
Electric Castle 2021 e aici!

S-au reluat zborurile regulate Cluj-Birmingham
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a reluat joi zborurile regulate 
spre Birmingham, cel de-al doilea oraș ca mărime din Marea Britanie.  Pagina 4

Weekend-ul acesta, 
urcă în tren, autobuz 
sau pe bicicletă 
și dă o fugă până 
la Castelul Banffy 
din Bonțida, 
unde poți să te bucuri 
de muzica a zeci de artiști 
din țară și din toată lumea.  
 Paginile 4 și 7
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Weekend la pescuit, 
în județul Cluj

Ultimul strat de asfalt 
pentru lotul 2 al A10

E mai sigur la festivaluri 
decât la restaurant?

Celor care doresc să meargă la pescuit, dar nu ştiu unde 
să o facă, le oferim o listă cu zonele din Cluj 
şi împrejurimi unde pot să îşi petreacă timpul.  Pagina 6

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat 
că lucrările la lotul 2 al autostrăzii Sebeș-Turda (A10) 
sunt gata în proporție de 90%.  Pagina 3

Emil Boc a declarat că nu este îngrijorat cu privire la 
participarea la festivalurile din această vară din Cluj, din 
punct de vedere al răspândirii coronavirusului. Pagina 5
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Comisia Europeană: Fiecare țară UE în parte este liberă să decidă 
dacă administrează a treia doză de vaccin anti-COVID 

Comisia Europeană a 

transmis joi că decizia pri-

vind administrarea unei a 

treia doze de vaccin anti-CO-

VID revine fiecărui stat mem-

bru în parte, dar a recoman-

dat să fie avute în vedere 

evaluările ştiinţifice.

„Opţiunea asupra adminis-

trării unei doze de consolida-

re revine statelor membre. Ca 

întotdeauna, încurajăm deci-

ziile bazate pe ştiinţă, în linie 

cu consiliul Agenţiei Europe-

ne a Medicamentului (EMA)”, 

a declarat Arianna Podesta, 

purtătoare de cuvânt a Comi-

siei Europene, potrivit EFE, 

preluată de Agerpres.

În orice caz, a adăugat ea, 

pentru viitor este necesar „să 

continuăm să garantăm dis-

ponibilitatea unor vaccinuri 

suficiente, de asemenea, în 

anii următori, în faţa posibi-

lei nevoi a unor doze de con-

solidare dacă dovezile ştiinţi-

fice o confirmă şi, de aseme-

nea, pentru apariţia unor noi 

variante” ale coronavirusului.

Pe de altă parte, purtătoarea 

de cuvânt a amintit comunica-

tul comun pe care EMA şi Cen-

trul European pentru Preveni-

rea şi Controlul Bolilor (ECDC) 

l-au publicat miercuri, în care 

se menţionează că vaccinarea 

cu schema completă din pre-

zent – două doze de vaccin Pfi -

zer, Moderna ori AstraZeneca 

sau o doză Johnson & Johnson 

– este esenţială pentru proteja-

rea în faţa efectelor cele mai 

grave ale infectării cu corona-

virusul SARS-CoV-2, inclusiv 

infectarea cu varianta Delta.

Franţa şi Germania au 

anunţat deja că încep să pre-

gătească administrarea din 

septembrie a celei de-a treia 

doze de vaccin anti-COVID-19.

„A treia doză va fi  probabil 

necesară, deocamdată nu pen-

tru toată lumea, dar în orice caz 

pentru cei mai vârstnici şi cei 

mai fragili”, a declarat preşedin-

tele francez Emmanuel Macron.

Ministerul german al Sănă-

tăţii a anunţat la rândul său 

că din septembrie are în ve-

dere să imunizeze cu această 

doză de consolidare pacienţii 

cu sistemul imunitar compro-

mis şi persoanele vârstnice.
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 5 august 2021
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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

150/250C
Soare

150/290C
Soare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

15°/27° Soare

14°/25° Soare

14°/24° Înnorat

14°/25° Soare

17°/31° Soare

15°/29° Variabil

16°/29° Soare

15°/29° Soare
13°/24° Variabil

11°/19° Soare

13°/23° Variabil

13°/21° Soare

16°/29° Variabil

12°/25° Soare

16°/28° Soare

15°/27° Soare

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

6 august

1917:  Primul Război Mondial: 
Începe Bătălia de la Mărășești 
între armatele României și 
Germaniei.

2005: În Brazilia a avut loc 
unul dintre cele mai mari ja-
furi bancare: 65 milioane de 
dolari americani.

7 august

1858: Convenția de la Paris 
(27 - 12 august). Pentru 
Principatele Române se preve-
dea un regim parlamentar și 
censitar și se desfi ințau privile-
giile marii boierimi.

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

1970: La Iași s-a inaugurat 
„Casa Dosoftei”, care 
adăpostește secția de litera-
tură veche a Muzeului 
Literaturii din Iași.

8 august

1963: România semnează 
„Tratatul privind încetarea 
experiențelor nucleare în at-
mosferă, în spațiul cosmic și 
sub apă”, încheiat la 5 august 
între SUA, Marea Britanie și 
URSS.

2014: Organizația Mondială 
a Sănătății declară o proble-
mă internațională de îngrijo-
rare pentru sănătatea publică 
în ceea ce privește Epidemia 
de Ebola din Africa de Vest.

160/230C
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19°/25° Înnorat
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Preşedintele Consiliului 

Naţional al Partidului 

Social Democrat, senatorul 

Vasile Dîncu, a vorbit des-

pre regionalizarea 

României, în cadrul unei 

intervenţii la o emisiune 

radio. Sociologul este de 

părere că nu se poate vorbi 

despre o regionalizare fără 

ca aceasta să meargă mână 

în mână cu descentraliza-

rea puterii. Dîncu a arătat 

că, în urma unui sondaj, a 

descoperit că românii din 

toată ţara îşi doresc regio-

nalizarea, considerând că 

astfel, banii vor fi  gestionaţi 

mai bine la nivel local.

„Regionalizarea nu are sens 

dacă nu e însoţită de încă două 

procese, care să meargă în ace-

laşi timp: descentralizarea pute-

rii şi întărirea puterii locale, ca 

şi concept, pentru că la noi, pu-

terea locală nu există, ci primă-

riile şi judeţele sunt un fel de pui 

de la centru, hrăniţi din când în 

când cu nişte lucruri de la cen-

tru, nu au autonomie deciziona-

lă. ”, a declarat Vasile Dîncu.

„Vreo 700 de comune 
nu mai au locuitori”

Omul politicarată că, în situ-

aţia din prezent, nu se mai jus-

tifi că existenţa a circa jumătate 

din comunele înfi inţate la ulti-

ma reformă administrativă, aces-

tea fi ind depopulate şi neavând 

capacitatea să îşi susţină chel-

tuielile, nici măcar pe cele lega-

te de funcţionare.

„Ar trebui să face o regionali-

zare legată şi de descentralizare şi 

de simplifi carea administrativă. 

Asta înseamnă că simplifi carea 

administrativă ne-ar ajuta să re-

ducem cheltuielile statului. Noi 

avem 2.800 de comune, dintre ca-

re cam jumătate nu mai îndepli-

nesc condiţiile legale pentru asta, 

nu se pot autosusţine, măcar să 

îşi susţină salariile din administra-

ţie. Avem vreo 700 de comune ca-

re nu mai au locuitori, decât câte-

va zeci şi care ar trebui să dispa-

ră, se pot găsi astăzi alte soluţii să 

facem ceva, pentru că astăzi, de 

exemplu, fi ecare primar s-a apu-

cat de asfaltat, de băgat apă şi 

gaz”, a mai spus sociologul.

Românii vor 
regionalizarea ţării

Vasile Dîncu a dezvăluit că, 

potrivit sondajelor, românii îşi 

doresc descentralizarea, con-

siderând că aceasta va duce la 

o mai bună gestiune a fondu-

rilor, însă politicienii nu vor să 

îşi asume această reformă.

„Am făcut un studiu imens, 

pe toate regiunile ţării, unde am 

întregat mii de subiecţi cum văd 

ei acest lucru, dacă li se pare nor-

mală regionalizarea, dacă ar vrea 

să renunţe la anumite instituţii 

care există, am studiat să vedem 

dacă putem desfi inţa jueţele, să 

nu mai avem o treaptă adminis-

trativă în plus şi am obţinut niş-

te lucruri interesante. În primul 

rând, oamenii vor descentraliza-

re şi regionalizare. Toate regiuni-

le doresc acest lucru, pentru că 

simt că alstfel, ar fi  gestionaţi mai 

bine banii. Nu ar vrea, de exem-

plu, desfi inţarea judeţelor, pen-

tru că e o identitate foarte puter-

nică asta, dar judeţele pot să co-

existe cu regiunile o perioadă, le 

reducem funcţiile, rămân doar 

simbolic şi apoi încet dispar. Da-

că am face o digitalizare serioa-

să a administraţiei, s-ar putea fa-

ce nişte lucruri extraordinare aici”, 

a mai afi rmat acesta.

Transilvania s-a 
îndepărtat de nivelul 
general al României

Nu în utlimul rând, Vasile 

Dîncu a vorbit despre situaţia 

Transilvaniei şi specifi c, a jude-

ţului Cluj.

„Nevoia este legată de dispa-

ritatea de dezvoltare dintre jude-

ţe. Transilvania, de exemplu, da-

că ne uităm acum şi ne uităm 

din cinci în cinci ani ce s-a în-

tâmplat, de la aderarea la Uniu-

nea Europeană, Transilvania s-a 

îndepărtat mult de nivelul gene-

ral al României. Asta, ca nivel şi 

ritm de dezvoltare.

Reunind mai multe judeţe îm-

preună, să gestionăm mai bine 

banii. Principala problemă este 

că dispar funcţii şi atunci niciun 

partid nu vrea. Am făcut nişte 

greşeli anii trecuţi, pe baza teo-

riilor Băncii Mondiale, că dacă 

luăm şapte poli de dezvoltare 

mai mari şi le dăm 100 de mili-

oane la fi ecare, atunci aceştia vor 

difuza dezvoltare în jurul lor. Ce-

ea ce s-a văzut după șapte ani 

este că aceste zone au sărăcit în-

treaga regiune, pentru că oraşe 

ca Turda, Câmpia Turzii sunt ab-

sorbite de Cluj. Prin strategia de 

descentralizare am putea fi nan-

ţa în plus nişte microregiuni din 

interiorul regiunilor pentru că 

acestea, pe lângă faptul că fru-

nizează forţă de muncă, pot să 

îşi dezvolte singure locuri de 

muncă”, a conchis acesta.

Dîncu, despre regionalizare: 
„Numărul comunelor, 
reduse la jumătate”
Senatorul PSD de Cluj, Vasile Dîncu, se declară pentru regionalizare, 
arătând că în acest fel, localităţile şi microregiunile subdezvoltate pot fi ajutate
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A fost semnat certifi catul 

de urbanism necesar în 

vederea reactualizării 

Planului Urbanistic 

General (P.U.G.) pentru 

comuna clujeană Ciucea.

Necesitatea actualizării 

acestei documentații ce vizea-

ză intravilanul și extravilanul 

a două sate, cu o suprafață 

totală de peste 4.400 hectare 

și în care locuiesc circa 1.500 

de clujeni, a fost determina-

tă de dezvoltarea accentuată 

a comunei și de noile realități 

socio-economice din zonă, 

precizează reprezentanții Con-

siliului Județean Cluj.

Vechiul PUG, întocmit 
în anul 1998

De asemenea, un alt as-

pect care a impus necesita-

tea acestei acțiuni este fap-

tul că PUG-ul afl at în vigoa-

re în acest moment este unul 

vechi, acesta fi ind întocmit 

în anul 1998.

Până în acest moment au 

întocmit noi documentații ur-

banistice 13 comune clujene, 

restul unităților administra-

tiv teritoriale (UAT) fi ind ori 

în plin proces de actualizare, 

ori documentațiile acestora 

se afl ă încă în termenul de 

valabilitate, informează cei 

din forul județean.

Comuna Ciucea 
își reactualizează 
Planul Urbanistic General

ALIN TIȘE | 
Președintele Consiliului 
Județean Cluj

„Dat fi ind faptul 
că acest document 
constituie principalul 
instrument de 
planifi care și 
dezvoltare al oricărei 
localități, este extrem 
de importantă 
adaptarea lui la 
realitățile cotidiene, 
asigurându-se 
totodată o dezvoltare 
unitară și coerentă 
a întregului județ“

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a sem-

nat contractul de proiec-

tare al viitorului culoar 

Pod Oaşului – Pod IRA.

Firma NV Construct a câş-

tigat licitaţia pentru realiza-

rea studiului de fezabilitate, 

a planului urbanistic zonal, 

realizarea documentaţiei pen-

tru autorizarea lucrărilor de 

construcţii şi proiect tehnic, 

detalii de execuţie şi asisten-

ţă tehnică pentru obiectul de 

investiţii „Culoar de mobili-

tate Nord: Pod Oaşului – Ră-

săritului – străzile Răsăritului 

– Câmpul Pâinii – Pod Ira”.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat joi semnarea contractului 

pentru documentaţia necesa-

ră realizării culoarului de mo-

bilitate adiacent căii ferate.

„Odată cu această investiţie, 

se îmbunătăţeşte şi calitatea vie-

ţii cetăţenilor din zonă prin cre-

area de alternative sustenabile 

de mobilitate urbană. Acest cu-

loar de mobilitate adiacent căii 

ferate reprezintă o modalitate 

de interconectare a cartierelor 

din municipiu şi de creştere a 

potenţialului urban, economic 

şi estetic al zonelor vizate”, a 

transmis primarul Emil Boc.

NV Construct SRL îi are sub-

contractanţi pe Onistua Com 

SRL, Energobit Control Systems, 

Id Project Engineering, Muze-

ul Naţional de Istorie a Transil-

vaniei, Danavi, Expertus, DTG 

Alfa SRL, Construcţii Ferovia-

re Mureş SA şi Mossfern.

Ce lucrări se vor realiza?

Din punct de vedere teh-

nic, proiectul presupune:

 modernizarea intersecţiilor, 

amenajarea străzilor Răsăritu-

lui şi Câmpul Pâinii la un pro-

fi l de culoar cale ferată (16/21 

ml) cu benzi de circulaţie, pis-

te de biciclete, aliniamente de 

arbori şi mobilier urban.

 modernizarea reţelei de ilu-

minat public stradal şi a sis-

temului de semaforizare

 instalarea unui sistem de 

management al trafi cului

 se vor amenaja suprafeţe 

în vederea delimitării locuri-

lor de parcare.

Valoarea totală a contractului 

este de 3.052.250,00 lei fără TVA 

de la bugetul local. Durata de re-

alizare a investiţiei este de 12 luni.

Noua „bijuterie” a oraşu-

lui ar urma să aibă 21 de me-

tri lăţime, 4 benzi, dar şi pis-

te pentru biciclişti. Primul pas 

pentru acest proiect este edi-

fi carea podului Răsăritului.

Simulare video pentru 
Podul Răsăritului

Constructorii au prezentat 

o simulare video a podului ce 

va conecta străzile Oaşului şi 

Răsăritului, creând o nouă le-

gătură între IRA şi Gară, pe 

lângă calea ferată.

Asocierea de fi rme condu-

să de Freyrom SA a câştigat 

la începutul anului licitaţia de 

proiectare şi execuţie a Podu-

lui Răsăritului, după ce Con-

siliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor a respins plân-

gerea formulată de Antrepri-

za de Reparaţii şi Lucrări ARL 

Cluj. Primăria Cluj-Napoca a 

semnat contractul de execu-

ţie pentru realizarea noului 

pod peste Someş, la începu-

tul lunii februarie.

Valoarea lucrărilor se ridică 

la 22,7 milioane de lei, bani ca-

re vor fi  asiguraţi din bugetul 

municipiului pe anul acesta.

Podul, cu o suprastructu-

ră metalică, va avea o lungi-

me de 57,90 metri, o lăţime 

de 26 metri, 2 piste de bici-

clete şi 2 trotuare.

Culoar de mobilitate strada Oașului – Podul IRA

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Transporturilor 

a declarat că se lucrează 

la turnarea ultimului strat 

de asfalt pe lotul 2 al auto-

străzii Sebeş-Turda şi că se 

depun eforturi pentru ca 

anul acesta să se poată cir-

cula pe toată autostrada.

„Facem toate eforturile să 

ne asigurăm că antreprenorul 

îşi respectă grafi cele asuma-

te, astfel încât anul acesta să 

circulăm pe întreaga autostra-

dă Sebeş-Turda”, a precizat 

ministrul Drulă.

Progrese remarcabile 
pe acest lot al autostrăzii

În ultimele luni, pe lotul 2, 

lucrările au avansat într-un 

ritm alert, astfel, speranţele să 

putem circula în perioada ur-

mătoare pe suprafaţa respec-

tivă crescând considerabil.

Astfel, la începutul lunii 

iunie, pe lotul 2 al autostră-

zii A10, Sebeş-Turda, s-au 

turnat nu mai puţin de 2.400 

de tone de asfalt într-o sin-

gură zi. Cantitatea de asfalt 

turnată în doar o zi a fost 

considerată un record pen-

tru zona cuprinsă între Bel-

diu şi Rădeşti, mare parte 

din acest lot având turnat 

al doilea strat de asfalt în-

că de atunci.

Lotul 2 al autostrăzii A10, 

Sebeş -Turda, are o lungi-

me de 24 de km, fiind cu-

prins între Sântimbru şi 

Aiud. Cum lucrările se apro-

pie deja de final, există spe-

ranţe mari că se va putea 

circula pe acest lot de au-

tostradă până la jumătatea 

anului aflat în curs.

Situaţie mai pesimistă 
pentru lotul 1

Lucrurile nu merg la fel de 

bine şi pe lotul 1 al autostră-

zii, unde, din cauza ploilor şi 

a alunecărilor de teren, o mi-

că parte din construcţia auto-

străzii a luat-o la vale, la în-

ceputul anului. Cei de la Piz-

zarotti, care se ocupă de lu-

crările lotului, au fost nevoiţi 

să refacă zona respectivă, ce-

ea ce a dus la întârzieri. Cele 

mai mari probleme sunt la Pâ-

râul Iovului, spre Sântimbru, 

acolo unde apar frecvent alu-

necări de teren.

Situaţia este una asemănă-

toare şi pe lotul 2, construit 

de Aktor. Aceştia au fost însă 

mai prevăzători, iar în aprilie 

au decis să pună coloane fo-

rate la kilometrul 19, în zona 

Oiejdea, pentru a putea ţine 

sub control o potenţială alu-

necare de teren.

Ministrul Transporturilor 
şi-a menţinut optimismul

În ceea ce priveşte posibi-

litatea ca pe Sebeş-Turda să 

se poată circula în întregime 

începând de anul acesta, mi-

nistrul Transporturilor, Cătă-

lin Drulă, se declara optimist 

încă din luna aprilie.

„Sunt zone din ţară un-

de avem totuşi reţeaua mai 

dezvoltată. Asta este în 

Transilvania, unde se vede 

net efectul construcţiei aces-

tor drumuri asupra calită-

ţii vieţii. Sebeş era groaz-

nic. Anul acesta o să des-

chidem şi complet acel nod. 

O să dăm în trafic Sebeş-Tur-

da în întregime (în 2021 – 

n.red.). Lipseşte lotul 2, ca-

re are 25 de kilometri. Şi 

nu sunt gata toate bretele-

le din lotul 1, legătura cu 

autostrada A1 care are niş-

te bretele extrem de com-

plexe în zona Sebeş, ele nu 

au fost terminate anul tre-

cut. Vrem să fie întreg lo-

tul finalizat”, declara mi-

nistrul, în aprilie.

De asemenea, specialiştii 

din cadrul Asociaţiei Pro In-

frastructură (API) declarau 

încă de anul trecut că „dacă 

se menţine ritmul de lucru 

bun, iar CNAIR va face plă-

ţile rapid pentru lucrările efec-

tuate, există toate şansele să 

circulăm pe cei 24 de km (lo-

tul 2) în a doua jumătate a 

anului 2021”.

Loturile 1 şi 2 ale tronso-

nului Sebeş-Turda, care ar uma 

să fi e fi nalizate, au în total o 

lungime de aproximativ 40 de 

kilometri.

Loturile 3 şi 4 au fost des-

chise circulaţiei în iulie 2018, 

iar 14,8 km din lotul 1 au fost 

deschişi în decembrie 2020.

Ultimul strat de asfalt pe lotul 2 
al Autostrăzii Sebeș-Turda!
Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a anunțat că lucrările la lotul 2 al autostrăzii sunt gata în proporție de 90%

Lucrările la lotul 2 al autostrăzii Sebeș Turda sunt gata în proporție de 90%

Lot 1 - 17,00 km de la intrarea pe autostradă în Sebeș până 
la Pârâul Iovului, constructori: asocierea SC Impresa Pizzarotti 
& C SpA - SC Pomponio SRL. Cost: 541.739.137 lei fără TVA

Lot 2 - 24,25 km de la Pârâul Iovului până la intrarea în 
Aiud; constructori: asocierea Aktor SA - SC Euroconstruct 
Trading SRL. Cost: 549.332.494 lei fără TVA.

Lot 3 - 12,45 km de la intrarea în Aiud până la nodul de la 
Decea, constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, Societa 
Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. Cost: 420.511.921 
lei fără TVA.

Lot 4 - 16,30 km de la nodul Decea până în Turda, construc-
tori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau GmbH. Cost: 
470.004.894 lei fără TVA

Tronsonul Sebeș-Turda este împărțit în 4 loturi

Alte lucrări în desfășurare pe lotul 2
- montarea de parapete,

- spațiile de servicii,

- sistemul de scurgere a apelor,

- ultimele umpluturi la viaductul peste calea ferată de la Teiuș.

CĂTĂLIN DRULĂ | Ministrul Transporturilor

„Se așterne ultimul strat de asfalt pe lotul 2. 
Stadiul lucrărilor: 90%. Lotul 2 al autostrăzii 
Sebeș-Turda este unul dintre proiectele prioritare 
pentru România. Pe cei 24,2 km ai tronsonului - 
de la Pârâul Iovului la Aiud - a început turnarea 
covorului fi nal de asfalt“
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Compania aeriană Wizz 

Air anunţă introducerea 

unei rute noi din 

Cluj-Napoca către Billund, 

Danemarca, de la toamnă.

Wizz Air, compania ae-

riană cu cea mai rapidă 

creştere din Europa, anun-

ţă astăzi o nouă rută din 

Cluj-Napoca către Billund, 

Danemarca, cu două zbo-

ruri săptămânale în zilele 

de miercuri şi duminică. 

Primul zbor către Billund 

va decola pe 31 octombrie. 

Biletele sunt deja disponi-

bile online pe wizzair.com 

şi prin intermediul aplica-

ţiei pentru mobil.

Noua rută către Billund cu 

plecare de pe Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

vine în completarea rutelor 

operate deja de pe Aeroportul 

Internaţional Henri Coandă şi 

Aeroportul Internaţional Iaşi.

Această nouă destinaţie es-

te unică pentru cultura, natu-

ra şi ospitalitatea ei. Oraşul 

Billund găzduieşte al doilea 

cel mai mare aeroport din Da-

nemarca şi este un punct de 

atracţie pentru divertisment 

în Europa, oferind atracţii pen-

tru toţi membrii familiei.

Programul de operare 
al zborului

Cluj-Napoca – Billund, în 

zilele de miercuri şi dumini-

că, de la data de 31 octombrie 

2021, începând cu 24.99 EUR/ 

119 RON

Siguranţa, pe primul loc!

Wizz Air îşi menţine po-

ziţia din vârful industriei 

spunând „da zborurilor” şi 

implementând măsuri stric-

te de sănătate şi igienă pen-

tru a-şi proteja pasagerii şi 

echipajul. În timp ce filtre-

le HEPA din fiecare aero-

navă Wizz Air filtrează 

99.97% dintre virusurile şi 

bacteriile din aer, noile pro-

tocoale ale Wizz Air res-

pectă reglementările de dis-

tanţare fizică, sprijină un 

mediu ultra-curat la bordul 

aeronavelor şi reduc orice 

interacţiune sau contact fi-

zic neesenţial dintre oa-

meni, astfel încât pasage-

rii WIZZ să se poată simţi 

încrezători că zboară în si-

guranţă spre destinaţie.

Pentru o garanţie în 

plus, Wizz Air recomandă 

pasagerilor să adauge ser-

viciul WIZZ Flex atunci 

când rezervă un bilet, drept 

măsură suplimentară de 

protecţie. Astfel, pasage-

rii pot alege să călătoreas-

că la o altă dată sau către 

o altă destinaţie, precum 

şi să aibă opţiunea de a-şi 

anula zborul cu până la 3 

ore înainte de plecare fă-

ră nicio taxă şi de a primi 

100% din tariful original 

rambursat imediat în cre-

ditul companiei aeriene.

Două zboruri pe săptămână 
spre Billund, Danemarca

În câteva zile, Bulgaria va 

intra în zona portocalie din 

cauza creşterii numărului 

de cazuri de Covid, a anun-

ţat ministrul adjunct al 

sănătăţii, dr. Dimitar 

Petrov, care a spus că, în 

acest context, vor fi  aplicate 

noi măsuri în scopul limită-

rii răspândirii virusului.

Petrov a spus că măsuri-

le vor fi  înăsprite şi vor fi  fă-

cute mai multe controale, în-

să, odată cu intrarea în zo-

na roşie vor fi  aplicate „mă-

suri drastice”, potrivit Novi-

nite, citat de Digi24.

„În prezent, vor fi  intensi-

fi cate controalele antiepide-

mice la interior, unde se adu-

nă mulţi oameni. Sunt vizate 

în principal cluburile din sta-

ţiuni, acolo unde există sus-

piciuni că nu sunt respectate 

măsurile”, a declarat dr. Di-

mitar Petrov.

„Nu se poate ca într-un 

local cu 200 de locuri să avem 

2.000 de persoane în interi-

or. De asemenea, unităţile 

amenajate în aer liber, unde 

se adună multe persoane, 

vor avea probabil anumite 

restricţii. Acestea sunt prin-

cipalele locuri de contami-

nare. Plajele nu ridică astfel 

de probleme, sunt în aer li-

ber şi bate vântul”, a mai 

spus Petrov.

El a mai precizat că valo-

rile de trafi c au crescut foar-

te mult, inclusiv din cauza ce-

lor care tranzitează Bulgaria. 

„Există mari aglomerări la gra-

niţe, aşa că a doua direcţie 

pentru controale este această 

zonă, la locuri de recreere, 

benzinării şi restaurante de 

tip fast-food", a mai precizat 

dr. Dimitrov.

Miercuri, în Bulgaria, au 

fost raportate 462 de cazuri 

noi de Covid, iar 3 persoane 

au murit din cauza virusului.

Bulgaria va intra în zona portocalie 
şi anunţă înăsprirea măsurilor

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Zborurile cu destinaţia 

Birmingham sunt disponi-

bile pentru pasagerii care 

aleg să călătorească de pe 

aeroportul clujean, de joi, 

cu 2 frecvenţe săptămâna-

le conform programului 

din tabelul următor:

 Cluj-Napoca- Birmin-

gham (CLJ-BHX) – Din 5 au-

gust 2021, Joi şi Duminică: 

20:05 CLJ – 21:20 BHX

 Birmingham- Cluj–Na-

poca (BHX-CLJ) – Din 5 au-

gust 2021, Joi şi Duminică: 

21:20 BHX- 02:55 CLJ

Observaţie: Orarul de zbor 

reprezintă orele locale de ate-

rizare/decolare.

Oraşul Birmingham, 
„atelierul lumii”

Birmingham a fost con-

siderat de-a lungul timpu-

lui „atelierul lumii”, pen-

tru că aici se aflau nume-

roase fabrici şi uzine care 

au determinat Revoluţia in-

dustrială ce a propulsat Ma-

rea Britanie în poziţia de 

cea mai mare putere eco-

nomică, politică şi milita-

ră a lumii. Cu timpul, Bir-

mingham-ul s-a redefinit, 

păstrându-şi caracterul co-

mercial, însă dezvoltân-

du-se masiv şi pe alte pla-

nuri cum ar fi cel cultural.

Oraşul găzduieşte nume-

roase comunităţi de români 

care au ca obiectiv facilita-

rea integrării românilor în 

societatea britanică şi păs-

trarea identităţii lingvistice 

şi culturale româneşti. Aces-

tea sunt bine integrate în 

societatea britanică, marea 

majoritate a cetăţenilor ro-

mâni ocupând locuri de 

muncă în sectorul medical, 

agricultură, construcţii, ală-

turi de specialişti în dome-

niul financiar-bancar şi aca-

demic. În anul Brexit, pes-

te 400.000 români au rămas 

în Marea Britanie, conform 

unor date publicate recent 

( iulie 2021), de către Biro-

ul Naţional de Statistică din 

Marea Britanie.

Mai multe zboruri leagă 
Clujul de Marea Britanie

În prezent, de pe Aero-

portul Internaţional Cluj, 

operatorul aerian Wizz Air 

asigură conexiunea cu Ma-

rea Britanie, prin zborurile 

regulate reluate astăzi că-

tre Birmingham, zborurile 

operate către Doncaster 

Sheffield, cu 2 frecvenţe 

săptămânale, în zilele de 

luni şi vineri, respectiv Lon-

dra Luton, cu 7 frecvenţe 

săptămânale, în fiecare zi 

a săptămânii. Până la sfâr-

şitul anului operatorul ae-

rian mai are programată 

spre reluare şi destinaţia Li-

verpool, din data de 5 oc-

tombrie 2021.

Reamintim şi faptul că, 

începând cu data de 2 au-

gust 2021, au fost modifi-

cate condiţiile de călătorie 

spre Marea Britanie. Astfel, 

persoanele vaccinate vor fi 

scutite de obligaţia autoi-

zolării după sosirea pe te-

ritoriul britanic, însă râmâ-

ne obligatoriu testul care 

trebuie efectuat înaintea că-

lătoriei şi de asemenea tes-

tul PCR necesar a fi efectu-

at a doua zi după sosirea 

pe teritoriul britanic.

Marea Britanie, 
tot mai aproape 
de imunitate colectivă

Marea Britanie se apro-

pie de aşa numita „imuni-

tate colectivă”- 75% din 

populaţie vaccinată cu cel 

puţin 1 doză din vaccinu-

rile de la BioNTech/Pfizer 

şi Oxford/AstraZeneca şi 

60% din populaţie vacci-

nată cu ambele doze – po-

trivit căreia, în condiţiile 

mai sus menţionate, este 

în curs de atingere un nu-

măr suficient de indivizi 

protejaţi împotriva unei 

anumite infecţii, iar acest 

fapt acţionează ca barieră 

pentru a împiedica virusul 

să se răspândească.

Pasagerii Aeroportului 

Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj au posibilitatea de 

a călători în această peri-

oadă spre aproximativ 34 

de destinaţii oferite de că-

tre operatorul aerian Wizz 

Air, care are programate 

spre operare încă 4 desti-

naţii până la finalul anului, 

demonstrând încă o dată 

opţiunea fermă de a dez-

volta baza operaţională exis-

tentă la Cluj-Napoca.

Creşterea operaţiunilor 

de zbor desfăşurate de ope-

ratorul aerian Wizz Air, răs-

punde necesităţilor de co-

nectivitate ale pasagerilor şi 

oferă opţiuni atractive de 

călătorie spre Marea Brita-

nie, stimulând dezvoltarea 

economică şi turismul din 

întreaga regiune.

Zborul spre Birmingham revine 
pe Aeroportul Internațional Cluj
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a anunţat reluarea zborurilor regulate spre Birmingham, 
cel de-al doilea oraş ca mărime din Marea Britanie, de joi, 5 august

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a anunţat reluarea zborurilor regulate spre Birmingham

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Primarul Emil Boc a 

declarat că nu este îngri-

jorat cu privire la partici-

parea la festivalurile din 

această vară din Cluj, din 

punct de vedere al răs-

pândirii virusului 

SARS-CoV-2.

El a mai subliniat că este 

de această părere, că este mai 

sigur să participi la un festi-

val precum e Untold-ul sau 

Electric Castle decât la un re-

staurant, deoarece în contex-

tul unui festival, se impune 

ca măsură de siguranţă pre-

zentarea certifi catului de vac-

cinare, să fi  trecut prin boală 

ori să prezinţi un test PCR ne-

gativ, lucru care îi protejează 

pe cei din jur de o posibilă 

contaminare.

Soluţia lui Emil Boc 
pentru revenirea l
a normalitate: vaccinarea

Primrul clujean a repetat 

în nenumărate rânduri că so-

luţia pentru a reveni la viaţa 

dinaintea pandemiei de coro-

navirus o reprezintă vaccina-

rea şi a ţinut să îi încurajeze 

cu fi ecare ocazie pe clujeni să 

se imunizeze.

„Eu sper şi cred în înţe-

lepciunea clujenilor de a 

se vaccina. Unele ţări vor-

besc deja de obligativita-

tea vaccinului – unii spun 

că nu se va mai intra nici 

în mall, autobuz, avion, ni-

ciunde dacă nu eşti vacci-

nat. Eu încă nu aş ajunge 

acolo, dar aş face o cam-

panie uriaşă de informare 

mai mare. Să vorbim mai 

mult despre vaccinare, doar 

aşa putem să scăpăm de 

pandemia asta tâmpită.

Democraţiile trec la nive-

lul următor. Ele spun că să-

nătatea publică are priori-

tate şi în acest sens pot să 

spună că nu mergi undeva 

dacă nu eşti vaccinat. Eu 

cred că şi noi trebuie să fa-

cem o campanie mult mai 

mare şi mult mai agresivă, 

dar nu numai autorităţile, 

ci fiecare dintre noi.

Valul 4 vine dacă nu sun-

tem vaccinaţi. Sfatul meu nu 

este de a pune accent pe con-

strângeri, ci de a pune accent 

încă pe partea de convingere. 

Haideţi să-i convingem pe oa-

meni că aceasta este calea cea 

bună”, declara Emil Boc, în 

urmă cu două săptămâni.

Emil Boc crede că e mai sigur să mergi 
la festivaluri decât la restaurant

EMIL BOC | Primarul municipiului Cluj-Napoca

 „La restaurant nu te întreabă dacă ești vaccinat 
când intri înăuntru, la festival se intră doar 
în cele trei condiții impuse de lege. Dacă nu ești 
vaccinat, protejează-te, dar și pe cei din jur, 
ai grijă de celălalt. Așa e în democrație, asta 
înseamnă conviețuire într-o societate democratică. 
Responsabilitatea este cea mai importantă“

Efective din cadrul 

Grupării de Jandarmi 

Mobile Cluj-Napoca, ală-

turi de poliţişti, pompieri, 

medici şi voluntari 

SMURD vor acţiona, în 

sistem integrat, pentru 

asigurarea măsurilor de 

ordine publică în localita-

tea Bonţida, precum şi în 

zona de desfăşurare a fes-

tivalului Electric Castle.

„Zilnic, peste 460 de jan-

darmi şi poliţişti, pompieri, 

medici şi voluntari SMURD 

vor asigura măsurile de secu-

ritate şi asistenţă medicală 

pentru participanţi”, informea-

ză un comunicat al Grupării 

de Jandarmi Mobilă „Ştefan 

Cicio-Pop” Cluj-Napoca.

Jandarmii şi poliţiştii vor 

desfăşura misiuni de ordine 

publică în zona gărilor, aero-

portului, pe traseele mijloace-

lor de transport în comun, în 

zonele de cazare a turiştilor 

români şi străini, pentru sigu-

ranţa tuturor participanţilor, 

precum şi pentru monitoriza-

rea şi fl uidizarea trafi cului.

„Efectivele poliţiştilor din 

cadrul structurilor de ordine 

publică, poliţie rutieră, acţi-

uni speciale, investigaţii cri-

minale, criminalităţii econo-

mice, arme, explozivi şi sub-

stanţe periculoase, dar şi a 

structurilor de suport vor ac-

ţiona în scopul prevenirii in-

cidentelor de orice natură, 

astfel încât participanţii să 

se poată bucura de acest eve-

niment în siguranţă”, arată 

sursa citată.

De asemenea, poliţiştii 

din cadrul Secţiei Regiona-

le de Poliţie Transporturi 

Cluj vor asigura climatul 

optim de siguranţă în Ae-

roportul  Internaţ ional 

Cluj-Napoca, în staţiile CFR 

Bonţida şi în trenurile de 

călători care circulă pe re-

laţia Cluj-Napoca-Dej.

Câinii specializaţi în detec-

tarea substanţelor explozive 

vor sprijini şi în acest an po-

liţiştii în efectuarea controa-

lelor pirotehnice pe întregul 

areal al festivalului.

Peste 460 de jandarmi şi poliţişti, 
la festivalul Electric Castle

UNTOLD găzduieşte în fi e-

care an în România artişti şi 

DJ-i de renume din toată 

lumea, pe toate scenele fes-

tivalului şi reprezintă cu 

succes genuri muzicale din 

diverse stiluri, de la trupe 

live la seturi de excepţie 

electronice, EDM, techno, 

tech-house, house, deep 

house, drum&bass, dubstep, 

grime, trip-hop, trance, tri-

bale, pop, hip-hop, rock sau 

reggae şi nu numai.

Creatorii unuia dintre ce-

le mai mari festivaluri din Eu-

ropa aduc şi în 2021 nume 

reprezentative pentru genu-

rile underground. Charlotte 

de Witte, Claptone, Seth Tro-

xler, Caspa, Cellini, Colyn, 

DJ Snow & MC Agent, DJ S-

hiver şi mulţi alţii urcă între 

9 şi 12 septembrie pe scene-

le Alchemy şi Galaxy şi com-

pletează astfel line-up-ul ex-

cepţional pentru cea de-a şa-

sea ediţie UNTOLD.

Charlotte de Witte, 
premieră la Untold

Pe locul 1 în 2020 în Top 

100 Alternative, clasament în-

tocmit de DJ Mag, şi premia-

tă cu premiul „Best Techno 

Artist”, Charlotte de Witte vi-

ne pentru prima oară la fes-

tivalul UNTOLD. Denumită 

încă din 2017 ,,techno’s ne-

xt-gen superstar” de DJ Mag, 

belgianca Charlotte de Witte 

a devenit rapid una dintre ce-

le mai vizibile personalităţi 

de pe scena techno mondia-

lă. „You're Mine”, colabora-

rea cu Oscar and The Wolf, a 

fost lansată ofi cial cu Spinnin’ 

Records, clip-ul ofi cial ajun-

gând la peste 35 de milioane 

de vizualizări.

Tot pentru prima oară la 

UNTOLD vine şi olandezul 

Colyn, care va transforma 

scena Galaxy într-o zona în 

care spaţiul şi timpul nu 

mai contează, pentru că aşa 

sună muzica lui. De la 

synth-uri şi groove euforic, 

acest DJ, care a început să 

producă la vârsta de 9 ani, 

a reuşit să devină un per-

sonaj cunoscut după lansa-

rea „Amor”, piesă pe care 

Tale Of Us au folosit-o con-

stant în apariţiile live. Pro-

ducţiile semnate Colyn au 

intrat în DJ set-urile celor 

mai cunoscuţi DJ tech şi te-

chno, precum Joris Voorn, 

Kölsch, Rüfüs Du Sol, Adri-

atique, Artbat, Stephan 

Bodzin sau Solomun.

Claptone, show special 
pentru Untold,
 pe Scena Galaxy

The Man, The Myth, The 

Mask sunt atributele din spa-

tele unui personaj legendar – 

germanul Claptone, care în 

acest an pregăteşte un show 

special pentru UNTOLD, la 

scena Galaxy.

E posibil ca niciodată să 

nu-i fi e dezvăluită adevărata 

identitate, fi ind protejat, la fi -

ecare apariţie live, de celebra 

mască aurie. Un lucru e cert 

însă legătură cu Claptone: de 

fi ecare dată vine cu piese de 

top, cu infl uenţe house şi te-

ch house.

Versiunea re-work pentru 

„Liquid Spirit” (Gregory Por-

ter) a intrat în lista celor mai 

bine vândute piese pe platfor-

ma Beatport, iar „Cream”, 

“Good To You” şi „No Eyes” 

(feat. JAW) sunt considerate 

cele mai mari producţii deep 

house din istorie.

Maestrul Seth Troxler com-

pletează şi în acest an li-

ne-up-ul de la scena Galaxy. 

Ca DJ, Seth Troxler se joacă 

cu Chicago house şi minimal 

techno, iar ca producător, ame-

ricanul lucrează cu cele mai 

puternice label-uri din indus-

tria muzicii electronice: Wolf 

+ Lamb, Crosstown Rebels şi 

Circus Company.

Pe scena Galaxy vor fi  pre-

zenţi şi Cellini, belgianul ca-

re se joacă cu un amestec de 

deep şi house, precum şi Ya-

ya, DJ-ul canadian care a adus 

în producţiile proprii şi în DJ 

set-uri elemente din muzica 

africană. În acest an, în liga 

Galaxy de la UNTOLD mixea-

ză Paul Kalkbrenner Live, 

Amelie Lens, Jamie Jones B2B 

Loco Dice, Nina Kraviz, 

Pan-Pot, Raresh, Rhadoo şi 

Tale of Us.

Cele mai cunoscute 
nume din dubstep, 
grime sau trap

Pe scena Alchemy revine în 

forţă Caspa, producătorul bri-

tanic care are propriul show 

radio la Rinse FM, cu apariţii 

pe scena marilor festivaluri din 

lume. “Back for the First Ti-

me” este single-ul cu care a 

intrat în playlist-ul staţiilor ra-

dio, inclusiv la BBC Radio 1.

Doi artişti care au reuşit să 

genereze buzz în dubstep sunt 

invitaţi pe scena Alchemy, DJ 

Snow & MC Agent, pentru un 

mix dinamic şi versatil. Li-

ne-up-ul este completat de cele 

mai cunoscute nume din hip-hop 

şi trap: Grassu XXL, ŞATRA 

B.E.N.Z, Spike, Paraziţii, Deliric 

X Silent Strike, Killa Fonic, DOC, 

Amuly, Macanache, Nane, Bru-

ja, artista care a lansat succesul 

“IA LOC”, piesă care are peste 

1,6 milioane de vizualizări pe 

platforma YouTube.

„Culese din Cartier” e pro-

iectul care-i include pe BASS-

KA, trupa care vine cu mix-ul 

perfect: reggae, hip-hop şi 

drum&bass, Argatu’, un artist 

care combină muzica cu in-

fl uenţe tradiţionale cu hip-hop 

şi elemente din muzica elec-

tronică, trupa Cred Că Sunt 

Extraterestru şi Moş Martin.

Organizatorii festivalului 

UNTOLD spun că în curând 

vor dezvălui un nou val de 

artişti şi DJ-i care abia aşteap-

tă să facă spectacol în acest 

an la Cluj-Napoca. Până acum 

au anunţat primii DJ-i ai lu-

mii: David Guetta, Martin Gar-

rix, Dimitri Vegas&Like Mike, 

Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ 

Snake, Lost Frequencies, Ben-

ny Benassi şi Martin Solveig. 

The Script, Parov Stelar şi ra-

pper-ul american TYGA, care 

vine pentru prima dată pe sce-

na principală UNTOLD, com-

pletează momentele de live 

acts din festival.

Când are loc UNTOLD 
2021 şi cine poate intra?

UNTOLD 2021 are loc în-

tre 9 şi 12 septembrie. La eve-

niment au acces fanii vacci-

naţi (pentru care au trecut 10 

zile de la fi nalizarea schemei 

complete de vaccinare), tes-

taţi (antigen sau PCR) sau 

care au trecut prin boală (şi 

se afl ă în perioada cuprinsă 

între a 15-a şi a 180-a zi ul-

terioară confi rmării infectă-

rii cu SARS-COV-2). Detalii 

pe untold.com.

Ce artişti vin la festivalul UNTOLD 2021? 
Nume noi anunţate de organizatori.
Charlotte de Witte, Claptone, Seth Troxler, Caspa, Cellini, Colyn, Dj Snow & Mc Agent 
vor face show-uri speciale pe scenele Alchemy şi Galaxy ale UNTOLD 2021

Organizatorii UNTOLD au anunțat încă un val de artiști pentru ediția din acest an
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Celor care doresc să mear-

gă la pescuit, dar nu ştiu 

unde să o facă, le oferim 

o listă cu zonele din Cluj 

şi împrejurimi unde pot 

să îşi petreacă timpul, 

dar mai ales să găsească 

peşti mulţi. Vă prezentăm 

câteva locaţii din judeţ 

perfecte pentru un week-

end la pescuit.

Pentru început, în judeţ 

există două lacuri, două râ-

uri şi o rezervaţie naturală 

sub administraţia Agenţiei 

Judeţene de Pescuit Sportiv. 

Se plăteşte o cotizaţie anu-

ală şi viză (100 lei), încă 5 

lei pentru permisul de mem-

bru, 2 lei taxa de timbru şi 

30 de lei, permisul ANPA. 

De 50% reducere benefi cia-

ză femeile, persoanele cu 

dizabilităţi, pensionarii cu 

pensii sub 2.000 lei, studen-

ţii (la zi, fără plată, până în 

25 de ani) şi elevii, iar gra-

tuitate au copiii cu vârsta 

sub 14 ani şi pensionarii cu 

vârsta de peste 75 de ani.

Lacuri şi râuri din jude-
ţul Cluj

Lacul Gheorgheni 1 şi 3

Lacul Gheorgheni se afl ă 

în cartierul cu acelaşi nume, 

în zona Iulius Mall. Pescuitul 

pe Lacul Gheorgheni 1 şi pe 

Lacul Gheorgheni 3 se face în 

baza permisului vizat şi al 

unui abonament de 80 lei /

anul în curs plătit la AJPS Cluj 

sau în baza unei taxe de 50 

lei / zi.

Speciile de peşti pe care îi 

puteţi găsi sunt crapul, cara-

sul, bibanul şi şalăul, iar la 

Lacul Gheorgheni 3 se găseş-

te în plus somnul şi plătica.

Rezervaţia naturală 
Lacul Ştiucii

Rezervaţia se afl ă la Săcă-

laia, comuna Sic. Speciile de 

peşti care se găsesc sunt ştiu-

ca, somnul, plătica, carasul, 

şalăul, caracuda şi bibanul. 

Rezervaţia vă oferă servicii de 

cazare, închiriat bărci sau zo-

nă pentru camparea rulotelor.

Someşul Mic

Pescuitul pe Someşul Mic 

se face numai în anumite zo-

ne. Pe Someşul Mic se per-

mite de la barajul Gilău pâ-

nă la confl uenţa cu Valea Or-

manului. Pe Valea Căpuşului 

de la izvoare la confl uenţa 

cu Someşul Mic. Pe pârâul 

Nadăş de la izvoare la con-

fl uenţa cu Someşul Mic. Pe 

pârâul Borşa de la izvoare la 

confl uenţa cu Someşul Mic 

şi pe Valea Lujerdiului de la 

izvoare la confl uenţa cu So-

meşul Mic.

La circa 20-50 de kilome-

tri de Cluj-Napoca se găsesc 

adevărate oaze de relaxare un-

de puteţi pescui.

Lacul Căprioara

La 40 de kilometri de 

Cluj-Napoca se afl ă lacul Că-

prioara. Este un lac amena-

jat recent, fi ind inaugurat în 

2012. Lacul este în continuă 

extindere, dimensiunea lui fi -

ind de aproximativ 1 hectar. 

Speciile de peşti care se gă-

sesc în zonă sunt amurul, ca-

rasul şi crapul.

Lacul Barai

Lacul este situat la 25 de 

kilometri distanţă de Cluj-Na-

poca, în satul Barai. Lacul es-

te privat şi are circa 2 de hec-

tare de luciu de apă. Taxa es-

te de 35 de lei/zi, iar specii-

le de peşti care se găsesc sunt 

crapul, carasul, şalăul, som-

nul şi fi tofagul.

Lacul Sucutard-Chiriş

Este situat la 50 kilometri 

de Cluj-Napoca. Tarifele sunt 

de 50 lei/zi şi 50 lei/noapte 

(sau 35 lei în sistem Catch & 

Release), 80 lei pentru 24 de 

ore, la care se adaugă taxă 

pentru cei care doresc să fo-

losească bărcuţele pentru mo-

mit. Peştii care se găsesc în 

zonă sunt crapul, şalăul, ca-

rasul şi ştiuca.

Weekend la pescuit, 
în județul Cluj
Weekend-ul se apropie şi clujenii caută locuri 
unde să îşi petreacă timpul liber cu cei dragi

Rezevația naturală Lacul Ştiucii

Lacul Gheorgheni

Lacul Căprioara

Climatologii avertizează 

că în luna august, 

canicula va dispărea trep-

tat şi vor începe vijeliile 

în toată ţara. De aseme-

nea, luna august 

nu va mai veni cu valuri 

mari de căldură.

„După furtuni, chiar da-

că mai cresc temperaturile, 

aşa cum arată lucrurile 

acum se pare că nu vom 

mai avea un val de căldu-

ră foarte puternic.

Dar lucrurile se pot schim-

ba foarte rapid, e bine să ur-

mărim toate actualizările, chiar 

dacă, aşa cum arată acum in-

formaţiile, luna august pare 

să fi e destul de liniştită din 

punct de vedere al tempera-

turilor foarte ridicate”, a ex-

plicat Roxana Bojariu, clima-

tolog, la Digi 24.

Ea a avertizat că şi în a-

ceastă lună, pe tot parcur-

sul acesteia, există şanse să 

avem parte de fenomene 

meteo extreme.

„Fenomenele extreme, pe 

durate mai scurte de timp, se 

pot întâmpla pe tot parcursul 

lunii august şi probabil că vi-

jelii vom mai avea, cu aceste 

intensifi cări de vânt, cu epi-

soade de grindină şi aceste 

ploi de vară, dar cu cantităţi, 

aţi văzut, care pot deveni foar-

te importante”, a mai spus 

Roxana Bojariu.

După caniculă, încep vijeliile
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Spectacolul „Shakespeare – 

Bach / Le Main du Temps”, 

cu Charlotte Rampling şi 

Sonia Wieder-Atherton, una 

dintre cele mai aşteptate 

reprezentaţii ale celei de-a 

XXVIII-a ediţii a Festivalului 

Internaţional de Teatru de la 

Sibiu, va avea loc în premie-

ră mondială în România. 

Biletele pentru acest specta-

col au fost puse în vânzare 

joi, 5 august.

Charlotte Rampling şi So-

nia Wieder-Atherton se vor 

întâlni cu publicul din Româ-

nia joi, 26 august, la ora 19:00, 

în Sala Mare a Teatrului Na-

ţional „Radu Stanca” din Si-

biu. O producţie Franţa – Ma-

rea Britanie, „Shakespeare – 

Bach / Le Main du Temps” 

aduce pe scenă sonete de Willi-

am Shakespeare, suite muzi-

cale de J. S. Bach, Charlotte 

Rampling – voce şi Sonia Wie-

der-Atherton – violoncel, „pen-

tru ca lumina unei întâlniri să 

strălucească în ritmul a două 

limbi, prin cântecul vocii lor”.

Charlotte Rampling, una 

dintre cele mai mari perso-

nalităţi din lumea teatrului 

şi a filmului mondial va pri-

mi anul acesta şi o stea pe 

Aleea Celebrităţilor din Si-

biu, în cadrul ceremoniei 

care va avea loc vineri, 27 

august, ora 18.00, în Sibiu, 

pe strada Cetăţii. De aseme-

nea, va fi prezentă la Gala 

Celebrităţilor, în aceeaşi zi, 

la ora 19.00, la Filarmonica 

de Stat din Sibiu, alături de 

celelalte personalităţi care 

primesc anul acesta o stea 

pe Alee: Denis O'Hare, Jan 

Lauwers, Israel Galvan, 

Akram Khan, Helmut Stür-

mer, Yoshi Oida.

Bilete şi abonamente 
pe sibfest.ro

Biletele pentru toate spec-

tacolele indoor şi online din 

cadrul FITS 2021, care se va 

desfăşura în perioada 20-29 

august 2021, cu tema „Con-

struim speranţa împreună / 

Building hope together”, sunt 

disponibile din acest moment 

pe site-ul www.sibfest.ro. Pre-

ţurile variază între 20 de lei 

şi 150 de lei, pentru reprezen-

taţii indoor, şi între 20 de lei 

şi 75 de lei pentru reprezen-

taţiile online.

Orice iubitor de teatru, de 

oriunde din lume, poate ur-

mări FITS 2021 online, cu tra-

duceri în limbile română şi 

engleză. Abonamentul pentru 

FITS online costă 500 lei şi 

oferă acces la peste 100 de 

spectacole, transmise în direct 

din sălile de spectacole şi din 

restul spaţiilor indoor unde 

au loc reprezentaţii cu public, 

precum şi reprezentaţii onli-

ne înregistrate.

Condiţii speciale de acces

Intrarea publicului la FITS 

2021 se va face cu respecta-

rea măsurilor sanitare impu-

se de pandemia de coronavi-

rus, iar capacitatea de ocupa-

re a sălilor de spectacole va 

fi  stabilită în funcţie de regle-

mentările în vigoare la data 

desfăşurării.

Accesul la evenimente-

le care sunt organizate în 

spaţii închise se va face în 

baza unui document de 

identitate, precum şi a pre-

zentării unuia dintre urmă-

toarele documente:

¤ dovadă oficială care ates-

t ă  vacc ina rea  an t i 

SARS-COV2 (minim 10 zi-

le de la finalizarea sche-

mei de vaccinare),

¤ test PCR negativ – efectuat 

cu cel mult 72 de ore înain-

tea evenimentului,

¤ dovadă a rezultatului ne-

gativ certificat de o unitate 

medicală a unui test anti-

gen rapid nu mai vechi de 

24 de ore înainte de începe-

rea evenimentului,

¤ dovadă medicală a fap-

tului că se află în perioa-

da cuprinsă între a 15-a zi 

şi a 90-a zi ulterioară con-

f i rmări i  infectăr i i  cu 

SARS-COV-2.

Pentru accesul în săli, 

organizatorii vor pune la 

dispoziţia spectatorilor bră-

ţări care să faciliteze tria-

jul epidemiologic rapid. 

Purtarea măştii de protec-

ţie în săli este obligatorie, 

în acest moment.

Charlotte Rampling şi Sonia Wieder-Atherton, 
la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Cei care merg la festivalul 

Electric Castle 

de la Bonţida au ocazia 

să ajungă la eveniment 

cu trenul. Un bilet 

din Cluj-Napoca 

costă puţin peste 4 lei.

„Alege să mergi la festiva-

lul Electric Castle cu CFR Că-

lători, de la Cluj Napoca la 

Bonţida cu doar 4,40 lei. În 

perioada 5-9 august 2021, mai 

multe trenuri ale CFR Călători 

vor avea programată o oprire 

suplimentară la Bonţida pen-

tru ca tu să ajungi rapid şi fă-

ră griji la festivalul tău prefe-

rat. Din toată ţara ajungi la 

Electric Castle cu CFR Călă-

tori”, se arată într-un comuni-

cat emis de CFR Călători.

Un bilet de tren pentru un 

adult de la Bucureşti Nord la 

Bonţida cu schimbare în 

Cluj-Napoca la tren InterRegio 

+ Regio Expres, clasa a 2-a 

este 90,05 lei. Pe distanţa Cluj 

Napoca – Bonţida, un bilet 

pentru un adult la clasa a 2-a 

este de 4,40 lei la tren Regio 

şi de 9,20 la tren Interregio.

De asemenea, elevii benefi -

ciază de gratuitate, iar studen-

ţii de 50% reducere la călăto-

ria în vagoanele clasa a 2-a.

Anul acesta, festivalul Elec-

tric Castle se va desfăşura în-

tre 6-15 august.

Porţile festivalului se deschid 

vineri, 6 august, la ora 12:00.

Intrare gratis sâmbătă, 
cu bicicleta

Asociaţia Someşul Culoar 

Verde-Albastru propune auto-

rităţilor amenajarea pistei de 

bicicletă metropolitane, de-a 

lungul Someşului. Astfel, în 

colaborare cu Electric Castle 

şi Clubul de Cicloturism Na-

poca, clujenii sunt invitaţi să 

testeze o porţiune din viito-

rul traseu de bicicletă şi să 

meargă la festival într-un mod 

sustenabil. În schimbul efor-

tului, clujenii primesc acces 

gratuit pentru 7 august la EC_

Special Bonţita şi acces gra-

tuit pentru o noapte la cam-

ping. Cortul şi accesoriile de 

camping nu sunt asigurate.

„Plecăm din Cluj sâmbătă 

dimineaţa în grupuri organiza-

te de maxim 30 de persoane, 

ne bucurăm de festival, peste 

noapte rămânem în camping, 

iar duminică ne întoarcem îm-

preună în Cluj, în grup organi-

zat. Pentru cei care vor să se 

întoarcă sâmbătă în Cluj exis-

tă mai multe variante de tren 

cu vagon pentru bicicletă.

Ghizii grupurilor vor fi  Ra-

du Mititean (Clubul de Ciclo-

turism Napoca), Marius Mo-

ga (Someş Delivery), Marius 

Mornea (Clujul Sustenabil).

Echipament obligatoriu:
¤ Trusă tehnică (cameră de 

schimb şi petece, pompă, tru-

să minimală de scule – mul-

titool, leviere pentru a da jos 

anvelopa)

¤ Pelerină de ploaie

¤ Cască obligatorie

¤ Mănuşi de bicicletă uşoare

¤ Cremă de protecţie solară

¤ Apă

¤ Lanternă frontală

¤ O trusă medicală minimă

Transport şi cu autobuzul, 
între Cluj şi Bonţida

Cei care nu înnoptează 

în Bonţida şi aleg varian-

ta urbană, de cazare în 

Cluj-Napoca, vor avea la 

dispoziţie autobuze ce vor 

circula non-stop, din 30 în 

30 de minute, cu staţia la 

Iulius Mall, contra unui 

bilet de 15 lei. Primul au-

tobuz către Bonţida va ple-

ca vineri, 6 august, la ora 

09:00, iar ultimul, dinspre 

Bonţida înspre Cluj-Napo-

ca, va pleca luni, la ora 

11:00.

Electric Castle ajunge 
şi în Cluj-Napoca

De pe 9 august, festiva-

lul se mută în Cluj-Napo-

ca, ceea ce va face eveni-

mentul mult mai accesibil 

pentru locuitorii din zonă. 

Arta va cuceri oraşul, trans-

formându-l într-un spaţiu 

al descoperirilor culturale. 

Sute de artişti, instalaţii 

new media spectaculoase, 

hub-uri creative şi master-

class-uri care aduc infor-

maţii utile şi inspiraţie de-

opotrivă – toate acestea 

sunt ingredientele unei 

aventuri urbane epice. Clu-

jul va prinde viaţă din ini-

ma lui, din Piaţa Unirii, şi 

până pe Dealul Cetăţuia, 

aşa încât fiecare zonă le-

gendară şi istorică să spu-

nă o poveste.

Transport nepoluant până la Electric Castle. 
Cât costă biletul la tren pentru festivalieri?
Festivalierii preocupaţi de transportul nepoluant au alternative pentru a ajunge la Bonţida. 
Cu trenul sau cu bicicleta, transportul ecologic este rapid și accesibil oricui.

Festivalierii preocupaţi de transportul nepoluant au alternative pentru a ajunge la Bonţida
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Comunitatea parohială 

din localitatea clujeană 

Geaca a aniversat sâmbă-

tă, 31 iulie 2021, 50 de ani 

de la sfi nţirea bisericii. 

Cu acest prilej, în mijlo-

cul credincioşilor s-a afl at 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului.

De la ora 10:00, în bise-

rica cu hramul „Adormirea 

Maicii Domnului”, Mitro-

politul Andrei a oficiat Sfân-

ta Liturghie, înconjurat de 

un sobor de clerici, printre 

care s-au aflat consilierul 

eparhial pe probleme de mi-

siune şi protocol, arhidia-

conul Claudiu Grama, pro-

topopul de Gherla, preotul 

Iulian Paul Isip, Protopopul 

de Huedin, Dan-Ionuţ Lu-

puţan, preotul paroh Ho-

rea-Niculae Baciu, precum 

şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice rânduite, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură intitulat 

„Domnul Hristos este Dom-

nul vieţii”. De asemenea, i-a 

felicitat pe credincioşi, alături 

de parohul şi primarul comu-

nităţii, pentru toate realizări-

le din parohie.

La finalul Sfintei Litur-

ghii, Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Andrei a Sfinţit noul 

Altar de vară şi a oficiat sluj-

ba parastasului pentru cti-

torul Bisericii, preotul Gri-

gore Beleanu, precum şi pen-

tru alţi ostenitori.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul Parohiei 

Geaca. La chinonic, cântă-

reaţa de muzică populară 

Ana Georgeta Balla a inter-

pretat mai multe pricesne.

Pentru întreaga activitate 

administrativă şi pastorală 

desfăşurată în parohia Gea-

ca, Mitropolitul Andrei l-a ri-

dicat pe preotul paroh, Ho-

rea Niculae Baciu, la rangul 

de iconom stavrofor.

Biserica Parohiei Geaca din 

protopopiatul Gherla a fost con-

struită între anii 1938-1956 poar-

tă hramul „Adormirea Maicii Dom-

nului”. Comunitatea este păstori-

tă de preotul Horea Baciu.

50 de ani de la sfințirea bisericii din Geaca, 
sărbătoriți în prezența Părintelui Mitropolit Andrei

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

a slujit în Duminica a 6-a 

după Rusalii, 1 august 

2021, în Parohia „Sfântul 

Proroc Ilie Tesviteanul” 

din Campia Turzii. Ierarhul 

a binecuvântat lucrările 

de înfrumuseţare aduse 

bisericii în ultimul an şi 

a ofi ciat Sfânta Liturghie.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul a rostit 

un cuvânt de învăţătură.

La fi nal, preotul paroh, pă-

rintele Raul Raţiu a fost hi-

rotesit iconom iar cei care au 

contribuit la înfrumuseţarea 

bisericii au primit diplome şi 

distincţii. Potrivit părintelui 

Raul Raţiu, pe langă slujirea 

liturgică, în Parohia Ortodo-

xă „Sfântul Proroc Ilie Tesvi-

teanul” din Câmpia Turzii se 

desfăşoară şi o serie de pro-

grame culturale şi cateheti-

ce, dar şi unele destinate în 

special tinerilor. Pe lângă aces-

tea, nu sunt omise faptele bu-

ne în plan social, parohia 

sprijinind familiile vulnera-

bile din comunitate.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de grupul vocal Syna-

vlia de la Academia de Muzi-

că „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca.

Ionuț Chifa

Parohia Câmpia Turzii V, binecuvântată 
de Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul

Sfântul Porfi rie Casocalivitul 

obişnuia să sublinieze o condi-

ţie importantă pentru a fi  sau a 

deveni ortodox – a avea sufl e-

tul poetic. Acest lucru înseam-

nă a participa la taina creaţiei 

şi a-L vedea în ea pe Dumne-

zeu ca într-o oglindă. Înseam-

nă a participa la bucuria lumii, 

dar şi la durerea ei. Înseamnă 

a identifi ca frumosul din lume, 

dar şi a încerca să o modelezi 

din perspectiva frumosului. Ori-

cum, „poet” , în sensul etimo-

logic al cuvântului desemnea-

ză pe cel care făureşte, cel care 

creează. Din perspectiva duhov-

nicească, poetul este cel care, 

mai întâi, se reconfi gurează in-

terior şi, în consecinţă, cel ca-

re, deşi trăieşte în afara lumii, 

îşi asumă viaţa lumii în toată 

mişcarea ei şi o „recreează” în 

sensul spiritualizării ei.

Sfântul Ioan Iacob, un om 

înzestrat cu o sensibilitate poe-

tică sporită, dublată de o viaţă 

spirituală intensă, rupe fărâmi-

turi din inima sa şi le transpu-

ne în poezii cu dimensiune ca-

tehetic-pastorală. Despre modul 

în care s-au născut, el însuşi ne 

spune, într-o scrisoare datată 10 

iunie 1954: „Mi-ar fi  cu nepu-

tinţă să alcătuiesc stihuri până 

nu simt adânc în inima mea ce-

ea ce scriu. Cuvintele stihurilor 

izbucnesc din inimă ca nişte 

scântei dintr-o cremene; dar as-

ta se întâmplă numai atunci 

când cremenea inimii este lovi-

tă de amnarul bucuriei sau al 

durerii, al mustrării pentru pă-

cate sau al recunoştinţei faţă de 

milostivul Dumnezeu. Ceea ce 

nu simt, nu pot cânta în ver-

suri, adică nu pot împleti cuvin-

te în stihuri care să mişte inima 

altora. Când scriu ceva mişcă-

tor simt o durere în inimă, ca şi 

cum stihurile ar fi  nişte fărâmi-

turi despicate din însăşi inima 

mea zdrobită, de aceea şi cu-

vintele curg însoţite de lacrimi 

uneori. Pentru asta adevăratele 

stihuri mişcă pe cititori aproa-

pe aşa cum a fost mişcată şi ini-

ma celui ce a scris”.

Sfântul Ioan (Ilie) Iacob se 

naşte la 23 iulie 1913, în satul 

Crăiniceni, comuna Horodiştea, 

din fostul judeţ Dorohoi, într-o 

familie de ţărani credincioşi, Ma-

xim şi Ecaterina, fi ind singurul 

copil la părinţi. Din botez pri-

meşte numele de Ilie. Când abia 

împlineşte şase luni, mama sa 

îşi dă sufl etul în mâinile Dom-

nului, rămânând în grija buni-

cii sale, Maria. După doi ani, 

moare şi tatăl său, în război, în 

toamna anului 1916. Primii ani 

de şcoală îi face în satul natal, 

apoi urmează gimnaziul la Lip-

cani-Hotin şi liceul la Cozme-

ni-Cernăuţi, fi ind cel mai bun 

elev din şcoală.

În vara anului 1932, cei apro-

piaţi doreau ca el să urmeze Fa-

cultatea de Teologie din Cernă-

uţi şi să devină preot. Doar că 

gândul său era acela de a deve-

ni monah. La scurtă vreme, pe 

când lucra la câmp, Ilie primeş-

te o descoperire. Aude un glas 

de sus, zicând: „mănăstire!” Ce-

rând binecuvântarea duhovni-

cului său, intră în obştea Mă-

năstirii Neamţ. Stareţul mănăs-

tirii, Episcopul Nicodim, îl pri-

meşte cu multă căldură şi îi rân-

duieşte ascultare la infi rmerie 

şi la biblioteca mănăstirii. Era 

foarte tăcut, ascultător şi sme-

rit. Între anii 1934-1935, face 

serviciul militar la Dorohoi ca 

infi rmier, având multă grijă de 

cei bolnavi. Un an mai târziu, 

rasoforul Ilie Iacob primeşte în-

gerescul chip din mâna episco-

pului Valerie Moglan, noul sta-

reţ al marii lavre, primind nu-

mele de Ioan. Dorind viaţă pust-

nicească şi arzând cu inima pen-

tru Hristos şi pentru Ţara Sfân-

tă, intră în obştea Mănăstirii 

Sfântul Sava din pustiul Iorda-

nului, unde se nevoieşte timp 

de zece ani, primind ascultarea 

de paraclisier, apoi de infi rmier 

al mănăstirii. Între anii 1939-1940 

sihastrul Ioan Iacob se nevoieş-

te împreună cu un ucenic ro-

mân într-o peşteră din pustiul 

Qumran, aproape de Marea 

Moartă. Aici îl cunoaşte pe mo-

nahul Ioanichie Pârâială, care îi 

rămâne ucenic credincios până 

la obştescul sfârşit. Între anii 

1940-1941, din cauza războiu-

lui, Cuviosul Ioan a stat cu mai 

mulţi călugări din Ţara Sfân-

tă într-un lagăr pe Muntele 

Măslinilor. Şase ani mai târ-

ziu este hirotonit diacon şi 

preot în biserica Sfântului Mor-

mânt de episcopul Irinarh, fi -

ind numit de Patriarhia Ro-

mână egumen la Schitul ro-

mânesc Sfântul Ioan Botezăto-

rul de pe Valea Iordanului. În 

luna noiembrie 1952, împreu-

nă cu ucenicul său Ioanichie, 

intră în obştea Mănăstirii Sfân-

tul Gheorghe Hozevitul din pus-

tiul Hozeva. Iar un an mai târ-

ziu se retrage cu ucenicul său 

la o peşteră din apropiere, nu-

mită Chilia Sfi ntei Ana, unde se 

va nevoi timp de şapte ani.

În vara anului 1960, pe 5 au-

gust, trece la Domnul la vârsta 

de numai 47 de ani. Douăzeci 

de ani mai târziu, trupul său a 

fost afl at nestricat de vreme, răs-

pândind bună mireasmă, semn 

că Dumnezeu l-a proslăvit în 

ceata sfi nţilor pentru sfi nţenia 

vieţii sale pământeşti. Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne l-a trecut în rândul sfi n-

ţilor în iunie 1992, cu data de 

prăznuire 5 august, ziua mută-

rii lui la cele veşnice, iar Patri-

arhia Ierusalimului va recunoaş-

te această canonizare la începu-

tul anului 2016.

Întreaga sa operă, formată 

din versuri, proză, scrisori, cu-

legeri din Sfi nţi Părinţi, tradu-

ceri, reface drumul invers al o-

mului căzut – din Ierihon că-

tre Ierusalim sau Sion, descri-

ind simbolic, dar totuşi prac-

tic, taina pocăinţei. În mod spe-

cial versurile sale descriu plân-
sul omului nostalgic după pa-

radisul pierdut. Paradoxul vie-

ţii monahale este extrem de 

limpede exprimat în viaţa şi 

scrierile Sfântului Ioan – deşi 

retras din lume, cântă durerea 

lumii, pe de-o parte, iar, pe de 

altă parte, propune o cale de 

regăsire interioară şi de întâl-

nire cu Dumnezeu. Cu precă-

dere versurile sale capătă va-

lenţe pedagogice. De altfel a-

ceasta este dimensiunea esen-

ţială a operei sale – Sfântul Ioan 

Iacob scrie de dragul celor ca-

re au nevoie de îndrumare.

Vom încerca să identifi căm 

trei momente simbolice, aşa cum 

le sugerează Sfântul Ioan Iacob 

în versurile sale. În primul rând, 

acesta insistă mereu pe conşti-

inţa că, fără de Dumnezeu, o-

mul are o valoare inferioară, ori-

cum mult mai neînsemnată de-

cât cea la care a fost chemat: 

„Ce sunt eu fără de Domnul?/ 

Sunt un praf de oase reci…/ Fă-

ră darul Sfi ntei Troiţe,/ Eu sunt 

vierme stricător,/ Căci, trăind 

fără lumină,/ Fără de nădejde 

mor!” (Fără El) Era un om al 

timpului şi înţelegea că defi ni-

rea omului fără a-L lua în cal-

cul pe Dumnezeu venea dintr-o 

perspectivă strict materialistă a-

supra lumii şi omului, specifi -

că vremurilor sale. Încrederea 

maximă în posibilităţile de ma-

nifestare ale tehnicii o socotea 

drept o fugă după himere şi o 

anulare a sensului primordial al 

omului – aceea de a fi  o fi inţă 

duhovnicească. Citez două stro-

fe din poemul „Odinioară şi 

acum”: „Toată străduinţa lumii 

/Este spre a dovedi /Că: „Ma-

teria e totul,/ Duhul n-are un-

de fi ”!/ Cât de mult se mai în-

şeală/ Cel numit „Cuvântător”/ 

Care cearcă numai „fi rea”/ Ne-

ştiind pe „Făcător”!”

În continuare, conştiinţa ni-

micniciei este baza de pe care se 

porneşte în calea pocăinţei, o 

lucrare permanentă a omului ca-

re îl face să experieze în arvună 

Împărăţia lui Dumnezeu ca „de-

ja”, dar şi ca „nu încă”, deplin 

întâmplându-se după trecerea în 

veşnicie. În poemul „Diagnoză 

sufl etească”, într-un limbaj ex-

trem de simplu şi de accesibil, 

dezvoltă această lucrare asceti-

că, atingând câteva etape esen-

ţiale în acest demers: atenţia la 

propriile păcate (cunoaşterea de 

sine) – „Dacă mintea noastră ui-

tă/ „Cunoştinţa cea de sine”,/ 

Zboară gândul totdeauna/ La pă-

catele streine”; urmată de pome-

nirea morţii, ca sursă a nepăcă-

tuirii – „Iar la „pomenirea mor-

ţii”/ Dacă nu suntem deprinşi,/ 

Ne luptăm cu grija vieţii/ Şi me-

reu suntem învinşi”; nevoinţa 

rugăciunii, fără de care omul nu 

poate să progreseze – „Când lă-

săm de bună voie/ Rânduiala 

rugăciunii,/ Prinde mare îndrăz-

neală/ Viermele deşertăciunii”; 

atenţia ca asceza să fi e susţinu-

tă de înfrânare şi post, evitând 

orice exces –„Băutura şi mânca-

rea/ Folosind cu lăcomie/ Va ve-

ni pe capul nostru/ Pacostea de 

trândăvie”; evitarea clevetirii şi 

a judecăţii aproapelui, următo-

rul pas necesar – „De năravul 

clevetirii/ Dacă nu ne dezbă-

răm,/ Cu înşelăciunea minţii/ 

Mai pe urmă ne legăm”; la toa-

te acestea se adaugă postul sim-

ţurilor exterioare, care secondea-

ză şi întăresc postul de bucate – 

„Iar auzul şi vederea/ Dacă nu 

le stăpânim,/ Mare pagubă la 

sufl et/ Totdeauna suferim”; în 

cele din urmă, mai este nevoie 

de o spovedanie sinceră, pentru 

a evita dezvoltarea ulterioară a 

păcatelor în patimi, după mode-

lul teologiei ascetice clasice – 

„Când năravul rău cloceşte,/ (Ne-

fi ind mărturisit),/ Scoate puişori 

de patimi/ Care rod necontenit”.

Pe lângă osteneala omului, 

în urcuşul său spre Cer, mai a-

re nevoie de adierea harului, 
pe care o primeşte de sus: 

„Şi-odată cu Lumina Sfântă/ 

Când vei trimite-o la Mormânt/ 

Stropeşte inima mea frântă/ Cu 

roua Duhului Tău Sfânt” (Do-

rul Sfânt).

La capătul drumului stă întâl-
nirea cu Domnul în Împărăţia Lui. 

Aici se poate identifi ca şi dorinţa 

sa ca toţi, dar, în mod special cei 

din neamul său, să pornească pe 

drumul pocăinţei, bătătorit şi va-

lidat de înaintaşii săi, şi să ajungă 

la fericirea pe care Domnul a pro-

mis-o: „Având credinţa neclinti-

tă,/ Tu vei ajunge negreşit,/ (Pe 

calea neprimejduită)/ La „Ţărmul” 

cel prea mult dorit./ Urmează deci 

pe calea dreaptă/ Strămoşilor ce-

lor iubiţi;/ Căci, iată, duhul lor 

te-aşteaptă/ În „Ţara celor Feri-

ciţi”./ Mereu se roagă pentru tine/ 

La Milostivul Dumnezeu/ Să fi i 

părtaş cu ei la „bine”/ Smerite su-

fl ete al meu”. Acesta poate fi  şi 

testamentul pentru neamul său 

– nu părăsiţi credinţa neclintită, 

care ne conduce la „ţărmul” pro-

mis de Domnul şi atât de jinduit 

de om – pecetluit de cele două 

sentimente specifi ce omului du-

hovnicesc – durerea şi dragostea 

pentru lumea întreagă. Sfântul 

Ioan Iacob este poetul lui Hristos, 

dar şi poetul neamului său!

Sfântul Ioan Iacob de la Neamț și sensibilitatea duhovnicească
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Berbec
Ești foarte implicat în activitățile 
tale. Chiar dacă vorbim despre iu-
bire sau muncă, lupți din greu ca 
totul să fi e perfect. Este posibil să 
planifi ci totul pentru a avea o 
vacanță liniștită sau vrei să clarifi ci 
o situație importantă din viața ta 
pentru a respira ușurat.  
Sănătatea va fi  bună. Te vei con-
centra pe alimentație și vei căuta 
să păstrezi un echilibru.

Taur
Ești solicitat de familie. Va trebui 
să te exprimi clar și frumos pentru 
a menține relația bună cu mem-
brii acesteia. Este timpul să te faci 
înțeles și să te ocupi cu adevărat 
de cei dragi. Un membru al fami-
liei te poate solicita mai mult în 
perioada următoare. Ești foarte 
hotărât să faci față oricăror provo-
cări. Vei dori să ai parte de mai 
mult confort în casa ta pentru că 
nu ai chef de muncă.  

Gemeni
Euforia și încântarea ating cote 
maxime! Poți exagera puțin în a-
ceastă săptămână. Ai destulă 
forță să reușești ceea ce ți-ai pro-
pus, doar că depui un efort con-
siderabil mai mare în prima par-
te a săptămânii. Încearcă să ră-
mâi constant și fi i onest cu 
ceilalți. Nu-ți asuma mai mult de-
cât poți duce. Te poți distra foar-
te bine și vei căuta să te detașezi 
de orice problemă! 

Rac
Depășeste orice neînțelegere care 
te menține într-o energie stag-
nantă. Acceptă că viața este ciclică 
și uneori poți fi  sus, alteori jos.  
Va trebui să accepți anumite 
condiții care te provoacă să evolu-
ezi. Te poți simți mai indiferent 
față de  ceilalți. Orice ar fi  acum în 
viața ta, renunță la control. 
Folosește-ți creativitatea pentru a 
te reconecta la sine.

Leu
Vei fi  ajutat fi nanciar! Abilitățile ta-
le oratorice îți vor aduce mult suc-
ces. A venit timpul să acționezi cu 
fermitate pentru că ești susținut 
astral. Cineva te va ajuta cu o su-
mă de bani sau talentele tale îți 
vor aduce rezultate suplimentare. 
Pune-ți în aplicare planurile pentru 
că ești binecuvântat cu o reușită în 
plan social. Poți fi  convingător.

Fecioară
Te gândești mult la iubire. 
Dragostea te face cel mai fericit 
acum și este posibil să te în-
trebi dacă merită să mai lupți 
pentru cineva anume. Mesajul 
astrelor este simplu - există ce-
va mai bun. Nu te strofoca pen-
tru cei care nu merită. În reali-
tate există ceva mai bun care 
încă nu se vede. Valabil și la al-
te dorințe care te deconcentrea-
ză în această perioadă. Ai mai 
multă grijă de psihicul tău și re-
laxează-te! 

Balanţă
Vei fi  mulțumit de tine pentru că 
obții rezultate satisfăcătoare. Nu 
lua în seamnă persoanele răuvoi-
toare. Cineva e invidios pe tine în 
mod cert. Poate fi  deranjat de 
reușitele tale, dar nu te demorali-
za. Discută cu prietenii tăi mai mult 
sau cu cei ce fac parte din comuni-
tatea ta. Ești înțeles și protejat.  

Scorpion
Ai parte de recunoaștere. Cariera 
este centrul atenției tale. Poți 
avea parte de ceva dispute la lo-
cul de muncă. Din păcate, nu 
suntem toți la fel și va trebui să 
accepți acest adevăr. Dacă îți 
cauți de lucru, încearcă și altă va-
riantă. Poți avea două oferte. 
Vezi atât avantajele, cât și deza-
vantajele, înainte să semnezi ce-
va. Posibile călătorii.  

Săgetător
Nu este cea mai norocoasă peri-
oadă din viața ta. Totuși, ai 
capacități extraordinare de lider și 
poți avea rezultate grozave în ca-
rieră, dacă te faci plăcut. Cearta 
poate apărea mai des în această 
săptămână. O femeie îți poate 
aduce probleme. Încearcă să re-
zolvi amiabil. Vei fi  în centrul 
atenției mult mai ușor.

Capricorn
Ai un discernămât extraordi-
nar. Vei lua decizii logice și să-
nătoase. Te poți baza pe tine. 
Ai încredere în calculele tale. 
Ceea ce gândești acum este 

bine . Nu vei accepta compro-
misuri. Totuși, dacă apar 
dificultăți, înțelege că aceasta 
este intervenția divină. Chiar 
dacă pare greu să înțelegem 
uneori de ce trebuie să trecem 
printr-o situație mai complica-
tă, este necesar. Ai încredere 
în destinul tău.  

Vărsător
Iubește-te pe tine însuți, dacă vrei 
să fi i iubit înapoi. Viața este o 
oglindă, iar tu știi cel mai bine 
acest lucru. Ocupă-te și de tine. 
Clarifi că ceea ce este prioritar în 
această perioadă. Poți discuta lu-
cruri importante. În cele din ur-
mă, stabilitatea și ritmul acestei 
săptămâni este în favoarea ta. Nu 
te demoraliza atât de ușor. Vei 
avea o baza solidă sau un angaja-
ment cu cineva. Te vei simți în 
siguranță, chiar dacă vei avea și 
câteva cheltuieli mai mari.  

Peşti
Ești nemulțumit de situația ta fi -
nanciară! De aceea, te vei alege 
pe tine în orice situație, chiar da-
că ești atașat emoțional de un 
job sau de o anumită idee. Până 
la urmă, vei renunța la planul 
inițial. Caută ceva satisfăcător, 
deoarece ceea ce ai acum nu îți 
este sufi cient. Poți avea o ofertă 
mai bună sau o creștere fi nancia-
ră, dacă profi ți de șansele care îți 
apar în cale. Mai ai puțin și vei 
reuși să fi i împlinit. Eliberează-te 
de datorii sau de ceea pare a fi  o 
povară acum.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziţionez 
cu credit ipotecar. Tel. 
0743-090771. (17.20)

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

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

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 28.500 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-302177.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

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

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. 18100 mp, 
la 3.5 km de intrarea în Turda 
dinspre Cluj, vis-à-vis de Pensiu-
nea Sfânta Sava, front 280 m di-
rect la șoseaua europeană E60, 
teren plan, compact, amplasa-
ment foarte bun pentru construc-

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.

ţii hale, benzinărie, depozit, cu-
rent electric, carte funciară, preţ 5 
euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(4.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie pe termen lung 
apartament cu 1 cameră, zona 
Pritax, cart. Mănăștur. Preţul 
pieţei, negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Padin, cart. Mănăș-
tur, et. 7/10, termopan, balcon 
închis, C.T., mobilat, contorizat, 
ușă metal, zonă liniștită, preţ ne-
gociabil, aproape de mijloacele 
de transport în comun 24B, 9, 
52, disponibil pe termen lung. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (4.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

Executăm țiglă metalică, 
burlane, jgheaburi, orice 

reparații, dulgherie, terase.
REDUCERE 15% 

pentru pensionari!

Tel. 0753-967492 
sau 0751-622195 - ȘTEFAN. 

(2.20)

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

Executăm țiglă metalică,
orice tip de tablă, 

dulgherie, terase, pavaje, 
zugrăvit.

REDUCERE 15% pentru 
pensionari!

Tel.0720-680854. 
(2.20)

¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. De-
talii la telefon 0773-954274.

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

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

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

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (29.30)

AUTO/MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricaţie 2012, 
170000 km/bord, culoare viși-
nie, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ 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 far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la nr. de tel. 
0740-823056.

Vând Ford FUSION - 
motor 1600 benzină, euro 

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

geamuri electrice, 
inchidere centralizată, 

radio. 
Este echipată cu roți de 

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

km 193.400. 
Pret 2100 euro negociabil. 

Telefon 0748-042003.

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

ELECTRO

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

¤ 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.

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut foarte 
veche SINGER, cap de sfi nx, în 
stare bună de funcţionare. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-701709 
sau 0727-815927. (1.7)

¤ Vând frigider WHIRLPOOL, 
nou. Tel. 0745-701709, 
0727-875927. (1.7)

¤ Vând 3 sobe de teracotă, culoa-
re maro. Informaţii la tel. 
0745-300323, 0264-424005. 
(4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0759-660846. (4.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând dulap de haine cu 2 uși. 
Informaţii suplimentare la 
0745-701709 sau 0727-815927. 
(1.7)

¤ Vând mobilă de dormitor din 
furnic nuc, vechi, dulap cu 3 uși, 
pat dublu, noptieră, oglindă. Se 
vând și separat. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0745-701709 sau 0727-815927. 
(1.7)

¤ Vând mobilă de bucătărie ve-
che, bufet cu vitrină, masă cu 4 
scaune. Tel. 0745-701709, 
0727-875927. (1.7)

¤ Vând masă extensibilă pentru 
sufragerie cu 4 scaune tapiţate și 
măsuţă pentru TV. Tel. 
0745-701709, 0727-875927. 
(1.7)

¤ Vând canapea de 2 persoa-
ne, extensibilă, în stare bună, 
preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0759-660846. 
(4.7)

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, cu-
loare vișinie, pat lemn masiv cu 
ladă, culoare albă, dim. 90 x 
2000 și saltea spumă, stare 
foarte bună, aproape noi, preţ 

negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0740-399822. (4.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON și o măsuţă. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând dulap din lemn masiv cu 
furnir nuc. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ 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 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
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 wen-
ge cu stejar auriu, stare impeca-
bilă, preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

MEDICALE

¤ Vând orteză de genunchi mobi-
lă Thermo-Med, cu suport paletar, 
articulaţie policentrică, cu regla-
rea fl exiei și extensiei, fi xare vel-
cro, deschisă sus, albastră. Produ-
sa în Spania, preţ 350 RON. Infor-
maţii la telefon 0761-682344. 
(2.7)

DONAȚII

¤ URGENT! Donez fân (de grădi-
nă). Pentru alte informații sunați 
la tel. 0721-356827.

DIVERSE

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o 
singură dată, foarte frumoasă. 
Preţ avantajos. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0745-265436.

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

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

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)

¤ Bio! Vând caș, telemea și ur-
dă de calitate excepţională. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0755-374272.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantităţi mai mari livrăm și 
acasă. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.

DONAŢII

¤ Donez recamier. Tel. 
0264-424005, 0745-300323. (7.7)

PIERDER

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
ți constatator statut al CHIS MA-
RIUS VALER Intreprindere Familia-
lă, C.U.I. 39013405, 
f12/175/20218. Se declară nule.
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¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
interesante 
ştiri din Cluj
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de 

alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

LUNI, 9 AUGUST 2021
Localitatea: Dej
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Siret;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:00 – 16:00

MARŢI, 10 AUGUST 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Dâmboviţei între str. Trotușului și str. Ialomiţei;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o 
notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă. 
Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

06.08.2021

Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea 
învățământului preuniversitar din Comuna Salva, Județul 

Bistrița-Năsăud
Cod SMIS 2014+ 145148

COMUNA SALVA în calitate de Benefi ciar, implementează începând cu data de 
09.07.2021 proiectul cu titlul „Achiziția de echipamente școlare pentru susținerea 
învățământului preuniversitar din Comuna Salva, Județul Bistrița-Năsăud” în baza 
contractului de fi nanțare nr. 146/233t/09.07.2021, încheiat cu Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor din Comuna 
Salva, Județul Bistrița-Năsăud la procesul de învățare în mediul on-line.

Rezultatele fi nale în urma implementării proiectului determinate de atingerea 
obiectivului general sunt:

• 206 tablete, 27 laptop-uri, 22 table interactive, 22 proiectoare, 22 camere 
web conferinta, 22 routere wireless achiziționate în vederea asigurării infrastructurii 
necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional în mediul 
on-line.

Valoarea totală a proiectului este de 770,486.45 lei.
Valoarea totală a fi nanțării nerambursabile este în sumă maximă de 722,658.32 

lei, formată din:
• Cofi nanțare din FEDR în sumă maximă de 626.795,48 lei, și
• Cofi nanțare din bugetul național în sumă maximă de 95.862,84 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării 
contractului de fi nantare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact
COMUNA SALVA

Sediu: Comuna Salva, str. Principala, nr. 152, județul Bistrița-Năsăud
Website: https://primariasalva.ro/
Reprezentant legal: Gheorghe Onul

Telefon: 0263361202
Fax: 0263361203

E-mail: primariasalva@yahoo.com

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA 
S.R.L., în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G.1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu pentru „PUD – extindere 
fabrică de plăci de gips-carton şi amenajări exterioare“, în 
municipiul Turda, strada Trăscăului, nr. 2, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului, strada Trăscăului, nr. 2, municipiul Turda, din 
data de 03.08.2021, între orele 08.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 20.08.2021, la A.P.M.Cluj, 
strada Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264/412.914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 08.00-14.

ANUNȚ DE MEDIU

CTP INVEST BUCHAREST S.R.L., cu sediul sat 
Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, tarla 76-78, 
clădirea B, parter, biroul 2, județul Ilfov, pentru proiectul 
„Unitate de depozitare şi producţie, spaţii administrative, 
spaţii tehnice, trotuare, drumuri şi platforme de circulaţie, 
casa poartă, bazin de retenţie, rezerva de apă, cameră 
pompe, grup electrogen, împrejmuire şi branşamente 
utilităţi“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat 
propus a fi  dezvoltat în județul Cluj, comuna Moldovenești, 
satul Bădeni, nr. FN, identifi cat cu CF nr. 53703, 50113, 
50114, Moldovenești.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj din Calea 
Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, 
în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13, 
precum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj. 

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. MAGNOLIA RESIDENCE S.R.L., cu sediul în 
Cluj Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, jud. Cluj, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
acordului de mediu pentru proiectul „Construire ansamblu 
cu funcţiuni mixte-locuinţe, spaţii comerciale la parter, 
împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi 
branşamente“, propus a fi  realizat în loc Baciu, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobatilor nr. 99 și la sediul SC MAGNOLIA RESIDENCE 
S.R.L., în zilele de luni-vineri între orele 9-13.

Observaţiile publicului se primesc între zilnic la sediul 
Agenţiei Pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele luni-vineri 
între orele 9-13.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, REM-GRUP 
SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii 
autorizatiei de mediu pentru obiectivele: CAEN 5510-Hoteluri 
si alte facilitati de cazare similare al REM-GRUP SRL din : 
Cluj-Napoca, strada Becas,  nr. 42, judetul Cluj  

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor Nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00.

0264.59.77.00
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Fără medalii 
la lupte
Sportiva română Andreea 
Beatrice Ana a fost învinsă 
prin superioritate tehnică 
(10-0) de Vanesa 
Kolodinskaia (Belarus), în op-
timile categoriei 53 kg a tur-
neului olimpic feminin de 
lupte libere, în cadrul 
Jocurilor Olimpice de la 
Tokyo, disputat joi la arena 
Makuhari Messe.
Andreea Ana, 20 ani, a în-
cercat să opună rezistenţă 
mult mai experimentatei sa-
le adversare, Vanesa 
Kolodisnkaia, dublă campi-
oană mondială și dublă cam-
pioană europeană, dar spor-
tiva din Belarus a finalizat o 
serie de atacuri și s-a distan-
ţat rapid la 2-0, 6-0, 8-0 și 
10-0, când arbitrul a oprit 
meciul, cu 12 secunde înain-
te de finalul primei reprize, 
și a acordat victoria prin su-
perioritate tehnică a luptă-
toarei din Belarus.
Andreea Ana, 20 ani, are în 
palmares două medalii de 
bronz la Europenele din 2019 și 
2021 la categoria 55 kg și alte 
două medalii de bronz la 
Mondialele U23 din 2018 și 
2019. Sportiva română s-a cali-
fi cat pentru prima oară la 
Jocurile Olimpice prin interme-
diul turneului preolimpic de la 
Sofi a, din luna mai.

Daniela Stanciu 
a ratat finala 
la sărituri
Sportiva română Daniela 
Stanciu a ratat, joi, calificarea 
în finala probei de săritură în 
înălţime, din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Tokyo, după 
ce s-a clasat pe locul 18 în 
concurs cu 1,90 m.
Daniela Stanciu, 33 ani, de la 
CSA Steaua, antrenată de 
Oana Pantelimon, a trecut 
din prima săritură la 1,82 m, 
1,86 m și 1,90 m, dar a ratat 
apoi de trei ori la 1,93 m. 
Atleta română are record per-
sonal de 1,96 m și cea mai 
bună perfomanţă din acest 
sezon a fost un 1,92 m.
Stanciu s-a clasat pe locul 9 
în grupa A și pe locul 18 în 
clasamentul general. Ultima 
calificată în finală a avut o 
săritură de 1,95 m.
În fi nala de la săritura în înălţi-
me au acces 14 sportive cu cele 
mai bune performanţe din cele 
două grupe.
Sistemul VAR introdus în preli-
minariile CM
Uniunea europeană de fotbal 
(UEFA) a anunţat joi că arbitra-
jul video (VAR) va fi  utilizat la 
toate meciurile din preliminarii-
le Cupei Mondiale din 2022 
programate în Europa, înce-
pând de luna viitoare, infor-
mează DPA.
Modul în care sistemul VAR a 
funcţionat în această vară la 
EURO 2020 a fost apreciat pe 
scară largă, iar UEFA speră că a-
ceste standarde vor fi  menţinute 
și în califi cările continentale 
pentru turneul fi nal din Qatar.
Spre deosebire de meciurile 
de la EURO 2020, unde arbi-
trajul video a funcţionat de 
la sediul UEFA aflat în 
Elveţia, la Nyon, în prelimi-
nariile Cupei Mondiale teh-
nologia va fi implementată 
chiar pe stadioanele care 
vor găzdui fiecare joc.

Pe scurt

Jucătoarea română 

de tenis Irina Maria Bara 

a fost învinsă de Kristina 

Kucova (Slovacia) 

cu 2-6, 7-6 (3), 7-6 (5), 

joi, în optimile de fi nală 

ale turneului Winners 

Open, primul turneu WTA 

de la Cluj-Napoca, 

dotat cu premii totale 

de 235.238 de dolari.

Kristina Kucova (31 ani, 

118 WTA), cap de serie nu-

mărul opt, a câştigat drama-

tic, la capătul unui meci epu-

izant de trei ore (3 h 04 min).

Bara (26 ani, 120 WTA) a 

câştigat clar primul set, cu 

6-2, dar l-a cedat pe al doilea 

în tiebreak la mare luptă. Foar-

te echilibrat a fost şi setul de-

cisiv, pe care Bara l-a pierdut 

tot în tiebreak, după ce a con-

dus la un moment dat cu 4-1.

Românca a făcut 4 duble 

greşeli, dar a avut şi 30 de 

winners şi 21 de erori nepro-

vocate. Kucova a încheiat cu 

5 duble greşeli, 34 de winners 

şi 29 de erori neforţate, Bara 

având la total un punct în 

plus, 116-115.

Bara a fost învinsă recent 

de jucătoarea slovacă (31 ani, 

118 WTA), cu 3-6, 7-5, 6-4 în 

optimi la Gdynia, după ce Iri-

na a avut 4-2 în decisiv.

Pentru evoluţia sa, Irina va 

primi un cec de 3.675 dolari 

şi 30 de puncte WTA.

Irina Bara, eliminată 
de la Winners Open

U-Banca Transilvania 

nu îl va avea în lotul din 

sezonul viitor pe Justin 

Edwards. Jucătorul cana-

dian a evoluat timp de o 

stagiune la Cluj-Napoca 

şi a reuşit să câştige titlul 

de campion în România.

Edwards a bifat 43 de me-

ciuri la U-Banca Transilvania 

şi s-a remarcat cu medii de 

11.8 puncte, 4.4 recuperări şi 

3.1 recuperări, cu un indice 

al efi cienţei de 13.9.

De-a lungul carierei, Jus-

tin a evoluat în Ungaria, Fran-

ţa, Italia sau Israel.

Edwards se alătură astfel 

lui Marquesse Wright, Dona-

tas Tarolis, Karlo Zganec, 

David Vida şi Dragoş Lungu 

pe lista plecărilor.

Din echipa care a cucerit 

titlul sezonul trecut au mai 

rămas la U-BT Patrick Ri-

chard, Nandor Kuti, Karel 

Guzman, Andrija Stipano-

vic, Ştefan Grasu, Modibo 

Diaby, David Lăpuşte.

U-BT i-a transferat în aceas-

tă vară pe Brandon Brown, Gior-

dan Watson, Morgan Hogue.

Cel mai important trans-

fer al echipei clujene în a-

ceastă vară este Stefan Bir-

cevic, cel care a a evoluat 

ultima dată la Bursaspor. 

În maioul alb-verde a înre-

gistrat medii de 8.0 punc-

te, 4.8 recuperări şi 0.7 pa-

se decisive.

CV-ul baschetbalistului sârb 

conţine mai multe prezenţe 

în naţionala ţării sale, alături 

de care, la Universiada din 

Shenzen (2011), Bircevic a cu-

cerit medalia de aur.

La seniori, noul jucător 

al Clujului are trei finale 

pierdute, cucerind medalia 

de argint la Jocurile Olim-

pice de la Rio de Janeiro 

(2016), dar şi în cadrul Cu-

pei Mondiale din Spania 

(2014) şi la Campionatul 

European din 2017.

UBT Cluj s-a despărţit 
de Justin Edwards

Tibi Demeter
redactia@monitorulcj.ro

Trupa antrenată 

de Marius Şumudică 

ar fi  vrut ca acest meci 

să fi e amânat în vederea 

meciului retur cu Young 

Boys Berna, dar varianta 

nu a fost luată în calcul 

cu adevărat în niciun 

moment de LPF.

Forma de moment sau obo-

seala sunt singurele lucruri ca-

re ar putea infl uenţa jocul celor 

de la CFR Cluj vineri, la Mio-

veni. De când a început noul 

sezon „feroviarii” evoluează o 

dată la trei sau patru zile, iar la 

mijlocul săptămânii au scăpat 

printre degete victoria cu Young 

Boys Berna, în Gruia.

CFR Cluj a condus 90 de mi-

nute, după ce Manea a deschis 

scorul în minutul 4, fi nalizând 

o centrarea a lui Deac. Ardele-

nii au făcut foarte devreme pa-

sul în spate. Au rezistat asaltu-

rilor elveţienilor, însă până în 

minutele de prelungire.

O lovitură liberă executată 

pe colţul portarului a fost res-

pinsă de Arlauskis în lateral, 

însă acolo se afl a Sierro, nou 

intrat la Young Boys. Mingea 

a ajuns în poarta lui Arla, scor 

fi nal 1-1.

Chipciu revine 
în lotul lui CFR Cluj

Alexandru Chipciu şi Ma-

rius Şumudică au susţinut o 

conferinţă de presă în care 

au vorbit despre ultima de-

cizie luată după incidentul 

în care mijlocaşul a fost im-

plicat, iar fotbalistul a ţinut 

să îşi ceară scuze în faţa an-

trenorului de la CFR.

Mai mult, Alexandru Chip-

ciu a explicat ce s-a întâmplat 

între el şi Otto Hindrich, por-

tarul în vârstă de 18 ani de la 

CFR Cluj şi a dezvăluit ce a 

discutat cu goalkeeper.

„Primul pas a fost făcut 

să-mi cer scuze, apoi am vor-

bit cu Mister. Avem o relaţie 

lungă, datorită dânsului am 

rămas în continuare aici. Nu 

pot să fi u decât mulţumit pen-

tru şansa oferită. Am vorbit 

cu Otto imediat după inci-

dent, nu a fost atât de grav. 

A fost o lipsă de respect. Nu 

sunt pe lista UEFA, o să fac 

deplasarea şi îi voi susţine 

din tribună”, a mai spus Ale-

xandru Chipciu.

CS Mioveni a produs 
o surpriză etapa trecută

CS Mioveni, condusă de 

pe banca tehnică de Alexan-

dru Pelici, a reuşit perfor-

manţa să promoveze în ur-

ma barajului de promovare. 

O surpriză pe măsură, ţi-

nând cont de diferenţele din-

tre echipele din primul eşa-

lon şi cele de la „matineu”.

Însă Pelici şi-a atins obiec-

tivul, a trecut în dublă man-

şă de Hermannstadt iar acum 

trebuie să se lupte pentru 

menţinerea în prima divi-

zie. Nu va fi uşor, iar lucrul 

acesta l-au înţeles şi cei de 

la Mioveni, după primele 

două etape.

Au fost două jocuri în ca-

re CS Mioveni a pierdut fără 

să reuşească să marcheze. O 

deplasare la Gaz Metan Me-

diaş, unde argeşenii au cedat 

cu 0-1, urmată de partida cu 

Rapid Bucureşti, de pe teren 

propriu, înfrângere cu 0-2.

A urmat deplasarea difi ci-

lă de la Sfântu Gheorghe. Con-

tra lui Sepsi, puţini se aştep-

tau ca CS Mioveni să scoată 

un punct, dar mai să câştige.

Dumitriu a marcat din pa-

sa lui Blănaru, în minutul 38. 

La scurt timp după revenirea 

de la cabine, Rusu a făcut 2-0, 

servit fi ind de Buziuc. Golul 

lui Sepsi a venit târziu, în mi-

nutul 90+1. CS Mioveni s-a 

întors de la Sfântu Gheorghe 

cu trei puncte neseprate şi a 

arătat, în urma evoluţiei, că 

poate fi  o surpriză.

CFR CLUJ JOACĂ ÎN DEPLASARE LA MIOVENI! 

Şumudică s-a împăcat cu Chipciu
CFR Cluj evoluează vineri, de la ora 21:30, în etapa a 4-a din Liga 1 pe terenul celor de la CS Mioveni

CFR Cluj se deplasează vineri pe terenul nou promovatei CS Mioveni în vederea meciului din etapa a 4-a
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