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Vaccinare fără programare 
din 8 mai, în toate centrele

Închiderea balcoanelor, doar 
cu acordul Comisiei de Estetică

Oamenii fără adăpost, 
vaccinați anti-COVID

Vaccinări fără programare din data de 8 mai în toate 
centrele din țară. Autoritățile au pregătit câteva 
reguli pentru bunul mers al lucrurilor.  Pagina 5

Închiderea balcoanelor ori izolarea termică realizată 
doar unor apartamente dintr-un bloc nu sunt permise 
clujenilor, decât cu aviz de la autorități.  Pagina 3

O asociație din Cluj, în colaborare cu administrația 
locală, va da startul unei campanii de vaccinare 
anti-COVID, pentru oamenii străzii.  Pagina 6

Cultura „renaște” la Cluj

Piațeta de pe Calea Mănăștur ar putea lăsa zeci de clujeni fără case
Modernizarea Căii Mănăștur și a zonelor adiacente „scoate la lumină” cazurile unor familii clujene afectate de exproprierile 
realizate în vederea realizării proiectului propus. Mai mulți proprietari ar putea să rămână fără case. Pagina 3

Sprijin pentru 
sectorul cultural.
Primăria Cluj-Napoca 
acordă finanțări 
nerambursabile 
de 9,5 milioane 
de lei pentru 
evenimente, în 2021. 
 Pagina 7
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Incendiu la o fabrică 
de hârtie din Dej

Un incendiu a izbucnit joi la o hală a u-
nei fabrici de hârtie din Dej, pentru lichi-
darea fl ăcărilor fi ind suplimentate forţele 
de intervenţie.

La faţa locului au intervenit trei autospe-
ciale cu apă şi spumă, care au fost supli-
mentate cu două autospeciale şi o platfor-
mă pentru intervenţii de la înălţimi.

„Incendiul este de mare amploare, este 
limitată extinderea acestuia prin intervenţia 
forţelor de la faţa locului. (...) Flăcările au 
fost stinse, se lucrează pentru desfacerea pa-
nourilor şi stingerea focarelor mocnite”, pre-
cizează ISU Cluj.

A fost prezent şi un echipaj SMURD, ca-
re, până în prezent, a consultat şase persoa-
ne cu suspiciuni de intoxicaţie cu fum sau 
arsuri uşoare.

„Niciuna dintre acestea nu a necesitat 
transport la spital sau investigaţii suplimen-
tare”, arată sursa citată. 
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

123 2.064 755 85 5 11

Situația epidemiologică în județul Cluj – 6 mai 2021
PUBLICITATE
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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

80/110C
Variabil

30/150C
Ploaie

TURDA
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HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE
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VALEA IERII
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9°/12° Înnorat

8°/11° Variabil

7°/11° Înnorat

8°/12° Variabil

4°/16° Variabil

3°/16° Variabil

3°/16° Înnorat

3°/16° Soare
6°/11° Înnorat

4°/7° Variabil

2°/9° Soare

2°/7° Variabil

1°/15° Variabil

-1°/13° Variabil

-1°/14° Soare

0°/13° Soare
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

7 mai

1918: România, fi ind separa-
tă de aliații din vest, este 
forțată să semneze tratatul de 
pace de la București cu 
Puterile Centrale.

1987:  A fost anunțată, ofi cial, 
extragerea primelor cantități 
de țiței din subsolul marin al 
platoului continental româ-
nesc al Marii Negre.

2007: Arheologii israelieni au 
descoperit mormântul lui Irod 
cel Mare la sud de Ierusalem.

8 mai

1852: Premiera comediei 
Chirița în provincie, de V. 
Alecsandri.

1970: Este lansat ultimul al-
bum al trupei Beatles Let It Be.

1972: A fost inaugurat 
Muzeul Național de Istorie a 
României.

9 mai

1960:  SUA au devenit primul 
stat care a legalizat pilula contra-
ceptivă.

1990: În Piața Universității, 
68 oameni au făcut greva 
foamei pentru susținerea 
punctului 8 al Proclamației 
de la Timișoara.
1994: Nelson Mandela a fost 
ales drept primul președinte de 
culoare al Africii de Sud.
2003: Vizita Prințului Charles 
al Marii Britanii, în România.
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Senatorul PSD de Cluj, 

Vasile Dîncu, a declarat 

într-o emisiune televizată că 

speră ca metroul din Cluj să 

fi e construit „în timpul vieţii 

noastre”, arătând însă că nu 

e obligatoriu ca municipiul 

Cluj-Napoca să construiască 

o magistrală poziţionată 

exclusiv sub pământ, ci 

poate fi  vorba şi de un tren 

metropolitan, cu porţiuni 

subterane pe traseu.

Liderul social-democrat 

susţine că un tren precum ce-

le ale germanilor, numite 

S-Bahn, ar fi  mai puţin costi-

sitoare şi mai efi ciente.

„Am crezut că este o fantas-

mă colectivă, metroul de la Cluj. 

Mă bucur pentru comunitatea 

noastră că va avea un metrou. 

Eu încă nu cred neapărat că 

vom avea metrou. Sper să avem 

un tren de suprafaţă, care poa-

te intra pe sub pământ dacă e 

cazul, dar nu are de trecut pe 

sub nici un deal. Sper că vom 

avea între Gilău şi Jucu un tren 

de suprafaţă, cum au nemţii 

S-Bahn-urile, care sunt de trei 

ori mai ieftine, şi cred că nu e 

nevoie neapărat de metrou. Dar 

dacă comunitatea noastră îţi 

proiectează că vrea să facă un 

metrou, sper să se facă. Sigur 

că va dura foarte mult acest pro-

iect. Eu nu ştiu cum se poate 

faza proiectul, acestea au me-

canisme de fazare, de a le tre-

ce peste termen. Să sperăm că 

vom avea metrou şi va fi  în tim-

pul vieţii noastre”, a spus Dîn-

cu, într-o emisiune la TVR Cluj.

Metroul din Cluj 
va avea 19 staţii

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a anunţat, în urmă 

cu o săptămână, că a fost depu-

să solicitarea de emitere a acor-

dului de mediu pentru proiectul 

metroului. Documentaţia cu pri-

vire la întregul proiect a fost pu-

blicată pe site-ul instituţiei, a-

ceasta cuprinzând inclusiv nu-

mele staţiilor de metrou. Con-

form documentelor, perioada de 

implementare a proiectului este 

de aproximativ 6 ani, urmând 

ca metroul să fi e fi nalizat com-

plet la fi nalul anului 2026. Se 

preconizează că investiţia va 

ajunge la aproximativ 1,3-1,5 mi-

liarde de euro fără TVA.

„Traseul liniei de metrou uşor 

începe din depoul suprateran afl at 

la vest de Floreşti. Primele trei 

staţii deservesc zone de locuinţe 

de densitate medie din Floreşti, 

iar apoi staţiile 4 şi 5 deservesc 

zone multifuncţionale într-o di-

namică dezvoltare, desfăşurate în 

jurul ancorelor viitorul spital re-

gional de urgenţă şi respectiv cen-

trul comercial Vivo. Staţiile 6, 7 

şi 8 deservesc cartierul Mănăştur 

(cea mai densă zonă de locuinţe 

din oraş), iar apoi linia urmează 

magistrala rutieră vest-est, traver-

sând centrul oraşului, până la Pia-

ţa Mărăşti.

De aici, o ramură a liniei 

continuă înspre zona industri-

ală Muncii, asigurând şi legă-

tura cu calea ferată şi viitorul 

serviciu de tren metropolitan, 

iar o altă ramură deserveşte 

cartierele Gheorgheni şi Sopor. 

Întreaga linie este în subteran, 

cu excepţia racordului de tran-

ziţie de lângă depou”, se arată 

în documentaţia pusă la dispo-

ziţie de municipalitate.

Care este semnifi caţia 
numelor staţiilor?

Astfel, metroul va avea în to-

tal 19 staţii, unele dintre ele a-

vând denumiri familiare majo-

rităţii clujenilor, fi ind „inspira-

te” după numele unor cartiere, 

pieţe sau bulevarde cunoscute. 

Altele însă, au primit nume mai 

„originale”, având ca „muză” 

de la tei, la drumeţii şi până la 

mobilitate durabilă ori dezvol-

tare imobiliară.

Clujenii se vor putea astfel 

plimba, cu pornire de la depou, 

prin „Ţara Moţilor”, spre „Să-

nătate” sau „Prietenie”. Vor avea 

apoi ocazia să facă un popas în 

„Natura Verde”, de unde vor 

putea adulmeca mirosul „Flori-

lor”, moment în care, vor des-

coperi şi „Armonia” din mireas-

ma lor. După ce se vor odihni 

în „Natura Verde”, clujenii vor 

putea porni pe drumul „Viito-

rului”, urmând să ajungă la ca-

păt de linie în… „Cosmos”.

În proiectul ce cuprinde re-

alizarea metroului din Cluj se 

găsesc detalii despre fi ecare sta-

ţie din cele 19, fi ind prezentate 

diferite aspecte legate de aces-

tea, printre care zona în care 

staţia va fi  amplasată, ce locuri 

va deservi, dar şi care este sem-

nifi caţia din spatele denumirii 

fi ecărei staţii.

Vasile Dîncu: „Să sperăm 
că vom avea metrou 
în timpul vieţii noastre”
Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a vorbit despre metroul 
pe care municipalitatea clujeană îl va construi în anii viitori

Snatorul PSD de Cluj, Vasile Dîncu, a declarat că speră ca metroul din Cluj să fi e construit „în timpul vieţii noastre”



vineri – duminică, 7 – 9 mai 2021 | monitorulcj.ro ADMINISTRAȚIE 3

Firma Supercom va înce-

pe din 1 iunie colectarea 

și transportul deșeurilor 

din loturile 2 și 3.Stațiile 

de transfer al deșeurilor 

din Gherla și Mihai 

Viteazu, predate operato-

rului de salubritate

 Joi, 6 mai 2021, a avut loc 

procesul de predare-primire 

către operatorul de salubrita-

te Supercom S.A. a stațiilor 

de transfer al deșeurilor din 

Gherla și Mihai Viteazu.

Cele două stații de trans-

fer deservesc Loturile 2 și 3 

adjudecate de câștigătorul 

licitației pentru colectarea și 

transportul deșeurilor, re-

spectiv 35 de UAT-uri din 

județ: Aluniș, Băișoara, Bo-

bâlna, Buza, Călărași, Cășeiu, 

Câmpia Turzii, Câțcău, Cea-

nu Mare, Chiuiești, Cornești, 

Cuzdrioara, Dej, Fizeșu Gher-

lii, Iara, Iclod, Jichișu de Jos, 

Luna, Mica, Mihai Viteazu, 

Mintiu Gherlii, Moldovenești, 

Petreștii de Jos, Ploscoș, Re-

cea-Cristur, Săndulești, 

Sânmărtin, Sic, Tritenii de 

Jos, Turda, Țaga, Unguraș, 

Vad, Valea Ierii și Viișoara.

„Odată cu predarea către 

operator și darea în exploa-

tare a celor două stații de 

transfer, la care se va adău-

ga, cât de curând, și cea de-

a treia, de la Huedin, colec-

tarea și transportul deșeurilor 

din județ intră într-o cu to-

tul altă etapă, una modernă 

și mult mai benefi că pentru 

mediul înconjurător”, a de-

clarat Alin Tișe, președintele 

Consiliului Județean Cluj.

Infrastructura stațiilor es-

te formată din drumuri de 

acces, construcții civile, 

rețele de apă și canalizare 

pluvială, racorduri electrice 

și branșamente, cântare ru-

tiere, bazine de colectare a 

apelor uzate, etc. Tot cu 

acest prilej au fost predate 

ș i  e c h i p a m e n t e l e 

achiziționate de Consiliul 

Județean, necesare exploa-

tării celor două platforme: 

camioane de transport, con-

tainere și prescontainere.

„Începând din 1 iunie a.c. 

va demara efectiv colectarea 

și transportul de către noul 

operator al deșeurilor din ce-

le 35 de UAT-uri. Programul 

de colectare va fi , în primă 

fază, același cu cel al vechi-

lor operatori, acesta urmând 

a fi  modifi cat ulterior, în 

funcție de necesitățile 

populației și ale agenților eco-

nomici din zonă”, a adăugat 

Marius Mînzat, vicepreședinte 

al Consiliului Județean Cluj 

și președinte al ADI Eco-Me-

tropolitan Cluj.

Rolul stațiilor de transfer 

este de a compacta deșeurile 

în vederea reducerii volumu-

lui acestora, operațiune pre-

mergătoare transferului că-

tre CMID, pentru selectare 

și depozitare.

Supercom preia stațiile de transfer 
al deșeurilor din Gherla și Mihai Viteazu

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc, a decla-

rat joi că orice modifi care 

făcută la apartamentele 

proprii necesită avizul 

Primăriei, amenajările tre-

buind să fi e aprobate de 

Comisia de Estetică Urbană. 

Închiderea balcoanelor, ale-

gerea culorii geamurilor 

termopane ori izolarea ter-

mică realizată doar unor 

apartamente dintr-un bloc 

nu sunt permise clujenilor, 

fără a primi un aviz 

de la autorități.

Întrebat în cadrul unei 

intervenții la un post de radio 

local, dacă se va da o hotărâ-

re de Consiliu Local care să 

stabilească o „linie” comună 

pe care toți locuitorii de la bloc 

din Cluj-Napoca să o respecte 

atunci când realizează amena-

jări la propriile apartamente, 

primarul Emil Boc a explicat 

că acest gen de modifi cări sunt 

legale doar în urma primirii 

unui aviz de construire din 

partea Primăriei. Totodată, îna-

inte ca avizul să fi e acordat, 

modifi cările dorite de locatari 

sunt analizate de Comisia de 

Estetică Urbană, care hotărăște 

asupra amenajărilor.

Reabilitarea termică, 
permisă doar 
pentru întreg blocul

„Aceste modifi cări se fac 

doar cu autorizație. Cine face 

fără autorizație, are o proble-

mă, iar avizul trebuie să trea-

că de Comisia de Estetică Ur-

bană, comisie care se ocupă 

strict de aceste aspecte”, a spus 

Boc, joi, la un post de radio.

De asemenea, edilul a pre-

cizat că nici lucrările de rea-

bilitarea termică a doar câtor-

va apartamente dintr-un bloc 

nu sunt legale, în lipsa unui 

aviz. În situațiile de acest gen, 

deciziile sunt luate în cadrul 

asociației de proprietari.

 „Se vor investi foarte mulți 

bani de la Uniunea Europeană 

pentru reabilitarea termică a blo-

curilor din oraș, însă nu se apro-

bă modifi cări separate pe apar-

tament. Cei care fac fără 

autorizație vor suferi consecințe”, 

a adăugat edilul clujean.

Închiderea balcoanelor, doar 
cu acordul Comisiei de Estetică

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Procedura de consultare 

publică privind moderni-

zarea Căii Mănăștur și a 

zonelor adiacente „scoate 

la lumină” cazurile unor 

familii clujene afectate 

de exproprierile realizate 

în vederea realizării pro-

iectului propus. Mai mulți 

proprietari ar putea 

să rămână fără case.

 A început procedura de 

consultare publică privind pro-

iectul „Modernizare și dezvol-

tare circulație Calea Moților – 

Calea Mănăștur – str. Uzinei 

Electrice – str. Mărginașă”. A-

ceasta se va desfășura în pe-

rioada 5 – 19 mai, iar plânge-

rile celor care urmează să fi e 

expropriați în vederea reali-

zării proiectului de moderni-

zare a zonei au început deja 

să apară. Piațeta prevăzută în 

proiect ar putea afecta câteva 

familii, care sunt nevoite să 

renunțe la casele lor pentru 

construirea acesteia. Există 

nemulțumiri și în zonele în 

care se urmărește lărgirea ben-

zilor de circulație.

Zona reglementată prin 

PUZ cuprinde Calea Mănăş-

tur (tronsonul de la nr. 1 pâ-

nă la intersecţia cu str. Câm-

pului), Calea Moţilor (tronso-

nul de la nr.86 până la nr. 

147), str. Mărginaşă (tronso-

nul de la nr. 1 până la inter-

secţia cu str. B.P. Haşdeu), ar-

teră de legătură între Calea 

Moţilor şi str. Uzinei Electri-

ce, precum şi parcelele adia-

cente acestor străzi.

Pierderi suferite 
de proprietarii 
caselor din zonă

„Subsemnaţii, împreună cu 

cei doi copii şi nepoţii, locu-

im în cele două imobile de pe 

strada Moţilor nr. 118, ai că-

ror proprietari suntem. În ur-

ma comunicării primăriei, 

afl ăm că proprietăţile sunt am-

plasate în zona propusă pen-

tru spaţii de tip piaţetă şi că 

sunt propuse spre demolare/ 

expropriere. Având în vedere 

cele reiterate, spectrul demo-

lării/exproprierii planează a-

supra vieţii subsemnaţilor. De 

asemenea, imobilele nu stau 

în calea lărgirii străzilor. Ne 

opunem acestui plan.

La momentul actual, cre-

dem că ar fi  normal ca cea 

mai mare grijă a noastră le-

gată de domiciliu să fi e îngri-

jirea fl orilor, însă, în loc de a-

ceste preocupări fi rești la a-

ceastă vârstă, trebuie să ne 

ocupăm să ne facem bagaje-

le și să ne găsim un nou do-

miciliu. Acest lucru nu este 

normal, după ce am muncit 

o viață întreagă”, au arătat 

proprietarii imobilului, în vâr-

stă de peste 70 de ani.

Nu este singura plângere 

de acest gen, un alt imobil ca-

re ar urma să fi e demolat fi -

ind în proprietatea unei vă-

duve din Cluj-Napoca, care ar 

putea rămâne pe drumuri în 

urma exproprierii.

„Nu sunt de acord cu a-

ceastă soluție propusă deoa-

rece sunt o doamnă pensio-

nară, văduvă. Locuiesc aici 

din 1977, imobilul fi ind cum-

părat de soțul meu, decedat 

în prezent. Pentru cumpăra-

rea imobilului am investit anii 

tinereții mele, bani, timp și 

sufl et”, explică proprietara u-

nei case care stă în calea con-

struirii piațetei.

Locuitorii unei case de pe 

strada Mărginașă au invocat 

inclusiv motive morale lega-

te de tăierea unui liliac care 

are vârsta de aproximativ 100 

de ani și care reprezintă „unul 

din punctele de frumusețe ra-

ră a zonei, cu o valoare mo-

rală deosebită pentru fami-

lie”. Liliacul se afl ă pe pro-

prietatea locuitorilor, iar tă-

ierea acestuia ar trebui să fi e 

realizată pentru lărgirea dru-

mului din zonă.

Avantajele modernizării 
zonei, explicate 
de Emil Boc

Primarul Emil Boc a vor-

bit joi la un post de radio 

despre cum va arăta Calea 

Mănăștur și Calea Moților 

după modernizare. Sunt pre-

văzute câte cinci benzi de 

circulație, două piste de bi-

ciclete, dar și construirea u-

nei piațete publice, a infor-

mat edilul.

„Se lărgește Calea Mănăștur 

de la patru la cinci benzi, vor 

fi  chiar și două piste de bici-

clete, precum și o bandă dedi-

cată mijloacelor de transport 

în comun. Vom avea o piațetă 

în zona Platinia, care să dea 

posibilitatea oamenilor să se 

întrunească într-un spațiu pu-

blic. Avantajul este reprezen-

tat de banda dedicată trans-

portului în comun, asta este 

direcția în Cluj-Napoca - trans-

portul alternativ la mașină, 

pentru ca orașul să devină unul 

cât mai nepoluant”, a decla-

rat primarul Emil Boc, joi, la 

un post de radio local.

Suma la care se ridică 

investiția pentru moderniza-

rea zonei este de peste 54,3 

milioane de lei, aproape 50 

de proprietăți fi ind afectate de 

lucrările propuse în cadrul 

proiectului. Pentru expropri-

erile necesare proiectului de 

investiții s-au alocat de către 

Primăria Cluj-Napoca peste 9 

milioane de lei.

Viitoarea piațeta pe Calea Mănăștur 
ar putea lăsa zeci de clujeni fără case
Exproprierile pentru lucrările la Calea Mănăștur ar putea lăsa fără case mai multe familii. 
Proprietar: „Am investit anii tinereții mele, bani, timp și suflet”

Calea Mănăștur se lărgește de la patru la cinci benzi

Conform documentației puse la dispoziție de municipalita-
te, proiectul „Modernizare și dezvoltare circulație Calea 
Moților – Calea Mănăștur – str. Uzinei Electrice – str. 
Mărginașă” prevede următoarele investiții:

- Patru benzi de circulație pe Calea Mănăștur, cu o lățime de 
trei metri liniari, iar la intersecția cu strada Mărginașă se 
vor realiza cinci benzi de circulație;

- Trei benzi de circulație pe strada Mărginașă cu o lățime de 
2,90 ml;

- Patru benzi de circulație pe strada Oțetului cu o lățime de 
3 ml, iar la intersecția cu Calea Moților se vor realiza cinci 
benzi de circulație;

- Patru benzi de circulație pe tronsonul Calea Moților – între 
strada Mărginașă și strada Moldovei, cu o lățime de 3 ml;

- Trotuare pe ambele părți ale carosabilului cu lățimi între 2 
și 5 ml;

- Piste de biciclete în ambele sensuri pe Calea Mănăștur, 
Calea Moților și strada Oțetului cu o lățime de 2 ml.

Ce lucrări vor avea loc?



4 ACTUALITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică, 7 – 9 mai 2021

PUBLICITATE

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Hackerii de la Meowless 

sunt cei care au spart şi 

criptat site-ul cjcluj.ro, 

aceştia cerând bani pen-

tru deblocarea site-ului. 

Ei ameninţă că, în caz 

contrat, fi şierele şi baza 

de date ale site-ului vor fi  

expuse public. Pentru 

decriptare, hackerii cer o 

sută de dolari în monede 

virtuale bitcoin.

„Toate fişierele au fost 

encriptate şi un backup al 

site-ului a fost salvat. Da-

că vreţi ca baza de date şi 

fisierele site-ului să nu a-

jungă public pe internet, 

aveţi de plătit o sumă. Tri-

mite-ţi 100$ USD în bitco-

in la adresa următoare”, se 

arată pe site.

Amintim că, în iunie 2020, 

hackerii de la Pentaguard au 

spart site-ul Consiliului Ju-

deţean Cluj. Mai multe 

link-uri duceau spre pagina 

Pentaguard, organizaţie ca-

re susţine că promovează 

drepturile omului, toleranţa 

şi protejează drepturile lu-

crătorilor sexuali, şi al cărei 

slogan este „Sex work is 

work“. De asemenea, site-ul 

a mai fost spart şi în 2015, 

mai multe documente fi ind 

atunci şterse de hackeri.

Hackerii de la Meowless 

au spart anul trecut, în de-

cembrie, site-ul Poliţiei Lo-

cale Ploieşti, afişând mesa-

je anti-sistem.

Site-ul Consiliului Judeţean 

şi-a revenit joi în cursul orei 

16, fi ind din nou accesibil de 

către vizitatori, însă pentru 

doar o jumătate de oră. Ulte-

rior, site-ul Consiliului Jude-

ţean a fost din nou blocat, iar 

data aceasta, fotografi ei cu pi-

sica lăsată de hakerii de la 

Meowless „i s-a alăturat” şi 

faimosul personaj de desen 

animat, motanul Garfi eld.

CJ Cluj: Datele personale 
ale clujenilor 
nu sunt în pericol

Purtătorul de cuvânt al CJ 

Cluj, Alin Iuga, a explicat pen-

tru monitorulcj.ro că informa-

ticienii din cadrul instituţiei 

lucrează în aceste momente 

la recuperarea datelor.

„Într-adevăr, în cursul zi-

lei de astăzi, site-ul nostru 

a fost victima unui atac ci-

bernetic. În realitate, nu ne-

apărat site-ul a fost atacat, 

ci serverul care găzduieşte 

site-ul nostru şi care nu ţi-

ne de noi. Specialiştii noş-

tri au identificat deja vulne-

rabilitatea şi lucrează în a-

ceste momente să remedie-

ze situaţia . Noi sperăm ca, 

în cursul acestei zile, site-ul 

să redevină funcţional. Acum 

se desfăşoară procesul de 

recuperare a datelor. Avem 

o copie de rezervă a site-ului, 

totul este în regulă. Pentru 

un plus de siguranţă, chiar 

de astăzi o să mutăm găz-

duirea pe un alt server ca-

re are nişte condiţii de sigu-

ranţă mult mai bune.”

Întrebat dacă spargerea 

site-ului ridică problema ex-

punerii unor date personale 

a locuitorilor judeţului Cluj, 

reprezentantul consiliului ju-

deţean a răspuns: „În niciun 

caz, nu se pune problema de 

aşa ceva. E vorba doar de 

date cu caracter public, res-

pectăm legea GDPR (Gene-

ral Data Protection Regula-

tion, un regulament din le-

gislaţia UE privind protecţia 

datelor şi confi denţialitatea 

– n.red.) şi nu e vorba de 

aşa ceva. Fiind vorba de o 

infracţiune, noi o să sesizăm 

şi organele abilitate”.

„Pe viitor, am găsit soluţia 

pentru a evita situaţii simila-

re, adică vom transfera site-ul 

pe un server mult mai secu-

rizat. În niciun caz nu se pu-

ne problema să plătim hacke-

rii”, a mai spus Alin Iuga.

Hackerii au spart site-ul Consiliului Județean
Site-ul Consiliului Județean a fost spart joi, pentru a doua oară într-un singur an. 
Hackerii cer bani pentru decriptarea acestuia.

Hackerii de la Meowless sunt cei care au spart şi criptat site-ul cjcluj.ro, aceştia cerând bani pentru deblocarea site-ului

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj are o 

nouă parcare, afl ată în 

administrare proprie.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a anun-

ţat că de astăzi este posibi-

lă închirierea unor locuri de 

parcare în cadrul parcării 

auto gestionată de către re-

gie, independent de parca-

rea administrată de societa-

tea Goto Parking.

Parcarea dispune momen-

tan de un număr de 135 de 

locuri (cu planuri de extinde-

re pentru viitorul apropiat), 

fi ind situată în perimetrul ae-

roportuar, pe partea de Vest 

a Terminalelor Sosiri şi Ple-

cări. Accesul autovehiculelor 

în parcare se face din strada 

Traian Vuia.

Ce tarife are parcarea?
Tarif parcare auto lei/zile

 Tarif/zi: 25 lei;

Tarif/2 zile: 35 lei;

 Tarif/2 zile-7 zile: 80 lei;

 Tarif/7 zile-14 zile: 130 lei;

 Tarif/lună: 100 lei.

Abonament parcare se-
jur turistic
 Abonament parcare 8 zi-

le: 80 lei;

 Abonament parcare 15 zi-

le: 130 lei.

Abonament parcare pe 
termen lung
 Abonament 6 luni: 800 lei;

 Abonament 12 luni: 1.500 lei.

Detalii suplimentare pri-

vind eliberarea unui abo-

nament, pe office@air-

portcluj.ro sau marketing@
airportcluj.ro.

Aeroportul Cluj are o nouă parcare

Cinci comune din judeţul 

Cluj scapă de restricţiile 

de weekend. Circulaţia 

va fi  permisă până la ora 

22.00, iar magazinele 

rămân deschise 

până la ora 21.00.

Cinci comune din judeţul 

Cluj au înregistrat o scădere 

a ratei de infectare cu CO-

VID-19 sub 3,5 la mia de lo-

cuitori, ceea ce înseamnă că 

restricţiile de weekend nu mai 

sunt aplicabile în localităţi, 

începând de vineri.

Astfel, comunele cluje-

ne Ceanu-Mare (2.95), Iz-

voru Crişului (3.36), Jucu 

(2.42), Mihai-Viteazu (3.41) 

şi Sâncraiu (2.61) se vor bu-

cura începând cu acest we-

ekend de o relaxare a mă-

surilor. Magazinele şi tera-

sele nu se vor mai închide 

la ora 18:00, iar sălile de 

sport şi fitness vor putea 

funcţiona. De asemenea, 

circulaţia va fi permisă în 

timpul zilelor de weekend 

şi după ora 20.00.

Localităţile care depăşesc 

incidenţa de 4 cazuri la 1.000 

de locuitori, dar nu cea de 7,5 

la 1.000 de locuitori, intră în 

„scenariul de weekend”. Adi-

că, magazinele, terasele se vor 

închide de la ora 18:00, iar 

sălile de sport şi fi tness se vor 

închide de tot. Măsurile se 

aplică până când rata de in-

fectare coboară la 3,5 la 1.000 

de locuitori.

Circulaţia pe timp de 
noapte rămâne interzisă

Localităţile care depăşesc 

rata de incidenţă de 7,5 ca-

zuri la 1.000 de locuitori vor 

aplica restricţiile menţionate 

în paragraful anterior, în fi e-

care zi din săptămână. Re-

stricţiile respective sunt vala-

bile până când rata de infec-

tare coboară la 7 cazuri la 

1.000 de locuitori.

În localităţile în care rata 

de infectare este mai mică sau 

egală cu 1,5 cazuri la mia de 

locuitori, restaurantele şi ca-

fenelele pot funcţiona în in-

terior la o capacitate de 50%.

Măsurile naţionale cu pri-

vire la interzicerea circulaţi-

ei pe timp de noapte, pre-

cum şi obligativitatea purtă-

rii măştii de protecţie în toa-

te spaţiile închise rămân va-

labile, indiferent de rata de 

infectare de la nivelul loca-

lităţilor din ţară.

O localitate din Cluj 
scapă de restricţii

Rata de infectare cu CO-

VID-19 în comuna clujeană 

Cătina a scăzut la 1.18 ca-

zuri la mia de locuitori. Re-

staurantele şi cafenelele vor 

fi deschise până la ora 

22.00, fiind permise inclu-

siv spectacole în aer liber 

cu 300 de persoane.

Măsurile privind interzice-

rea circulaţiei pe timp de noap-

te, precum şi purtarea măştii 

de protecţie în spaţii închise 

rămân valabile în continuare.

Restaurantele şi cafenelele 

vor putea funcţiona în interi-

or în intervalul orar 6.00-22.00, 

însă fără a depăşi 50% din 

capacitatea maximă a spaţiu-

lui. Barurile, cluburile şi dis-

cotecile rămân în continuare 

închise în comună, iar sălile 

de jocuri de noroc pot func-

ţiona la cel mult 50% din ca-

pacitatea spaţiului.

Fără restricții suplimentare în weekend, 
în cinci comune din Cluj
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Dr. Alexandru Jianu 

Butnariu s-a stins 

din viaţă la vârsta 

de 94 de ani, după ce s-a 

dedicat zeci de ani şcolii 

medicale clujene.

Tragedia a avut loc în da-

ta de 2 mai. Doctorul a fost 

condus pe ultimul drum mier-

curi, 5 mai.

Moartea medicului clujean 

aduce doliu în familia medi-

cilor din municipiul Cluj-Na-

poca. Dr. Jianu Butnariu a 

avut un rol foarte important 

în dezvoltarea sistemului me-

dical clujean. El a înfi inţat şi 

condus vreme de peste 20 de 

ani Clinica Pediatrie III din 

municipiul Cluj-Napoca.

Din anul 1991, dr. Alexan-

dru Jianu Butnariu a tratat co-

pii bolnavi la cabinetul medi-

cal care îi poartă numele.

Dr. Jianu Butnariu, 
numit cetăţean 
de onoare al Clujului

În anul 1999, doctorul Ale-

xandru Jianu Butnariu a fost 

numit „cetăţean de onoare al 

municipiului Cluj-Napoca” 

pentru activitatea şi devota-

mentul său în funcţia de şef 

al Clinicii de Pediatrie III, dar 

şi în calitate de profesor uni-

versitar. Universitatea de Me-

dicină şi Farmacie „Iuliu Ha-

ţieganu” ne-a trimis, în me-

moria doctorului pediatru clu-

jean, câteva cuvinte şi infor-

maţii despre munca pe care 

acesta a prestat-o de-a lun-

gul vieţii sale.

Datorită efortului depus de 

dr. Jianu Butnariu, Clinica Pe-

diatrie III a fost creată, loc în 

care 17 serii de studenţi au 

efectuat stagii şi 20 de serii de 

medici pediatri au fost formaţi 

pentru a-i ajuta pe clujeni.

„Catedra şi Clinica Pedia-

trie III a fost înfi inţată în 1971 

în două din pavilioanele fos-

tei Clinici de Boli Infecţioa-

se. În perioada 1971-1991 cli-

nica a fost condusă de către 

Profesor Dr. Jianu Alexandru 

Butnariu. În această perioa-

dă clinică a funcţionat cu 90 

de paturi, serviciu de terapie 

intensivă, laborator, radiolo-

gie şi electrocardiografi e, ca-

re au servit asistenţa medi-

cală pediatrică şi ca bază de 

învăţământ medical univer-

sitar şi postuniversitar.

În cadrul clinicii a luat fi -

inţă „Centrul de depistare şi 

tratament al fenilcetonuriei” 

pentru 7 judeţe ale Transilva-

niei. În clinică au efectuat sta-

giu 17 serii de studenţi de la 

Facultatea de Medicină Gene-

rala şi au fost formate 20 de 

serii de medici specialişti pe-

diatri. Pentru învăţământul u-

niversitar şi postuniversitar au 

fost editate 9 cursuri şi mono-

grafi i. In 1971-1991 au fost efec-

tuate o serie de cercetări epi-

demiologice asupra infecţiilor 

cu virus hepatitic B şi HIV, hi-

potiroidism, hiperlipoproteine-

miilor şi profi laxia hipertensi-

unii arteriale, precum şi studii 

asupra unor boli cronice şi ca-

renţiale (rahitism, distrofi e).

Pentru activitatea prestată 

in funcţia de şef de clinică şi 

catedră Profesorul Dr. Jianu 

Butnariu a fost distins cu titlul 

de «Cetăţean de Onoare» al 

municipiului Cluj-Napoca”, a 

transmis pentru monitorulcj.ro, 

UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj.

Un om remarcabil 
şi un profesor deosebit

Conf. Dr. Dorin Farcău, fost 

student al medicului Jianu 

Butnariu, a mărturisit pentru 

monitorulcj.ro că acesta nu 

doar că a fost un om remar-

cabil, ci şi un didact deosebit 

şi un enciclopedist.

Fostul şef şi creatorul Cli-

nicii Pediatrie III a fost dedi-

cat trup şi sufl et muncii sale, 

pentru a salva copiii din Cluj, 

dar nu numai.

„A fost persoana care a în-

fi inţat Clinica Pediatrie III şi a 

dezvoltat un colectiv multidis-

ciplinar în această unitate me-

dicală de mare performanţă. 

A fost un medic cu un simţ 

clinic extraordinar care real-

mente a făcut foarte mult pen-

tru copiii din oraş, judeţ şi nu 

numai pentru că a fost o per-

sonalitate de referinţă în pedi-

atrie”, a declarat dr. Dorin Far-

cău pentru monitorulcj.ro.

„Cine nu îl cunoaşte 
nu a întâlnit 
încă un adevărat medic”

Pe lângă faptul că doctorul 

Jianu Butnariu a format ge-

neraţii de medici pediatri în 

Cluj-Napoca, el şi-a tratat pa-

cienţii şi cu multă tandreţe. 

Munca lui a fost recunoscută 

şi apreciată de mulţi părinţi 

clujeni care şi-au dus cu în-

credere copiii bolnavi la el 

pentru tratament.

Despre Alexandru Jianu 

Butnariu mai mulţi părinţi au 

spus că era un „medic extra-

ordinar de bun”, „un om de-

osebit”, iar celor care nu l-au 

cunoscut le-au spus că „nu 

au întâlnit încă un adevărat 

medic”. Doi părinţi şi-au po-

vestit experienţa cu medicul 

clujean, înainte ca acesta să 

se stingă din viaţă.

Un părinte a spus că doc-

torul a reuşit să-l ajute pe co-

pilul său în doar câteva zile. 

De fi ecare dată când copilul 

său mergea la doctorul But-

nariu, acesta îl aştepta cu bom-

boane şi nuci:

„Acest medic l-a tratat pe fi -

ul meu de la 3 anişori. Acum 

fi ul meu are 18 ani. Este un 

medic extraordinar şi fi ecare 

tratament care mi l-a recoman-

dat mi-a pus copilaşul pe pi-

cioare în câteva zile (...) mi-aş 

dori să fi e cât mai mulţi medici 

de competenţa dansului în Cluj. 

Oricum îi doresc multă, multă 

sănătate şi-i mulţumesc pentru 

toată răbdarea şi devotamen-

tul avut asupra sutelor de co-

pilaşi veniţi la dânsul. De fi e-

care dată oferea copilaşilor ve-

niţi la consultaţie bomboane şi 

nuci. O persoană deosebită şi 

un doctor minunat!”

O altă mamă a mărturisit 

că după ce l-a cunoscut pe 

doctorul Jianu Butnariu nu 

a mai fost stresată nicioda-

tă pentru că vreunul din co-

piii săi se îmbolnăveau: 

„Domnul dr. Butnariu mi-a 

tratat doi copii ani de zile. 

Cel mai grozav medic de un 

profesionalism desăvârşit. 

După ce l-am cunoscut n-am 

mai fost stresată niciodată 

că se îmbolnăvesc copiii şi 

ce-o să mă fac. Vorba copii-

lor mei: mergem la domnul 

doctor care vorbeşte frumos 

şi totul o să fi e bine. Avem 

încredere în tot ce ne spune, 

îl iubim şi îl respectăm.”

Dr. Jianu Butnariu, fost şef la Pediatrie III, 
a murit la vârsta de 94 de ani
Doliu în familia medicilor din Cluj-Napoca. Doctorul Jianu Butnariu a trecut la cele veşnice.

Dr. Jianu Butnariu a avut un rol foarte important în dezvoltarea sistemului medical clujean

Românii se vor putea vac-

cina fără programare 

din data de 8 mai 

în toate centrele din ţară. 

Autorităţile au pregătit 

câteva reguli pentru 

bunul mers al lucrurilor.

Vaccinarea fără programa-

re va începe din data de 8 

mai, iar persoanele peste 60 

de ani se vor imuniza pe tot 

parcursul zilei, în timp ce re-

stul categoriilor după ora 

14:00. Persoanele programa-

te vor avea prioritate însă în 

continuare la vaccinare, con-

form programărilor.

„Pentru a veni în sprijinul 

cetăţenilor români şi străini cu 

drept de şedere în România, 

Comitetul Naţional de Coor-

donare a Activităţilor privind 

Vaccinarea împotriva COVID-19 

extinde modalitatea de înscri-

ere la vaccinare, fără progra-

mare în platforma electronică. 

Astfel, din 8 mai, românii se 

pot vaccina fără programare”, 

transmite CNCAV.

Vaccinarea fără progra-

mare, din 8 mai. Prezenta-

re directă în centrele de 

vaccinare:

 În limita capacităţii centre-

lor şi a dozelor disponibile;

 Cu utilizarea bonurilor de 

ordine eliberate în centre;

 Pe tot parcursul programu-

lui centrului, pentru persoa-

nele de peste 60 de ani;

 După ora 14.00, pentru 

populaţia generală, cu vâr-

sta sub 60 ani.

„Menţionăm că persoane-

le care optează pentru aceas-

tă modalitate extinsă de în-

scriere în procesul de imuni-

zare vor fi  înregistrate direct 

în Registrul Electronic Naţi-

onal al Vaccinărilor (RENV) 

şi vor primi adeverinţa de 

vaccinare, conform procedu-

rilor”, se arată în comunica-

tul CNCAV.

Pentru ca ritmul de vacci-

nare să fi e accelerat, în peri-

oada 4 – 11 mai, în şapte spi-

tale militare din Bucureşti, 

Braşov, Cluj, Constanţa, Cra-

iova, Iaşi şi Timişoara se des-

făşoară maratonul vaccinării, 

24 de ore din 24, astfel că o-

rice persoană care doreşte să 

se vaccineze se poate prezen-

ta direct în aceste centre, cu 

actul de identitate valabil, 

pentru imunizare cu vacci-

nul produs de compania Bi-

oNTech/Pfi zer.

Imunizare fără programare din 8 mai, 
în toate centrele de vaccinare

Numărul morţilor 

de COVID-19 a fost 

un subiect aprig dezbătut 

în ultimele luni, fi ind 

o problemă care a ajuns 

şi la Ioana Mihăilă, noul 

Ministru al Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, Ioana 

Mihăilă, a declarat miercuri 

seară că au fost descoperite 

erori de raportare în aplica-

ţia CoronaForms în cazul a 

aproximativ 1.000 de paci-

enţi cu COVID-19 decedaţi, 

potrivit raportului prelimi-

nar primit de la comisia ca-

re analizează diferenţele de 

raportare a deceselor cauza-

te de noul coronavirus.

„Am cerut săptămâna tre-

cută un raport preliminar, ca-

re mi-a fost înmânat şi care 

arată că există diferenţe. Nu 

aş vrea să spun cifre, pentru 

că aceste diferenţe sunt în 

continuare analizate. Sunt lu-

ate cazurile individual, aşa în-

cât să ne asigurăm că ce apa-

re ca diferenţă este clar con-

fi rmat sau infi rmat ca deces 

cauzat de infecţia cu CO-

VID-19, şi aştept un raport în 

data de 7. Singura cauză ca-

re a fost evocată a fost o eroa-

re de raportare în Corona-

Forms, unde, la rubrica de de-

ces, nu a fost completat, a fost 

completat decesul la comen-

tarii. Aceasta este o eroare ca-

re a apărut în aproximativ 

1.000 de cazuri şi a fost sin-

gura eroare care a fost rapor-

tată de către această comisie”, 

a spus Mihăilă, în cadrul u-

nei emisiuni la TVR1.

Ministrul Sănătăţii a adă-

ugat că „diferenţele sunt însă 

un pic mai mari”, motiv pen-

tru care vor fi  făcute analize 

suplimentare.

Fostul ministru al Sănătă-

ţii Vlad Voiculescu a decla-

rat public, după demiterea sa 

de la conducerea ministeru-

lui, că decesele de COVID-19 

sunt subraportate. Vlad Voi-

culescu a vorbit despre o di-

ferenţă de 500 de decese ne-

raportate numai la Spitalul 

Colentina din Bucureşti, adă-

ugând că „situaţia este vala-

bilă pentru majoritatea co-

vârşitoare a spitalelor”.

Ministrul Sănătății recunoaște 
că au existat probleme 
la raportarea morților COVID-19

DR. DORIN FARCĂU 
| fost student 
al medicului Jianu 
Butnariu

 „„Pot să spun că a fost 
un didact extraordinar 
și a învățat generațiile 
care l-au urmat, atât 
din punct de vedere al 
aspectelor profesionale, 
cât și a nuanțelor de 
caracter, necesare acestei 
profesii, medicale 
și pediatrice. Mi-a fost 
și coordonatorul tezei 
de doctorat. Nu am decât 
cuvinte de reverență 
la adresa dânsului pentru 
că realmente un om 
remarcabil, care a lăsat 
în urma lui enorm 
de multe realizări“
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

O asociaţie din 

Cluj-Napoca, în colaborare 

cu administraţia locală, va 

da startul unei campanii 

de vaccinare anti-COVID 

cu Johnson&Johnson, 

pentru oamenii străzii. 

Campania se va desfăşura 

în cadrul proiectului 

„O Masă Caldă”.

Asociaţia „O Masă Cal-

dă” funcţionează din iunie 

2013, când, la Cluj-Napoca, 

o mână de oameni au strâns 

100 de lei, cu care s-au pre-

gătit 50 de mese calde, la 

Cantina Socială a Primăriei 

Cluj-Napoca din Piaţa Mu-

zeului. Acum, bucătăriile „O 

masă caldă” pot fi găsite în 

Cluj-Napoca, Satu Mare, Ad-

jud, Bistriţa, Bucureşti, Con-

stanţa, Zalău.

O mică campanie 
de vaccinare

Organizatorii proiectului au 

dat startul unei campanii de vac-

cinare în ce priveşte oamenii ca-

re frecventează centrele lor. Aceş-

tia aşteaptă însă aprobarea Pri-

măriei pentru folosirea vaccinu-

lui Johnson&Johnson.

„Am vorbit cu Primăria 

Cluj-Napoca, cu cei de la 

asistenţă socială, care se 

ocupă cu vaccinarea, pen-

tru a da startul acestei mi-

ci campanii. Aşteptăm vac-

cinul Johnson&Johnson, de-

oarece se administrează o 

singură doză. La celelalte 

tipuri de vaccin, mi-e greu 

să îi găsesc pe aceeaşi oa-

meni după trei-patru săptă-

mâni, pentru rapel.

Vaccinul de la Johnson 

&Johnson a ajuns în jurul 

datei de 20 aprilie, dar poa-

te fi folosit doar în cadrul 

cabinetelor medicilor de fa-

milie şi a centrelor mobile 

de vaccinare, fapt pentru 

care vom face şi noi un 

centru mobil”, a explicat 

Raimonda Boian, organiza-

toare a proiectului, pentru 

monitorulcj.ro.

Încurajare, 
dar nu discriminare

Întrebată dacă accesul va 

fi  restricţionat într-un fel sau 

altul, organizatoarea a negat 

categoric acest gând.

„Nu, categoric nu. Deşi 

încurajăm imunizarea îm-

potriva COVID-19, motiv 

pentru care am pornit şi a-

ceastă campanie de vacci-

nare, nu vom discrimina pe 

cei care nu sunt vaccinaţi 

sau au decis să nu o facă, 

indiferent de motiv.

Hrana este o nevoie de 

bază şi cei care vin la can-

tinele noastre chiar au ne-

voie de ea. Printre cei care 

primesc o masă caldă sunt 

şi copii din familii cu difi-

cultăţi financiare, oameni 

fără adăpost, oameni care 

se află la limita sărăciei” a 

declarat Raimonda Boian.

Un număr considerabil 
de doritori

Totuşi, organizatoarea de-

clară că a fost plăcut sur-

prinsă de faptul că lista de 

vaccinare pe care a făcut-o 

conţine un număr conside-

rabil de persoane.

„Când am făcut lista pen-

tru cei care doresc să se vac-

cineze, s-au înscris 55 de oa-

meni, în condiţiile în care nu-

mărul celor care frecventea-

ză în mod normal centrele 

noastre se situează între 50 şi 

90 de persoane” a confi rmat 

organizatoarea.

Unde e locaţia şi cum se 
va desfăşura activitatea?

Bucătăria comunitară „O 

Masă Caldă” din Cluj este si-

tuată pe Bulevardul 21 Decem-

brie 1989, în spaţiul primit în 

2018, în folosinţă gratuită, de 

la Primăria Cluj-Napoca.

Aici se pregătesc, de luni 

până vineri, între orele 11.00 

şi 15.00, în jur de 250 de me-

se calde, pentru: copiii înscrişi 

în centrele de zi EveryChild, 

Familia Regăsită şi Acoperă-

mântul Maicii Domnului; re-

zidenţii centrelor pentru adulţi 

Social de Urgenţă (str. Dragoş 

Vodă 36) şi de Găzduire Tem-

porară (str. Oaşului 298); per-

soanele vulnerabile, fără adă-

post, care vin în Piaţa Cipa-

riu la ora 15.00 (numărul lor 

variază între 45 şi 90).

Întrucât niciodată nu se 

ştie câţi vor fi , se pregătesc 

un minim de 100 de mese cal-

de. În medie, activitatea du-

rează între 2 şi 4 ore, în func-

ţie de fi ecare bucătărie.

„În comunităţile în care 

se desfăşoară activitatea, ne 

adresăm unui număr cuprins 

între 900 şi 1.000 de bene-

ficiari: copii, adulţi, vârst-

nici cu probleme financiare 

şi/sau de sănătate.

Nu facem anchete soci-

ale, doar facem mâncare pe 

care o oferim celor care au 

nevoie şi care vin să ne în-

tâlnească zilnic sau săptă-

mânal. Încercăm nu doar 

să potolim foamea, ci să 

aducem şi bucurie celor ca-

re beneficiază de o masă 

caldă preparată în bucătă-

riile noastre” a mai adău-

gat coordonatoarea proiec-

tului „O Masă Caldă”.

Oamenii fără adăpost, 
vaccinaţi anti-COVID
Persoanele fără adăpost din Cluj vor fi vaccinate cu serul 
Johnson&Johnson, administrat într-o singură doză

RAIMONDA BOIAN | 
coordonator 
„O masă caldă”

Am vorbit cu Primăria 
Cluj-Napoca, cu cei de 
la asistenţă socială, 
care se ocupă 
cu vaccinarea, 
pentru a da startul 
acestei mici campanii. 
Aşteptăm vaccinul 
Johnson&Johnson, 
deoarece se 
administrează 
o singură doză. 
La celelalte tipuri 
de vaccin, mi-e greu 
să îi găsesc pe 
aceeaşi oameni după 
trei-patru săptămâni, 
pentru rapel

Emil Boc a anunţat că 

Oserul se va deschide de la 

1 iunie, dar intrarea va fi  

permisă doar celor vacci-

naţi sau testaţi în prealabil.

Emil Boc a anunţat că Ose-

rul se va deschide de la 1 iu-

nie în Cluj-Napoca, dar vor 

avea acces doar cei care sunt 

vaccinaţi, au test COVID-19 

negativ în ultimele 48 de ore 

sau cei care aduc o dovadă 

de anticorpi.

„Cel mai probabil că la 

Oser se va putea intra cu res-

pectarea uneia dintre cele 

patru alternative democrati-

ce. Fie vaccinat cu ambele 

doze şi zece zile de la a do-

ua doză, fi e test PCR nega-

tiv în ultimele 48 de ore sau 

una act medical care demon-

strează că ai avut COVID-19 

şi analizele arată că eşti imu-

nizat. Mai există şi varianta 

testului antigen rapid care 

se poate face la faţa locu-

lui”, a spus edilul Clujului.

Primarul le recomandă în-

să clujenilor să se vaccineze, 

deoarece este varianta cea 

mai simplă:„Acum vedeţi că 

mersul la vaccinare e ca şi 

când ai merge la alimentară. 

Poate oricine să se vaccine-

ze şi îi învit pe clujeni să o 

facă”, a declarat Emil Boc.

Intrarea la Oserul din Cluj 
se va face cu vaccin sau test COVID-19



vineri – duminică, 7 – 9 mai 2021 | monitorulcj.ro CULTURĂ 7

După câteva luni în care 

spectacolele au putut fi  

urmărite doar în mediul 

online, Teatrul de Păpuşi 

„Puck” din Cluj-Napoca 

îşi reia reprezentaţiile la 

sediu, începând cu acest 

fi nal de săptămână.

Primul spectacol la care cei 

mici sunt aşteptaţi în sala in-

stituţiei, alături de părinţi, fră-

ţiori şi bunici este „Ciobăna-

şul cu ochi de stele”/ „A c-

sillagszemu juhász”, după o 

poveste populară, în regia şi 

scenariul lui Szabó Attila. Re-

prezentaţia va avea loc sâm-

bătă, 8 mai, de la ora 11.

Era odată un rege cam 

nechibzuit. În vremea lui 

trăia şi un ciobănaş care nu 

asculta poruncile regelui şi 

a cărui privire avea puteri 

magice. Doar fata craiului 

putea să se oglindească în 

ochii ciobănaşului şi să-i 

înţeleagă sufletul. 

Mesajul poveştii este că 

lumea e mai bună câtă vre-

me căile vieţii sunt ghidate 

de astfel de ochi de stele.

Muzica este semnată de 

Csernák Zoltán Samu, iar 

păpuşile, costumele şi de-

corul de Miareczky Edit. 

Asistent de regie: Urbán 

Nikolett. Coregrafie: Fosztó 

András. Distribuţie: Do-

mokos Szabolcs, Urmánczi 

Jeno, Erdei Emese, Pünkösti 

Laura, Balogh Dorottya, Bon-

dár Tibor şi Köto Áron.

Vârsta minimă recomandată 

este de patru ani. Spectacolul 

se joacă în limba maghiară.

Duminică vor fi  prezentate 
două spectacole

Pentru ziua de duminică, 

9 mai, sunt programate două 

reprezentaţii ale spectacolu-

lui „Croitoraşul cel Isteţ", du-

pă Fraţii Grimm, în scenariul 

şi regia Emiliei Nechita. Pri-

mul spectacol va avea loc de 

la ora 10 şi îi va avea în dis-

tribuţie pe Laura Corpodean 

şi Iulian Lungu. Cel de-al doi-

lea spectacol va începe de la 

ora 12, iar rolurile vor fi  in-

terpretate de Adina Ungur şi 

Robert Trifan. Scenografi a es-

te semnată de Relu Pene.

Descoperindu-şi puteri ne-

bănuite, „că doar nu e puţin 

lucru să omori şapte muşte 

dintr-o lovitură”, Croitoraşul 

cel Isteţ pleacă în lumea lar-

gă pentru a se lăuda cu ispra-

va lui. Însă, afl at în încerca-

rea de a se întrece în putere 

cu Uriaşul Bebe şi cu Marele 

Uriaş, acesta realizează că, de 

fapt, adevărata lui forţă stă în 

ascuţimea minţii.

Astfel, pe drumul de în-

toarcere către casă, încântat 

de a doua sa mare victorie, 

acesta le spune tuturor celor 

pe care îi întâlneşte în cale că 

în viaţă „nu contează înălţi-

mea, ci contează isteţimea!”.

Spectacolul este prezen-

tat în limba română, iar vâr-

sta minimă recomandată es-

te de trei ani.

Reguli de acces

Accesul publicului la 

spectacolele Teatrului „Puck” 

se va face cu respectarea 

normelor în vigoare pentru 

prevenirea răspândirii nou-

lui coronavirus. Astfel, spec-

tatorii sunt rugaţi să respec-

te toate condiţiile impuse de 

starea de alertă şi să poar-

te mască de protecţie. De a-

semenea, este recomandat 

să ajungă mai devreme cu 

aproximativ 30 de minute, 

pentru achiziţionarea bile-

telor şi pentru efectuarea 

triajului epidemiologic, pe 

baza verificării temperatu-

rii. Persoanele care nu ac-

ceptă să le fie verificată tem-

peratura nu vor avea acces 

în locaţie. De asemenea, va 

fi interzisă intrarea persoa-

nelor care manifestă febră 

sau probleme respiratorii.

Spectatorii îşi vor dezinfec-

ta la intrare mâinile. Consu-

mul de alimente şi băuturi în 

locaţie este interzis. Numărul 

maxim de persoane admise la 

un eveniment este de 24.

Cortina se ridică din nou la Teatrul „Puck”, în acest weekend

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Activităţile şi proiectele 

culturale vor primi fi nan-

ţare totală de 9.500.000 lei 

de la bugetul local, 

în timp ce evenimentele 

sportive vor fi  fi nanţate 

cu suma nerambursabilă 

de 9.000.000 lei.

Proiectele culturale vor fi  

depuse la unul din următoa-

rele domenii/linii de program:

6.1. Proiecte culturale, ar-

tistice, educaţionale, realiza-

te de către fundaţii sau aso-

ciaţii în parteneriat cu insti-

tuţii publice de cultură şi/sau 

de învăţământ, având sediul 

în municipiul Cluj-Napoca;

6.2. Proiecte de tineret;

6.3. Proiecte culturale regionale;

6.4. Proiecte culturale locale;

6.5. Proiecte cu caracter social.

Proiecte culturale fi nanţate 
cu 9.5 milioane de lei

Bugetul pentru această 

sesiune la domeniile/liniile 

de program de la punctele 

6.1, 6.2, 6.3şi 6.4 este de 

9.000.000 lei. Pentru proiec-

tele de la domeniul/linia de 

program 6.5 este de 

500.000lei. Finanţarea asi-

gurată de Consiliul local al 

municipiului Cluj-Napoca 

va fi de maximum 90% din 

bugetul total al proiectului.

Depunerea proiectelor de 

fi nanţare nerambursabilă se 

face în perioada 07.05.2021 

– 07.06.2021, la Registratu-

ra Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca, într-un exem-

plar precum şi electronic 

(CD/stick) sau online pe si-

te-ul www.primariaclujna-

poca.ro, secţiunea Adminis-

traţie – Servicii online – De-

pune cereri – Serviciul Ma-

nagement proiecte sociale, 

culturale şi sportive sau 

www.edirect.e-guvernare.ro. 

Data limită de depunere a 

proiectelor de fi nanţare ne-

rambursabilă este 07.06.2021 

până la ora 16.30 la Regis-

tratura Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca, strada Mo-

ţilor nr.7 şi până la ora 24.00 

pe site-ul www.primaria-

clujnapoca.ro secţiunea Ad-

ministraţie – Servicii online 

– Depune cereri – Serviciul 

Management proiecte socia-

le, culturale şi sportive sau 

www.edirect.e-guvernare.ro.

Dosarele depuse după da-

ta menţionată mai sus nu 

vor fi  eligibile. De asemenea, 

nu se vor accepta comple-

tări la dosarele proiectelor 

depuse. Evaluarea şi selec-

ţia dosarelor depuse se va 

efectua de către Comisia de 

analiză şi selecţie a proiec-

telor în perioada 08.06.2021 

până în 25.06.2021

Evaluarea şi selecţia do-

sarelor depuse se va efectua 

în perioada 08 iunie 2021 pâ-

nă în 25 iunie 2021. Decizia 

comisiei de analiză şi selec-

ţie va fi  publicată pe site-ul 

primăriei, urmând ca în pe-

rioada 28 iunie 2021 – 30 iu-

nie 2021, solicitanţii să aibă 

posibilitatea depunerii de 

contestaţii. Soluţionarea con-

testaţiilor depuse se va face 

de către Comisia mixtă de 

soluţionare a contestaţiilor, 

în condiţiile legii.

Sportul, fi nanţat 
cu 9 milioane de lei în 2021

Bugetul programului pen-

tru această sesiune de fi nan-

ţare a activităţilor/acţiunilor 

sportive din cadrul programe-

lor „Promovarea sportului de 

performanţă” şi „Sportul pen-

tru toţi”, în anul 2021, este de 

9.000.000 lei. Finanţarea asi-

gurată de Consiliul local al 

municipiului Cluj-Napoca va 

fi  de maximum 90% din bu-

getul total al proiectului.

Depunerea dosarelor cu pro-

iectele de fi nanţare nerambur-

sabilă se face în perioada 07 

mai 2021 – 07 iunie 2021, la Re-

gistratura Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca, într-un exem-

plar sau online pe site-ul www.

primariaclujnapoca.ro secţiu-

nea Administraţie – Servicii on-

line – Depune cereri –Serviciul 

Management proiecte sociale, 

culturale şi sportive sau www.

edirect.e-guvernare.ro.

Data limită de depunere a 

proiectelor de fi nanţare ne-

rambursabilă este 07 iunie 

2021 ora 16.30 la Registratu-

ra Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca, Calea Moţilor 

nr. 7 şi 07 iunie 2021ora 24.00 

pe site-ul www.primaria-

clujnapoca.ro secţiunea Ad-

ministraţie – Servicii online – 

Depune cereri – Serviciul Ma-

nagement proiecte sociale, cul-

turale şi sportive sau www.

edirect.e-guvernare.ro.

Dosarele depuse după da-

ta menţionată mai sus nu vor 

fi  eligibile. De asemenea, nu 

se vor accepta completări la 

dosarele proiectelor depuse 

după data de 07 iunie 2021. 

Evaluarea şi selecţia dosare-

lor depuse se va efectua în 

perioada 08 iunie 2021 până 

în 25 iunie 2021.

Cultura „renaşte” la Cluj, cu 9,5 mil. lei, 
bani de la bugetul local
Primăria Cluj-Napoca acordă finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte culturale şi sportive în 2021

Activităţile şi proiectele culturale vor primi fi nanţare totală de 9.500.000 lei de la bugetul local
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Darius Echim

La Praznicul Învierii 

Domnului, 2 mai 2021, 

Înaltpreasfi nțitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

și Mitropolitul Clujului 

a ofi ciat Sfânta Liturghie 

arhierească, înconjurat 

de un sobor de preoți 

și diaconi, la Catedrala 

Mitropolitană din Cluj-

Napoca. La slujbă a parti-

cipat și Preasfi nțitul 

Părinte Episcop 

Vasile Flueraș.

Din sobor au făcut parte 

slujitori ai Catedralei și 

părinți profesori de la Facul-

tatea de Teologie Ortodoxă 

din municipiu.

După citirea pericopei 

evanghelice, Părintele Mi-

tropolit Andrei a dat citire 

Scrisorii Pastorale din acest 

an, intitulată „Pământul nos-

tru-i scump și sfânt, că el 

ni-e leagăn și mormânt!”, 

titlu inspirat din poezia „Noi 

vrem pământ” a poetului 

George Coșbuc. Astfel, ie-

rarhul a subliniat importanța 

valorificării liturgice și cul-

turale a mormintelor, în con-

textul „Anulului comemora-

tiv al celor adormiți în Dom-

nul”.„Sfântul Sinod a dedi-

cat acest an pastorației ro-

mânilor din afara țării și co-

memorării celor adormiți în 

Domnul. Gândindu-ne la cei 

plecați în eternitate vom va-

lorifica liturgic și cultural 

mormintele lor, vom avea în 

grijă cimitirele”.

„Sufl etul îți cere să ai un 

mormânt al celor plecați, lân-

gă care să te reculegi, să pui 

o lumânare și o fl oare, să-ți 

dai seama că faci parte din-

tr-un șir nesfârșit de oameni 

minunați care-ți dau 

încredințarea că nu ești sus-

pendat într-un vid, ci că faci 

parte dintr-un neam”, a spus 

ierarhul. „Din Sfântul Mor-

mânt a înviat Domnul Iisus 

Hristos la Paști, iar la a do-

ua Lui venire, din mormin-

tele lor, vor învia toți morții 

noștri. De aceea, noi avem 

o cinstire deosebită pentru 

mormintele strămoșilor”, a 

mai adăugat Mitropolitul Clu-

jului. „Sfântul Mormânt din 

Ierusalim, mormintele celor 

dragi la care ne cere Sfântul 

Sinod să medităm în acest 

an, ne duc cu gândul la În-

vierea Domnului și, apoi, la 

învierea noastră a tuturor. 

Meditând la mormintele ce-

lor dragi realizăm dimpreu-

nă cu Coșbuc că pământul 

pe care călcăm este un pă-

mânt sfânt: «Pământul nos-

tru-i scump și sfânt,/ Că el 

ni-e leagăn și mormânt;/ Cu 

sânge cald l-am apărat,/ Și 

câte ape l-au udat/ Sunt nu-

mai lacrimi ce-am vărsat»”.

Părintele Mitropolit An-

drei a subliniat în mesajul 

său pascal și că potrivit 

tradiției noastre creștine, 

morții se înhumează și nu 

se incinerează: „Odată cu se-

cularizarea și cu îndepărta-

rea societății de tradiție, prac-

tica incinerării a reapărut. 

Biserica respinge această 

practică pentru că în Scrip-

tură cuvântul lui Dumnezeu 

zice: «pământ ești și în pă-

mânt te vei întoarce» (Face-

re 3, 19). Nu e vorba că Dum-

nezeu, la Parusie, nu-i va pu-

tea învia și pe cei incinerați, 

ci e vorba de cuvântul Lui 

pe care l-am citat și de fap-

tul că înmormântarea 

mărturisește atât stricăciu-

nea, cât și preamărirea și în-

vierea trupurilor”.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul Catedralei 

Mitropolitane, dirijat de pr. 

prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 

directorul Școlii Doctorale 

„Isidor Todoran”.

La finalul slujbei, 

Înaltpreasfi nția Sa l-a ridicat 

la rangul de arhimandrit pe 

protosinghelul Simeon Pintea, 

eclesiarhul Catedralei și lector 

asociat la Facultatea de Teolo-

gie Ortodoxă. De asemenea, 

comisarului-șef Ciprian-Vasile 

Rus, șeful Poliției din munici-

piul Cluj-Napoca, ierarhul i-a 

acordat Crucea Transilvană, 

cea mai înaltă distincție a Mi-

tropoliei Clujului.

Liturghia Pascală a fost 

săvârșită în fața Catedralei 

din Piața „Avram Iancu”, în 

prezența a numeroși clujeni 

și a ofi cialităților locale, cu 

respectarea măsurilor igieni-

co-sanitare prevăzute în re-

glementările afl ate în vigoa-

re. De asemenea, a fost pre-

zentă garda de onoare a Gru-

pării de Jandarmi Mobilă 

„Ștefan Cicio-Pop” din Cluj-

Napoca.

Slujba a putut fi urmări-

tă în direct, pe TVR Cluj și 

ascultată pe frecvențele Ra-

dio Renașterea: 91 MHz la 

Cluj, 99.1 MHz la Huedin și 

102 MHz la Bistrița, precum 

și pe pagina de facebook a 

radioului.

Liturghia din ziua de Paști, la Catedrala Mitropolitană | 
Eclesiarhul Catedralei, ridicat la rangul de arhimandrit

Darius Echim

În prima zi a Sfi ntelor 

Paști, 2 mai 2021, înce-

pând cu ora 18:00, la 

Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca, 

Înaltpreasfi nțitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

și Mitropolitul Clujului 

și Preasfi nțitul Părinte 

Benedict Bistrițeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

au ofi ciat slujba specială 

a Vecerniei din prima 

zi de Paști, numită 

și „A doua Înviere”. 

Ierarhii au avut alături un 

sobor de preoţi şi diaconi, 

printre care slujitori ai Cate-

dralei și părinți profesori de 

la cele două școli teologice 

din municipiu.

În cadrul Vecerniei speci-

ale a fost citită Evanghelia în 

12 limbi. Pericopa evangheli-

că care s-a citit cuprinde ver-

setele de la 19 la 25 din capi-

tolul 20 al Evangheliei după 

Ioan. Aceasta are o semnifi -

caţie aparte, arătând faptul că 

Hristos a venit să mântuias-

că toate popoarele lumii.

Cu acest pri lej , 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Arhi-

episcop și Mitropolit Andrei a 

susținut programul catehetic 

„O seară cu Domnul Hristos și 

cu Preasfânta Sa Maică”, care 

are loc în fi ecare duminică sea-

ra, în cadrul căruia a rostit un 

cuvânt de învățătură, vorbind 

despre faptul că „omul a fost 

creat perfect, după chipul şi 

asemănarea lui Dumnezeu”.

La fi nalul slujbei, Părintele 

Mitropolit Andrei l-a ridicat la 

rangul de arhidiacon pe diaco-

nul Sergiu-Iustin Pop, secreta-

rul de cabinet al Episcopului-vi-

car. De asemenea, în semn de 

apreciere și recunoștință, 

preoților slujitori și diaconilor 

din cadrul Catedralei Mitropo-

litane, chiriarhul le-a acordat 

Ordinul „Episcop Nicolae Ivan” 

pentru clerici, în contextul îm-

plinirii, în toamna aceasta, a 100 

de ani de la alegerea, hirotoni-

rea și instalarea Episcopului Ni-

colae Ivan în tronul reînfi ințatei 

Eparhii a Clujului. Astfel, au fost 

gratulați următorii: arhim. Si-

meon Pintea, protos. Natanael 

Zanfi rache, protos. Iosif Moldo-

van, pr. prof. Valer Bel, pr. prof. 

Ioan Chirilă, pr. prof. Stelian To-

fană, pr. prof. Vasile Stanciu, pr. 

prof. Ioan Bizău, arhid. Petru 

Buta, arhid. Cristian Deneș și 

arhid. Alexandru Salvan.

Vecernia din Duminica Paștilor, 
numită și „A doua Înviere”

Andreea Pîgleşan

Elevii Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca, 

alături de profesori și 

părinți, au adunat tone de 

alimente și produse de igie-

nă, într-o campanie umani-

tară, menită să sprijine, de 

Învierea Domnului, persoa-

nele nevoiașe. 

Desfășurată în ultimele trei 

săptămâni și intitulată „Darul 

tău aduce lumină”, acțiunea a 

mobilizat cei peste 900 de elevi, 

iar pachetele care sunt pregăti-

te în aceste zile vor ajunge îna-

inte de Paști la familiile cu mulți 

copii, la persoanele vârsnice sau 

la cele din centrele sociale. 

„În fi ecare an am desfășurat 

campanii umanitare, iar țintele 

noastre erau, deobicei, cazu-

rile sociale pe care noi le aveam 

în școală. De data aceasta ne-

am gândit să implicăm întrea-

ga comunitate școlară, vor-

bim de aproape 930 de copii, 

iar în spatele lor sunt părinții 

și familiile. Am hotărât să fa-

cem un pas spre persoanele 

care în această perioadă nu 

se bucură la fel de mult cum 

ne bucurăm noi de Sfi ntele 

Sărbători, pentru că au foar-

te multe lipsuri. Și, cu precă-

dere, lipsuri alimentare. De a-

ceea, am considerat că e ne-

voie de implicarea noastră”, 

a precizat directorul Semina-

rului Teologic din Cluj-Napo-

ca, preotul lect. univ. dr. Li-

viu Vidican-Manci.

Astfel, benefi ciarii campani-

ei sunt persoanele în vârstă din 

categorii vulnerabile, cele care 

au nevoie de asistență socială 

și familiile cu mai mulți copii, 

afl ate în evidențele instituției 

școlare, prin intermediul preoților 

din parohiile clujene.

Tone de alimente, adunate de elevii seminariști 
clujeni, în campania „Darul tău aduce lumină”

În Săptămâna Sfi ntelor 

Pătimiri, marți, 27 aprilie 

2021, Înaltpreasfi nțitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul și 

Mitropolitul Clujului s-a 

întâlnit cu persoanele 

afl ate în evidența 

Sectorului Misionar Social 

al Eparhiei, precum și 

rromii din comunitățile 

de la Pata Rât și Turda.

Astfel, în curtea Centrului 

Eparhial, Înaltpreasfi nțitul Pă-

rinte Andrei a oferit pachete 

cu alimente pentru sărbători-

le pascale, la aproximativ 300 

de familii nevoiașe. În total, 

au fost pregătite 600 de pa-

chete, celelalte urmând a fi  

împărțite în zilele următoare.

Darurile oferite au fost 

achiziționate de Arhiepiscopia 

Vadului, Feleacului și Clujului, 

cu sprijinul Asociațiilor „Filan-

tropia Ortodoxă” și „Christia-

na” din Cluj-Napoca.

Acțiunea social-fi lantropi-

că s-a desfășurat cu respec-

tarea măsurilor igienico-sa-

nitare prevăzute în reglemen-

tările în vigoare la nivel na-

tional. Periodic, la sărbători-

le mari de peste an, sunt ofe-

rite pachete substanțiale, cu 

alimente și produse de igie-

nă. De asemenea, în fi ecare 

săptămână, Arhiepiscopia ofe-

ră ajutoare (pachete cu ali-

mente și sprijin fi nanciar) 

persoanelor afl ate în situații 

difi cile, în special în această 

perioadă de pandemie.

De întreaga acțiune social-

fi lantropică s-a ocupat Liciniu 

Câmpean, consilierul misio-

nar-social al Arhiepiscopiei, 

alături de inspectorul social 

Carmen Bârsan și de asisten-

tul social Adela Timar, din ca-

drul aceluiaşi Sector.

În Săptămâna Patimilor, ÎPS Andrei a oferit 
pachete cu alimente pentru familiile nevoiașe

Pr. Bogdan Ivanov 

Îndoiala este unul din 

subiectele pe care îl ocolim 

pentru că se învecinează cu 

necredinţa, dar şi pentru fap-

tul că aruncă o umbră asu-

pra vieţii noastre şi nu mai 

puţin asupra certitudinilor 

care constituie miezul tare al 

universului nostru spiritual. 

Preferăm mai mult certitu-

dinile, la adăpostul cărora via-

ţa decurge domol şi fugim de 

asperităţile unor căutări, îndo-

ieli şi căderi. Paradoxal este 

faptul că Dumnezeu preferă 

totuşi să trăim mai mult pe so-

lul moale al căutărilor, decât 

pe cimentul fără viaţă al cer-

titudinilor. De aceea viaţa o-

mului devine un adevărat pa-

riu al adevărului la care nu pu-

tem ajunge fără a ne asuma 

cu mult curaj viaţa şi îndoie-

lile care ne provoacă uneori. 

Îndoiala nu este o formă de 

refuz sau un păcat împotriva 

evidenţelor, ci expresia nepu-

tinţei de a crede fără niciun fel 

de poticnire şi din toată inima. 

Fie este prea frumos, fi e este 

prea dureros pentru a putea 

crede. Îndoiala exprimă nevo-

ia de a experimenta cu propri-

ile simţuri realităţi care ne sca-

pă sau pe care nu le-am trăit. 

Din această perspectivă în-

ţelegem de Mântuitorul a fost 

nevoit să trăiască şi o dramă a 

Învierii şi nu doar una a Păti-

mirii. Hristos cel Înviat a tre-

buit să înfrunte o realitate gri 

marcată de îndoială şi spaimă, 

dar mai ales să înlăture un zid 

gros de necredinţă ce se ridica 

pe dealul însângerat al Golgo-

tei, pe care părea că doar moar-

tea are ultimul cuvânt. Învie-

rea a apărut în ochii ucenicilor 

şi, în special, ai lui Toma un 

adevăr mult prea greu de pri-

mit şi mult prea frumos pentru 

a putea fi  trăit. Toate acestea 

au fost seminţele îndoielii pe 

care le-a spulberat numai sme-

renia şi dragostea cu care Iisus 

şi-a întâmpinat ucenicul. Îndo-

iala s-a risipit în momentul în 

care omul şi-a înfrânt mândria 

în faţa mâinilor pe care Dom-

nul le-a întins în faţa celui mai 

vulgar, dar a celui mai sigur 

dintre simţuri, cel tactil. 

A te îndoi presupune cura-

jul de a pune sub semnul între-

bării tot universul tău interior, 

de a paria totul pe un răspuns, 

cu convingerea că ceea ce vei 

clătina va ieşi mai întărit şi cu 

mai multă forţă la lumină. Da-

că porneşti cinstit pe acest drum 

al căutării, îndoiala nu este o 

sfi dare îndreptată spre Dumne-

zeu, ci o invitaţie de a se des-

coperi cu mai multă forţă în via-

ţa ta. Îndoiala se afl ă la jumă-

tatea drumului dintre necredin-

ţă şi credinţă, iar rezultatul de-

pinde de puterea fi ecăruia de a 

se smeri pe sine şi de a se des-

chide spre adevăr. 

Din acest exerciţiu al cău-

tării, cel care va reuşi să se 

smerească va ieşi învingător. 

Şi din istorie ştim că aproape 

de fi ecare dată, cel care se 

smereşte este Adevărul. 

Îndoiala omului şi smerenia lui Dumnezeu
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 7 - 13 MAI

Berbec
Ai o mulțime de lucruri de făcut, în-

să nu reușești să îți organizezi timpul efi -

cient. Este recomandat să îți acorzi un 

moment pentru a-ți face ordine în gân-

duri și pentru a reuși, astfel, să îți faci o 

listă de priorități. Ia lucrurile pe rând!

Taur
Ai parte de o săptămână agitată în 

care vrei să duci la bun sfârșit o mulțime 

de lucruri. Totuși, este recomandat să 

nu pui prea multă presiune pe tine, pen-

tru a nu îți îngreuna treaba. Pe de altă 

parte, te bucuri de sprijinul persoanelor 

importante din viața ta.

Gemeni
Nu te simți apreciat, iar asta îți adu-

ce multă tensiune. Este recomandat să 

faci o schimbare, dacă drumul pe care 

ești acum nu îți mai aduce fericire. În a-

ceastă săptămână reușești să te redes-

coperi și îți dai seama, astfel, ce îți dorești 

cu adevărat de la viitor.

Rac
Înveți să muncești în echipă, iar as-

ta te ajută să duci la bun sfârșit tot ce 

îți propui. Ai calitățile unui adevărat li-

der și reușești să îi determini pe cei din 

jurul tău să-și unească forțele pentru a 

atinge același obiectiv. Ai parte de o săp-

tămână productivă!

Leu
Săptămâna aceasta este despre cura-

jul de a încerca lucruri noi. Reușești să 

scapi de frică și să îți canalizezi energia 

spre activități care te ajută să descoperi 

lucruri noi despre tine. În plus, petreci 

timp de calitate în compania persoanei 

iubite.

Fecioară
În această săptămână, îți acorzi câte-

va momente de pauză și, astfel, reușești 

să-ți reîncarci bateriile după o perioadă 

foarte agitată. Petreci timp în compania 

familiei și reușești să te relaxezi mai mult 

decât ți-ai putea imagina.

Balanță
Săptămâna aceasta este despre stu-

diu. Reușești să îți aloci câteva momen-

te pentru a putea să înveți lucruri noi 

despre un domeniu care te interesează. 

Mai mult, problemele cu banii încep să 

dispară și, astfel, privești cu mai mult 

optimism spre viitor.

Scorpion
Te bucuri de sprijinul persoanelor din 

jurul tău, iar asta te ajută să ai din ce 

în ce mai multă încredere în tine. În plus, 

începi să privești cu optimism spre vii-

tor și să îți dai seama ce ai de făcut pen-

tru a putea să-ți atingi obiectivele.

Săgetător
Vorbești deschis despre ceea ce simți, 

iar asta te ajută pe mai multe planuri. 

Relațiile cu persoanele din jurul tău se 

îmbunătățesc și chiar simți că faci pro-

grese importante la locul de muncă. La 

sfârșitul săptămânii, primești o veste bu-

nă pe care o aștepți de mult.

Capricorn
Muncești mai mult decât în mod nor-

mal, iar asta poate aduce cu sine exte-

nuare. Este recomandat să îți organizezi 

mai bine programul, pentru a avea timp 

și pentru lucrurile care te defi nesc cu 

adevărat, dar și pentru a te bucura de 

puțină relaxare.

Vărsător
Săptămâna aceasta este despre timp 

petrecut în compania persoanelor im-

portante din viața ta și reușești, astfel, 

să îți dai seama în ce direcție trebuie 

să o iei pentru a-ți atinge obiectivele. 

Ai parte de o săptămână cu adevărat 

interesantă!

Pești
Săptămâna aceasta se împarte între 

timp petrecut cu persoana iubită și timp 

petrecut în compania pasiunilor pe ca-

re le ai. Te bucuri de fi ecare moment și 

începi să privești lucrurile dintr-o nouă 

perspectivă.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

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

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

¤ 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 2 came-
re, semidecomandate, supr. 45 
mp,  nefi nisat, parter, cart. Gri-
gorescu-Donath, zona centrală, 

preţ 65.000 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (6.7)

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

¤ 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.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
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 la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informații și alte 
detalii sunați la telefon 0749-
509107. (8.14)

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

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

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, teren plan, compact, am-
plasament foarte bun pentru 
construcțiihale, benzinărie, depo-
zit, etc, curent electric, carte funci-
ară, preț 4 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (7.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. 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. 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:
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Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de spă-
lat, balcon închis, frigider, cuptor 
cu microunde. Preţ 250 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
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.

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, de-
comandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (8.14)

¤ 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., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preţ 
400 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii 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.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aștept 
oferte la nr. de tel. 0749-074302.

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

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 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 seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (5.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (5.7)

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

¤ Recuperare taxe auto plătite 
începând din 2016 care nu au 
fost încă restituite. Tel – 0736 – 
138 193.

¤ 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 seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

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

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

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

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (9.30)

AUTO/MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preț 50 RON. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preț 100 RON. Informații la tel. 
0740-823056.

UZ CASNIC

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliță usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheață, etc., 
preț 25 RON/buc. Informații la tel. 
0744 653097. (6.7)

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând mașină de tricotat SI-
MAC DX 2000, cu 100 de ace, 
front de lucru. Pentru 

informații suplimentare sunați 
la 0743-515388 sau 0264-
440108. (3.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUA-
TECH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (3.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcționează pe butelie și pe 
rețea de gaz, stare foarte bună, 
preț 200 RON. Informații și de-
talii la tel. 0748-220979. (3.7)

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

ELECTRO

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813.

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informații suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (5.7)

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 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 wenge 
cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Vând puicuțe ouătoare, preț 
20 RON/buc. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0745-
550103.

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. 
Informații la telefon 0264-
535847 sau 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.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preț între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantități mai mari livrăm și aca-
să. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0745-265436. 

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

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu becuri, 
stare bună, la preţ negociabil. 
Detalii la telefon 0742-401019.

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-265436.

¤ Vând răsad de căpșuni. 
Informații la telefon 0745-
300323, 0264-424005. (3.7) 

¤ Vând cântar bebe, pătuț pen-
tru copii cu două sertare, cădiță 
pentru baie bebe. Pentru 
informații și alte detalii sunați 
la tel. 0264-424005 sau 0745-
300323. (3.7)

¤ Vând bulbi de zambile, nuci 
(altoi), pruni. Pentru informații 
suplimentare sunați la 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând scaun scoică pentru au-
toturism. Inf. la tel. 0745-
300323, 0264-424005. (3.7)

¤ Vând plantă calathea, cu 
frunze multicolore, foarte fru-
moase. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-
300323 sau 0264-424005. 
(3.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 
cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pen-
tru frunze, semințe de fl ori. 
Pentru alte informații apelați 
0264-424005, 0745-300323. 
(3.7)

DONAȚII

¤ Donez recamier. Sunați la 
0745-300323 sau 0264-424005. 
(3.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn clujean, stilat, calm, ma-
nierat, fără vicii, 49/178/68, zo-
dia gemeni, optimist, cu aparta-
ment și mașină, doresc parteneră 
cu copii, frumoasă, sufl etistă, iu-
bitoare, fără vicii. Aștept telefoa-
ne la 0744-243327. (3.5)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a IV-a licitație 
publică, în data de 18.05.2021, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Vitrină frigorifi că cu per-
dea de aer, bunuri proprietate a 
debitorului SC ELMAR BOG MAR-
KET SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, in-
terior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a II-a licitație pu-
blică, în data de 18.05.2021, ora 
12.00, bunurile mobile constând 
în: Automacara Tatra CKD 28T, 
bunuri proprietate a debitorului 
SC CRISTY IMPEX SRL. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la 
sediul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut carte de muncă pe nu-
mele CAVAGHIOZIS OCTAVIAN, 
eliberat de GIGCL Brașov.
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ
Organizează   în   data  de   15.05.2021 (sambata)  ora 

o9,3o  la sediul Camerei, str. I. B. Deleanu nr. 72, Cluj-
Napoca, jud. Cluj, interviu si   probă   practica – testarea   
de  operare pe calculator - pentru  ocuparea  următorului  
post   pe   perioada   nedeterminata:

-JURIST la sediul din mun. Cluj-Napoca al Camerei 
Notarilor Publici Cluj

Conditii de participare:
- studii  juridice
- cunosţinţe de operare P.C.
- 5 ani vechime in specialitate juridica  

Dosarul  de  inscriere  se   depune  personal  la sediul  
institutiei  noastre din  mun. Cluj-Napoca, str. I. B. Deleanu, 
nr 72, Jud. Cluj, in fi ecare zi lucratoare, in intervalul orar:  
08.30-16.00, până la data de 12.05.2021  inclusiv,  si  va   
contine  urmatoarele   inscrisuri:

- cerere de participare la interviu,
- Curiculum Vitae,
- cazier judiciar,
- copie  legalizata  dupa  diploma  de  studii   juridice
- dovada vechimii in munca
- acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
- acte de stare civila
- C.I. copie simpla

Relaţii suplimentare la telefonul:  0264-414814 - sediul 
Cluj-Napoca.

AVIZ DE MEDIU

Comuna Călăţele, având sediul în loc. Călăţele, nr. 
100, jud. Cluj, titular al planului ”Amenajamentul fondului 
forestier proprietate publică aparţinând Comunei Călăţele, 
UP III Călăţele, judeţul Cluj“ anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj cu adresa în str. Calea Dorobanţilor, nr.99, mun. Cluj-Napoca, 
jud. Cluj, de luni până vineri între orele 900 – 13:00 .

Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM Cluj, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului.

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI LICITAȚII 
PUBLICE DE ÎNCHIRIERE PĂȘUNI

Comuna Aghireșu, cu sediul în loc. Aghireșu-Fabrici, 
nr. 86, jud. Cluj, tel.0264.358.001, fax. 0264.357.252, 
organizează licitație publică pentru închirierea 20 parcele 
pășune teren extravilan în Comuna Aghireșu, jud. Cluj, 
proprietate privată a Comunei Aghireșu cu suprafața totală 
de 63,2034 ha .

Condiții de desfășurare a licitației: sunt prevăzute în 
Caietul de sarcini, document ce se poate achiziționa -50 
lei-  la sediul Primăriei Comunei Aghireșu.

Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor este 19.05.2021 
ora 14.00.

Data – limită de depunere a ofertelor: 28.05.2021 până 
la ora 10.00.

Data, ora și locul desfășurării licitației: 28.05.2021, ora 
12.00 la sediul Primăriei Comunei Aghireșu. 

Informații suplimentare: tel. 0264.358.001, 0371.378.404 
( Luni-Joi între orele 8.00-16.00, Vineri între orele 8.00-14.00)

Persoana de contact: Tamas-Gebe Karola

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare, 

Institutul Regional de Gastroenterologie - Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor”  Cluj Napoca organizează 

CONCURS  

pentru ocuparea  următoarelor posturi vacante:  
 - 3 posturi asistent medical generalist debutant S

- 2 posturi asistent medical generalist S
- 2 posturi asistent medical generalist PL

- 4 posturi îngrijitoare 
- 3 posturi infi rmier debutant

- 3 posturi infi rmier 
- 4 posturi brancardier

    Proba scrisă va avea loc în data de 08.06.2021, ora 
11:00, str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.
    Interviul va avea loc în data de 10.06.2021, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, Clădirea Gastroenterologie, 
Amfi teatru, parter.

Condițiile de participare la concurs: 

- pentru posturile de asistent medical generalist debutant S
- diplomă de licență sau de absolvire a învățământului 
superior.

- pentru posturile de asistent medical generalist S
- diplomă de licență sau de absolvire a învățământului 
superior.
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- diplomă de școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală;
- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România 
sau curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane și 
certifi care;
- 6 luni vechime în activitate.

- pentru posturile de: îngrijitoare, infi rmier debutant și 
brancardier
- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 28.05.2021, ora 13:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii

FLORA S.A.

(în continuare „Societatea”), format din: Leoca-Bor 
Marin-Constantin (președinte), Marc Dan, Pop Ioan, 
Șipoș Traian, Pop Dan Mihai, având sediul social în 
Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor, nr. 1, jud. Cluj, sediul 
de corespondenţă în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin nr. 
20-22, jud. Cluj, C.U.I. RO 225283, nr. O.R.C. 
J12/3408/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 
a societăţilor comerciale, repub. și modif.

C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

În data de 07 IUNIE 2021, ora 11:00, în Cluj-Napoca, 
str. Aleea Padin, nr. 20-22 (clădirea Complex Flora – la 
etaj), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la sfârșitul zilei de 15 mai 2021, stabilită ca 
dată de Referinţă.

Situaţia detaliată a acţionariatului se afl ă la dispoziţia 
acţionarilor societăţii FLORA S.A., la sediul de corespondenţă 
al societăţii situat în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin, nr. 
20-22, jud. Cluj și poate fi  consultată prin grija președintelui 
C.A.: d-nul Leoca-Bor Marin-Constantin.

În situaţia în care Adunarea Generală extraordinară nu 
va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare 
Generală extraordinară este convocată în data de 08 IUNIE 
2021, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

O R D I N E A D E Z I

1. Aprobarea de principiu a divizării totale asimetrice a 
societăţii, cu dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 
238 și următoarele din Legea 31/1990 (Legea societăţilor), 
prin transmiterea patrimoniului acesteia către una sau mai 
multe societăţi care se vor constitui, pe baza situaţiilor 
fi nanciare de la data de 31.12.2020 și a Proiectului de 
divizare ce se va întocmi în acest sens.

2. Mandatarea Consiliului de Aministraţie al societăţii 
în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situaţiilor 
fi nanciare la data de 31.12.2020, și/sau pentru desemnarea 
unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de 
divizare ori, după caz, a raportului scris către acţionari, 
referitor la acesta.

3. Împuternicirea președintelui Consiliului de administraţie 
pentru semnarea hotărării A.G.E.A. și pentru îndeplinirea 
formalităţilor necesare privind înregistrarea și publicarea 
Hotărârii Extraordinare a Acţionarilor. Formalităţile pentru 
înregistrare/publicare putând fi  ulterior delegate altei 
persoane de către Președintele C.A.

4. Diverse: (numai dezbateri, informări, răspunsuri la 
întrebări).

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pentru ședinţă pot fi  consultate la sediul 
de corespondenţă al societăţii situat în Cluj-Napoca, strada 
Aleea Padin nr. 20-22 jud. Cluj, Complex Flora –etaj, în 
intervalul orar: 8:00-16:00 de luni până vineri.

În condiţiile și cu respectarea prevederilor art. 117 indice 
1 al Legii 31/1990 L.S.C., acţionarii au dreptul de face 
completări la ordinea de zi. Punctele propuse spre completare 
vor fi  transmise în scris la adresa de corespondenţă: Aleea 
Padin, nr. 20-22, Cluj-Napoca, jud. Cluj; Complex Flora 
(etaj) sau pe e-mail la adresa: offi ce@fl ora-sa.ro.

Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanţii lor 
legali sau prin reprezentanţi mandataţi cu procură specială. 
Formularul de procură se poate obţine gratuit de la sediul 
de corespondenţă menţionat supra. sau prin solicitare la 
următoarea adresă electronică: offi ce@fl ora-sa.ro. Procurile 
speciale pentru reprezentarea acţionarilor societăţii FLORA 
S.A. în cadrul adunării generale extraordinare vor fi  depuse, 
în original, la sediul de corespondenţă al societăţii situat 
în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin nr. 20-22, jud. Cluj, până 
cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data ședinţei, la prima 
convocare, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) 
din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată 
și modifi cată prin Legea nr. 441/2006 și apoi prin Ordonanţa 
de Urgenţă nr.82/2007.

La Adunarea A.G.E.A. va participa un notar sau avocat, 
desemnat prin grija președintelui C.A. Leoca-Bor 
Marin-Constantin, care va autentifi ca sau după caz atesta 
procesul-verbal și hotărârea A.G.E.A.

Relaţii suplimentare la adresa de corespondenţă: Aleea 
Padin, nr. 20-22, Cluj-Napoca, jud. Cluj; la telefon: 
0264-595296; 0723-672684 și/sau email: offi ce@fl ora-sa.
ro persoană de contact: Leoca-Bor Marin-Constantin.

Consiliul de Administraţie
Leoca-Bor Marin-Constantin Preşedinte 

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

POPA EUGEN, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „PUZ conform Legii nr. 350/2001 actualizată“, 
realizat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lipova, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul proiectantului S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., 
din municipiul Cluj Napoca, strada Călărașilor nr. 1, din 
data de 05.05.2021, de luni-joi între orele 09:00-14:00 și 
vineri între orele 09:00-12:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 22.05.2021, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264–410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 09:00-
14:00 și vineri între orele 09:00-13:00.
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12 judokani 
de la „U” 
merg la CN U-23

Hotelul Piatra Mare din 
Poiana Brașov găzduiește în 
acest weekend Campionatul 
Naţional de Tineret U23 indi-
vidual și echipe, în cadrul că-
ruia s-au înscris aproximativ 
200 de judoka.
De la „U”-CSM Cluj vor intra 
pe tatami 12 judoka, dintre 
care 7 băieţi și 5 fete, după 
cum urmează:
Feminin:
¤categoria 48 kg: Roxana 
Oprea
¤categoria 52 kg: Luciana 
Catană
¤categoria 57 kg: Denisa 
Așchiopoaiei
¤categoria 70 kg: Serafi ma 
Moscalu
¤categoria 70 kg: Claudia 
Tarba.
Masculin:
¤categoria 60 kg: Mihai 
Robert, Claudiu Oancea, 
Sebastian Fudulu
¤categoria 73 kg: Adrian 
Șulcă, Gergely Gabor
¤categoria 90 kg: Paul Creaţă
¤categoria 100 kg: 
Riccardo Stoica

Ianis Hagi, dorit 
de Lazio şi Sevilla

Lazio și Sevilla continuă să in-
siste pentru transferul lui Ianis 
Hagi, potrivit presei din Scoţia.
După ce Rangers a transmis 
că nu ia în calcul să-l cedeze 
pe internaţionalul român în 
schimbul a 10 milioane de eu-
ro, cele două formaţii au reve-
nit cu o altă ofertă.
2021 vine cu discounturi de pâ-
nă la 50% la principalele cate-
gorii de produse și servicii de 
care afacerea ta are nevoie. 
Obţine oferta AICI!
Astfel, potrivit Rangers News, 
Lazio și Sevilla sunt dispuse să 
plătească 13 milioane de euro 
pentru a-l transfera pe fotba-
listul în vârstă de 22 de ani.
7 goluri și 13 assisturi a reușit 
Ianis în cele 43 de meciuri dis-
putate în acest sezon pentru 
gruparea de pe Ibrox.
3,4 milioane de euro a plătit 
Rangers pentru Ianis Hagi, în 
vara trecută, când l-a achiziţio-
nat de la Genk.

Pe scurt

Edi Iordănescu este nemul-

ţumit de tot ceea ce se 

întâmplă în jurul echipei 

şi este dispus să plece de la 

echipă la fi nalul sezonului, 

indiferent de deznodămân-

tul sezonului 2020/2021, 

conform unui articol 

publicat de Digi Sport.

Antrenorul campioanei Ro-

mâniei a avut o reacţie mis-

terioasă la conferinţa de pre-

să premergătoare jocului cu 

Academica Clinceni în mo-

mentul în care a fost întrebat 

despre viitorul său la Cluj.

„Îmi doresc extrem de 

mult ca să ne ducem mun-

ca la capăt, să reuşim să ne 

îndeplinim obiectivul (n.r. 

– câştigarea campionatu-

lui). Restul sunt lucruri ca-

re apar în presă, care sunt 

acolo, care sunt citite. Am 

tăria să recunosc faptul că 

de-a lungul timpului s-au 

scris şi lucruri reale, care 

aveau legătură cu ceea ce 

se întâmpla în viaţa şi în 

activitatea echipei”, a spus 

Edi Iordănescu, la conferin-

ţa de presă.

Edi Iordănescu a mai avut 

o aventură la CFR Cluj pe ca-

re nu a dus-o la fi nal. Antre-

norul s-a despărţit fulgerător 

la vremea respectivă după 

doar câteva meciuri, fi ind in-

vocate mai multe confl icte în-

tre el şi conducere.

Edi Iordănescu vrea 
să plece de la CFR Cluj

Federaţia Română 

de Tenis de Masă (FRTM) 

a anunţat, marţi, 

pe site-ul său ofi cial, 

califi carea la Jocurile 

Olimpice de la Tokyo 

a sportivilor Bernadette 

Szocs şi Ovidiu Ionescu 

în proba de dublu mixt.

Perechea română s-a cla-

sat în primele 16 locuri în cla-

samentul de dublu mixt în-

tocmit de Federaţia Internaţi-

onală de Tenis de Masă.

„Federaţia Română de Te-

nis de Masă anunţă califi-

carea la Jocurile Olimpice 

de la Tokyo a sportivilor Ber-

nadette Szocs şi Ovidiu Io-

nescu, în proba de dublu 

mixt. Federaţia Internaţio-

nală de Tenis de Masă a con-

firmat joi, 6 mai, prezenţa 

perechii de dublu mixt la 

Tokyo, dublul mixt din Ro-

mânia fiind unul dintre ce-

le 16 dubluri din lume care 

va participa în această pro-

ba olimpică. Astfel, FRTM 

are sportivi prezenţi în pa-

tru probe olimpice, din cinci 

posibile”, se menţionează 

pe site-ul citat.

Astfel, în concursul de 

tenis de masă de la Jocuri-

le Olimpice România va avea 

reprezentanţi în următoare-

le probe:

¤ simplu feminin – Berna-

dette Szocs şi Eliza Samara

¤simplu masculin – Ovidiu 

Ionescu

¤ echipe feminin – echipa 

formată din Eliza Samara, Ber-

nadette Szocs, Daniela Do-

dean Monteiro (Irina Cioba-

nu, Adina Diaconu)

¤ dublu mixt – Bernadette 

Szocs şi Ovidiu Ionescu.

În urma calificării pere-

chii de dublu mixt formată 

din Bernadette Szocs şi Ovi-

diu Ionescu numărul spor-

tivilor români calificaţi la 

JO de la Tokyo nu se mo-

difică deoarece ambii jucă-

tori făceau deja parte din 

lotul olimpic la celelalte 

probe din concursul de te-

nis de masă.

România are 63 de spor-

tivi calificaţi la JO 2020 (no-

minal sau locuri cotă) la 13 

discipline sportive: înot, atle-

tism, canotaj, fotbal, gim-

nastică artistică, baschet 

3x3, ciclism, lupte, tir spor-

tiv, canoe, tenis de masă, 

box şi scrimă.

Szocs şi Ionescu, calificaţi la Tokyo

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

„U” Cluj a început greu 

meciul cu CSM Galaţi şi a 

fost condusă cu 4-1 în 

debutul partidei disputată 

în Sala Sporturilor „Horia 

Demian”. Oaspetele au 

făcut un joc bun în prime-

le 15 minute şi aveau un 

avans de cinci goluri, 

10-5, profi tând şi de greşe-

lile comise de universita-

re în faza ofensivă.

Universitatea Cluj a ratat 

incredibil în prima repriză, fi -

ind irosite cel puţin 4 contra-

atacuri în poziţie 1 vs 1 cu 

portarul advers. Ratările gaz-

delor au permis echipei din 

Galaţi să se distanţeze la şa-

se goluri în minutul 22, 15-9.

CSM Galaţi a practicat un 

joc agresiv, cu multe eliminări, 

dar şi cu mult succes pe tabe-

la de marcaj. Oaspetele au in-

trat la cabine cu un avantaj de 

6 goluri, 19-13, deşi gălăţence-

le au evoluat mai mult în infe-

rioritate numerică. Cupul Par-

vu/Potirniche a acordat nu mai 

puţin de şase eliminări în tabă-

ra oaspetelor în 30 de minute.

Universitatea a eegalat 

după egalare încă din star-

tul reprizei, dar singurul lu-

cru pozitiv a fost evoluţia 

lui Judith Vizuete. Iberica a 

tras echipa după ea şi a fost 

la baza tututor acţiunilor 

pozitive. Clujencele au ve-

nit la 4 goluri diferenţă în 

minutul 41, atunci când Ro-

za Chintoan a marcat de pe 

pivot şi a făcut 22-18.

Cele două echipe au mers 

cap la cap în următoarele 10 

minute, iar tabela indica un 

25-21 în favoarea oaspeterlor 

cu 10 mintue rămase până la 

fi nal. Clujencele au intrat în 

criză de timp în ultimele mi-

nute şi aveau să piardă în ce-

le din urmă la o diferenţă de 

şase goluri.

Din păcate pentru Univer-

sitatea, echipa a pierdut-o la 

acest meci pe Judith Vizuete. 

Jucătoarea din Spania nu a 

evoluat în ultimele 15 minu-

te în urma unei accidentări.

Universitatea Cluj rămâne 

cu 10 puncte după acest meci 

şi este la cinci lungimi în spa-

tele celor de la CS Mioveni şi 

Universitatea Craiova, echipe-

le afl ate pe loc de baraj pen-

tru rămânerea în Liga Florilor.

Handbalistele vor juca as-

tăzi cu HC Zalău, într-un meci 

teribil de important în lupta 

pentru retrogradare.

Cea mai importantă jucă-

toare a meciului a fost Pa-

tricia Vizitiu. Experimenta-

ta jucătoare de la Galaţi a 

marcat 10 goluri şi a tras 

echipa după ea în duelul de 

la retrogradare.

Cluj: Ţăgean, Ion – Necu-

la 6, Vizuete 5, Lazăr 4, Chin-

toan 3, Şelever 3, Masna 2, 

Ilie 1, Nicolae 1, Bărbos, Du-

mitraşcu. Antrenor: Sebasti-

an Micola.

Galaţi: Anghel, Caragea, 

Micu – Vizitiu 10, Cioaric 6, 

Andriţa 5, Vălean 4, Balaban 

3, Bokaric 2, Lopătaru 1, Mar-

cu, Conache, Gheorghe. An-

trenor: Alexandrina Soare.

„U” Cluj – CSM Galaţi 25-31. 
„Studentele” pierd un meci important.
„U” Cluj a pierdut cu 31-25 duelul cu CSM Galaţi în etapa cu numărul 20 din Liga Florilor

Fază de joc din meciul Universitatea Cluj – CSM Galaţi în Liga Florilor
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