfrumuseţare.

Parte integrantă a Protopo-

piatului Ortodox Dej, Parohia 

„Sfi nţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil” din Codor, comuna 

Jichişu de Jos, judeţul Cluj, 

este păstorită de preotul Mi-

hai Bodnariuc, doctorand al 

Facultăţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca.

Lucrările de renovare 
efectuate în Parohia Codor, 
binecuvântate 
de PS Benedict Bistriţeanul

Pr. Bogdan IVANOV

Faptul că creştinismul euro-

pean trăieşte o stare de criză 

este o realitate pe care o sim-

ţim cu toţii sau cel puţin o 

cunoaştem din observarea 

situaţiei actuale din Europa 

occidentală. Aici, secularis-

mul agresiv al ultimelor 

decenii, indiferentismul reli-

gios, schimbările demografi -

ce şi aglutinarea populaţiilor 

de tot felul au făcut ca creşti-

nismul să fi e tot mai marig-

nalizat şi să îşi piardă tot 

mai mult relevanţa publică.

Aceste stări de fapt impun 

strategii, reacţii, dar mai ales (re)

evaluări ale felului în care Bise-

ricile fac misiune. Aceste feno-

mene sunt specifi ce în primul 

rând Bisericilor protestante şi ca-

tolice din spaţiul european, fapt 

care solicită măsuri comune şi 

un sprijin reciproc în încercarea 

de a limita aceste efecte pe ter-

men lung. Acest spectru de pro-

vocări se conjugă cu o altă ga-

mă de schimbări structurale ca-

re se resimt acut şi pe care soci-

ologia le numeşte megatrends, 

precum: individualizarea, plura-

lizarea, globalizarea, cu afl uxul 

mare de imigranţi, schimbările 

demografi ce, digitalizarea socie-

tăţii, cu toate aspectele ei etice 

şi economice, mobilitatea popu-

laţiilor şi schimbările climatice. 

Nu putem ocoli nici această pan-

demie, care forţează şi mai mult 

prezenţa şi misiunea Bisericii în 

societate şi mai ales răspunsul 

ei etic pe care trebuie să îl dea 

în faţa atâtor probleme.

Chiar dacă aceste teme par 

desprinse mai degrabă dintr-o 

agendă politică europeană, ele 

au impact major şi asupra felu-

lui în care Biserica îşi articulea-

ză misiunea într-o societate afl a-

tă într-o continuă schimbare şi 

cer din partea acesteia răspun-

suri şi strategii. Evident că viaţa 

unei Biserici nu se desfăşoară 

neapărat la nivelul şi în ritmul 

acestor schimbări structurale din 

societate, totuşi ele afectează 

structurile de organizare eclesi-

astice şi forţează limitele tradiţi-

onale în care erau gândite şi în-

ţelese până acum faptul religios 

şi misiunea Bisericii.

Peste toate aceste se simte ne-

voia unei solidarităţi puternice 

la nivelul lumii creştine. Criza 

lumii creştine ne obligă pe toţi, 

atât ortodocşi, cât şi catolici şi 

protestanţi, să găsim căi şi solu-

ţii de a ne sprijini reciproc. Acest 

lucru poate fi  înţeles de către Bi-

serici că timpul competiţiei con-

fesionale este de mult depăşit şi 

că provocările momentului im-

pun acţiuni şi strategii comune, 

în faţa unor pericole comune.

Acest context impune con-

struirea şi unei altfel de agendă 

de preocupări pastorale şi misi-

onare, atât la nivel eparhial, cât 

şi la cel sinodal. Pentru exem-

plifi care aş reda câteva puncte 

importante ale strategiei misio-

nare pe care de exemplu Bise-

rica evanghelică din Württem-

berg (Germania) le urmăreşte: 

construirea de structuri admi-

nistrative şi eclesiale sustenabi-

le, pe fondul constant al dimi-

nuării resurselor fi nanciare şi al 

scăderii numărului de credin-

cioşi contribuabili; lupta pentru 

păstrarea relevanţei Bisericii pen-

tru viaţa oamenilor, într-o lume 

digitală; creşterea atractivităţii 

Bisericii ca angajator pentru ti-

nerii care să intre în slujirea pas-

torală, diaconală şi educaţiona-

lă, inclusiv în cea administrati-

vă; menţinerea vizibilităţii pu-

blice a Bisericii şi atragerea oa-

menilor prin activităţile ei com-

plexe; Biserica este deschisă şi 

îi încurajează pe oameni să crea-

dă; credinţa trăită se manifestă 

prin slujirea diaconală; Biserica 

îşi asumă responsabil rolul de 

a păstra şi întări fundamentele 

morale şi religioase ale vieţii; 

Biserica este un partener edu-

caţional de încredere; Biserica 

gestionează raţional memoria 

traumatizantă a ultimului secol, 

ale cărei răni are obligaţia de le 

vindeca şi menţine deschise că-

ile de dialog şi colaborare ecu-

menică în lumea creştină, dar 

şi construieşte punţi de dialog 

cu iudaismul şi islamul.

Aceste angajamente presu-

pun asumarea cu multă forţă a 

propriei identităţi confesionale, 

angajarea laicatului în sprijinul 

misiunii Bisericii şi găsirea for-

ţei de propovăduire în nucleul 

religios şi liturgic pe care îl are.

Astfel de preocupări ar con-

solida şi mai mult prestigiul Bi-

sericii în ochii societăţii, care aş-

teaptă o înnoire şi în viaţa co-

munităţii de viaţă şi credinţă şi 

ar întări şi mai mult încrederea 

credincioşilor în seriozitatea cu 

care problemele viitorului sunt 

abordate de către Biserică. Ar 

suna reconfortant şi încurajator 

o analiză a fenomenului secu-

larizării şi al scăderii frecvenţei 

participării la slujbe a credincio-

şilor şi la noi în ţară.

Toate acestea ar fi  semne-

le unei maturităţi şi ale unei 

priviri responsabile pe care Bi-

serica le arată faţă de proble-

me societăţii în spiritul lucid 

şi curajos al Evangheliei.

Teme de pe o agendă 
misionară modernă a Bisericii



vineri - duminică, 2 - 4 octombrie 2020 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Ai parte de o săptămână aglomerată în 

cadrul căreia nu știi cum să îți împarți tim-
pul astfel încât să petreci timp alături de 
persoanele importante din viața ta, dar să 
te ocupi și de responsabilitățile pe care le 
ai. Este recomandat să îți acorzi puțin timp 
pentru a-ți face o listă de priorități. 

Taur
Romantismul te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. Prin urmare, acorzi 
mai multă atenție relației de cuplu și te 
concentrezi pe tot ce înseamnă armonie. 
Astfel, înveți să discuți deschis despre tot 
ceea ce simți și primești același răspuns 
din partea partenerului de cuplu. 

Gemeni
Vrei să faci unele schimbări care țin 

de locuință. Astfel, în această săptă-
mână acorzi mai multă atenție trebu-
rilor gospodărești și chiar începi să te 
gândești la o redecorare. Vrei ca spațiul 
în care petreci atât de mult timp să te 
caracterizeze mai bine. 

Rac
Începi să privești lucrurile cu mai 

multă deschidere și, prin urmare, 
să fii mai receptiv când vine vorba 
de păreri diferite. Astfel, îți 
îmbunătățești aptitudinile care țin 
de comunicare, iar acest lucru îți 
aduce beneficii atât pe plan profe-
sional, cât și pe plan persoanl. 

Leu
Săptămâna aceasta se dovedește a fi  

benefi că lucrului în echipă. Prin urma-
re, petreci timp în compania persoane-
lor importante din viața ta și vă uniți 
forțele în realizarea unui scop comun. 
Înveți să acorzi mai multă atenție păre-
rilor diverse din jurul tău.

Fecioară
Optimismul te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. Astfel, începi să ai 
mai multă încredere în tine și abor-
dezi cu mai mult entuziasm proiecte-
le noi care apar în calea ta. În plus, 
îți expui opiniile cu tărie și reușești 
să atragi atenția persoanelor din jur.

Balanţă
Te concentrezi pe tot ce înseamnă 

studiu. Vrei să înveți cât mai multe lu-
cruri și, prin urmare, îți petreci mare 
parte din timp în compania cărților. Ai 
parte de o săptămână productivă în 
cadrul căreia reușești să înveți lucruri 
noi despre tine.

Scorpion
Nu reușești să găsești un echili-

bru între creier și inimă. Astfel, în a-
ceastă săptămână nu reușești să iei 
o decizie care să producă efecte be-
nefi ce pe termen lung. De aceea, es-
te indicat să lași deciziile importan-
te pe altă dată și să te concentrezi 
pe ehilibrul interior.

Săgetător
Petreci timp alături de prieteni. Prin 

urmare, ai parte de o săptămână rela-
xantă în care te conectezi mai bine cu 
aceste persoane importante din viața ta. 
În plus, reușești să pui la punct un plan 
pentru un proiect mai vechi pentru ca-
re nu ai avut sufi cient curaj în trecut.

Capricorn
Creativitatea te caracterizează, în 

această săptămână. Reușești să găsești 
rezolvări ingenioase pentru probleme-
le care îți apar în cale și chiar reușești 
să atragi atenția superiorilor de la lo-
cul de muncă. Astfel, la sfârșitul săp-
tămânii primești o veste bună.

Vărsător
Înveți să îți controlezi mai bine emoțiile, 

iar acest lucru te ajută în raport cu per-
soanele importante din viața ta. În plus, 
reușești să discuți deschis despre ceea ce 
simți, cât și despre ceea ce gândești. De 
asemenea, te bucuri de intimitate.

Peşti
Simți că nu progresezi la fel de re-

pede pe cât ți-ai fi  dorit. Este impor-
tant să nu pui prea multă presiune 
pe propria persoană, pentru că lu-
crurile nu se pot produce peste noap-
te. Încearcă să ai mai multă încrede-
re în tine și solicită ajutorul cuiva 
acolo unde simți că responsabilitățile 
te copleșesc. 

Horoscop săptămânal 2- 8 octombrie 2020



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri - duminică, 2 - 4 octombrie 2020

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 ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam termo-
pan PVC, podele parchet, uși inte-
rior lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în sub-
solul blocului, parcare cu abona-
ment în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ 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 ap. cu 3 camere, deco-
mandat, str. Trotușului, supr. 74 
mp, complet fi nisat, gresie, faian-
ţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa to-
tal 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

CASE/CABANE

¤ 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.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ 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.

¤ 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.

TERENURI

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (2.7)

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. (2.7)

¤ 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, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-

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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nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (2.7)

¤ Vând 18100 mp teren, pozi-
ţie, amplasament foarte bun, 
situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, teren plan, com-
pact, pretabil pentru construcţii 
de anvergură, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană E60, 
curent electric, carte funciară, 
preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, 
front 27 m la drum, carte funci-
ară, cadastru, curent electric, 
3,5 km din strada Oașului până 
la teren,  preţ 10 euro/mp. In-
formaţii la telefon 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera 
Ierii Plopi, drum de acces, fân-
tână, curenty electric în zonă. 
merită văzut! Pentru informaţii 
și ate detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (9.14)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 
și 1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi 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

¤ 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.

¤ 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.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, în cart. Mărăști, str. Teleor-
man, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis cu 
termopan, geam la baie, renovat 
recent, mobilat, utilat, preţ 350 eu-
ro, negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ 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.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona Cinema Mărăști, preţ 
350 euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0758-051260.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ 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

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 oc-
tombrie. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (4.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(4.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experiență pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, ita-
liană, tur-retur, weekendurile li-
ber. Aștept telefoane la 0749-
913740. (2.7)

¤ Ehipă formată din două persoa-
ne, caută de lucru ca șofer pentru 
curse tur-retur, weekenduri libere 
sau la două săptămâni, în comuni-
tatea europeană. Pentru informaţii 
și detalii sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (5.7)

Masaj terapeutic, re-
laxare și refl exoterapie la 
domiciliu. Efecte imediate 
garantate. În caz contrar 

se restituie 50%. Mai mul-
te detalii la numărul de te-
lefon 0758 815 811.(4.4)

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

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, limbi 
cunoscute engleza, germană, itali-
ană, tur-retur, weekendurile liber. 
Aștept telefoane la 0747-913740 
sau 0747-543038. (5.7)

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

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

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

SERVICII

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 

parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(4.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (4.7)

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sportive. 
Aștept telefoane la 0759-660846.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

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 funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut SINGER 
la pedală. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (8.14)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (11.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bu-
nă de funcţionare, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (9.14)

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

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (11.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (11.14)

MOBILIER

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

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ 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 fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (10.14)

DIVERSE

¤ 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. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (4.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă ne-
poluată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (4.7)

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

¤ 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.
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ LICITAȚIE

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj organizează 
licitaţii pentru vânzarea de Active fi xe și obiecte de inventar 
casate (aparate fi zioterapie; paturi de spital; mese de 
operaţie; lămpi scialitice, etc.) în datele de 08, 15 și 22 
octombrie 2020 ora 9.00.

Informaţii la telefon: 0264 207 021, interior 208 sau 
0758 031 641.

ACORD DE MEDIU

Dl. BĂRBÂNŢĂ DORINEL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitări de emitere a acordului de mediu 
pentru „Elaborare documentaţie PUD şi documentaţie 
pentru autorizarea executârii lucrărilor de construire casă 
de vacanţă“, propus a fi  amplasat în comuna Râșca, Cariera 
Fântânele, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din 
mun. Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor nr. 99 și la adresa 
titularului: loc. Huedin, str. P.A. Munteanu nr. 8, jud. 
Cluj, în zilele de luni -joi între orele 09-14 și vineri între 
orele 09-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007, S.C. 
DANDAN TUR CONSTRUCT S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Staţie de reciclare şi sortare a 
deşeurilor din contrucţii din Câmpia Turzii, Str. 
Laminoriştilor, Nr. 248, judeţul Cluj“.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni: 
9:00 – 16:00, marți, miercuri, joi, vineri: 9:00 – 14:00.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 
interesat ca „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile 
Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată, operaţiuni 
notariale“, în mun. Cluj–Napoca, str. Scorţarilor, nr.26 și 
str. Buftea, nr. 2, jud, Cluj; titular: S.C. DIGGER 
CONTRACTORS S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, ţel. 0264-410722, fax. 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între orele 
9:00 – 14:00 și vineri, între orele 9:00-12:00, în termen de 
10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ conform Legii nr. 350/2001 și operaţiuni 
notariale dezmembrare servitute de utilitate publică, Cluj-
Napoca, str. Oașului, nr. 27, judeţul Cluj, titular: 

S.C. HEXAGON DISTRICT S.R.L. nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 
9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul 
U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.I.F. 
RO26058251, reprezentată prin asociat coordonator 
Marius Grecu, în calitate de administrator judiciar al 
societăţii Bax Consdesign S.R.L. (în insolvenţă, in 
insolvency, en procedure collective), cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Răsăritului, nr. 100, bl. R1, sc. 3, et. 4, ap. 34, jud. 
Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/552/2009, CUI 25261400, conform Sentinţei civile 
nr. 1306/2020 pronunţată în Ședinţa publică din data de 
29.09.2020 în dosarul nr. 386/1285/2020 afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Bax Consdesign S.R.L. 
(Cluj-Napoca, Str. Răsăritului, nr. 100, bl. R1, sc. 3, et. 4, 
ap. 34, jud. Cluj) că faţă de această societate a fost deschisă 
procedura insolvenţei în formă generală prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
03.11.2020.

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea și publicarea tabelului preliminar al creanţelor 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă este 10.11.2020.

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile 
trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar 
în tabelul preliminar de creanţe este de 7 zile de la 
publicarea tabelului preliminar de creanţe în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 24.11.2020.

Prima şedinţă a Adunării creditorilor societăţii Bax 
Consdesign SRL va avea loc în data de 27.11.2020, ora 
14.00 la sediul SOLVENDI S.P.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Eunicia Rotiserie S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea în bloc a următoarelor bunuri:

• imobilul „Hotel Cristian” situat în Cluj-Napoca, Piaţa 
Mihai Viteazu, FN, jud. Cluj – partea înscrisă în Cartea 
Funciară,

• eventualele drepturi litigioase pe care Eunicia Rotiserie 
SRL le deţine/le va deţine cu privire la partea de construcţie 
neînscrisă în Cartea Funciară, precum și

• bunurile mobile din hotel.

– preţul de pornire: 474.500,00 Euro (+TVA).

Licitaţia va avea loc în data de 15.10.2020, ora 15.00 la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 29.10.2020, ora 15.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040, email: 
offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
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Neymar, cel mai 
mare datornic 
către fiscul spaniol
Fotbalistul brazilian Neymar, 
care joacă din 2017 la Paris 
Saint-Germain, este omul cu ce-
le mai mari datorii către fi scul 
spaniol, în valoare totală de 34 
de milioane de euro.
Numele lui Neymar da Silva 
Santos Junior a apărut, mier-
curi, alături de alte mii de nu-
me pe o listă a datornicilor că-
tre fi nanţele publice din 
Spania, potrivit unui document 
publicat de Trezoreria spaniolă. 
Neymar are cea mai mare da-
torie a unei persoane private, 
cu 34.624.268,60 euro.
Fost jucător al echipei FC 
Barcelona și deci fost rezident 
fi scal în Spania, până la pleca-
rea sa la PSG, în 2017, pentru 
un transfer record de 222 de 
milioane de euro, se afl a de 
mai mult timp în colimatorul 
fi scului spaniol.
Trezoreria publică vrea să se a-
sigure, după cum relata presa 
iberică anul trecut, că Neymar 
și-a plătit impozitele în Spania 
legate de prima sa pentru pre-
lungirea contractului cu Barca și 
apoi pentru transferul la PSG.
Frauda fiscală nu a fost oficial 
confirmată, dar prezenţa nu-
melui atacantului brazilian pe 
lista publicată miercuri confir-
mă ipoteza.

Wimbledon se va 
disputa în 2021
Turneul de tenis de la 
Wimbledon, singurul Grand 
Slam pe iarbă, se va desfășura 
în 2021 conform programării, 
chiar dacă spectatorii nu vor 
avea acces în arene din cauza 
pandemiei de coronavirus.
Ediţia 2020 a turneului de la 
Wimbledon a fost anulată pen-
tru prima oară de la Al Doilea 
Război Mondial din cauza nou-
lui coronavirus, care a făcut 
peste 42.000 de victime în 
Marea Britanie.
All England Lawn Tennis Club, 
care organizează Grand Slam-ul 
britanic, era reticent privind un 
turneu fără spectatori, așa cum 
s-a întâmplat la US Open, dar 
în timp și-a schimbat poziţia, 
susţine The Times.
Organizatorii au precizat într-un 
comunicat că se implică activ în 
planifi carea turneului pentru 
anul viitor și se iau în considera-
re diverse scenarii, dar mai sunt 
multe luni la dispoziţie înainte 
de fi nalizarea unui plan.
În acest an, turneul de la 
Wimbledon a benefi ciat de o a-
sigurare, care i-a permis dimi-
nuarea pierderilor, dar pentru 
2021 nu va mai dispune de a-
ceastă facilitate, iar anularea 
Grand Slam-ului va avea un im-
pact fi nanciar major asupra te-
nisului britanic.

Pe scurt
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Nestor Colmenares, adus 

de urgenţă la U-BT Cluj, 

şi-a încheiat contractul 

după un singur 

meci oficial

Formaţia clujeană s-a des-

părţit de baschetbalistul 

sud-american după un singur 

meci ofi cial. Colmenares a fost 

adus special pentru play-off-ul 

din Basketball Champions Lea-

gue, însă echipa nu a reuşit 

califi carea mai departe, iar ju-

cătorul şi-a încheiat misiunea 

în tricoul clujenilor.

„U-Banca Transilvania şi 

baschetbalistul Néstor Col-

menares şi-au încheiat con-

tractul avut până la ora ac-

tuală. Îi mulţumim lui Néstor 

pentru ajutorul oferit în can-

tonamentul din Serbia, pre-

cum şi în partida din Basket-

ball Champions League cu 

Igokea Aleksandrovac. Pe a-

ceastă cale, clubul nostru îi 

transmite jucătorului mult 

succes mai departe!”, a fost 

anunţul clubului.

U-BT Cluj se va baza în 

continuare pe croatul Žganec 

pentru postul de extremă de 

forţă în stagiunea următoare.

Recuperarea lui Karlo Žga-

nec decurge conform planu-

lui. Sportivul croat va reve-

ni la Cluj-Napoca în jurul 

datei de 7 octombrie şi îşi 

va continua aici recupera-

rea. Ulterior, el se va alătu-

ra grupului condus de Duško 

Vujoševic şi Mihai Silvăşan.

Colmenares a disputat un 

singur meci ofi cial în echipa-

mentul deținătoarei Cupei Ro-

mâniei. Pivotul a fost folosit 

17 minute de Mihai Silvășan 

în partida din preliminariile 

Basketball Champions League 

cu Igokea, în timpul petrecut 

pe teren acesta și-a trecut în 

cont 2 puncte, 3 recuperări și 

o pasă decisivă pentru un in-

dice de 4 unități la efi ciență.

U-BT Cluj s-a despărţit 
de Nestor Colmenares!

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Mario Camora, căpitanul lui 

CFR Cluj, a intrat în istoria 

fotbalului românesc după 

ce a fost convocat la echipa 

naţională a României pen-

tru meciurile cu Islanda, 

Norvegia, Austria.

Naturalizarea lui Mario Ca-

mora a fost criticată dur de ul-

traşii echipei naţionale a Ro-

mâniei pe reţelele de socializa-

re şi nu este exclus ca funda-

şul cu origini portugheze să fi e 

întâmpinat cu ostilitate.

Jucătorul este născut în Sa-

mora Correira, Portugalia, şi a 

strâns aproape 350 de jocuri în 

tricoul echipei din Gruia, a mar-

cat de nouă ori şi a reuşit 29 

de pase de gol. De-a lungul ca-

rierei, portughezul a mai evo-

luat pentru SC Beira Mar şi 

Associado Naval 1893.

Mario Camora este cotat la 

1,1 milioane de euro pe site-uri-

le de specialitate. Portughezul 

are în palmares 4 titluri de cam-

pion, o Cupă a României şi o 

Supercupă, toate cu CFR Cluj.

De ce nu este o „crimă” 
naturalizarea lui Camora ?

În ultimii ani, ţările dezvol-

tate din întreaga lume au natu-

ralizat şi au acordat cetăţenie 

unor sportivi de top care s-au 

născut în alte ţări. România a 

pierdut şi ea câţiva sportivi ca-

re au ales să evolueze pentru 

ţări care le-au oferit totul în dez-

voltarea lor pe plan sportiv.

Totuşi, în 1922, pe 8 iunie 

reprezentativa României a 

disputat primul meci din is-

torie pe stadionul SK Iugos-

lavia, din Belgrad, împotriva 

reprezentativei Iugoslaviei. 

Meciul a făcut parte din ca-

drul mini-turneului Cupa Re-

gelui Alexandru, care de al-

tfel a avut un singur meci dis-

putat, cel în cauză, în tribu-

nele stadionului din actuala 

capitală a Serbiei afl ându-se 

5.000 de spectatori.

La acţiunea respectivă, ma-

joritari au fost fotbaliştii cu ori-

gini maghiare sau evreieşti, a-

vând în vedere numărul semni-

fi cativ de comunităţi evreieşti 

în perioada interbelică.

Primul lot de jucători 
alcătuit în istoria echipei 
naţionale a României

Pentru meciul disputat în 

1922 au fost convocaţi urmă-

torii fotbalişti: Aurel Guga, 

Adalbert Ritter, Lajos Szilagyi, 

Elemer Hirsch, Dezso Jakobi, 

Francisc Ronay, Nicolaus Ho-

nigsberger, Franz Zimmer-

mann, Karl Frech, Paul Schil-

ler şi Johann Auer.

România s-a impus cu sco-

rul de 2-1, prin golurile mar-

cate de Francisc Ronay, re-

spectiv Aurel Guga. Lotul a 

fost alcătuit exclusiv din 11 

jucători, fără rezerve.

De ce nu este o „crimă” naturalizarea 
lui Mario Camora de la CFR Cluj?
Cum arăta primul lot de jucători alcătuit în istoria echipei naţionale a României

Mario Camora este primul jucător naturalizat care a fost convocat la echipa naţională de fotbal a României

CFR CLUJ A DISPUTAT JOI SEARĂ 
MECIUL DIN PLAY-OFF-UL EUROPA 
LEAGUE CU FINLANDEZII DE LA 
KUPS. CITEȘTE CRONICA PARTIDEI!
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