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Medicii de familie, reticenți 
să vaccineze anti-COVID-19

O nouă linie de autobuz 
pe ruta Someșeni - Zorilor

Cluj-Napoca, primul oraș 
care va ieși din pandemie?

Vaccinarea anti-COVID în cabinetele medicilor 
de familie va începe pe 20 aprilie, însă nu mulți 
dintre aceștia doresc să se implice.  Pagina 5

Extinderea rețelei de transport în comun 
s-ar putea face după achiziționarea de noi autobuze, 
a spus primarul Emil Boc. Pagina 3

Testarea masivă va ajuta Clujul să iasă mai repede 
din pandemie, crede Emil Boc. Procesul de vaccinare 
e de asemenea un avantaj.  Pagina 5

Afaceri pe timp de pandemie

Românii pot circula toată noaptea de Înviere
Restricţiile pentru prevenirea infectării cu COVID-19, relaxate de Paştele Ortodox.

Adriana Wagner, 
artist handmade 
ce conduce o 
afacere locală în 
Cluj, a dezvăluit 
cum a reușit 
să își țină în viață 
business-ul, pe 
timp de pandemie. 
 Pagina 7

monitorul weekendde

P. 2

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

În România continuă vaccinarea cu serul AstraZeneca
Continuă vaccinarea cu serul As-

traZeneca în România, a anunţat 

coordonatorul campaniei de vacci-

nare, medicul Valeriu Gheorghiţă.

Potrivit medicului, benefi cii-

le vaccinului depăşesc mult ca-

zurile în care oamenii au avut 

reacţii adverse, formându-se 

cheaguri de sânge din cauza vac-

cinului AstraZeneca.

România este într-o stare criti-

că din punct de vedere epidemi-

ologică, iar acest lucru a condus 

spre continuarea procesului de 

vaccinare cu serul AstraZeneca.

„Agenţia Europeană a Medi-

camentului confi rmă faptul că 

raportul de la AstraZeneca ră-

mâne pozitiv, dar este identifi -

cată o posibilă realţie de cau-

zalitate cu formarea de chea-

guri de sânge cu nişte caracte-

ristici neobişnuite, asociate cu 

niveluri scăzute de trombocite. 

S-a analizat, ar la nivel euro-

pean s-au înregistrat doar 220 

de evenimente trombotice din 

peste 34 de milioane de doze 

administrate. Rata de apariţie 

a acestor evenimente este de 

0,65 la 100.000 de oameni vac-

cinaţi. Aceste cazuri sunt rare, 

iar benefi ciile vaccinări de-

păşsesc aceste cazuri.

În România situaţia epidemiolo-

gică este una îngrijorătoare. Avem 

zilnic peste 4.500 de cazuri CO-

VID-19 şi peste 150 de decese. A-

vând în vedere contextul pandemic 

în care ne afl ăm, este necesară con-

tinuarea procesului de vaccinare în 

România cu serul AstraZeneca”, a 

spus medicul Valeriu Gheorghiţă 

într-o conferinţă de presă.

Agenţia Europeană a Medica-

mentului a decis că apariţia cazu-

rilor de tromboză în urma vacci-

nării cu AstraZeneca pot fi  consi-

derate efecte adverse extrem de 

rare. Acestea vor fi  introduse în 

prospectul vaccinului.

Agenţia Europeană a Medica-

mentului recomandă persoanelor 

care s-au vaccinat cu serul Astra-

Zeneca să se prezinte la medic 

imediat, dacă dezvoltă efecte se-

cundare specifi ce, persoanele tre-

buind să fi e conştiente şi informa-

te în cazul în care dezvoltă urmă-

toarele simptome:

¤ Difi cultăţi de respirare

¤ Durere în piept

¤ Umfl area picioarelor

¤ Dureri abdominale persistente

¤ Dureri puternice de cap sau în-

ceţoşarea vederii

¤ Pete mici sub piele la locul 

injecției
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

351 1.768 721 96 7 15

Situația epidemiologică în județul Cluj – 8 aprilie 2021
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

METEO

-30/120C
Soare

10/150C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-2°/12° Soare

-2°/11° Soare

2°/12° Înnorat

-3°/12° Soare

5°/16° Înnorat

1°/15° Variabil

5°/16° Înnorat

1°/16° Înnorat
-3°/11° Variabil

-3°/7° Soare

-3°/8° Soare

-3°/6° Soare

1°/14° Înnorat

1°/11° Înnorat

0°/12° Înnorat

1°/10° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

9 aprilie

1974: A fost inaugurat 
Stadionul Steaua.

2019: Ceremonia de deschide-
re a Campionatelor Europene 
de Lupte de la București, după 
40 de ani de la ultima ediție a 
Campionatelor Europene găz-
duite de România.

10 aprilie

1988: Mihail Gorbaciov pro-
pune limitarea armelor nu-
cleare tactice și oferă garanții 
potrivit cărora Uniunea 
Sovietică își va distruge tot 
arsenalul chimic.

1948: Are loc premiera dra-
mei istorice „Michelangelo” 
de Al. Kirițescu.

2019: Cercetătorii de la pro-
iectul Event Horizon 
Telescope anunță prima ima-
gine a unei găuri negre, situ-
ată la 54 milioane de ani lu-
mină de Terra, în centrul ga-
laxiei M87.

11 aprilie

1834: Se reprezintă, 
Cantata, la Iași, pastorală 
sau serbarea păstorilor mol-
doveni, primul spectacol 
muzical în limba română.

1970: Apollo 13 se lansează 
de la Kennedy Space Center.

1999: India testează o nouă 
variantă a rachetei balistice 
cu rază medie de acțiune de 
tip AGNHI.
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Restricţiile pentru preve-

nirea infectării cu 

COVID-19 vor fi  relaxate 

de Paştele Ortodox în 

toată ţara, conform unui 

anunţ făcut de premierul 

Florin Cîţu. Românii care 

merg la slujba de Paşte 

nu vor avea restricţii 

în noaptea de sâmbătă 

spre duminică (1-2 mai).

Guvernul a prelungit joi 

starea de alertă pentru 30 de 

zile şi a adăugat noi prevederi 

pentru perioada Sărbătorilor 

de Paşte. De asemenea, Hotă-

rârea de Guvern prevede limi-

tarea gradului de ocupare în 

staţiunile de pe litoral la 70%.

Potrivit documentului 

adoptat de Guvern, în noap-

tea de Înviere sunt ridicate re-

stricţiile de circulaţie. Astfel, 

românii vor putea merge la 

slujbă şi pot circula până la 

ora 5 dimineaţa. Totodată, Gu-

vernul a prelungit programul 

magazinelor până la ora 20:00 

în localităţile unde rata de in-

cidenţă nu ar fi  permis ca aces-

tea să fi e deschise după ora 

18:00, însă doar pentru zile-

le de vineri 23 aprilie şi în Vi-

nerea Mare, pe 30 aprilie.

„Prin excepţie de la preve-

derile alin. (3) şi (4), în zile-

le de 23 aprilie şi 30 aprilie 

2021, operatorii economici ca-

re desfăşoară activităţi de co-

merţ/prestări de servicii în 

spaţii închise şi/sau deschise, 

publice şi/sau private, îşi pot 

organiza şi desfăşura activi-

tatea în intervalul orar 

5,00-20,00. În intervalul orar 

20,00-5,00, operatorii econo-

mici pot activa doar în rela-

ţia cu operatorii economici cu 

activitate de livrare la domi-

ciliu.”, se arată în anexa Ho-

tărârii de Guvern.

De asemenea, în toate lo-

calităţile se permite circula-

ţia persoanelor în afara locu-

inţei/gospodăriei, în perioa-

da 8 mai-9 mai 2021, în in-

tervalul orar 20:00-05:00 pen-

tru deplasarea şi participarea 

la sărbătoarea religioasă spe-

cifi că lunii Ramazan.

Unităţile de cazare de pe 

litoral vor fi  obligate să caze-

ze turişti doar în limita a 70% 

din spaţiile de cazare.

„Se limitează gradul de 

ocupare a structurilor de pri-

mire turistice cu funcţiuni 

de cazare turistică, astfel 

cum sunt defi nite la art. 2 

lit. d) din Ordonanţa Guver-

nului nr. 58/1998 privind or-

ganizarea şi desfăşurarea ac-

tivităţii de turism în Româ-

nia, aprobată cu modifi cări 

şi completări prin Legea nr. 

755/2001, cu modifi cările şi 

completările ulterioare, la cel 

mult 70% din capacitatea 

maximă a acestora (…).”

În acest moment, circula-

ţia este interzisă în România 

între 22:00 şi 05:00, dar aceas-

tă restricţie va dispărea în 

noaptea de Înviere pentru toţi 

cei care merg la Biserică.

În acest an, Paştele Orto-

dox este sărbătorit pe 2 mai, 

slujba având loc în noaptea 

de 1 spre 2 mai.

Emil Boc salută decizia 
premierului

Emil Boc a spus că ideea 

premierului de a relaxa restric-

ţiile de la 1 iunie este una 

foarte bună, pentru că oame-

nii trebuie să ştie că există 

viaţă şi după pandemie. Cu 

toate acestea, primarul roagă 

clujenii să nu lase „garda jos” 

pe ultima sută de metrii, pen-

tru că respectarea măsurilor 

duce la relaxarea restricţiilor.

„Măsura asta de a relaxa 

restricţiile de la 1 iunie es-

te după modelul ţărilor eu-

ropene. Acum, premierul 

României a decis şi el să fa-

că asta, iar pentru asta îl 

felicit. Se vor elimina uşor 

restricţiile de la 1 iunie. 

Avem două luni de foc, dar 

dacă respectăm regulile şi 

se măreşte procesul de vac-

cinare, avem o şansă ca de 

la 1 iunie ca să revenim la 

normalitate. Trebuie să ne 

protejăm, dar trebuie să fim 

atenţi să nu omorâm econo-

mia. Ştiu că oamenii sunt 

obosiţi, dar soluţia nu este 

agresivitatea ci înţelegerea 

şi puterea de a merge mai 

departe. Dragi clujeni, nu 

lăsaţi garda jos la final de 

maraton. Menţineţi regulile 

şi fiţi solidari unii cu alţii”, 

a mai atras atenţia primarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Cum se va desfășurat 
slujba de Înviere?

Slujba de Î nviere se va 

desfă ș ura normal, anunț ă  Patri-

arhia Româ nă . Se vor purta 

mă ș ti, se va respecta distanț area 

sanitară , iar la biserică  se mer-

ge pe jos sau cu maș ina. 

„Deschiderea tuturor 

ofi cialită ț ilor pentru buna, or-

donata ș i î n acelaș i timp fi reas-

ca desfă ș urare a Slujbei de 

Î nviere, ca ș i a celorlalte 

să rbă tori proprii altor culte re-

ligioase î n urmă toarea perioadă , 

indică  faptul ca acestea se vor 

putea desfă ș ura normal, cu res-

pectarea riguroasă  a tuturor 

mă surilor sanitare ce vor 

ră mâ ne obligatorii (purtarea 

mă ș tii, distanț area sanitară , de-

plasarea pe jos sau cu mijloc 

de transport propriu la lă caș ul 

de cult de care aparț inem etc.)”, 

este mesajul Patriarhiei.

Restricții relaxate de Paște
Românii care merg la slujba de Înviere nu vor avea restricţii 
în noaptea de sâmbătă spre duminică (1-2 mai)
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

declarat că va fi  realizată 

o linie de transport în 

comun a Companiei de 

Transport Public (CTP) 

Cluj, care va lega cartiere-

le Someşeni şi Zorilor.

Emil Boc a declarat joi la 

radio că se afl ă în atenţia au-

torităţilor locale implementa-

rea noii linii CTP de autobuz. 

Ruta vizată va lega cartierele 

Someşeni şi Zorilor.

Astfel, varianta de traseu ca-

re urmează să fi e implementa-

tă este cea Emerson-Plevnei-Zo-

rilor, aceasta adresându-se în 

special clujenilor care lucrează 

în zona Emerson. Emil Boc a 

precizat că, în acest moment, 

există deja autobuze speciale 

pentru cei care lucrează la Emer-

son, însă o nouă linie care să 

lege cartierele Someşeni şi Zo-

rilor se afl ă în atenţia autorită-

ţilor locale.

„Această linie este în aten-

ţia noastră. Nu ne extindem 

însă, până nu oferim calita-

te”, a spus edilul.

Acesta a vorbit şi despre 

faptul că municipiul Cluj-Na-

poca se află într-un top eu-

ropean, din punct de vede-

re al plăţilor electronice fă-

cute de cei care circulă cu 

autobuzul.

„CTP ne-a dus într-un clasa-

ment onorabil european cu pri-

vire la numărul de plăţi făcute în 

manieră electronică. Cluj-Napo-

ca a ajuns un oraş de referinţă în 

aceasta privinţă. Clujenii preferă 

tot mai des plăţile online, inclu-

siv la primărie, acestea fi ind de 

două ori mai multe în primele 

luni ale acestui an, în compara-

ţie cu 2020”, a explicat primarul.

Extinderea transportului 
în comun 
în Dâmbul Rotund 
mai are de aşteptat

Mai mulţi clujeni care locuiesc 

în Dâmbul Rotund se plâng că 

transportul în comun este insufi -

cient, raportat la numărul de clu-

jeni care locuiesc aici. Viceprima-

rul municipiului Cluj-Napoca, Dan 

Tarcea a spus că extinderea trans-

portului în comun este în analiză 

în acest moment şi a explicat pen-

tru monitorulcj.ro de ce durează a-

tât de mult.

Potrivit viceprimarului, din 

cauză că străzile sunt foarte în-

guste, autobuzele nu au acces 

pe arterele din cartier. Deja s-a 

extins transportul în comun pen-

tru elevii din clasele 0-4, dar lo-

calnicii mai au de aşteptat până 

vor vedea noi linii spre cartier.

„În cartierul Dâmbul Rotund, 

extinderea transportului în comun 

este în analiză. Am extins trans-

portul pentru elevii din clasele 

0-4. Acolo trebuie alte autobuz 

pentru că sunt străzi care sunt în 

pantă. Dealul este destul de ma-

re şi autobuzele nu pot urca. Stră-

zile sunt foarte înguste şi de ace-

ea există o problemă de a vira 

spre cartierul Dâmbul Rotund. 

Este un cartier vechi, străzile a-

vând o lăţime mică de doar 5,5 

metri şi este foarte complicat să 

intre un autobuz mare pe ace-

le străduţe”, a declarat pentru 

monitorulcj.ro viceprimarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Viceprimarul a spus că, 

pentru extinderea transportu-

lui în comun, este nevoie de 

noi autobuze, lucru care ne-

cesită timp şi bani. 

„Extinderea mijloacelor de 

transport în comun trebuie să 

fi e treptată. Nu putem să ex-

tindem transportul în comun 

până nu cumpărăm alte auto-

buze. Nu vrem să luăm din-

tr-o zonă funcţională şi să le 

punem în altă parte, pentru că 

aşa nu vom rezolva nimic. Aşa 

că, pe măsură ce vom achizi-

ţiona noi autobuze, atunci vom 

putea extinde şi transportul în 

comun pe alte zone”, a spus 

Dan Tarcea.

O nouă linie de autobuz va lega 
cartierele Someșeni și Zorilor
Edilul Emil Boc a anunțat că linia este în atenția Primăriei și extinderea rețelei de transport 
în comun s-ar putea face după achiziționarea de noi autobuze

Pentru extinderea transportului în comun, este nevoie de noi autobuze, lucru care necesită timp şi bani

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca se afl ă 

în top 10 companii din secto-

rul transportului în Europa 

pentru numărul plăţilor digi-

tale efectuate de călători, po-

trivit datelor VISA.

În luna martie 2021, CTP 

Cluj-Napoca a înregistrat 

un record de 1.074.226 vân-

zări a biletelor electronice, 

prin sistemele electronice 

de plată amplasate în mij-

loacele de transport public, 

prin SMS, 24 PAY, POS-uri 

şi Ticketing.

Numărul plăţilor digitale 

înregistrat în martie 2021 es-

te cu 28% mai mare decât în-

casările înregistrate în bilan-

ţul CTP în luna noiembrie 

2020, fiind achiziţionate 

772.814 bilete prin instrumen-

te de plată digitale.

Plata cu cardul, 
introdusă în 2019 de CTP

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) a introdus plata cu 

ajutorul cardurilor contactless în 

mijloacele de transport public în 

iulie 2019, în baza unei soluţii 

implementate de Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca şi Banca 

Comercială Română (BCR).

Astfel, soluţia de plată cu car-

duri contactless Mastercard şi Vi-

sa, emise oriunde în lume, este 

disponibilă în toate mijloacele 

de transport ale CTP. Orice po-

sesor de card bancar cu facilita-

te contactless – indiferent de ban-

ca emitentă din România sau din 

străinătate – poate să-şi achite 

imediat călătoria în Cluj-Napo-

ca, prin simpla apropiere a car-

dului de aparatele disponibile în 

mijloacele de transport ale CTP, 

în mediu deplin securizat.

CTP Cluj, în top 10 companii 
de transport din Europa 
la numărul plăţilor digitale

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Lucrările pe drumul 

de pe Valea Chintăului 

se afl ă în desfăşurare, 

a declarat primarul 

Emil Boc. Asfaltarea 

ar putea fi  făcută 

după luna iulie 

a anului în curs.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat joi la o emisiune radio 

că lucrările la drumul de pe 

Valea Chintăului se afl ă în 

proces de desfăşurare, asfal-

tarea acestuia fi ind preconi-

zată să înceapă după luna iu-

lie a acestui an.

Drumul de pe Valea Chintă-

ului a fost cedat primăriei mu-

nicipiului Cluj-Napoca de către 

Consiliul Judeţean Cluj, în acest 

moment, acesta fi ind avariat şi 

fără iluminat public, după cum 

reclamă locuitorii din zonă.

Întrebat care este stadiul 

lucrărilor, primarul Emil Boc 

a precizat că în vara acestui 

an ar trebui să fi e fi nalizate 

acţiunile desfăşurate de com-

pania de apă şi de Electrica, 

de abia apoi urmând să în-

ceapă asfaltarea şi moderni-

zarea drumului.

„Se lucrează la acest proiect, 

dar depinde de celelalte regii – 

Compania de Apă Şomeş ori 

Electrica. Ulterior, se vor reali-

za asfaltarea, trotuarele, planta-

rea arborilor şi implementarea 

sistemelor moderne de iluminat 

LED”, a explicat edilul.

Conform primarului Emil 

Boc, lucrările desfăşurate de 

regiile menţionate ar trebui să 

fi e fi nalizate până la fi nalul 

lunii iulie, după care vor fi  

demarate acţiunile de asfalta-

re a drumului.

Când va fi gata Valea Chintăului?

Turdenii cer spaţii verzi şi 

locuri de joacă pentru 

copii, arătând că s-au 

săturat de mirosul de car-

buranţi şi de ciment.

Un turdean a transmis un 

mesaj primarului Matei Cristi-

an şi tuturor consilierilor locali.

„Domnule primar, stimaţi 

consilieri, turdenii au nevoie 

şi de parculeţe cu spaţii verzi, 

pentru relaxare, cu băncuţe şi 

locuri de joacă pentru copii!

Ce bine şi frumos ar fi , da-

că v-ar veni mintea la cap, a-

tât dumneavostră, cât şi con-

silerilor, ca pe acest colţ unde 

aţi dărâmat garajele oameni-

lor, aţi face un asemenea pro-

iect pentru un viitor părculeţ 

cu multă verdeaţă şi spaţii de 

relaxare a părinţilor din acea 

zonă, plus spaţii de joacă pen-

tru copii” , a scris un turdean 

pe pagina sa de Facebook.

El cere spaţii verzi şi chiar 

propune locaţii pentru dezvol-

tarea unor astfel de proiecte.

Ar fi  o adevărată piaţetă în-

tre două cartiere, cel a Primă-

verii şi cel a microraionului 3, 

din Oprişani. Şi în plus ar fi  un 

loc perfect lângă capelă, pen-

tru cei care vin să participe la 

evenimentele de funerarii şi 

slujbe religioase ce se ţin în 

acea bisericuţă şi capelă. Ar fi  

un loc ideal pentru aşa ceva.

Mai faceţi şi ceva frumos 

pentru oamenii din zona ora-

şului nostru, nu numai par-

cări betonate şi cu plată.

Suntem sătui de atâtea be-

toane şi fără nici un părculeţ 

ecologic şi natural, care să ne 

dea oxigen şi speranţă la o 

viaţă mai sănătoasă şi mai bu-

nă. De miros de carburanţi, 

dioxid de carbon, particule de 

praf şi mizerii, suntem sătui 

până peste cap.

Sper că mai ascultaţi şi de 

sfaturile noastre, ale turdeni-

lor, fi indcă de aceea v-au ales 

şi nu faceţi totul numai din 

capul vostru şi pentru profi t! 

Vă doresc spor la treabă şi 

minte să aveţi, că în rest to-

tul vine de la sine!”, a scris 

un turdean pe Facebook.

Turdenii cer spații verzi 
și locuri de joacă pentru copii
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O primă victorie pentru protejarea 
zonelor verzi din jurul Clujului!

Oraşele nu sunt o afacere! Pădurea Hoia 

este un reper emblematic al Clujului şi aşa 

trebuie să rămână!

Urbanismul durabil, sănătatea publică, 

dreptul la natură fac parte din viziunea 

USR PLUS pentru Cluj-Napoca şi vom lup-

ta pentru ele.

Haideţi alături de noi pentru a susţine 

dezvoltarea sustenabilă a oraşului nostru!

Un prim proiect comun al consilierilor 

USR PLUS din Cluj-Napoca, Floreşti şi Ba-

ciu pentru protejarea calităţii vieţii este Ini-
ţiativa Hoia – un demers ce urmăreşte con-

servarea zonelor verzi din jurul Clujului şi 

transformarea Pădurii Hoia în zonă cu un 

grad sporit de protecţie.

Iniţiativa USR PLUS vine după ”apariţia” 

drumului pietruit ilegal prin Pădurea Hoia 

la presiunile crescânde ale dezvoltării imo-

biliare haotice.

Nu putem lăsa culoarele de pădure din 

jurul Clujului să dispară. Ele au un rol e-

senţial pentru sănătatea noastră, fizică şi 

psihică, pentru calitatea aerului pe care 

îl respirăm şi pentru conservarea biodi-

versităţii specifice zonei. Creşterea pro-

tecţiei pentru această zonă este necesară 

cu atât mai mult cu cât în acest areal sunt 

planificate proiecte rutiere majore, pre-

cum Centura metropolitană, pe care USR 

PLUS se obligă să o susţină.

Este datoria noastră, a tuturor, de la cetă-

ţeni, la specialişti şi autorităţi, să asigurăm 

generaţiilor viitoare dreptul la un mediu să-

nătos. Aspiraţiile legitime ale clujenilor pen-

tru o locuire de calitate nu pot să fi e secun-

dare intereselor dezvoltatorilor imobiliari.

Primul pas al Iniţiativei Hoia este reali-

zarea unui studiu ştiinţifi c care să funda-

menteze creşterea gradului de protecţie a în-

tregii zone sălbatice dintre Floreşti, Baciu, 

Suceagu şi Cluj-Napoca.

Până la fi nalizarea acestui studiu, este 

necesar un efort susţinut pentru a defi ni 

cadrul de colaborare şi pentru a crea con-

textul optim pentru implicarea tuturor ac-

torilor din societate pentru protejarea Pă-

durii Hoia.

Haideţi alături de noi să realizăm acest 

proiect! E nevoie de implicarea tuturor pen-

tru a ne apăra dreptul la o viaţă sănătoasă!

E sufi cient să intraţi pe https://www.usr.

ro/inscriere, să ne lăsaţi datele de contact şi 

vom lua legătura cu voi.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi con-

tacta la mpl@usrcluj.ro.

Sociologul Vasile Dîncu, 

senator şi preşedinte al 

Consiliului Naţional al 

PSD, susţine că peste 

80% dintre oameni erau 

hotărâţi la început să se 

vaccineze anti-COVID, 

însă scandalul cu 

AstraZeneca şi bâlbâieli-

le guvernaţilor i-au făcut 

să se răzgândească.

Vasile Dîncu, sociolog, se-

nator în Parlamentul Româ-

niei şi preşedinte al Consi-

liului Naţional al PSD, a de-

clarat că partidul nu susţine 

varianta ca românii vacci-

naţi să poată scăpa de nu-

mite restricţii. „Este o formă 

de discriminare”, spune Va-

sile Dîncu, invitat în emisi-

unea Puterea Ştirilor.

Totodată, sociologul a pre-

cizat că peste 80% dintre oa-

meni erau hotărâţi la înce-

put să se vaccineze anti-co-

vid, însă scandalul cu Astra-

Zeneca şi bâlbâielile guver-

naţilor i-au făcut să se răz-

gândească. „Eu cred că în 

mod normal oamenii vor să 

se vaccineze, nu putem fa-

ce diferenţe între ei”, mai 

spune preşedintele Consiliu-

lui Naţional al PSD.

„PSD nu salută această 

iniţiativă pentru că este o 

formă de discriminare. Noi 

suntem un partid de stânga 

care credem în drepturi e-

gale şi în şanse egale. În 

mod normal nu există an-

ti-vaccinişti în România, de-

cât foarte puţin. Ideea de a 

nu te vaccina, de exemplu, 

a apărut mai degrabă după 

bâlbâielile guvernului din 

ultima perioadă. Altfel, pes-

te 80% dintre oameni erau 

hotărâţi la început să se vac-

cineze. Acum am văzut 

într-un sondaj că a mai scă-

zut procentul, pornind de la 

scandalul cu AstraZeneca şi 

de la alte evenimente.

Eu cred că în mod normal 

oamenii vor să se vaccine-

ze, nu putem face diferenţe 

între ei. Dar nu putem face 

diferenţe atât de mari între 

ei şi din următorul motiv: 

nu au toţi şanse egale să se 

vaccineze”, a declarat Vasi-

le Dîncu la Puterea Ştirilor.

Românii vaccinaţi ar 
putea scăpa de restricţii?

Mediul privat, Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Eco-

nomiei au format un grup de 

lucru care discută posibili-

tatea ca românii vaccinaţi să 

scape de restricţii în dome-

niile horeca, al evenimente-

lor, în domeniile cultural-ar-

tistice şi sportive, potrivit u-

nei declaraţii făcute de pre-

şedintele Organizaţiei Patro-

nale a Hotelurilor şi Restau-

rantelor din România (HO-

RA), Daniel Mischie.

Însă, premierul Florin 

Cîţu a scris marţi pe con-

tul său de Facebook că Gu-

vernul nu are în vedere 

condiţionarea accesului ce-

tăţenilor la serviciile indus-

triei ospitalităţii şi hoteli-

ere de dovada vaccinării. 

Acesta a precizat că nu se 

are în vedere nici limitarea 

călătoriilor prin ţară a ce-

lor nevaccinaţi, însă vor fi 

respectate deciziile la ni-

velul UE privind certifica-

tul verde în privinţa depla-

sărilor internaţionale. A-

ceste afirmaţii au fost fă-

cute după întâlnirea cu re-

prezentanţii HoReCa.

Vasile Dîncu: „Nu există antivacciniști 
în România. Peste 80% dintre oameni 
erau hotărâți să se vaccineze”

Premierul Florin Cîţu 

a anunţat miercuri, după 

şedinţa de guvern, 

că Executivul a aprobat 

memorandumul privind 

Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă. 

Memorandumul manda-

tează ministerul 

Investiţiilor şi Proiectelor 

Europene să negocieze 

cu Comisia Europeană 

proiectele pentru care 

România ar urma 

să primească aproape 30 

de miliarde de euro.

Potrivit documentului pus 

luna trecută în dezbatere 

publică, Guvernul a buge-

tat prin PNRR cheltuieli de 

peste 41 de miliarde de eu-

ro, mai mari decât suma des-

tinată României, aproxima-

tiv 29,2 miliarde de euro.

După aprobarea memo-

randumului, urmează ne-

gocierea cu Comisia Euro-

peană pe fiecare compo-

nentă în parte.

Banii care vor fi alocaţi 

de Uniunea European prin 

PNRR trebuie cheltuiţi pâ-

nă în 2026, dată până la ca-

re toate proiectele finanţa-

te prin acest program trebu-

ie finalizate. În caz contrar, 

sumele trebuie returnate.

Metroul, finanţat 
din fonduri PNRR

Metroul din Cluj-Napo-

ca se numără printre pro-

iectele propuse spre finan-

ţare în Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă, a 

afirmat Cristian Ghinea, mi-

nistrul Investiţiilor şi Pro-

iectelor Europene.

Întrebat ce proiect de 

metrou se doreşte să fie 

finanţat, cel din Cluj sau 

cel din Bucureşti, minis-

trul a răspuns:

„Ambele. În documentul 

discutat cu Ministerul Trans-

porturilor şi cu care vom 

merge la Comisia Europea-

nă sunt prevăzute investi-

ţii în linii noi de metrou la 

Bucureşti şi Cluj. Domnul 

Emil Boc m-a asigurat că 

se va face, dar poate fi îm-

părţit în tronsoane şi mă-

car un tronson sau două să 

fie gata. Noi raportăm nu-

măr de kilometri. Dacă e 

un risc de întârziere, să pu-

tem raporta o bucată din 

el, să ne luăm banii pe el”, 

a afirmat Ghinea.

Bani pentru legarea 
cu autostradă 
la Ungaria

În ceea ce priveşte pro-

iectele de infrastructură ru-

tieră ce vor fi propuse spre 

finanţare prin PNRR, mi-

nistrul a menţionat Auto-

strada A7, Ploieşti – Paş-

cani, Autostrada A8 Iaşi – 

Târgu Mureş, dar şi finali-

zarea legăturii cu Ungaria 

prin Autostrada A3 Tran-

silvania, la Borş.

„La autostrăzi, situaţia e 

stabilă şi consensuală. Ve-

chiul PNRR propunea 4,5 mi-

liarde euro pentru autostrăzi, 

atât rămâne. Dar va trebui 

să ducem o luptă diplomati-

că cu Comisia Europeană ca 

să accepte, suntem ţara cu 

cea mai mare alocare pentru 

autostrăzi, de departe. A7 

este principalul proiect. Mi-

nistrul Transporturilor m-a 

asigurat că proiectele sunt 

mature şi că putem avea ga-

ta tronsoane din A7 până în 

august 2026, data – limită. 

Mai avem două capete din 

A8 Iaşi – Târgu Mureş, ca-

re au studiile de fezabilita-

te începute. Si mai e prin-

să închiderea inelului spre 

Ungaria prin Transilvania. 

Mai sunt prinse legătura A1 

cu Timişoara, mai e Dru-

mul expres Piteşti – Craio-

va. Noi avem un necesar cal-

culat de circa 10 miliarde eu-

ro pentru autostrăzi”, a de-

clarat Ghinea.

Proiectul Metroului a în-

ceput în 2020, dar planu-

rile au fost date peste cap 

încă de la primele proiec-

ţii. Specialiştii au descope-

rit că, în zona Podului IRA, 

există un zăcământ impor-

tant de sare.

„Experţii, în acest mo-

ment analizează toate solu-

ţiile şi vă pot asigura că exis-

tă soluţii, acum 50 de ani 

omul a ajuns pe Lună, acum 

a ajuns pe Marte, vă daţi 

seama că se va putea face 

un metrou chiar dacă întâl-

neşte un bulgăre de sare în 

cale”, a declarat Emil Boc.

Geologii avertizează însă 

că un astfel de zăcământ de 

sare poate pune mari pro-

bleme metroului. Săpături-

le în zonele cu un aseme-

nea zăcământ de sare vor fi 

mult mai costisitoare şi pre-

ţul final al proiectului ar pu-

tea creşte simţitor.

Metroul din Cluj, 
finanţat prin PNRR
Metroul din Cluj va fi finanţat prin PNRR, 
a confirmat recent ministrul Investiţiilor

FLORIN CÎȚU | premierul României

 „A fost aprobat 
memorandumul 
care mandatează 
ministerul Proiectelor 
Europene pentru a 
negocia forma pe care 
o avem astăzi a PNRR. 
Am cerut ministerelor 
să se implice pentru 
a ne asigura că 
proiectele importante 
vor fi incluse 
în forma finală”.
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Vaccinarea anti-COVID 

se va desfăşura şi în cabi-

netele medicilor de fami-

lie, din 20 aprilie. 

Deja au fost stabilite pro-

cedurile necesare pentru 

acest demers, a spus coor-

donatorul campaniei 

de vaccinare în România, 

Valeriu Gheorghiţă.

În Timişoara, vaccinarea an-

ti-COVID în cabinetele medicilor 

de familie a început miercuri, 7 

aprilie, fi ind vorba despre pri-

mul oraş din România în care a 

demarat acest proiect pilot.

Clujul încă aşteaptă răs-

punsurile de la medicii de fa-

milie care doresc să se impli-

ce în acest proiect, având în 

vedere că vaccinarea se va 

desfăşura după terminarea 

programului de muncă.

Nu există o situaţie 
a medicilor care doresc
 să se implice

monitorulcj.ro  a luat legă-

tura cu şeful Direcţiei de Să-

nătate Publică Cluj (DSP), Mi-

hai Moisescu, pentru a afl a ca-

re este procedura exactă dar şi 

cât de mare este gradul de im-

plicare a medicilor de familie.

Vaccinarea anti-COVID în 

cabinetele medicilor de fami-

lie ar trebui să înceapă din da-

ta de 20 aprilie, însă nu exis-

tă momentan o centralizare 

exactă a medicilor care doresc 

să se implice în acest program.

„Conform informaţiilor 

transmise de coordonato-

rul campaniei de vaccina-

re, Valeriu Gheorghiţă, va 

începe vaccinare în cabine-

tele medicilor de familie din 

data de 20 aprilie. Încă nu 

am primit niciun document, 

dar cel mai sigur aceste lu-

cruri vor fi reglate destul 

de repede”, a declarat pen-

tru monitorulcj.ro Mihai Mo-

isescu, şeful DSP Cluj.

Medicii de familie vor începe 

vaccinare după terminarea pro-

gramului de muncă. Încă nu s-a 

stabilit dacă medicii vor primi 

tot 100 de lei pe oră, la fel ca me-

dicii care vaccinează în cabine-

tele pregătite de autorităţi.

„Un demers sănătos”

Irina Munteanu, subprefec-

tul Clujului a spus că acest 

demers este unul foarte sănă-

tos pentru sistemul medical 

şi ar putea să amelioreze si-

tuaţia provocată de valul trei 

al pandemiei.

„Este unul dintre cele mai 

sănătoase demersuri, dat fi ind 

contextul epidemiologic în ca-

re ne afl ăm. La fel ca menţi-

nerea şi accelerarea procesu-

lui de vaccinare la nivelul ju-

deţului, care pe lângă măsuri-

le sanitare respectate de popu-

laţie, va face diferenţa şi poate 

conduce la o echilibrare a si-

tuaţiei. Ştiu că este un demers 

solicitant, care implică timp şi 

resurse, însă întregul sistem 

medical este suprasolicitat...şi 

nu numai”, a declarat pentru 

monitorulcj.ro subprefectul Clu-

jului, Irina Munteanu.

Medicii de familie 
din Cluj sunt reticenţi

Cu toate acestea, medicii nu 

sunt atât de doritori să se im-

plice în acest program, însă 

subprefectul Clujului speră ca 

lucrurile să se îmbunătăţească 

până la începerea vaccinării, 

adică până pe 20 aprilie.

„Îmi doresc ca medicii 

de familie, pe lângă efortu-

rile lor zilnice, să se impli-

ce în număr cât mai mare 

şi în acest proces de vacci-

nare, astfel încât să acope-

rim cât mai multă popula-

ţie în timp cât mai scurt. 

Din păcate, din datele pe 

care le avem momentan, 

gradul de implicare a me-

dicilor nu este atât de ma-

re precum ne aşteptam”, a 

mai spus Irina Munteanu.

La nivel naţional, doar 

3.028 medici vor să vac-

c ineze  d in t r -un  to ta l 

10.940, adică aproxima-

tiv 30%, a specificat Va-

leriu Gheorghiţă.

„Doar 30% din medicii 

de familie s-au înscris pen-

tru a-şi vaccina anti-COVID 

pacienţii, ceea ce este mai 

puţin decât ne aşteptam”, a 

explicat Valeriu Gheorghiţă. 

Acesta a spus că miercuri 

va demara proiectul pilot 

din judeţul Timiş pentru vac-

cinare, implicaţi fiind 50 de 

medici de familie.

Vaccinarea în cabinetele 

medicilor de familie se va fa-

ce cu doze care pot fi  ţinu-

te la frigider, cum ar fi  vac-

cinul  AstraZeneca şi John-

son &Johnson, în funcţie de 

cantitatea pe care ţara noas-

tră ar putea să o primească 

în perioada următoare.

Până în acest moment, pes-

te 2 milioane de români s-au 

vaccinat împotriva COVID-19, 

dintre care mai mult de 

1.220.000 de persoane cu am-

bele doze, a mai precizat Va-

leriu Gheorghiţă.

Medicii de familie din Cluj nu se înghesuie 
la vaccinarea anti-COVID-19 a populației
Vaccinarea anti-COVID în cabinetele medicilor de familie va începe pe 20 aprilie, 
însă nu mulți dintre dintre ei doresc să se implice în imunizarea populației în etapa a treia

Situaţia epidemiologică din Cluj este din ce 
în ce mai gravă. Spitalele sunt pline, iar locu-
rile de la terapie intensivă nu pot acoperi în 
totalitate cererea. Mihai Moisescu spune că 
situaţia este sub control, doar că, din păcate, 
decesele cresc de la o zi la alta.
„Am constatat că acum virusul are forme 
medii și severe, iar acest lucru a umplu 

spitalele. 10% din oamenii infectaţi cu 
COVID-19 ajung la Terapie Intensivă. 
Situaţia este una gravă, dar eu spun că re-
ușim să o ţinem sub control. Avem un nu-
măr foarte mare de cazuri. Secţiile de ATI 
sunt pline, doar că nu putem deschide noi 
secţii până nu avem resursă umană”, 
a explicat Mihai Moisescu.

În ciuda vaccinării, în spitalele COVID nu mai sunt locuri

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a spus 

că testarea masivă va ajuta 

Clujul să iasă mai repede 

din pandemie. Primarul a 

spus că un alt avantaj este 

procesul de vaccinare, care 

merge foarte bine.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc a spus 

că situaţia epidemiologică es-

te gravă, dar trebuie să avem 

încredere în medici şi să fi m 

solidari unii cu alţii.

De asemenea, edilul a spus 

că rata de infectare cu CO-

VID-19 este atât de mare pen-

tru că se testează foarte mult, 

dar acest lucru ar trebui vă-

zut ca un plus, deoarece Clu-

jul va fi  printre primele oraşe 

care va scăpa de pandemie.

„Anul trecut în noiembrie a 

fost rata de incidenţă în Cluj-Na-

poca de peste 9 la mie. A fost 

cea mai mare rată pe care am 

avut-o. Am mai trecut prin aşa 

ceva şi am reuşit să ţinem totul 

sub control, deci ne vom descur-

ca şi acum. Realitatea este că 

avem o stare de oboseală în so-

cietate. Trăim vremuri foarte gre-

le. Sectoarele economice grav ră-

nite: HoReCa, turism şi organi-

zatorii de evenimente au fost 

puşi la pământ din cauza pan-

demiei. Trebuie să avem echili-

bru acum şi trebuie să fi m uniţi. 

Medicii sunt soldaţii noştri de pe 

front pentru care am tot respec-

tul din lume”, a spus Emil Boc 

la un post de radio local.

Trebuie să avem 
încredere în „soldaţii 
noştri de pe front”

Valul al treilea de pande-

mie a lovit grav Clujul, iar spi-

talele sunt pline. Din păcate, 

medicii de pe secţiile de Tera-

pie Intensivă (ATI) abia mai 

fac faţă, dar primarul are în-

credere în „soldaţii de pe front”.

„Secţiile la ATI sunt aproape 

pline, iar paturile sunt la limită. 

Suntem într-o situaţie cum nu 

am mai avut până acum. De a-

ceea trebuie să ne menţinem sol-

daţii noştri de pe front, medicii, 

cu un comportament adecvat şi 

să respectăm toate regulile, pen-

tru că acum spitalele sunt pline 

iar medicii abia fac faţă.

Noi avem rata asta de inci-

denţă pentru că testăm foarte 

mult. Şi este foarte bine că tes-

tăm atât de mult, pentru că vom 

avea un avantaj. Vom fi  printre 

primi care vor ieşi din această 

pandemie prin cele două ele-

mente: vaccinare şi testare”, a 

mai spus Emil Boc.

Cluj-Napoca, primul oraș 
care va ieși din pandemie?

Mai multe persoane vor 

putea fi  vaccinate la centrul 

din comuna Floreşti, înce-

pând de sâmbătă.

Numărul persoanelor vac-

cinate la centrul de vaccina-

re anti-COVID-19 din Floreşti 

va creşte începând de sâmbă-

tă, 10 aprilie 2021. Astfel, zil-

nic vor putea fi  vaccinate în 

medie 312 persoane.

În centrul de vaccinare 

din incinta sălii de sport a 

Şcolii Gheorghe Şincai vor 

putea fi vaccinate 96 de per-

soane zilnic cu vaccinul As-

traZeneca faţă de 60, iar 

pentru vaccinul Pfizer ca-

pacitatea de vaccinare creş-

te la 72 de persoane faţă de 

60 cât era până în prezent.

Vă reamintim că centrul 

de vaccinare anti COVID-19 

a fost operaţionalizat la ju-

mătatea lunii februarie şi 

funcţionează cu un flux de 

vaccinare aferent vaccinu-

lui AstraZeneca, respectiv 

trei fluxuri de vaccinare 

pentru administrarea vac-

cinului produs de Pfizer/ 

BioNTech.

Care sunt centrele 
care funcţionează în 
prezent în judeţul Cluj?

În judeţul Cluj, doar 24 de 

centre de vaccinare anti-CO-

VID-19 sunt funcţionale dintr-un 

număr total de 40. 11 dintre 

acestea se afl ă în municipiul 

Cluj-Napoca, iar serul predomi-

nant este AstraZeneca. În ceea 

ce priveşte vaccinarea anti-CO-

VID în cabinetele medicilor de 

familie, procesul va începe pe 

20 aprilie, doar că autorităţile 

clujene spun că nu sunt mulţi 

medici doritori să se implice.

Creşte capacitatea de vaccinare 
anti-COVID în comuna Floreşti

Lista centrelor de vaccinare din Cluj 
şi tipul de vaccin folosit:
Cluj-Napoca
- Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” (AstraZeneca)
- Centrul Militar Judeţean (AstraZeneca)
- Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici” (AstraZeneca)
- Clinica Medicover Republicii (AstraZeneca)
- Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” (Moderna)
- Comandamentul Diviziei 4 Infanterie (AstraZeneca)
- Spitalul Clinic Medical de Urgenţă „Dr. Constantin Papilan” 
(AstraZeneca)
- Policlinica Observator Regina Maria (Pfi zer)
- Hyperclinica Medlife (Pfi zer)
- Școala Gimnazială „Ion Creangă” (Pfi zer)
- Școala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” (Pfi zer/AstraZeneca)
Dej
- Centrul de Servicii Sociale (Pfi zer)
- Fosta școală nr. 5 – Strada Fragilor 6 (Pfi zer)
- Comandamentul Bazei 4 Logistică (Pfi zer)
Turda
- Colegiul Naţional „Mihai Viteazu” (Pfi zer)
- Școala Gimnazială „Horea, Cloșca și Crișan” (Moderna)
Câmpia Turzii: Hala Agroalimetară Piaţa Mureșului (Pfi zer)
Gherla: Liceul Teoretic „Kemeny Zsigmond” (Pfi zer)
Huedin: Policlinica Teritorială (AstraZeneca)
Floreşti: Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” (Pfi zer/AstraZeneca)
Mociu: Clădirea Cabinetului Medical de Medicină de Familie 
(AstraZeneca)
Baciu: Căminul cultural (Pfi zer)
Chinteni: Dispensarul Uman (AstraZeneca)
Valea Drăganului: Clădirea Cabinetului Medical de Medicină de Familie 
(Pfi zer)
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UN NOU SPORT EXTREM „DE PANDEMIE”. Un clujean, sătul de restricțiile COVID-19, 
și-a montat o bicicletă pe terasă pentru a se menține în formă

Noile restricții de circulație pun probleme și iubitorilor de sport, iar un clujean s-a gândit să 
monteze o bicicletă în vecinătatea balconului. Un clujean a fost fi lmat de un trecător în timp 
ce pedala de zori pe terasa blocului din cartierul Mănăștur. Bărbatul, probabil sătul de 
restricțiile COVID-19, și-a montat bicicleta pe terasă și încearcă să se mențină în formă fi zică.

inFOTO

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:

Muzeul Memorial 

„Octavian Goga” din 

Ciucea constituie în 

aceste zile o alternativă 

perfectă de petrecere a 

timpului liber, în condi-

ţii de maximă siguranţă 

şi cu respectarea tuturor 

normelor sanitare 

în vigoare.

Clujenii, dar nu numai, 

sunt aşteptaţi să treacă pra-

gul domeniului de la Ciu-

cea, un loc marcat de per-

sonalitatea marelui poet şi 

om politic Octavian Goga. 

Vizitatorii pot afla aici de-

talii interesante legate de 

viaţa şi operele acestuia, is-

toria reşedinţei din localita-

tea clujeană, care a ocupat 

un loc special în inima po-

etului şi, totodată, se pot 

bucura de căldura zilelor de 

primăvară în inima naturii.

Porţile muzeului sunt des-

chise publicului vizitator zil-

nic, de marţi până duminică, 

între orele 9.00 şi 17.00 (ul-

tima intrare fi ind la ora 16.30).

Muzeul Memorial „Octa-

vian Goga” deţine un patri-

moniu imobil format din-

tr-un teren de 28.000 de me-

tri pătraţi pe care sunt am-

plasate nouă clădiri clasate 

în patrimoniul cultural na-

ţional ca ansamblu monu-

ment istoric. Acesta este for-

mat din următoarele con-

strucţii aflate în administra-

rea instituţiei muzeale: clă-

direa „Castel”, clădirea „Ca-

sa Alba”, clădirea „Casa 

Ady”, corp anexa A şi B, clă-

direa „Mănăstire”, clădirea 

,,Biserica din lemn”, clădi-

rea „Mausoleu”, clădirea 

„Casa de pe stâncă” şi clă-

direa „Teatru de vară”.

Dintre acestea, în temeiul 

Hotărârii Consiliului Jude-

ţean Cluj nr. 2 din 28 ianu-

arie 2015, clădirea „Mănăs-

tire”, Biserica de lemn îm-

preună cu terenul aferent, 

precum şi Casa de pe Stân-

că au fost date în folosinţă 

gratuită Arhiepiscopiei Va-

dului, Feleacului şi Clujului, 

pe o perioadă determinată, 

în aceste imobile funcţio-

nând în prezent Mănăstirea 

„Naşterea Maicii Domnului”.

Muzeul, pierdut 
în instanță şi recâştigat

În decembrie 2014, Con-

siliul Judeţean Cluj a pier-

dut castelul de la Ciucea 

după o sentinţă a Curţii de 

Apel Bucureşti care a decis 

ca întregul complex muze-

al să treacă în proprietatea 

urmaşilor Veturiei Goga. 

Peste 5 hectare de teren şi 

colecţii în valoare de mii 

de euro au ajuns în mâini-

le strănepoţilor Veturiei Go-

ga. Oamenii din Ciucea spun 

că vinovat pentru această 

situaţie ar fi Consiliul Ju-

deţean Cluj care nu s-a a-

părat suficient de bine şi a 

lăsat ca întreg patrimoniul 

să ajungă pe mâinile unor 

necunoscuţi.

Strănepoţii Veturiei Goga, 

Florin-Gheorghe Mureşanu, 

Radu Mureşanu şi Eugenia 

Mureşanu, au deschis în anul 

2005 o acţiune în revendica-

re, prin care au cerut instan-

ţei să constate nulitatea ab-

solută a donaţiei făcute de 

Veturia Goga statului român 

şi să dispună desfi inţarea a-

cesteia, precum şi nulitatea 

testamentului.

Curtea de Apel Bucureşti 

a decis doar să constate nu-

litatea absolută a donaţiei 

realizate de Veturia Goga în 

favoarea statului român, 

anulând-o, şi să respingă ce-

rerea vizând nulitatea abso-

lută a testamentului întoc-

mit de Veturia Goga.

Moştenitorii Veturiei Go-

ga au revendicat domeniul 

imobiliar de la Ciucea, în 

suprafaţă de 42.155 mp şi 

construcţiile aflate pe aces-

ta: Castelul, Casa Albă, Mă-

năstirea, Biserica din lemn, 

Casa Ady Endre, Mausole-

ul, Casa de pe stâncă, Tea-

trul de vară, anexe gospo-

dăreşti, iar pe de altă parte 

colecţia Octavian Goga for-

mată din bunuri mobile: 

cărţi, cărţi vechi, reviste, 

picturi în ulei, artă decora-

tivă (metal, ceramică, pia-

tră şi materiale înrudite) şi 

textilă (îmbrăcăminte, co-

voare, tapet, tapiserie).

Mai mult, ei au cerut în 

instanţă şi despăgubiri în 

valoare de 2.628.271 lei de 

la Consiliul Judeţean Cluj, 

care avea în administrare 

domeniul, pentru „degra-

dări, distrugeri şi lipsa bu-

nurilor care au format obiec-

tul donaţiei”.

În 2020, Consiliul Jude-

ţean Cluj a câştigat defini-

tiv procesul privind Caste-

lul de la Ciucea care găzdu-

ieşte Muzeul Memorial „Oc-

tavian Goga”.

Muzeul memorial „Octa-

vian Goga” se află chiar la 

marginea localităţii clujene 

Ciucea şi se întinde pe do-

meniu de aproximativ 24 de 

hectare, care i-a aparţinut 

fostului poet şi prim-minis-

tru al României.

Muzeul Memorial 
„Octavian Goga”, 
destinație în week-end
Clujenii pot vizita muzeul dedicat fostului prim-ministru 
în localitatea Ciucea, de marți până duminică
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Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Adriana Wagner este 

o tânără artistă ce confecţi-

onează jucării şi perne 

de pluş în formă de pisică, 

majoritatea produselor 

fi ind personalizate în func-

ţie de animalele de compa-

nie şi preferinţele clienţilor.

Artista a început această 

mică afacere din combinaţia 

a două lucruri dragi ei: pisi-

cile şi cusutul. Obiectele cre-

ate din pasiune au devenit 

apoi chiar obiectul afacerii sa-

le, a arătat Adriana.

„Am început din 2015, mai 

timid, între timp au venit tot 

mai multe comenzi şi s-a trans-

format în ceva serios. De când 

mă ştiu am fost pasionată de 

pisici, fapt pentru care majori-

tatea produselor confecţionate 

de mine iau această formă.

Ideea de a coase diferite lu-

cruri, de la îmbrăcăminte până 

la pluşuri, a reprezentat o altă 

facinaţie pentru mine, dar nu 

aveam maşină de cusut. Acest 

lucru s-a schimbat când am pri-

mit cadou de la ai mei una şi 

am început să învăţ să cos. Apoi 

mi-a venit ideea de a vinde ce-

ea ce confecţionam şi uite-aşa 

a început micul business”, a po-

vestit Adriana Wagner.

Afaceri locale pe timp 
de pandemie

Întrebată cum a fost afec-

tată de pandemie afacerea ei, 

Adriana a afi rmat că „a avut 

noroc” în această perioadă. 

Preţurile au stagnat, iar vân-

zările chiar au crescut, româ-

nii luând în seamă îndemnul 

de a susţine afacerile mici.

„În privinţa mea, nu pot 

să zic că vânzările mi-au fost 

afectate de pandemie. Da, e 

adevărat că târgurile, modul 

cel mai inedit de a-ţi promo-

va produsele şi de a creşte 

vânzările, nu s-au mai ţinut, 

dar pentru mine acesta a fost 

cam singurul minus.

Am început să confecţionez 

jucării, iar faptul că a fost mul-

tă vreme lockdown şi oamenii 

au stat acasă cu copiii a repre-

zentat un plus pentru mine”, 

a spus aceasta.

„Se promovează tot mai ve-

hement ideea de a cumpăra 

de la afacerile mici, de a le 

susţine pentru economia loca-

lă. Cred că oamenii nu au fost 

nepăsători la acest mesaj şi 

chiar pot să zic că am văzut o 

schimbare în acest sens.

Mi se pare că se cumpără 

mai mult de la afacerile loca-

le în această perioadă şi oa-

menii înţeleg mai bine ce im-

portanţă are acest lucru. În ge-

neral, am observat că începe 

să se aprecieze tot mai mult 

handmade-ul şi faptul că aces-

te produse făcute de mână nu 

sunt acelaşi lucru ca şi cele 

cumpărate din magazin”, a 

mai explicat artista.

„E mai uşor să fi i angajat, 
dar mai satisfăcător 
să fi i antreprenor”

În ceea ce priveşte difi cultă-

ţile cu care trebuie să se con-

frunte un antreprenor, lucrurile 

nu mai stau atât de roz cum 

ţi-ai putea imagine „din afară”. 

În spatele unei afaceri funcţio-

nale stă multă răbdare, ore în 

şir de muncă şi stres.

„Eu mă axez în marea ma-

joritate a timpului pe produ-

se personalizate. Acest lucru 

mi-a dat uneori bătăi de cap, 

deoarece mi-am luat de lucru 

mult mai mult decât puteam 

duce. Sunt făcute multe gre-

şeli, nu iese totul perfect din 

prima. Au fost dăţi când a tre-

buit să stau şi două săptămâni 

pe un produs până a ieşit per-

fect.” a spus Adriana.

În viziunea Adrianei, mun-

ca „pe cont propriu” este mai 

grea decât a unui angajat, dar 

mai satisfăcătoare.

„Nu e deloc aşa cum cred 

oamenii, o situaţie roz, fără nici 

o problemă. Este foarte greu, 

începând încă de la antrepreno-

riat. Munceşti de o mulţime de 

ori mai mult ca un angajat. Nu 

poţi să îţi iei concediu şi să pleci 

în vacanţă când vrei tu, fi e pen-

tru că nu ai timp, fi e pentru că 

nu există banii necesari.

De asemenea, trebuie să ştii 

o mulţime de lucruri din mul-

te domenii, pentru că nu îţi per-

miţi la început să ai angajaţi 

care să se ocupe cu contabili-

tate şi alte lucruri ce ţin de or-

ganizare. Totuşi, aşa greu cum 

e, satisfacţia este şi ea la alt ni-

vel, deoarece faci tu totul sin-

gur şi vezi ce a ieşit din mâini-

le tale. E mai uşor să fi i anga-

jat, dar probabil mult mai sa-

tisfăcător să fi i antreprenor”, a 

mărturisit Adriana.

Curajul, cheia succesului 
în orice afacere

În loc de concluzie, Adriana 

a dat câteva sfaturi şi recoman-

dări atât pentru cumpărătorii de 

produse handmade, cât şi pen-

tru cei care se gândesc să încea-

pă o afacere de acest fel.

„În primul rând, susţii eco-

nomia locală. În al doilea rând, 

cumpărând de la o afacere mi-

că, ai automat o relaţie cu pro-

ducătorul care, uneori poate să 

se transforme într-una de prie-

tenie. De asemenea, produsele 

sunt unicat şi, de cele mai mul-

te ori, ai oportunitatea de a le 

personaliza.” a enumerat ea be-

nefi ciile clientului când cumpă-

ră de la un business local.

Cum întreţii o afacere pe timp de pandemie?
Adriana Wagner, artist handmade ce deţine o afacere locală în Cluj, 
a dezvăluit cum a reuşit să îşi ţină în viaţă business-ul pe timp de pandemie

ADRIANA WAGNER | artist handmade

„Pentru cei care se gândesc 
la a deveni antreprenori, eu zic că 
primul lucru de care au nevoie este 
mult curaj și răbdare. De asemenea, 
de recomandat ar fi  să mai aibă 
o sursă stabilă de venit, mai ales 
la început, până lucrurile 
încep să prindă puțin contur“

VEZI ÎNTREGUL MATERIAL AICI:
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Suntem în plină perioadă a 

Postului Mare. Îl auzim pe Dom-

nul Hristos care ne zice şi no-

uă, ca şi ucenicilor: „Iată, ne 

suim la Ierusalim şi Fiul Omu-

lui va fi  dat pe mâna arhierei-

lor şi a cărturarilor, şi-L vor 

osândi la moarte; Şi Îl vor da 

pe mâna păgânilor, ca să-l bat-

jocorească şi să-L biciuiască şi 

să-L răstignească, dar a treia zi 

va învia”(Matei 20, 18-19).

Celebrările liturgice ne ara-

tă şi cum răspundem noi la a-

ceastă atenţionare a Mântuito-

rului: „Mergând Domnul spre 

Patima cea de bunăvoie, a zis 

Apostolilor pe cale: Iată ne su-

im în Ierusalim, şi Se va da Fi-

ul Omului precum scrie pentru 

Dânsul. Să venim dar şi noi cu 

gânduri curate, să mergem îm-

preună cu Dânsul şi împreună 

să ne răstignim, şi să ne omo-

râm pentru Dânsul, despre des-

fătările lumeşti; ca să şi vieţu-

im împreună cu Dânsul”.

Este clar: pentru a învia şi 

a vieţui împreună cu El trebu-

ie să ne şi „omorâm” pentru 

Dânsul. Lucrul acesta încercăm 

să-l facem în Postul Mare. De 

aceea o altă cântare ne şi face 

atenţi: „Vremea Postului să o 

începem cu bucurie, supunân-

du-ne pe noi nevoinţelor celor 

duhovniceşti. Să ne lămurim 

sufl etul, să ne curăţim trupul. 

Să postim precum de bucate, 

aşa şi de toată patima, desfă-

tându-ne cu virtuţile Duhului. 

Întru care petrecând cu dragos-

te, să ne învrednicim toţi a ve-

dea preacinstită patima lui Hris-

tos Dumnezeu, şi Sfi ntele Paşti, 

duhovniceşte bucurându-ne”. 

Sau cum zice Sfântul Apostol 

Pavel: „M-am răstignit împre-

ună cu Hristos; şi nu eu mai 

trăiesc, ci Hristos trăieşte în mi-

ne” (Galateni 2,20).

Este limpede că postul de 

bucate trebuie dublat de pos-

tul de răutate. Ba, aş spune, 

că postul de bucate fără pos-

tul de răutate nu valorează 

mare lucru. Postul de bucate 

constituie suportul postului 

de răutate. Sărbătoarea Paşti-

lor trebuie să ne prindă mai 

buni, mai duhovniceşti, mai 

altruişti, mai fi lantropi.

Tata, Dumnezeu să-l odih-

nească, ne relata o povestire 

care sublinia faptul că postul 

de bucate fără postul de răuta-

te nu are valoare. Şi povestirea 

zice că un om şi-a luat boii să-i 

ducă la târg. Târgul era în lo-

calitatea învecinată, iar drumul 

trecea printr-o pădure. Ziua de 

târg era vinerea. S-a dus la târg, 

şi-a vândut boii, şi-a pus banii 

în trăistuţă, şi se întorcea aca-

să tot prin pădure. O bandă de 

hoţi l-au prins, i-au dat în cap, 

l-au omorât şi i-au luat banii 

din trăistuţă. Ce au mai afl at 

în trăistuţă? Un colţ de pâine 

şi o fărâmă de slănină. Văzând 

slănina au zis: astăzi e vineri, 

nu mâncăm slănină! Postire de 

bucate fără postire de răutate.

În această perioadă, la pos-

tul de bucate, la postul de ră-

utate, adăugăm lectura Sfi n-

telor Scripturi, adăugăm o bu-

nă spovedanie şi multe acte 

de fi lantropie. Cu alte cuvin-

te, postul trebuie să fi e inte-

gral şi nu unul formal. Iar la 

acest post, ne rugăm lui Dum-

nezeu să-Şi adauge harul Lui. 

Lupta pe care trebuie să o du-

cem este deosebit de aprigă 

şi nu una formală pe care s-o 

ducem numai cu puterile noas-

tre omeneşti.

Modele în această luptă du-

hovnicească ne stau sfi nţii. 

De aceea, în a IV-a duminică 

din Postul Mare ne aducem 

aminte de Sfântul Ioan Scăra-

rul, iar în a V-a duminică de 

Sfânta Maria Egipteanca. 

Amândoi mari nevoitori şi 

exemple absolute de postire 

şi de pocăinţă. În „Scara Ra-

iului” Sfântul Ioan Scărarul 

ne spune că „de multe ori dra-

cul se aşază în stomac şi nu 

lasă pe om să se sature, chiar 

de ar mânca tot Egiptul şi ar 

bea Nilul întreg”.

Iar Maria Egipteanca pen-

tru 17 ani petrecuţi în Alexan-

dria desfătându-se cu toate pă-

catele s-a nevoit în pustiul Ior-

danului 47 de ani. Avea la ea 

doar trei pâini şi jumătate şi 

iarba câmpului. Întâlnindu-o 

Avva Zosima, observa când se 

ruga că se ridica un cot de la 

pământ. Sfântul Sofronie al Ie-

rusalimului, scriindu-i viaţa, a 

mărturisit: „am scris-o după 

puterea mea. N-am vrut să pre-

fer altceva decât adevărul. 

Dumnezeu, care răsplăteşte cu 

dărnicie pe cei ce scapă la Dân-

sul, să dea ca răsplată folosul 

celor care vor citi povestirea, 

iar pe cel care a poruncit să 

fi e scrisă să-l învrednicească 

a-l face părtaş stării şi vredni-

ciei acestei fericite, despre ca-

re vorbeşte povestirea”.

Pe lângă acest exerciţiu de 

renunţare, de nevoinţă, pe ca-

re-l pretinde Postul Mare, un 

alt aspect al răstignirii îl repre-

zintă necazurile şi încercările 

care vin peste oameni. Mân-

tuitorul ne-a avertizat că „în 

lume necazuri veţi avea; dar 

îndrăzniţi. Eu am biruit lumea” 

(Ioan 16, 33). Sfântul Petru ne 

atenţionează: „Iubiţilor, nu vă 

miraţi de focul aprins între voi 

spre ispitire, ca şi cum vi s-ar 

întâmpla ceva străin, ci întru-

cât sunteţi părtaşi la suferin-

ţele lui Hristos, bucuraţi-vă, 

pentru ca şi la arătarea slavei 

Lui să vă bucuraţi cu bucurie 

mare”(I Petru 4, 12-13).

S-ar putea ca fi ind bolnav, 

infi rm, chinuit, ţintuit la pat, 

să nu mai ai mângâiere şi spe-

ranţă. Îţi aduci aminte că în cli-

pele fericite ale vieţii tale te bu-

curai de vizitele prietenilor şi 

acum ele devin tot mai rare. 

Medicul conştiincios şi prieten 

încearcă să te ajute. Cuvântul 

Scripturii îţi spune „cinsteşte 

pe doctor cu cinstea ce i se cu-

vine, că şi pe el l-a făcut Dom-

nul” (Iisus Sirah 38,1).

Şi totuşi Mântuitorul le spu-

ne tuturor celor necăjiţi, pe 

umerii cărora crucea apasă 

greu: „Veniţi la Mine, toţi cei 

osteniţi şi împovăraţi, şi Eu 

vă voi odihni pe voi. Luaţi ju-

gul Meu asupra voastră şi în-

văţaţi-vă de la Mine, că sunt 

blând şi smerit cu inima, şi 

veţi găsi odihnă sufl etelor 

voastre. Căci jugul Meu e bun 

şi povara Mea este uşoară” 

(Matei 11,28-30).

Răstignirea pe Crucea Mân-

tuitorului, din punct de vede-

re spiritual, se face cu ajuto-

rul a patru cuie: aducerea 

aminte de moarte; aducerea 

aminte de judecată; aducerea 

aminte de rai şi aducerea amin-

te de iad. Aceste patru reali-

tăţi te fac să rămâi aproape 

de Mântuitorul, să nu trăieşti 

la întâmplare, ci să trăieşti du-

pă Evanghelia Lui.

Răstignindu-te cu ajutorul 

mijloacelor de nevoinţă pe ca-

re le-am amintit, răbdând toa-

te necazurile ce vin asupra ta, 

vei şi învia dimpreună cu Hris-

tos. Lucrul acesta ni-l spune 

şi Canonul Învierii: „Ieri m-am 

îngropat cu Tine, Hristoase; 

astăzi mă ridic împreună cu 

Tine, Cel ce ai înviat. Răstig-

nitu-m-am ieri împreună cu 

Tine; Însuţi împreună mă prea-

măreşte, Mântuitorule, întru 

Împărăţia Ta”.

†Arhiepiscopul și Mitro-
politul ANDREI

Răstignire și înviere

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

a organizat luni seara, 

5 aprilie 2021, un eveni-

ment aniversar în cinstea 

părintelui Iustin Tira, 

vicarul eparhial al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

cu prilejul împlinirii a 70 

de ani de viaţă. Părintele 

vicar s-a născut la data 

de 4 aprilie 1951, în loca-

litatea Plopiş, judeţul 

Maramureş.

Manifestarea aniversară a 

avut loc de la ora 18:00, la Bi-

serica „Sfântul Dimitrie cel 

Nou” din cartierul clujean 

Gheorgheni, unde părintele 

vicar slujeşte din luna mai a 

anului 2008.

În deschidere, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, Arhi-

episcopul Vadului, Feleacului 

şi Clujului şi Mitropolitul Clu-

jului, Maramureşului şi Săla-

jului, a ofi ciat o slujbă de Te 

Deum, mulţumind lui Dum-

nezeu pentru cei 70 de ani de 

viaţă şi pentru toate darurile 

revărsate asupra părintelui vi-

car Iustin Tira.

La fi nalul slujbei, Părinte-

le Mitropolit Andrei a rostit 

un cuvânt de felicitare şi i-a 

oferit vicarului eparhial o icoa-

nă cu Maica Domnului şi un 

aranjament fl oral. Totodată, 

din partea Preafericitului Pă-

rinte Daniel, Patriarhul Bise-

ricii Ortodoxe Române, i-a în-

mânat Diploma omagială cu 

medalie a anului 2020, Anul 

omagial al pastoraţiei părin-

ţilor şi copiilor şi Anul come-

morativ al fi lantropilor orto-

docşi români.

În cadrul evenimentului 

aniversar a fost lansat volu-

mul „Slujire şi Dăruire. O-

magiu Părintelui vicar Ius-

tin Tira”, coordonat de pr. 

prof. univ. dr Ioan Chirilă, 

cadru universitar al Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă 

din Cluj-Napoca, şi de pr. 

dr. Cornel Coprean, consili-

erul cultural al Arhiepisco-

piei Clujului. Cartea a apă-

rut la Editura Renaşterea şi 

conţine mărturiile şi evocă-

rile unor ierarhi, a celor ca-

re îl cunosc, colaborează sau 

au colaborat de-a lungul tim-

pului cu părintele vicar, dar 

şi ale familiei şi apropiaţi-

lor dânsului.

Apariţia editorială, per-

sonalitatea părintelui vicar 

Iustin Tira, precum şi acti-

vitatea desfăşurată în cei 70 

de ani de viaţă, dintre care 

48 de ani în calitate de slu-

jitor al Sfântului Altar şi 23 

de ani în calitate de vicar 

eparhial, au fost prezentate 

de părintele prof. univ. dr. 

Ioan Chirilă.

La fi nal, părintele vicar 

Iustin Tira a mulţumit lui 

Dumnezeu pentru darul vie-

ţii şi pentru toate binecuvân-

tările revărsate asupra sa, pre-

cum şi părintelui duhovni-

cesc, vrednicului de pomeni-

re Arhiepiscop Iustinian Chi-

ra, în preajma căruia s-a for-

mat intelectual şi duhovni-

ceşte de la vârsta de 10 ani. 

Apoi a mulţumit ierarhilor, 

colaboratorilor, colegilor, cre-

dincioşilor, familiei şi tuturor 

celor prezenţi.

Evenimentul, desfăşurat 

în prezenţa unui public re-

strâns, cu respectarea norme-

lor igienico-sanitare afl ate în 

vigoare, a fost moderat şi pre-

zentat de părintele consilier 

Cornel Coprean. Printre ce 

prezenţi s-au numărat Prea-

sfi nţitul Părinte Benedict Bis-

triţeanul, Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, Fe-

leacului şi Clujului, Preasfi n-

ţitul Părinte Vasile Flueraş, 

Episcop emerit al Clujului, 

clerici de la Centrul Eparhi-

al, protopopi şi preoţi din cu-

prinsul Eparhiei, oameni de 

cultură, credincioşi şi mem-

bri ai familiei.

Scurtă biografi e

Preotul Iustin Tira s-a năs-

cut la data de 4 aprilie 1951, 

din părinţii Parasca şi Mihai 

Tira, în localitatea Plopiş, ju-

deţul Maramureş.

A absolvit Seminarul Teo-

logic Ortodox Român din 

Cluj-Napoca (Promoţia 1971) 

şi Institutul Teologic de Grad 

Universitar din Sibiu (Promo-

ţia 1975).

A fost hirotonit diacon, de 

către vrednicul de pomenire 

Arhiepiscopul Teofi l Herinea-

nu, în data de 18 octombrie 

1973, pe seama Catedralei Ar-

hiepiscopale din Cluj-Napoca, 

unde a slujit până la data de 

28 mai 1988, când a fost hiro-

tonit preot, tot de Arhiepisco-

pul Teofi l Herineanu, pe sea-

ma Catedralei Arhiepiscopale. 

Aici a slujit până la data de 1 

mai 2008, când a fost transfe-

rat la Parohia ,,Sfântul Dimi-

trie cel Nou” din Cluj-Napo-

ca, Protopopiatul Ortodox Cluj 

II, unde activează în prezent.

Între anii 1985-1988 a fost 

secretar eparhial, în perioa-

da 1993-1998 consilier eco-

nomic, iar din anul 1998 pâ-

nă în prezent ocupă funcţia 

de vicar administrativ al Ar-

hiepiscopiei Vadului, Felea-

cului şi Clujului.

Pr. vicar Iustin Tira, sărbătorit la aniversarea a 70 de ani de viață
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HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 9 - 15 MARTIE
Berbec

Ai o mulțime de idei pe care vrei să le 

pui în aplicare, iar săptămâna aceasta se 

dovedește a fi  plină de oportunități. De a-

semenea, se anunță a fi  o săptămână pli-

nă de romantism și de timp de calitate pe-

trecut în compania partenerului de cuplu.

Taur

Trebuie să faci niște alegeri importan-

te, în această săptămână. De asemenea, 

este recomandat să discuți cu o persoană 

în care ai încredere despre ce speri să 

câștigi, pentru a putea să privești lucruri-

le dintr-o altă perspectivă. 

Gemeni

Săptămâna aceasta este despre timp 

petrecut cu tine și despre efort depus pen-

tru aspirațiile pe care le ai. Începi să te 

gândești din ce în ce mai mult la viitor și, 

astfel, găsești curajul pentru a face schim-

bările de care ai nevoie. 

Rac

Săptămâna aceasta este plină de noutăți. 

Încerci o mulțime de activități noi care te 

ajută să cunoști lucruri noi despre tine. În 

plus, este posibil să interacționezi cu oa-

meni noi cu care descoperi că ai o mulțime 

de lucruri în comum.

Leu

Săptămâna aceasta este despre timp 

petrecut în compania persoanelor im-

portante din viața ta. Astfel, reușești să 

te relaxezi și să îți dai seama ce îți dorești 

cu adevărat de la viitor. Ai parte de o 

săptămână foarte interesantă. 

Fecioară

Începi să îți dai seama că este nevoie să 

îți îmbunătățești cunoștințele, dacă îți dorești 

să îți atingi obiectivele pe plan profesional. 

Astfel, săptămâna aceasta este despre mun-

că și studiu. 

Balanță

Săptămâna aceasta se anunță a fi  una 

extrem de aglomerată. Ai o mulțime de 

lucruri de făcut și simți că nu îți ajunge 

timpul pe care îl ai la dispoziție. Este re-

comandat să încerci să-ți organizezi mai 

bine programul. 

Scorpion

Vrei să iei o pauză de la a încerca să îi 

mulțumești pe cei din jur. Astfel, săptămâ-

na aceasta este despre tine și despre timp 

petrecut în compania propriei persoane. Te 

bucuri de fi ecare moment de liniște pe ca-

re îl ai și chiar reușești să ajungi la un echi-

libru pe care îl cauți de mult.

Săgetător

Săptămâna aceasta este posibil să apa-

ră unele probleme fi nanciare. Astfel, toa-

tă atenția ta se îndreaptă spre zona bani-

lor. Vrei să reușești să îți atingi obiective-

le, astfel încât începi să te gândești din ce 

în ce mai serios la a face niște economii.

Capricorn

Săptămâna aceasta este despre locuință. 

Vrei să te ocupi mai mult de acest spațiu, 

așa că îți pui în aplicare ideile pe care le 

ai când vine vorba de redecorare. Îți pui 

amprenta, iar la fi nalul săptămânii ești 

mândru de rezultatele pe care le-ai obținut. 

Vărsător

Se anunță o săptămână plină de 

oportunități. Ai multă energie pozitivă și 

poți să duci la bun sfârșit tot ceea ce îți 

propui. Mai mult, ești în centrul atenției 

la locul de muncă și există șanse mari să 

primești o veste bună.

Pești

Săptămâna aceasta este despre pasiuni-

le pe care le ai, dar și despre timp petrecut 

în compania persoanelor importante din 

viața ta. Ai parte de o săptămână relaxan-

tă, în care descoperi lucruri noi despre tine 

când vine vorba de aspirațiile pe care le ai.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. 45 mp, semidecomandate, 
nefi nisat, parter, în cart. Grigores-
cu, zona centrală, preţ 65.000 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744 653097. 
(2.7)

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, Gri-
gorescu, decomandat, etaj inter-
mediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, 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 camere, 
cu intrări separate, în bloc de 4 
etaje, situat în zona bună a ora-
șului, la preţul pieţei, rog oferte 
serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

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

mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătă-
rie, antreu, debara, teren arabil 
extravilan. Pentru informații și 
alte detalii sunați la telefon 
0749-509107. (12.14)

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

¤ Cumpăr casă cu teren, mai ve-
che sau demolabilă, situată în zo-
na bună. Aștept telefoane la 
0787-869474.

¤ 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 supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

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 telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer 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 su-
plimentare sunaţi la telefon 
0749-010592.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (2.7)

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 tele-
foane la 0749-974302.

SC YANNGO SRL 

angajeaza 4 muncitori 

necalifi cati in constructii. 

Pentru detalii, la sediul 

fi rmei in Sat Apahida, 

Str. Libertatii nr. 1, jud 

Cluj sau la numarul de 

telefon: 0744563045.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 

ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și 4 săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

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

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

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.

UZ CASNIC

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

¤ Vând calorifere cu lungimea 
de 50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUA-
TECH 1600 W, fi ltrare prin apă, 
preț 200 RON. Pentru alte 
informații sunați la tel. 0748-
220979. (2.7)

¤ 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. 
(2.7)

¤ 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. (2.7)

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 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare 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 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

¤ Vând 2 termostate digitale 
de cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informații la tele-
fon 0743-515388 sau 0264-
440108.

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând 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.

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, 
la preț bun. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la 

telefon 0744-282885. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (49.60)

¤ 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 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 informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi 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 miez de nucă la prețul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preț 10 RON/kg, producție 
2020, produs bio din zonă ne-
poluată. Informații suplimenta-
re la tel. 0748-220979. (2.7)

¤ Vând pătuț pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două ser-
tare, preț 200 RON. Informații 
la telefon 0264-424005, 0745-
300323. (2.7)

¤ Vând plantă calathea, cu 
frunze multicolore, foarte fru-
moase. Pentru informații supli-
mentare sunați la 0745-
300323 sau 0264-424005. 
(2.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 
cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (2.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (2.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pen-
tru frunze, semințe de fl ori. 
Pentru alte informații apelați 
0264-424005, 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informații și detalii 
la telefon 0744-282885. (2.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(2.7)
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Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivat 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 intre 

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ANUNŢ

Comuna Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de Sus 
nr.112, comuna Jucu, judeţul Cluj, anunţă repetarea 
procedurii de închiriere prin licitaţie publică cu plic 
închis, în baza HCL nr.23/23.02.2021 a unei suprafeţe 
de 25 mp teren intravilan aflat în proprietatea publică 
a Comunei Jucu. Terenul este situat in localitatea Jucu 
de Sus si face parte din terenul identificat in CF 52042 
Jucu, cadastral 52042.

Data limită până la care pot fi  depuse ofertele, împreună 
cu documentele menţionate în documentaţia de atribuire: 
16 aprilie 2021, ora 12.

Data deschiderii ofertelor de către comisia de evaluare: 
20 aprilie 2021, ora 10.

Documentaţia de atribuire pentru închirierea terenului 
se poate ridica de la Primăria Comunei Jucu, biroul fond 
funciar. Persoana de contact: doamna Bochiș Anca-Viorica, 
tel: 0264-233084.

LICITAȚIE PUBLICĂ

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul 
social în București, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory 
Business Center, etaj 3, Sector 3, RFO 0239, CUI 20770187, 
desemnată lichidator judiciar al debitoarei SIM MĂR S.R.L., 
conform Încheierii de ședinţa nr. 698/sind/22.03.2012, 
pronunţată în dosar nr. 576/62/2011 de Tribunalul Brașov 
– Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, 
vinde prin licitaţie publică cu strigare activul imobiliar 
constând în teren în suprafaţa de 1.974 mp, identifi cat în 
CF nr. 50007 Aghireșu, nr. cad 71/1, situat în Loc. Aghireșu 
F.N., zona Aghireșu Fabrici, Jud. Cluj. Preţul de pornire a 
licitaţiei este de 31.640 lei, exclusiv TVA.

Ședinţele de licitaţie vor avea loc în datele de 16.04.2021, 
23.04.2021, 30.04.2021 și 07.05.2021, ora 10:00, la sediul 
BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, str. 
Crișanei nr.1, jud. Sibiu. Ofertanţii trebuie să depună la 
sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L. din Sibiu, 
str. Crișanei, nr.1, jud. Sibiu, cel mai târziu cu 1 (una) zi 
lucrătoare înainte de organizarea licitaţiei, ora 14:00, 
documentele specifi cate în cuprinsul caietului de sarcini, ce 
poate fi  achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare privind activul și procedura de vânzare, 
se pot obţine la adresa de mail alin.vornicu@bdo.ro .

CONVOCATOR

Consiliul de Conducere al Uniunii Naţionale a 
Practicienilor în Insolvenţă din România Filiala Cluj, 
convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj, prin 
corespondenţă electronică, conform Deciziei CNC nr. 3/2021, 
pentru data de 27 aprilie 2021, ora 16:00, cu următoarea 
ordine de zi:

I. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2020 (art. 63, lit.a din OUG nr.86/2006), 
certifi cate de Comisia de cenzori.

II. Aprobarea execuţiei bugetului Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2020, descărcarea de gestiune a Președintelui 
și Consiliului de Conducere pe anul 2020 și aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 (art. 
63, lit.a din OUG nr.86/2006)

III. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al 
Instanţei de disciplină pentru anul 2020 (art. 63, lit.e din 
OUG nr.86/2006)

IV. Aprobarea planului de activitate al Filialei UNPIR Cluj 
pentru anul 2021 (art. 63, lit.b din OUG nr.86/2006).

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar 
de membri/voturi, AG se va desfășura în data de 27.04.2021, 
ora 17.00, hotărârile urmând a fi  luate de majoritatea 
simplă a membrilor prezenţi.

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de 
zi, precum și formularul de vot, pe e-mail.

Pe site-ul fi lialei www.unpircluj.ro, cu cel puţin 7 zile 
înainte de data AG, vor fi  publicate toate materialele suport 
aferente adunării generale/ se vor comunica pe mail 
membrilor fi lialei.

Formularul de vot completat de membrii UNPIR Filiala 
Cluj va fi  transmis către UNPIR Filiala Cluj pe e-mail offi ce@
unpircluj.ro cel târziu până în data de 27.04.2021, ora 16.00.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. ELAPAN PRODCOM IMPEX S.R.L. cu sediul în 
judeţul Cluj, municipiul Dej, str. 1 Mai, nr.62A, pentru proiectul 
„Elaborare documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor 
de construire a obiectivelor –incinerator şi vestiar“, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Cluj , fără evaluarea impactului asupra mediului 
și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul menţionat, propus a fi  amplasat în Comuna Vad, 
sat Curtuiusul Dejului , nr.175.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcluj.
anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 9– 11 aprilie 2021

Turneul de la Roland 
Garros, amânat 
o săptămână
Ediţia din acest an a turneul 
de tenis de la Roland Garros, 
programată între 23 mai și 6 
iunie, urmează să debuteze 
cu o săptămână mai târziu 
decât era prevăzut,.
Marele Șlem parizian se va 
derula, astfel, între 30 mai și 
13 iunie, potrivit unei surse 
din cadrul organizaţiei, care a 
confirmat o informaţie difu-
zată anterior de cotidianul 
L'Equipe, care a precizat că 
Federaţia franceză de tenis 
(FFT) urmează să oficializeze 
rapid această amânare.
O ajustare care ar putea per-
mite, eventual, primirea unui 
număr mai mare de specta-
tori la meciuri, în ipoteza în 
care restricţiile sanitare lega-
te de pandemia de Covid-19 
vor fi relaxate până atunci.
Ministerul francez al 
Sportului a indicat marţi că 
sunt în curs discuţii privind 
„decalarea cu câteva zile” a 
turneului și „modalităţile de 
primire a publicului”.
„Au loc discuţii cu organizato-
rii mai ales în ce privește mo-
dalităţile de primire a publi-
cului. Se discută despre o de-
clare cu câteva zile”, a anun-
ţat ministerul.

Voleibalistele 
joacă la Piteşti
Voleibalistele de la ”U” NTT 
Data Cluj participă la primul 
turneu al fazei II a Diviziei A1 
la Pitești.
Fetele noastre fac parte din 
grupa locurilor 9-12 alături de 
formaţiile CSU Belor Galaţi, FC 
Argeș și CSU Medicina CNUE 
Târgu Mureș.
Programul fetelor noastre din 
Sala Sporturilor Trivale din 
Pitești este:
Vineri, 09.04.2021, ora 15:00 
/ CSU Belor Galaţi – ”U” NTT 
Data Cluj
Sâmbătă, 10.04.2021, ora 
15:00 / ”U” NTT Data Cluj – CS 
Medicina CNUE Tg. Mureș
Duminică, 11.04.2021, ora 
18:00 / FC Argeș – ”U” NTT 
Data Cluj.
Meciurile vor fi  transmise pe 
pagina de facebook a echipei 
gazdă FC Argeș.

România, locul 43 
în ierarhia FIFA
Naţionala României a cobo-
rât șase locuri, de pe 37 pe 
43, în clasamentul Federaţiei 
Internaţionale de Fotbal 
(FIFA), dat publicităţii mier-
curi, în urma rezultatelor din 
preliminariile Cupei Mondiale 
din 2022.
În martie, tricolorii au învins 
Macedonia de Nord (3-2) și au 
pierdut meciurile cu Germania 
(0-1) și Armenia (2-3), în 
Grupa J a preliminariilor.
Germania, în ciuda eșecul su-
prinzător cu Macedonia de 
Nord (1-2, la Duisburg), a ur-
cat un loc și este pe 12. 
Celelalte patru echipe din 
grupă sunt sub România în 
ierarhie, Islanda pe 52, după 
ce a coborât șase poziţii, 
Macedonia de Nord pe 62, 
după ce a urcat trei locuri, 
Armenia pe 90, după un salt 
de 9 poziţii, iar Liechtenstein 
pe 186, după ce a coborât 
cinci locuri.

Pe scurt

CFR Cluj joacă duminică, 

11 aprilie, de la ora 21:30, 

un meci extrem de impor-

tant în lupta titlul din Liga 

1 cu Universitatea Craiova.

Echipa antrenată de Edward 

Iordănescu merge în Bănie fără 

Ciprian Deac, mijlocaşul fi ind 

suspendat pentru cumul de car-

tonaşe galbene în ultima etapă 

din sezonul regulat.

CFR Cluj abordează acest 

meci de pe locul 2 în clasament, 

fi ind la un singur punct în spa-

tele celor de la FCSB înainte de 

ultima etapă din play-off.

Universitatea Craiova şi CFR 

Cluj s-au duelat ultima dată în 

luna decembrie, într-un meci 

care s-a încheiat la egalitate, 

0-0, în Liga 1. Cele două au 

jucat şi celebra „fi nala campi-

onatului” din luna august, 

atunci când trupa din Gruia a 

câştigat cu 3-1 în Bănie.

Ionuţ Rada, fostul jucător de 

la CFR Cluj, a analizat meciul 

care va avea loc duminică: 

„Acum nu contează atât de mult 

rezultatul acestei ultime etape, 

pentru că este clar că lupta pen-

tru titlu se va da în play-off. Şi 

Craiova este înscrisă în această 

luptă pentru campionat. Arată 

bine, este mult mai organizată. 

Aşa cum am observat cu toţii, 

i se potriveşte mai bine siste-

mul schimbat de Ouzounidis, 

de la 4-3-3 la 4-2-3-1. Echipa 

se mişcă destul de bine. CFR 

vine după o victorie cu Dina-

mo, dar un joc nereuşit, în timp 

ce Craiova vine după un joc 

destul de bun cu FCSB. Proba-

bil va fi  un meci echilibrat. Nu 

ştiu cât se vor deschide cele 

două echipe. Repet: în play-off 

cred că vor lupta mai mult. Aco-

lo trebuie să se vadă cine îşi do-

reşte cu adevărat acest campi-

onat! Acum, indiferent cine va 

pierde, nu va conta foarte mult, 

nu e ca o fi nală.”, a declarat fos-

tul fotbalist al clujenilor.

Derby cu iz de titlu 
pentru CFR Cluj în weekend

CFR Cluj are probleme 

fi nanciare din nou, iar 

acest lucru este confi rmat 

şi de foşti membri din staf-

ful lui Dan Petrescu. Foştii 

colaboratori ai lui Dan 

Petrescu au de recuperat 

mai multe salarii, 

dar şefi i din Gruia nu ar 

vrea să plătească sumele 

restante, conform DigiSport.

Valeriu Bordeanu, Costin 

Curelea şi Bogdan Aldea au 

de recuperat mai mulţi bani 

de la campioana României şi 

vor depune memoriu la Co-

misia de Licenţiere.

„Sunt foarte dezamăgit! Nu 

mă aşteptam la un astfel de tra-

tament, mai ales că am stat mai 

bine de trei ani la CFR Cluj. Au 

fost situaţii în care am suplinit 

şi funcţia de antrenor principal, 

aşa cum s-a întâmplat pe fi na-

lul sezonului trecut. Am fost 

apropiat cu Marian Copilu. Cu 

el am făcut actul în numele clu-

bului, pentru că şi el ia decizi-

ile”, a spus Bordeanu pentru 

sursa menţionată.

CFR Cluj a promis 
că plăteşte restanţele 
în decembrie

„Sunt datorii din luna sep-

tembrie. Atunci am zis să înţe-

legem situaţia, mai ales că am 

vorbit cu Marian. Aşa că am fă-

cut un act prin care am fost de 

acord să amânăm plata pana la 

20 decembrie. Dar, nici acest 

termen nu s-a respectat”, a adă-

ugat Bordeanu.

Foştii colaboratori ai lui Dan 

Petrescu au de recuperat apro-

ximativ 150.000 de euro de la 

echipa din Gruia.

„Îmi pare rău! Lumea mă 

ştie, nu sunt genul de om con-

fl ictual. Dar, asta este, voi de-

pune memoriu la Comisia de 

Licenţiere. Este doar a doua oa-

ră, în viaţa mea, când depun 

memoriu faţă de un club. S-a 

mai întâmplat când eram la Stea-

ua lui Gigi Becali, când am avut 

acel confl ict.Nu am crezut că 

se va ajunge aici”, a mai adău-

gat Bordeanu.

Şefii lui CFR Cluj refuză să plătească 
datoriile către fostul staff al lui Petrescu

Întreaga sufl are 

a Universităţii Cluj 

i-a adus un omagiu 

lui Remus Câmpeanu. 

Jucătorii Universităţii 

şi membrii 

staff-ului au asistat 

la ceremonia de înmor-

mântare şi au depus 

o coroană la căpătâiul 

celui care reprezintă 

o mare parte 

din istoria lui „U”.

Născut pe 8 septembrie 

1938, Remus Câmpeanu a 

ajuns la „U” la vârsta de 22 

de ani şi a purtat tricoul 

alb-negru până în 1974. A 

fost un fundaş stânga veri-

tabil şi a strâns 354 de pre-

zenţe pentru echipa „stu-

denţilor”, marcând patru go-

luri. Una dintre aceste reu-

şite a fost poate cea mai im-

portantă din istoria clubu-

lui. În 1965, ”U” (Ştiinţa 

Cluj la acea vreme) şi Dina-

mo Piteşti se întâlneau pe 

Stadionul „Republicii” din 

Bucureşti, în ultimul act din 

Cupa României. Remus Câm-

peanu era cel care purta ban-

derola de căpitan. În minu-

tul 12, înainta în viteză din 

linia defensivă, şuta în for-

ţă de la 30 de metri şi în-

scria golul ce deschidea dru-

mul Universităţii spre câşti-

garea Cupei României, pri-

mul şi singurul trofeu cuce-

rit de „studenţi”. La finalul 

partidei, într-o explozie de 

bucurie, era purtat pe bra-

ţe de colegii săi.

După ce a agăţat ghetele 

în cui, a fost preşedintele clu-

bului, funcţie pe care a ocu-

pat-o până în 1989, arătân-

du-şi iubirea şi loialitatea pen-

tru Simbol cu fi ecare ocazie 

şi a rămas alături de echipă 

până în ultima clipă.

Remus Câmpeanu a evo-

luat timp de 14 ani pentru U-

niversitatea Cluj, între 1960 

şi 1974. Fostul fotbalist s-a 

stins la doar câteva zile du-

pă ce soţia sa a părăsit la rân-

dul său această lume.

În cariera lui, legendarul ju-

cător a bifat 328 de meciuri şi 

3 goluri a adunat Remus Câm-

peanu pentru Universitatea Cluj.

Nume importante din 

Cluj-Napoca au ţinut să trans-

mită un mesaj familiei îndo-

liate în ultimele zile. Emil 

Boc a fost şi el alături de fa-

milia Câmpeanu şi a avut un 

ultim mesaj în memoria fos-

tului mare jucător.

„Drum lin către îngeri, Re-

mus Câmpeanu. Am afl at cu 

profundă tristeţe despre tre-

cerea la cele veşnice a fos-

tului jucător de legendă al 

FC Universitatea Cluj, dom-

nul Remus Câmpeanu. (...) 

Remus Câmpeanu a fost un 

reper moral, un om a cărui 

conduită trebuie să reprezin-

te un exemplu pentru orice 

tânăr sportiv! Mulţumim, 

domnule Remus Câmpeanu, 

pentru tot ceea ce aţi făcut 

pentru sportul clujean – a-

tât ca sportiv de performan-

ţă, cât şi în calitate de con-

ducător al Universităţii Cluj. 

Dedicarea pentru ”U” ilus-

trează de ce clubul clujean 

se bucură de continuitate şi 

de o tradiţie impresionantă. 

În aceste clipe de adâncă tris-

teţe, suntem alături de fami-

lia îndurerată, de prietenii şi 

suporterii FC Universitatea 

Cluj. Sincere condoleanţe, 

Dumnezeu să îl odihnească 

în pace!”, a transmis Emil 

Boc printr-un comunicat.

Remus Câmpeanu, condus 
pe ultimul drum de familia „U” Cluj
Remus Câmpeanu a fost înmormântat joi în Cimitirul Central

Remus Câmpeanu a fost condus pe ultimul drum de familia Universităţii Cluj

REMUS CÂMPEANU | legenda Universității Cluj

„Clujul are farmecul lui: cine vine 
și lucrează aici, dacă pleacă, 
va avea un gol în stomac 
că va părăsi orașul! Clujul are ceva 
ce nu e palpabil, nu știi de ce iubești 
Clujul, e ca dragostea... Cam așa 

e și Universitatea Cluj. Când vezi 
copiii care cântă «Haide U!», 
deși nu pricep prea mult din fotbal, 
nu ai cum să nu îndrăgești echipa. 
Bine, acest club e ceva aparte, 
scuzați-mi subiectivismul“
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