
HoReCa a suferit o scădere 
de 29% în 2020

Noaptea Privighetorilor 
va avea loc în weekend

Emil Boc nu renunță 
la ideea regionalizării

Cifra de afaceri a HoReCa a scăzut în anul 2020 cu 35%, 
de la 27,5 miliarde de lei (cifră înregistrată în anul 2019) 
la 17,9 miliarde de lei.  Pagina 5

Evenimentul „Noaptea privighetorilor” 
va avea în 2021 cea de-a 9-a ediţie, în format online, 
weekend-ul acesta.  Pagina 6

Boc aduce din nou în discuţie ideea de reorganizare 
administrativ-teritorială a ţării, amintind că în 2011, 
proiectul trebuia să fie implementat.  Pagina 3

Bijuteriile Transilvaniei

Limitatoarele de viteză, utile sau pierdere de bani?
Numărul limitatoarelor de viteză în municipiul Cluj-Napoca a crescut considerabil tocmai 
datorită faptului că cetățenii fac tot mai multe solicitări în acest sens. Pagina 3

Cele mai spectaculoase 
cetăți din Transilvania 
ascund în spatele 
zidurilor o istorie 
bogată de sute de ani. 
Bijuteriile Transilvaniei 
au devenit principalele 
atracții turistice 
în ultimii ani.  Pagina 7
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Un singur participant la concertul-pilot din Cluj s-a infectat cu COVID-19
În urma concertului-pilot de 

la Opera Naţională Cluj, un 

singur participant s-a infectat 

cu COVID-19.

Un sigur participant s-a in-

fectat cu COVID-19 din cei pes-

te 200 care au participat la con-

certul-pilot organizat la Opera 

Naţională din Cluj-Napoca.

Autorităţile au făcut anun-

ţul după ce s-a terminat moni-

torizarea participanţilor. La 

evenimentul de la Cluj au par-

ticipat doar persoanele vacci-

nate anti-COVID, cele care au 

făcut dovada unui rezultat ne-

gativ al testului pentru depis-

tarea COVID-19, ori cele care 

au dezvoltat anticorpi. Masca 

a fost obligatorie.

Persoana care s-a infectat a 

primit rezultatul după 8 zile de 

la concertul organizat la Opera 

Naţională din Cluj, ceea ce poa-

te însemna, spun epidemiolo-

gii, că s-a infectat în altă parte.

Participanţii au fost rugaţi ca 

pe timpul monitorizării să evi-

te zonele aglomerate, dar şi in-

teracţiunile cu persoane necu-

noscute. Reprezentanţii Minis-

terului Culturii recomandă că 

organizatorii de evenimente să 

aibă mai multe puncte de tes-

tare, ori participanţii să vină cu 

testele deja efectuate.

Concertul a avut loc pe data 

de 15 mai, de la ora 19.00, un-

de a avut loc premiera „Faust” 

de Charles Gounod la Opera Na-

ţională Română Cluj-Napoca.

Iniţial, conform regulilor 

anunţate de autorităţi, la concer-

tul de operă ar fi  trebuit să par-

ticipe doar persoanelor vaccina-

te cu ambele doze de ser, iar pur-

tarea măştii de protecţie era op-

ţională. Ulterior însă, Opera din 

Cluj-Napoca a anunţat că regu-

lile privind accesul participanţi-

lor au fost modifi cate, precizând 

de asemenea, că masca de pro-

tecţie este obligatorie pe toată 

durata spectacolului.
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 10 iunie 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

140/210C
Soare

150/180C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

15°/24° Înnorat

13°/22° Variabil

14°/22° Înnorat

13°/22° Înnorat

15°/16° Variabil

14°/18° Înnorat

14°/18° Variabil

15°/18° Înnorat
13°/21° Variabil

11°/16° Ploaie

10°/18° Înnorat

13°/18° Înnorat

13°/17° Înnorat

8°/12° Înnorat

9°/13° Înnorat

10°/14° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

11 iunie

1941: Al Doilea Război 
Mondial: Acordurile româ-
no-germane de la München 
și Berchtesgaden. România 
se angajează să participe la 
războiul antibolșevic, 
alături de Germania.

1985: Un ou Fabergé a fost 
vândut pentru £1.375.00 la 
New York, Statele Unite.

12 iunie

1964: Nelson Mandela, 
militant al luptei împotriva 
apartheid-ului din Africa 
de Sud, a fost condamnat 
la închisoare pe viață.

1999: În Kosovo s-au constitu-
it Forțele din Kosovo (KFOR), 

conduse de NATO, cu scopul 
menținerii păcii în provincie.

2005: Bienala de la Veneția 
(12 iunie-6 noiembrie 2005).

13 iunie

1941: În noaptea de 12 spre 13 
au fost deportați din Basarabia 
și Bucovina de Nord în Siberia 
peste 31.000 de locuitori.

1965: În fi nala Cupei campioni-
lor europeni la volei masculin, 
desfășurată la Bruxelles, echipa 
Rapid București cucerește pen-
tru a treia oară Cupa de Cristal, 
decernată celei mai bune echi-
pe de pe continent.

2004: Un meteorit de 4 kg 
lovește o locuință din Noua 
Zeelandă.

130/220C
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Într-un interviu 

amplu acordat în această 

săptămână, Vasile Dâncu 

a vorbit despre lipsa 

de încredere a oamenilor 

pentru actualul Guvern 

şi posibilele revolte 

care s-ar putea isca 

în viitorul apropiat.

„Potenţialul de revoltă al oa-

menilor este foarte mare. A fost 

inhibat de faptul că, în această 

perioadă, a fost pandemie. Im-

posibilitatea de organizare a unor 

adunări publice, frica de a te îm-

bolnăvi participând la proteste, 

modul în care avem dialog, noi, 

la PSD, cu grupurile organizate 

din societate – patronate, funda-

ţii, asociaţii, sindicate, oameni 

care vin din societatea civilă şi 

care nouă ni se părea înainte că 

sunt de centru-dreapta sau chiar 

de dreapta, şi care vin fără inhi-

biţii la PSD, să discutăm politici 

administrative şi corecţii la ceea 

ce face această guvernare şi la 

ceea ce nu face această guver-

nare – arată un procent destul 

de important de oameni nemul-

ţumiţi. În sondaje vedem că Gu-

vernu are o încredere destul de 

mică. De asemenea, direcţia în 

care merge România îşi păstrea-

ză trendul negativ, în sensul în 

care trei sferturi dintre români 

spun că România merge într-o di-

recţie greşită. Aceta este un indi-

cator pe care noi sociologii îl fo-

losim. Îl considerăm un indica-

tor emoţional, dar e un indica-

tor care spune multe despre mo-

dul în care gândesc românii vi-

itorul”, a declarat Vasile Dâncu.

PSD are speranțe mari 
la alegerile din 2024

Preşedintele Consiliului Na-

ţional al PSD este încrezător 

când vine vorba de alegerile 

prezidenţiale din 2024. Dâncu 

este de părere că soclial-demo-

craţii au o şansă bună la scru-

tinul de peste trei ani şi se aş-

teaptă să câştige alegerile.

„Este timp foarte mult până 

atunci. De 30 de ani, noi am fă-

cut sondaje şi ne uitam la ce am 

sondat noi cu 3-4 ani înainte de 

alegeri şi niciodată nu erau can-

didaţii care au ajuns până la ur-

mă la fi nal. În acest moment, nu 

ştim cine va fi . S-ar putea ca acei 

candidaţi pe care îi presupunem 

noi analiştii sau dumneavoastră, 

jurnaliştii, să nu fi e în bloc-star-

turi. Este o cursă de anduranţă 

între partide, între proiecte. Eu 

cred că va fi  un preşedinte dat 

de PSD, un preşedinte care va 

veni cu un proiect. Nu neapărat 

un „tătuc” care va spune că va 

duce lapte şi miere sau oamenii 

vor crede că acest om va schim-

ba România prin propria lui ac-

ţiune, ci un om cu un proiect ex-

traordinar, un om credibil şi cu 

un proiect foarte bun pentru Ro-

mânia, un proiect de viitor, con-

vingător, care să aibă o viziune 

pe care să o transmită oameni-

lor şi cred că noi, PSD, probabil 

în coaliţie cu o parte din socie-

tatea civilă vom putea să dăm 

României un preşedinte. Deo-

camdată, nu pot vorbi despre ni-

meni, pentru că nu există în mod 

direct niciun candidat pentru as-

ta. Noi o să avem în partid şi o 

consultare internă, nu ştim de 

ce factură va fi , dar s-ar putea 

să fi e foarte extinsă, cu privire 

la omul care reprezintă cel mai 

bine nu numai PSD-ul, dar şi so-

cietatea”, a mai adăugat Dâncu 

în interviul acordat.

Dâncu nu este de acord cu 
pensionarea la 70 de ani

Dâncu a vorbit şi despre 

majorarea vârstei de pensio-

nare şi speranţa de viaţă a ro-

mânilor în acest moment.

„Consider că majorarea vâr-

stei de pensionare în acest 

moment, la speranţa de via-

ţă a românilor şi fără nişte 

analize foarte serioase, con-

sider că este o greşeală. Pen-

tru că trebuie, în acelaşi timp, 

măsuri compensatorii şi tre-

buie găsite soluţii ca, de exem-

plu, să existe posibilitatea cu-

mulului de pensie cu salariu, 

dar să fi e reglementată foar-

te clar. Sunt domenii în care 

vârsta de pensionare la cere-

re poate să meargă la 70 de 

ani sau peste 70 de ani. Ex-

perienţa profesorilor univer-

sitari, a medicilor, a unor oa-

meni din domenii expertiză 

poate fi  folosită, dar altfel să 

măreşti vârsta de pensionare, 

pur şi simplu, fără să gândeşti 

diferenţiat, pe generaţii, încă 

avem oameni care au lucrat 

în condiţii grele în comunism. 

Deci, trebuie să gândim dife-

renţiat şi să echilibrăm siste-

mul de pensii în 10-15 ani. Nu 

poate fi  echilibrat printr-o sin-

gură măsură şi cred că este 

nevoie de a aduce specialiş-

tii. Avem un Institut de Cali-

tate a Vieţii la Academia Ro-

mână, care este unul dintre 

cele mai bune institute din 

Europa şi care are studii foar-

te multe în această zonă. Ni-

meni nu-i întreabă pe specia-

lişti atunci când se gândeşte 

o măsură de genul ăsta – o 

măsură politică”, a spus Dân-

cu despre subiectul pensionă-

rii la 70 de ani.

Vasile Dâncu: „România 
merge într-o direcție greșită!”
Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, este de părere că România 
merge într-o direcție greșită în acest moment și ne putem aștepta la revolte

Vasile Dîncu, este de părere că România merge într-o direcţie greşită în acest moment
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Afaceristul care a decis 

să facă în Mărăşti aparta-

mente în locul parcărilor 

la subsol are termen timp 

de 45 de zile pentru a le 

desfi inţa. În caz contrar, 

Primăria Cluj-Napoca le 

va demola, însă pe cheltu-

iala celui responsabil.

Primăria a eliberat autori-

zaţia de construire pentru a 

fi  realizate parcări la subolul 

blocului, însă în urma elibe-

rării avizului, în locul parcă-

rilor au fost construite apar-

tamente, care au fost date ul-

terior spre închiriere.

În acest context, Emil Boc 

a spus că afaceristul care a 

transformat cele 40 de parcări 

la subsol din Mărăşti în apar-

tamente, are la dispoziţie 45 

de zile să le demoleze volun-

tar, iar dacă acest lucru nu se 

va întâmpla, acestea vor fi  de-

molate de Primărie.

„Sentinţa este defi nitivă 

pentru desfi nţare. Aşteptăm 

doar motivarea sentinţei, du-

pă care el va avea la dispozi-

ţie 45 de zile să desfi inţeze 

voluntar, iar dacă nu, vom 

desfi nţa noi toate acele lu-

crări, pe cheltuiala lui. A du-

rat puţin până am reuşit să 

obţinem câştig în cauză, dar 

am câştigat, asta este impor-

tant”, a explicat edilul.

Boc consideră că locuitorii 
din bloc ar fi  trebuit să 
sesizeze din timp problema

Emil Boc a mai spus că afa-

ceriştii fac aceste apartamente 

la subsol după ce devin propri-

etari şi termină cu procesul ver-

bal de recepţie de care se ocu-

pă Primăria. Edilul nu înţelege 

de ce oamenii din blocul respec-

tiv nu au sesizat mai devreme 

faptul că acele parcări au fost 

transformate în apartamente, 

deoarece doar aşa, Primăria ar 

fi  putut să îi oprească.

Edilul, nervos pe ziarele 
locale care nu transmit 
bine informaţia

Boc s-a enervat şi pe une-

le ziare locale care au scris 

că sentinţa nu este în deru-

lare, deşi primarul afi rmă că 

el are sentinţa chiar pe ma-

sa lui. Edilul a spus că ziare-

le nu au întrebat la Primărie, 

pentru a avea o informaţie 

clară şi adevărată.

„Este sentinţa în derulare. 

Nu ştiu cum îşi permit unele 

ziare să scrie că nu este aşa, 

fără a se informa cum trebu-

ie. Sentinţele sunt publice. 

Cum e posibil să scrie ceva 

fără să întrebe Primăria? Ei 

nu au întrebat nimic, dacă în-

trebau le dădeam eu sentinţa 

care e la mine pe masă. Tre-

buie să întrebe, că asta este 

minima dentologie jurnalisti-

că. Pe mine chiar mă frustrea-

ză acest lucru”, a mărturisit 

primarul clujean.

Procesul a fost intentat 

de primarul Emil Boc, în nu-

me personal, în calitate de 

reclamant, partea pârâtă fi-

ind reprezentată de patro-

nul firmei Campeador, Flo-

rin Larionesi.

Parcările transformate în apartamente vor fi desființate 
în 45 de zile, pe cheltuiala celui care le-a construit

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Clujului este de 

părere în continuare că regi-

onalizarea ţării ar trebui să 

fi e implementată. Pe vremea 

când era premier, împreună 

cu Traian Băsescu, a vrut să 

ducă la îndeplinire acest 

plan, însă a fost împiedicat 

de criza politică de atunci.

Emil Boc aduce din nou în 

discuţie ideea de reorganizare 

administrativ-teritorială a ţării, 

amintind că în 2011, proiectul 

trebuia să fi e implementat.

„În 2011, am reuşit să con-

cep un proiect cu privire la re-

organizarea administrativ-teri-

torială ţării, cu respectarea Con-

stituţiei, cu respectarea reguli-

lor europene, cetăţeanul nu 

avea de făcut nici un pas în 

plus sau în minus faţă de ce 

avea acum. Aveam în gând re-

venirea la ce erau marile regi-

uni istorice pe care le cunoaş-

tem noi din istoria ţării. Erau 

10 mari regiuni, plus încă câ-

teva judeţe importante.

Acesta era proiectul pe ca-

re l-am discutat atunci cu pre-

şedintele Traian Băsescu. Ne 

pregăteam să mergem mai de-

parte, să ne asumăm răspun-

derea, dar a venit acea criză 

politică din ianuarie.” a poves-

tit Emil Boc.

Un drum cu multe 
„denivelări”

Pe lângă criza politică ce 

abia începuse, Boc s-ar fi  lo-

vit şi de alte difi cultăţi.

„UDMR-ul nu accepta compri-

marea Harghita-Covasna-Mureş. 

Găsisem soluţia şi pentru aceas-

tă problemă. Trebuiau să rămână 

judeţe distincte, pentru că nici noi 

nu acceptam să devină un judeţ 

în care populaţia românească să 

nu fi e majoritară, nici ei nu erau 

de acord să fi e înglobate (judeţe-

le), să piardă ceea ce aveau.

S-ar fi  desfi inţat jumătate 

dintre structurile din societa-

te. Din 46 de judeţe şi sectoa-

re, să ajungi la 16 sau 12, tre-

buie desfi inţat şi schimbat 

mult. Avantajul cel mai ma-

re ar fi  fost şi ar fi  decimen-

tarea reţelelor clientelare con-

struite timp de mai bine de 

53 de ani. Pentru că, inevita-

bil, la ce regim a fost în zo-

na respectivă, aceste reţele 

s-au creat”, a explicat edilul.

Emil Boc nu renunță 
încă la ideea regionalizării

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a vorbit 

despre limitatoarele de vite-

ză montate în Cluj-Napoca. 

Acestea s-au înmulțit în ulti-

ma vreme, dar în urma unei 

solicitări, vor mai putea 

fi  implementate și altele, 

în funcție de necesitate.

„Cel puțin jumătate din 

discuțiile pe care le avem în 

comisia de circulație sunt des-

pre limitatoarele de viteză. Es-

te foarte greu să mulțumești 

pe toată lumea, și am mers 

pe mâna poliției aici, pentru 

a ne spune care este varianta 

corectă pentru pietoni. 

Cetățenii care vor mai multe 

limitatoare de viteză pe stră-

zile din Cluj trebuie să facă o 

solicitare, noi o discutăm în 

comisie și cu siguranță, ei vor 

primi un răspuns ori negativ, 

ori pozitiv, în funcție de ana-

liză”, a spus edilul clujean.

Limitatoarele de viteză, 
utile pentru unii, 
dezagreate de alții

Unii șoferi clujeni sunt 

deranjați însă de limitatoarele 

de viteză,  iar Emil Boc a măr-

turisit că nici lui nu îi place ide-

ea, fi ind deranjat de acestea 

atunci când circulă cu mașina, 

însă conștientizează că acestea 

aduc un plus de siguranță.

Numărul limitatoarelor de 

viteză în Cluj-Napoca a cres-

cut considerabil tocmai datori-

tă faptului că cetățenii fac tot 

mai multe solicitări, astfel, noi 

limitatoare fi ind montate în ul-

tima vreme, în special în zone 

cu grad ridicat de accidente.

„Să nu credeți că prima-

rul merge pe stradă și zice 

«ce bine ar prinde un prag 

aici de sol». Merge în felul 

următor: poporul cere și sunt 

100 de cereri, care ajung la 

Poliție. Poliția justifi că 60, să 

zicem. Acelea merg în comi-

sia mare de circulație, în ca-

re mai vine cineva de la apă, 

altcineva de la energie, și ei 

spun că nu se poate pune li-

mitator de viteză în acel loc. 

Astfel, din cele 60 de cereri, 

rămân 30, care se pun pen-

tru că au trecut prin toate fi l-

trele legale și poliția ne-a spus 

«puneți, pentru că acolo avem 

rate de accidente, e școală, e 

grădiniță». Trec copii, avem 

mare nevoie de limitatoare 

de viteză”, spunea Emil Boc, 

în luna mai.

Măsurile precum monta-

rea limitatoarele de viteză 

sunt luate preventiv, chiar 

dacă ele pot fi  uneori resimțite 

ca niște „elemente de con-

strângere”. Prin acestea, se 

face un pas spre salvarea 

vieților omenești de la acci-

dente,  mai ales atunci când 

vine vorba de cele montate 

în zonele în care există școli 

ori grădinițe.

La fi nalul lunii mai, pe 

străzi precum Constanța, la 

intersecția cu strada Argeș și 

pe Gheorghe Lazăr, colț cu 

strada Paris, au fost montate 

noi limitatoare de viteză.

Nemulțumirile șoferilor nu 

au întârziat să apară, ei recla-

mând mai multe aspecte, cum 

ar fi  faptul că banii sunt 

cheltuiți inutil pe aceste mă-

suri și că în locul lor, ar tre-

bui să fi e rezolvate alte pro-

pleme ale municipiului.

„Cei de la Primărie chiar nu 

au pe ce arunca banii? Limita-

toare pe Gheorghe Lazăr, colț 

cu Paris... De parcă era nevo-

ie, la cât se stă în coloană, zil-

nic. Ar fi  mai util să expropri-

eze casa din drum și să o dă-

râme”, au reclamat mai multe 

persoane din Cluj-Napoca.

Limitatoarele de viteză, utile sau pierdere de bani?
Clujenii pot cere mai multe limitatoare de viteză în oraș, iar în urma unei solicitări, propunerea 
va fi analizată, pentru a se decide dacă va fi sau nu implementată

Numărul limitatoarelor de viteză în Cluj-Napoca a crescut considerabil tocmai datorită faptului că cetățenii fac tot mai multe solicitări

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Trebuie să conviețuim 
împreună, nu avem altă 
cale. Nu putem să fi m 
numai cu mașinile, pe jos 
sau cu bicicletele. Toți 
trebuie să trăim împreună 
într-un oraș, respectând 
niște reguli. Aceste măsuri 
vin să ne ajute să evităm 
pierderi de vieți omenești. 
Cea mai importantă 
e viața. Uneori măsurile 
au un element de 
constrângere, enervare. 
Și eu mai circul cu mașina 
și mă enervez, dar îmi 
dau seama că până la 
urmă aceste măsuri sunt 
în benefi ciul tuturor, dar 
nu le punem nici abuziv“ 

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Până când se face recepția, Primăria este 
responsabilă. Noi nu am recepționat niciodată 
altceva decât ce există pe teren. Eu trimit controale 
în teren, nu scapă nimeni. Însă unii, după ce s-a făcut 
procesul verbal de recepție și totul este în regulă, 
merg și la Cartea Funciară și devin proprietari, iar 
după asta, pe furiș, transformă subsolurile cu parcări, 
în mici apartamente, la prețuri mai atrăgătoare. 
Noi nu avem de unde să știm ce fac, pentru că sunt 
unitate privată. Dar dacă ne-ar sesiza cineva chiar din 
timpul construirii, clar că am merge în controale și 
am bloca lucrările. Nu înțeleg de ce nu ne-au sesizat 
cei din bloc. Rog cetățenii să ne sesize în astfel de 
cazuri, ca să putem opri lucrările din timp“ 
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Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB 

Cluj) şi ceilalţi membri 

Consorţiului Universitaria 

critică legea continuării 

activităţii persoanelor care 

îndeplinesc condiţiile de 

pensionare. Potrivit aces-

tora, decizia atacă inclusiv 

autonomia universitară.

Membrii Consorţiului U-

niversitaria, din care fac par-

te: Academia de Studii Eco-

nomice din Bucureș ti, Uni-

versitatea „Alexandru Ioan 

Cuza” din Iaș i, Universita-

tea „Babeș  Bolyai” din 

Cluj-Napoca, Universitatea 

din Bucureș ti, Universitatea 

de Vest din Timiș oara, au 

aflat „consternaţi” de apro-

barea a proiectului de lege 

privind unele măsuri pen-

tru continuarea activităţii 

de către persoanele care în-

deplinesc condiţiile de pen-

sionare, potrivit unui comu-

nicat de presă.

Autonomia universitară 

este garantată prin Consti-

tuţia României, iar acest 

drept este de necontestat 

ș i nenegociabil.

În conformitate cu auto-

nomia universitară ș i în con-

cordanţă cu Legea educaţi-

ei naţionale, universităţile 

îș i elaborează propriile stra-

tegii instituţionale ș i îș i ges-

tionează autonom ș i în in-

teresul universităţii resur-

sele umane.

„Noi, cele cinci mari u-

niversităţi membre ale Con-

sorţ iului Universitaria, 

considerăm inacceptabil 

ca tocmai legiuitorul să în-

calce legea, prin interven-

ţia sa abuzivă într-un do-

meniu care aparţine exclu-

siv factorilor decizionali 

ai unei universităţi.

Nimeni nu are dreptul le-

gal să intervină ș i să 

ș tirbească, prin modificarea 

legislaţiei, autoritatea ș i au-

tonomia universitară. În vir-

tutea acesteia, nu vom ac-

cepta ca decizia privind re-

sursele umane, implicit pro-

cesul didactic ș i de cerceta-

re din universitate, să fie 

exercitată din exteriorul u-

niversităţii, printr-o lege 

abuzivă, al cărei proiect a 

fost aprobat de guvern, ș i 

care prevede ca unic crite-

riu ș i argument o simplă ce-

rere de continuare a activi-

tăţii la împlinirea vârstei le-

gale de pensionare”, au 

transmis universităţile mem-

bre, în comunicatul de pre-

să menţionat.

Iniţiativă îngrijorătoare

Membrii Consorţiului au 

adăugat faptul că această ini-

ţiativă este îngrijorătoare ș i 

deloc benefi că. Atitudinea de-

cidenţilor de imixtiune în asi-

gurarea unui mediu propice 

stimulării calităţii ș i competi-

tivităţii în mediul academic 

este una „contraproductivă”, 

conform universităţilor mem-

bre în Consorţiu.

Universităţile vor trebui să 

îș i defi nească autonom poli-

ticile de personal didactic ș i 

de cercetare pe baza unor stan-

darde de calitate ș i criterii ne-

discriminatorii, aprobate de 

către Senatul universitar.

„Membrii Consorţiului U-

niversitaria solicită imperios 

respectarea legală ș i reală a 

autonomiei universitare, în 

spiritul promovării calităţii 

academice în România ș i a 

pregătirii tot mai bune a ab-

solvenţilor noș tri”, au mai de-

clarat aceştia în comunicat.

UBB Cluj, reacție după 
ce a fost anunțată creșterea 
vârstei de pensionare
UBB Cluj și alte universități membre ale Consorțiului Universitaria dezaprobă 
decizia luată de Guvern privind pensiile și creșterea vârstei de pensionare

UBB este în dezacord cu decizia Guvernului privind pensiile și creșterea vârstei de pensionare

Profesorii pot reveni la 

încheierea clasică a situa-

ţiilor şcolare, transmite 

Ministerul Educaţiei.

În ciuda faptului că în re-

gulament încă este prevăzută 

încheierea situaţiei şcolare cu 

doar două note, ca excepţie 

pentru acest an şcolar. Docu-

mentul prevede şi faptul că în 

acest an la examenele naţio-

nale, spre deosebire de anul 

trecut, nu se mai măsoară tem-

peratura candidaţilor.

„În toate unităţile de învă-

ţământ, încheierea situaţiilor 

şcolare se va face conform Re-

gulamentului cadru de orga-

nizare şi funcţionare a unită-

ţilor de învăţământ preuniver-

sitar, aprobat prin OMEC nr. 

5447/2020, cu modifi cările şi 

completările ulterioare, Titlul 

VII, Capitolul III, Secţiunea I, 

art. 101 şi art. 107, alin 2, 4 şi 

6”, scrie în adresa trimisă tu-

turor şcolilor.

Art 101: „Evaluarea are 

drept scop identifi carea nive-

lului la care se afl ă la un anu-

mit moment învăţarea, orien-

tarea şi optimizarea acesteia.

Art 107, alin. 2: Califica-

tivele/Notele acordate se 

comunică în mod obligato-

riu elevilor şi se trec în ca-

talog şi în carnetul de elev 

de către cadrul didactic ca-

re le acordă.

Art 107, alin. 4: Numă-

rul de calificative/note acor-

date semestrial fiecărui elev, 

la fiecare disciplină de stu-

diu, exclusiv nota de la lu-

crarea scrisă semestrială 

(teză), trebuie să fie cel pu-

ţin egal cu numărul săptă-

mânal de ore de curs pre-

văzut în planul de învăţă-

mânt. Fac excepţie discipli-

nele cu o oră de curs pe 

săptămână, la care numă-

rul minim de calificative/

note este de două.

Art 107, alin. 6: Elevii afl aţi 

în situaţie de corigenţă vor 

avea cu cel puţin un 

califi cativ/o notă în plus fa-

ţă de numărul de califi cati-

ve/note prevăzut la alin. (4), 

ultimul califi cativ/ultima no-

tă fi ind acordat/ă, de regulă, 

în ultimele două săptămâni 

ale semestrului”.

Reamintim că în acest an 

a fost introdusă încheierea 

mediilor cu doar două note, 

indiferent de numărul orelor 

prin ordinul 3.108 din 12 ia-

nuarie 2021. Articolele au fost 

introduse în ROFUIP din 15 

ianuarie 2021, prin publicarea 

în Monitorul Ofi cial nr 45:

Art 107, alin (4+1) „În anul 

şcolar 2020-2021, prin dero-

gare de la prevederile alin. 

(4), numărul de califi cative/

note acordate semestrial fi e-

cărui elev, la fi ecare discipli-

nă de studiu, va fi  de mini-

mum două, indiferent de nu-

mărul de ore alocat discipli-

nei prin planurile-cadru.

Art 107, (6+1) În anul şco-

lar 2020-2021, prin derogare 

de la prevederile alin. (6), ele-

vii afl aţi în situaţie de cori-

genţă vor avea cel puţin trei 

califi cative/note, ultimul/a ca-

lifi cativ/notă fi ind acordat/ă 

în ultimele două săptămâni 

ale semestrului.”

Mediile școlare se pot 
încheia în format classic

Pretestările PISA s-au 

încheiat zilele trecute, 

iar rezultatul fi nal al par-

ticipării este de 94,69%, 

a declarat, joi, 

ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu, care a sublini-

at importanţa evaluărilor 

comparative internaţiona-

le, precizând că în acest 

an au fost alocate 4 mili-

oane de lei pentru a spri-

jini aceste studii.

„Zilele trecute am încheiat 

pretestările PISA. Am reuşit 

să atingem standardul cerut 

pentru participare. 94,69% es-

te rezultatul fi nal al partici-

pării pentru pretestările PISA. 

Alături de Programul PISA, 

Programul TALIS, Programul 

TIMSS este considerat de o 

importanţă majoră. (...) Inter-

venţiile sistemice din educa-

ţie trebuie să iasă din zona 

gri a improvizaţiei, trebuie să 

se bazeze pe date, pe eviden-

ţe ştiinţifi ce solide, iar evalu-

ările internaţionale compara-

tive pe care am decis să le 

sprijinim fi nanciar sunt esen-

ţiale. Au fost alocate numai 

în acest an aproape 4 milioa-

ne de lei pentru astfel de stu-

dii. Poate fi  puţin. Ne dorim 

să extindem baza de sprijin a 

acestor instrumente pe care 

le considerăm extrem de im-

portante”, a precizat minis-

trul, în cadrul conferinţei „În-

văţământul preuniversitar ro-

mânesc, sub lupa TIMSS 2019. 

Direcţii de acţiune pentru po-

liticile educaţionale din Ro-

mânia”, organizată de Univer-

sitatea din Bucureşti.

Pretestările PISA 
au adus rezultate bune
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HoReCa a suferit o scăde-

re mare a cifrei de afaceri 

în pandemie, în anul 

2020, faţă de anul 2019.

Cifra de afaceri a HoReCa 

a scăzut în anul 2020 cu 35%, 

de la 27,5 miliarde de lei (ci-

fră înregistrată în anul 2019) 

la 17,9 miliarde de lei, se ara-

tă într-o analiză a termene.ro, 

bazată pe situațiile fi nancia-

re care au fost raportate de 

companiile din România, scrie 

wall-street.ro. 

29% s-a înregistrat doar 

în Cluj-Napoca și alte patru 

orașe din țară.

Pe parcursul anului 2020, 

și numărul angajaților din in-

dustria HoReCa a scăzut la 

150.000 în anul 2020, față de 

186.000 în anul 2019, înainte 

de pandemia de coronavirus. 

Aceste cifre arată o scădere 

de 19% pe perioada crizei sa-

nitare, în anul 2020. 

Domenii de activitate, 
lovite puternic 
de pandemie

În total, pierderile nete ale 

industriei hoteliere și de resta-

urante au crescut cu 220% 

anul trecut, adică 2,3 miliarde 

de lei. În anul 2019, acestea 

erau de 710 milioane de lei. 

„Am procesat datele disponi-

bile în platforma termene.ro, pe 

baza bilanțurilor depuse de com-

panii, și avem deja primele con-

cluzii relevante statistic despre 

impactul pandemiei asupra me-

diului de business românesc. 

Vestea proastă este că avem do-

menii de activitate și companii 

care au fost lovite puternic de 

pandemie. Spre exemplu, după 

un an în care s-a vorbit despre 

scăderi cuprinse între 20% și 

70% în HoReCa, acum vedem 

cu adevărat că hotelurile și re-

staurantele au avut în 2020 în-

casări mai mici cu 35% față de 

2019”, a declarat Adrian Drago-

mir, co-fondator al Termene.ro, 

potrivit wall-street.ro.

Scădere de 29% pentru 
HoReCa în Cluj-Napoca 
și alte cinci orașe

Deși HoReCa a reușit să se 

adapteze destul de bine în pan-

demia de COVID-19, industria 

a suferit și mari pierderi din ca-

re încă se recuperează cu greu. 

În special restaurantele au reușit 

să se adapteze pandemiei de 

COVID-19 prin exploatarea sec-

torului delivery (livrare).

Sectorul delivery a reușit să 

salveze multe business-uri de la 

faliment. Potrivit sursei citate, 

47% din piața restaurantelor a 

fost geneată de acest sector.  

Un studiu al National 

Foodservice Research confi r-

mă rezultatele pe care anali-

za platformei termene.ro le-a 

avut - valoarea totală anuală 

a pieței restaurantelor, fast-

food-urilor, cantinerlor, pub-

urilor și supermarket-urilor, 

în ceea ce privește mâncarea 

gătită și băuturile, s-a ridicat 

în anul 2020 la 10,2 miliarde 

de lei, în cele mai mari cinci 

orașe din România. 

Este vorba de Cluj-Napo-

ca, București, Timișoara, Iași 

și Brașov, unde s-a înregistrat 

o scădere de 29% în anul 2020, 

față de anul 2019. Acestea duc 

industria ospitalității la o va-

loare de 17 miliarde de lei în 

anul 2020, având în vedere că 

municipiul Cluj-Napoca și ce-

lelalte patru orașe reprezintă 

60% din totalul pieței. 

Proviziile irosite din cauza 
măsurilor luate haotic

În luna aprilie 2021, pa-

tronii restaurantelor, hote-

lurilor și organizatorii de 

evenimente din Cluj au 

înființat Organizația Patro-

nală HoReCa Cluj pentru a 

veni cu soluții imediate ca-

re să salveze afacerile loca-

le de la faliment.

Președintele Organizației, 

Ștefan Gadola, a mărturisit 

atunci că reprezentanții Ho-

ReCa Cluj sunt extrem de 

afectați de măsurile luate la 

nivel local, de deschiderea și 

închiderea activității, care i-

au pus în situații deosebite.

Restaurantele și hotelurile 

au avut mult de suferit în ur-

ma măsurilor aplicate haotic. 

De pe o zi pe alta, patronii 

trebuiau să își facă provizii 

mari care, de multe ori, au ră-

mas nefolosite:

„Reprezentăm industria Ho-

ReCa. Din păcate, am fost 

nevoiți să facem această 

asociație. (...) Dorim să cola-

borăm cu Prefectura, Comite-

tul Județean petru Situații de 

Urgență, unde am dori să avem 

și un reprezentant în comitet. 

Suntem foarte afectați, supărați, 

după ce s-au luat anumite mă-

suri care ne-au pus în situații 

deosebite. Este foarte greu de 

la o zi la alta să decizii să mai 

aduci angajați sau să-i anunți 

că nu mai trebuie să vină la 

muncă. Sunt drame adevărate 

în familiile celor care lucrează 

în acest domeniu. În momen-

tul în care lucrezi în industria 

HoReCa trebuie să îți faci anu-

mite provizii. Am fost puși în 

situații în care de pe o zi pe al-

ta deciziile luate de închidere 

ne-au pus să avem stocuri ma-

ri. Pe lângă pierderile pe care 

le avem în urma pandemiei, a-

ceste decizii au adus cheltuieli, 

pierderi suplimentare”, a spus 

președintele Organizației Patro-

nale HoReCa Cluj, într-o 

conferință de presă.

HoReCa a suferit o scădere de 29% în 2020, 
în Cluj-Napoca și alte patru orașe din țară
Pierderi de 35% în industria HoReCa pe timp de pandemie. Multe afaceri, salvate de la faliment prin delivery.

Cifra de afaceri a HoReCa a scăzut în anul 2020 cu 35%, de la 27,5 miliarde de lei (cifră înregistrată în anul 2019) la 17,9 miliarde de lei

ADRIAN DRAGOMIR 
| co-fondator al 
platformei Termene

„Avem domenii 
de activitate și 
companii care au 
fost lovite puternic 
de pandemie. Spre 
exemplu, după un 
an în care s-a vorbit 
despre scăderi 
cuprinse între 20% 
și 70% în HoReCa, 
acum vedem 
cu adevărat 
că hotelurile 
și restaurantele 
au avut în 2020 
încasări mai mici cu 
35% față de 2019.“

Joi, 10 iunie 2021, cu prile-

jul sărbătoririi Zilei Eroilor 

și a Zilei Înălțării Domnului, 

s-au depus coroane de fl ori 

la Monumentul Ostaşului 

Român amplasat 

în Cimitirul Eroilor 

de pe Calea Turzii din muni-

cipiul Cluj-Napoca.

În cadrul ceremoniei, 

vicepreședinte CJ Cluj Marius 

Mînzat a rostit, simbolic, nu-

mele a 29 de eroi români căzuți 

la datorie în războaiele pur-

tate de Armata României ori 

în misiuni executate în teatre-

le de operații.

„Este de datoria noastră să 

menţinem vie amintirea aces-

tor eroi, care prin lupta şi prin 

sacrifi ciul lor s-au pus în sluj-

ba nu doar a neamului româ-

nesc ci şi a modernizării în-

tregii societăţi, marcând paşi 

esenţiali spre ceea ce înseam-

nă astăzi societatea contem-

porană şi valorile democrati-

ce ale acesteia. Le mulțumim, 

așadar, eroilor noștri pentru 

lupta dusă sub drapelul Ro-

mâniei pentru că fără sacrifi -

ciul lor noi nu am mai fi  as-

tăzi aici”, a declarat Marius 

Mînzat, vicepreședintele Con-

siliului Județean Cluj. 

Tot în contextul ceremoni-

ilor de comemorare a eroilor 

căzuți pe câmpurile de luptă 

s-au mai depus coroane de 

fl ori la Monumentul Eroilor 

Revoluţiei din Decembrie 1989 

din Cimitirul de pe Calea Tur-

zii, la Cimitirul Eroilor de la 

Muntele Rece, comuna Mă-

guri Răcătău, la Monumentul 

Rezistenţei Anticomuniste și 

Monumentul Eroului Aviator 

Plt. Adj. Traian Dârjan din 

municipiul Cluj-Napoca, re-

spectiv la Troița de pe Feleac.

Ziua Eroilor este celebra-

tă în fi ecare an, odată cu săr-

bătoarea creștină a Înălțării 

Domnului.

Sărbătoare națională a po-

porului român, Ziua Eroilor 

este marcată prin organizarea 

de ceremonii militare și reli-

gioase dedicate memoriei ce-

lor căzuţi de-a lungul veacu-

rilor pe câmpurile de luptă, 

pentru credinţă, libertate, drep-

tate şi pentru apărarea ţării şi 

întregirea neamului. În aceas-

tă zi, în toate catedralele, bi-

sericile, mănăstirile, cimitire-

le, troiţele şi monumentele în-

chinate eroilor, din ţară şi din 

străinătate, sunt ofi ciate sluj-

be de pomenire.

Primarul municipiului a 

ținut un discurs la eveniment:  

„Dragi clujeni, o națiune ca-

re își respectă și prețuiește 

eroii are un viitor. A-ți prețui 

și respecta eroii înseamnă să 

dai dovadă de civilizație, de 

înalt spirit democratic și de 

prețuire pentru ceea ce ești 

și pentru ceea ce vei fi . Acum 

prețuim eroii națiunii româ-

ne, cei care prin jertfa și sân-

gele lor au făcut posibilă Ro-

mânia Mare și fac posibilă 

viața noastră democratică de 

astăzi. În ultimii 5.500 de ani 

de când există izvoare docu-

mentare au avut loc 14.531 

de războaie în care au murit 

peste 3 miliarde de oameni. 

În tot acest timp, perioada de 

pace însumează doar 292 de 

ani, adică aproximativ 5% 

din timpul istoriei. În rest, 

omenirea a fost  prinsă în 

confruntări militare, politice, 

în care cetățenii, oamenii pă-

mântului au luptat pentru a-

și păstra identitate, fi ința 

națională, pământul și a se 

constitui ca națiune”, a de-

clarat Emil Boc.

Ziua Eroilor, marcată prin depuneri de coroane la Cimitirul Eroilor din Cluj-Napoca

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

Română (SOR) va organi-

za, pe data de 12 iunie, a 

9-a ediţie a evenimentului 

Noaptea Privighetorilor. 

Cel mai relaxant duel din-

tre păsări şi oameni se va 

desfăşura în mediul onli-

ne, pe pagina de Facebook 

a Societăţii Ornitologice 

Române şi pe pagina 

sucursalei din Cluj. 

„Noaptea Privighetorilor 

este evenimentul prin care 

conectăm oamenii cu păsă-

rile şi natura prin interme-

diul muzicii. Chiar dacă nici 

în acest an nu ne putem în-

tâlni în natură, aducem noi 

înaripatele şi muzica lor în 

casele oamenilor. Printre ac-

tivităţile pe care le-am pre-

gătit pentru a sărbători Noap-

tea Privighetorilor se numă-

ră un tur ornitologic virtual 

în care vom descoperi îm-

preună o parte dintre păsă-

rile cântătoare şi migratoare 

pe care le putem vedea în 

România. Urmează apoi un 

recital de harpă, iar spre sea-

ră vom încerca să dăm repli-

ca păsărilor printr-un con-

cert de muzică clasică. Une-

le dintre ariile pe care le vor 

interpreta artiştii sunt opere 

inspirate de păsări”, a trans-

mis coordonatoarea proiec-

tului Noaptea Privighetori-

lor, Dora Domşa, într-un co-

municat de presă.

Programul complet al ediţi-

ei din 2021:

• 10:00 – Descoperă Păsările 

ÎnCîntătoare – Tur ornitologic 

virtual

• 13:00 – Recital de harpă, Re-

beca Marin, lucrări de: Antonio 

Vivaldi şi Christoph Pampuch.

• 19:00 – Concert de muzică 

clasică, artiştii: Aurelian Băcan 

(clarinet), Bogdan Bohuş (pi-

an), Teodora Buia (vioară), Lilla 

Fodor (violă), Diana Stir (vio-

loncel) şi Sonia Vulturar (vioa-

ră); lucrări de : Gioachino Ros-

sini, Claude Debussy, Antonio 

Vivaldi şi Serghei Prokofi ev.

Despre Societatea 
Ornitologică Română

Societatea Ornitologică Ro-

mână (SOR) este una dintre 

cele mai active organizaţii in-

dependente de conservare a 

păsărilor din România. Un ONG 

premiat, SOR lucrează pentru 

a proteja păsările sălbatice şi 

habitatele lor în România de 

peste 30 de ani.

„Misiunea noastră este să 

ne asigurăm că populaţiile noas-

tre unice de păsări sunt prote-

jate, iar locurile naturale minu-

nate ale României nu sunt ex-

ploatate şi distruse de evoluţi-

ile dăunătoare. Dorim să îi in-

spirăm pe oameni să contribu-

ie la protejarea păsărilor şi a 

habitatelor din România şi, cu 

ajutorul lor, să ne asigurăm că 

şi generaţiile noastre viitoare 

se vor bucura de acestea.” au 

declarat reprezentanţii SOR.

Curiozităţi despre specia 
a cărui nume apare 
în titlul evenimentului

Este interesantă etimologia 

anglo-saxonă a numelui ei 

(„Nightingale”), termen vechi 

de peste 1.000 ani, aceasta 

deoarece în mai multe limbi 

vest-europene, numele privi-

ghetorii face trimitere la apa-

riţia nopţii. Conform celor 

vechi, privighetoarea cânta 

preponderent noaptea, cu toa-

te că pe baza studiilor de te-

ren, a reieşit că adorabila cre-

atură nu se sfi eşte să cânte şi 

pe timpul zilei. Cântecul pri-

vighetorii este evidenţiat de 

lăsarea serii, deoarece majo-

ritatea speciilor de păsări îşi 

încetează activitatea.

La fel de greşită este şi ve-

chea credinţă pe baza căreia 

doar femela privighetorii cân-

tă. Studiile recente au demon-

strat că, de fapt, doar mascu-

lii cântă, acesta fi ind mijlocul 

lor de comunicare şi atragere 

a femelelor, precum şi modul 

de „sudare” a cuplului.

Trebuie specifi cat că doar 

masculii care nu şi-au găsit pe-

reche cântă în mod deosebit pe 

durata nopţii, evident în speran-

ţa atragerii femelelor.

Activităţile de altă dată

În cadrul celorlalte ediţii , 

publicul a avut ocazia de a 

participa în mod fi zic la eve-

niment. Participanţii puteau 

lua parte la tururile ghidate de 

biologi şi membri ai SOR, de 

obicei organizate în parcuri.

Aceştia făceau plimbări pe 

aleile din parc, unde ascultau 

şi identifi cau păsările care lo-

cuiau acolo. Specimenele va-

riau, de la vrăbii de casă şi 

de câmp la ţicleni, cinteze sau 

sturzi cântători. Pentru copii 

existau ateliere specifi ce, de 

identifi care a celor mai comu-

ne specii de păsări. Au fost 

pregătite şi expoziţii fotogra-

fi ce, cu cele mai carismatice 

şi interesante specii.

Publicul era încurajat să la-

se teama deoparte şi să le cea-

ră detalii biologilor, care erau 

bine pregătiţi, ştiind să poves-

tească despre diferite specii, 

de la pasări care pot coborî pe 

arbori cu capul în jos, la spe-

cii care îşi duc ierburi aroma-

tice în cuib şi de ce.

De asemenea, SOR Cluj îi în-

curaja pe participanţi să vină 

pregătiţi pentru plimbare, con-

cert şi chiar pentru picnicuri, 

prin a-şi aduce la ei gustările 

preferate, voia bună şi dispozi-

ţia de a se relaxa în natură.

Tururile ornitologice şi con-

certele erau şi atunci gratuite, 

la fel şi intrarea în Parcul Etno-

grafi c, locul unde se ţinea de 

obicei evenimentul. Noaptea 

Privighetorilor făcea parte din 

Noaptea Muzeelor.

Noaptea Privighetorilor. 
Ediţia de anul acesta 
va avea loc în weekend.
Evenimentul „Noaptea privighetorilor” va avea în 2021 
cea de-a 9-a ediţie, în format online, weekend-ul acesta

Micii spectatori clujeni 

sunt aşteptaţi la Teatrul 

de Păpuşi „Puck” 

duminică, 13 iunie, 

de la ora 12.30, 

la „Pinocchio”, 

unul dintre cele 

mai populare spectacole 

ale instituţiei.

Duminică, de la ora 12.30, 

Teatrul „Puck” va găzdui o 

reprezentaţie a spectacolului 

„Pinocchio”.Aventurile păpu-

şii-băiat le vorbesc celor ma-

ri şi mici despre onestitate şi 

curaj, despre educaţie şi im-

portanţa acesteia în dezvolta-

rea noastră ca oameni.

Spectacolul este prezen-

tat în limba română, iar vâr-

sta minimă recomandată es-

te de patru ani.

Reguli de participare

Amintim că, întrucât locu-

rile reglementate în contextul 

pandemiei sunt limitate, iar 

interesul publicului este foar-

te mare, accesul la Teatrul 

„Puck” se face doar pe baza 

unor rezervări prealabile. Te-

lefonic, rezervările pentru 

spectacolele din weekend se 

fac de luni până vineri, în in-

tervalul orar 8-15, la urmă-

toarele numere de telefon: 

0731837691 – Lucian Boldor 

(impresar secţia română) şi 

0731837693 – Jakabfi  Agnes 

(impresar secţia maghiară).

Totodată, accesul publi-

cului la spectacolele Teatru-

lui „Puck” se va face cu res-

pectarea normelor în vigoa-

re pentru prevenirea răspân-

dirii noului coronavirus. Ast-

fel, spectatorii sunt rugaţi să 

respecte toate condiţiile im-

puse de starea de alertă şi 

să poarte mască de protec-

ţie. De asemenea, este reco-

mandat să ajungă mai devre-

me cu aproximativ 30 de mi-

nute, pentru achiziţionarea 

biletelor şi pentru efectua-

rea triajului epidemiologic, 

pe baza verifi cării tempera-

turii. Numărul maxim de per-

soane admise la evenimen-

tele din weekend este de 40.

Spectacolul Pinocchio revine 
la Teatrul „Puck”
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Cetăţile din ţară păstrează 

aerul medieval şi istoria 

bogată pe care o are 

România. În Transilvania 

există o multitudine 

de cetăţi sau castele care 

încântă turiştii an de an, 

prin zidurile mari de pia-

tră, turnurile de apărare 

sau prin arhitecturile lor.

Bijuteriile Transilvaniei 

sunt cele care au devenit prin-

cipalele atracţii turistice de 

pe harta României, oferin-

du-le turiştiilor o călătorie în 

timp plină de poveşti palpi-

tante. monitorulcj.ro îți pre-

zintă cele mai interesante 

cetăți din Transilvania.

Cetatea Alba Carolina

Fiind printre cele mai impor-

tante atracţii turistice din muni-

cipiul Alba Iulia, Cetatea Alba 

Carolina a fost construită în pe-

rioada 1714-1738 şi este consi-

derată cea mai reprezentativă 

fortifi caţie bastionară de tip 

Vauban din România, sau chiar 

din sud-estul Europei.

Cetatea se extinde pe 70 de 

hectare şi a fost construită du-

pă planurile arhitectului ita-

lian Giovanni Morando Vis-

conti, din iniţiativa împaratu-

lui Carol VI de Habsburg.

Forma cetăţii este de stea, 

cu ziduri groase şi cu şapte 

bastioane: Eugeniu de Savo-

ia, Sf. Ştefan, Trinitatea, Sf. 

Mihail, Sf. Carol, Sf. Capis-

trano şi Sf. Elisabeta.

Turiştii vor trece pe sub 

Porţile Cetăţii şi vor avea oca-

zia de a vizita cele două ca-

tedrale, celula lui Horea, Mu-

zeul şi Sala Unirii. Există trei 

trasee superbe ce pot fi  urma-

te în cadrul unei vizite de o 

zi: Traseul Porţilor Cetăţii Al-

ba Carolina, Traseul celor trei 

fortifi caţii, Traseul Bastioane-

le Cetăţii Alba Carolina.

Castelul Bethlen – Haller, 
Cetatea de Baltă

Cetatea de Baltă din jude-

ţul Alba este o construcţie în 

stil gotic francez, pe patru ni-

veluri. Castelul păstrează prin-

cipalele elemente arhitectura-

le din anul 1773, iar în timp 

s-au mai adăugat diferite de-

coraţii pentru a reda aerul me-

dieval. Interiorul castelului îţi 

oferă o experienţă artisitcă ec-

lectică, iar oamenii pot simţi 

şi vedea evoluţia a patru se-

cole, clădirea păstrând multe 

elemenete din fi ecare secol, 

de la marumura folosită, la 

armurile medievale care sunt 

expuse acolo.

Cetatea se afl ă pe DJ 107, 

între Târnăveni şi Blaj, pe ma-

lul Târnavei mici şi este locul 

perfect, dacă doreşti să vizi-

tezi o cetată care are o istorie 

bogată în spate. Cetatea este 

proprietate privată în acest mo-

ment, dar se poate vizita la ce-

rere, contactând compania pen-

tru a obţine permisiunea.

Cetatea Făgăraşului

Complexul feudal de la Fă-

găraş a fost construit la sfăr-

şitul secolului al XIV-lea, în-

să la mijlocul secolului al XI-

II-lea a fost distrus, în urma 

unui puternic incendiu.

După, cetatea a devenit 

cetate militară de apărare, iar 

între ani 1528-1541, Ştefan 

Mailat, stăpânul domeniului 

feudal al Făgăraşului , apoi 

voievod al Transilvaniei a 

transformat-o într-un castel 

feudal fortifi cat.

Complexuol feudal şi-a de-

fi nit forma actuală în prima 

parte a secolului XVI-lea şi în 

prima jumătate a secolului al 

XVII-lea. În acest moment es-

te un maiestos monument cu 

o istorie bogată în spate, dar 

şi cu multe poveşti „ascunse” 

în pereţii cetăţii.

Cetatea maiestouasă se re-

găseşte chiar în centrul munici-

piului Făgăraş, în judeţul Bra-

şov. Este locul perfect pentru iu-

bitorii de istorie, dar şi pentru 

pasionaţii de epoca medievală.

Cetatea Medievală 
Târgu Mureş

Poziţionată chiar în centrul 

oraşului Târgu Mureş, Cetatea 

Medievală are o suprafaţă de 

4,3 hectare şi este format din-

tr-o fortifi cată cu 7 bastioane 

unite prin ziduri. Turiştii vor 

găsi în interiorul fortifi caţiei 

Biserica Reformată-Calvină şi 

Clădirea Manutanţei.

Cetatea medievală a fost re-

construită pe ruinele unei ce-

tăţi distruse în anul 1601, iar 

în prezent, Cetatea este reno-

vată, după un proces amplu 

care a durat peste 5 ani.

S-au descoperit în cetate ur-

mele primei fabrici de cărămi-

dă din ţarp, dar şi un atelier 

de prelucrare a bronzului, lu-

cru care lasă de dedus că a-

ceastă cetate a fost una dintre 

primele fortifi caţii industriali-

zate din România.

Având în spate o istorie bo-

gată şi multe poveşti de pe vre-

mea voievodului Transilvani-

ei, Bathori Istvan, Cetatea Me-

dievală Târgu Mureş este una 

dintre cele mai vizitate cetăţi 

din România, turiştii fi ind atraşi 

de poveşti, aerul medieval dar 

şi de arhitectura sa.

Cetatea Căpâlna

Cetatea Căpâlna se găseş-

te în Dealul Gărgălău, în ju-

deţul Alba şi este o fortifi ca-

ţie dacică şi are o bună pozi-

ţie strategică, fi ind situată la 

610 metri altitudine şi domi-

nând valea Sebeşului.

Cetatea este al doilea mo-

nument din Alba, care se afl ă 

în patrimoniul UNESCO, ală-

turi de Cetatea ţărănească de 

la Câlnic. Monumentul de la 

Căpâlna a fost ridicat pe tim-

pul domniei lui Burebista.

Acum pot fi  observate zidu-

rile groase de peste trei metri, 

iar deasupra lor încă există ru-

inile unui turn de apărare, cu 

o latură de aproximativ 10 me-

tri. S-a mai pîstrat şi un cori-

dor prin care se asigura acce-

sul la turnul de apărare. Zidul, 

care avea o lungime totală de 

aproximativ 270 de metri, a fost 

parţial distrus după pacea în-

cheiată în urma primului răz-

boi daco-roman şi reconstruit 

apoi în grabă în preajma celui 

de-al doilea confl ict.

Este locul ideal unde poţi afl a 

istoria dacilor şi poţi admira ar-

hitectura deosebită a Cetății. 

Bijuteriile Transilvaniei – cele mai frumoase 
cetăţi care au rămas în picioare
Cinci cetăţi din Transilvania care ascund în spatele zidurilor o istorie bogată a României

Cetăţile din ţară păstrează aerul medieval şi istoria bogată pe care o are România

Castelul Bethlen - Haller, Cetatea de Baltă

Cetatea Făgărașului

Cetatea Medievală Târgu-Mureș

Cetatea Căpâlna
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În perioada 8-9 iunie 2021, 

Şcoala Doctorală „Isidor 

Todoran” de la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă 

a Universităţii 

”Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca a orgaznizat 

Simpozionul cu tema 

„Ortodoxia clujeană la ceas 

aniversar: Spiritualitate, 

Teologie, Cultură – 100 

de ani de la reactivarea 

scaunului episcopal”.

Timp de două zile, peste 70 

de doctoranzi de la toate şco-

lile doctorale de teologie din 

ţară, împreună cu îndrumăto-

rii şi profesorii lor, avându-i 

alături şi pe cei doi ierarhi ai 

Arhiepiscopiei Clujului, au pre-

zentat şi dezbătut diferite te-

me şi probleme de actualitate 

care se încadrează în temati-

ca manifestării ştiinţifi ce.

Deschiderea ofi cială a sim-

pozionului a avut loc marţi, 

8 iunie, la ora 10:00, pe site-ul 

Facultăţii de Teologie Ortodo-

xă, în sala virtuală găzduită 

de platforma „Zoom mee-

tings”, cu participarea online 

a Înaltpreasfi nţitului Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, Mara-

mureşului şi Sălajului.

Cu acest prilej, în calitate 

de gazdă şi organizator, di-

rectorul Şcolii Doctorale 

„Isidor Todoran”, pr. prof. u-

niv. dr. Vasile Stanciu, a ros-

tit un cuvânt introductiv, prin 

care a evidenţiat momentul 

aniversar al reactivării scau-

nului episcopal de la Cluj, 

prin evocarea personalităţii 

Episcopului Nicolae Ivan şi 

prin actualitatea lui azi.

În partea inaugurală a ma-

nifestării ştiinţifi ce, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei a ros-

tit un cuvânt de binecuvânta-

re şi i-a felicitat pe cei impli-

caţi în organizarea manifestă-

rii, pentru iniţiativă, perseve-

renţă şi tema actuală, pentru 

că anul acesta se împlinesc 100 

de ani de la reactivarea scau-

nului episcopal la Cluj, pre-

cum şi 100 de ani de la alege-

rea, hirotonia şi instalarea Epi-

scopului Nicolae Ivan în tro-

nul reînfi inţatei Eparhii a Clu-

jului. Totodată, în cuvântul 

rostit, ierarhul a subliniat im-

portanţa misiunii tinerilor şi, 

în special, a celor de la facul-

tăţile de teologie, în acestă lu-

me care se secularizează.

„Ne aducem aminte, cu 

multă evlavie, că pentru noi 

anul acesta este un an jubili-

ar. Se împlinesc o sută de ani 

de când a fost ales şi hiroto-

nit episcopul întemeietor Ni-

colae Ivan. În acelaşi timp, 

s-au împlinit o sută de ani de 

când s-a născut Mitropolitul 

Bartolomeu Anania şi Arhie-

piscopul Justinian Chira. Şi 

atunci, îngemănându-le toate 

laolaltă, aşa cum e corect, îi 

pomenim cu multă, multă ev-

lavie, aducându-ne aminte de 

înaintaşii noştri care ne-au 

grăit nouă cuvântul lui Dum-

nezeu, aşa cum ne învaţă Sfân-

tul Apostol Pavel. În mod spe-

cial, ne aducem aminte astăzi 

de Episcopul Nicolae Ivan ca-

re a venit în capitala Transil-

vaniei cu un geamantan, iar 

când a plecat la Domnul ne-a 

lăsat tot ce vedem: a zidit Ca-

tedrală din Cluj, a construit 

biserica „Sfântul Nicolae” de 

pe strada Horea, a întemeiat 

Academia Teologică, Reşedin-

ţa Eparhială, revista „Renaş-

terea”, multe clădiri utile, aşe-

zăminte spirituale, aşezămin-

te economice, aşezăminte cul-

turale, tipografi a şi nenumă-

rate biserici în toată Eparhia”, 

a subliniat Părintele Mitropo-

lit Andrei.

De asemenea, au luat cu-

vântul prorectorul Universită-

ţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-

poca, prof. univ. dr. Adrian Pe-

truşel, care a transmis mesa-

jul rectorului instituţiei, prof. 

univ. dr. psih. Daniel David, 

şi directorul Şcolii Doctorale a 

Facultăţii de Teologie Ortodo-

xă „Justinian Patriarhul” din 

Bucureşti, prof. univ. dr. Adri-

an Lemeni, care a transmis 

mesajul de felicitare şi apreci-

ere în numele tuturor şcolilor 

doctorale din domeniul Teolo-

gie din Patriarhia Română.

Apoi, lucrările simpozio-

nului s-au desfăşurat pe pa-

tru secţiuni: teologie-istorie, 

teologie sistematică, teologie 

biblică şi teologie practică.

În cea de-a doua zi, mier-

curi, 9 iunie, de la ora 9:00, 

în deschiderea sesiunii ple-

nare, doctoranzii partici-

panţi s-au bucurat de pre-

zenţa şi cuvântul de bine-

cuvântare al Preasfinţitului 

Părinte Benedict Bistriţea-

nul, Episcopul-vicar al Ar-

hiepiscopiei Vadului, Felea-

cului şi Clujului, precum şi 

de cuvântul apreciativ al 

decanului Facultăţii de Te-

ologie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, arhim. prof. univ. dr. 

Teofil Tia.

Concluziile au fost prezen-

tate miercuri seara, tot în me-

diul online, de către pr. prof. 

univ. dr. Vasile Stanciu, direc-

torul Şcolii Doctorale „Isidor 

Todoran”, care, în raportul-sin-

teză al simpozionului.

Comunicările ştiinţifi ce au 

fost bine articulate şi provo-

catoare, iar schimbul acade-

mic dintre participanţi a fost 

de cea mai bună calitate.

„Participarea la lucrări şi a 

coordonatorilor ştiinţifi ci, a 

creat un climat şi o atmosfe-

ră de comuniune reală pen-

tru o conlucrare cât mai efi -

cientă dintre doctorand şi ma-

gistru”, a conchis pr. prof. Va-

sile Stanciu.

Cu acceptul coordonatori-

lor ştiinţifi ci, lucrările prezen-

tate vor fi  publicate în Studia 

Theologica Orthodoxa Docto-

ralia Napocensia, revista de 

specialitate a Şcolii Doctora-

le „Isidor Todoran” din 

Cluj-Napoca.

Darius Echim

Simpozionul „Ortodoxia clujeană la ceas aniversar: 
Spiritualitate, Teologie, Cultură – 
100 de ani de la reactivarea scaunului Episcopal”

E tare grea plecarea. Şi 

pentru cei care pleacă, 

ţinuţi fi ind de dragoste, 

dar, mai ales, pentru cei 

care rămân, lipsiţi de 

mângâiere. Aşa se întâm-

plă şi acum când Maica 

Siluana pleacă „strânsă 

din două părţi” (Filipeni 

1, 23-24), să-L întâlnească 

pe Cel dorit. Şi-a prelun-

git şederea aici jos de dra-

gul nostru, a celor mulţi, 

care încă mai aveam 

nevoie de cuvântul 

şi de îmbrăţişarea ei.

Şi eu m-am simţit îmbrăţi-

şat, cu cuvântul său cald, per-

sonal şi viu, cu privirea-i lim-

pede şi pătrunzătoare, cu bra-

ţele sale fi rave dar încăpătoa-

re şi, mai ales, cu inima-i lăr-

gită, unde te simţeai găzduit, 

ospătat şi odihnit, fără să fi i 

judecat. Deşi grăia multora, 

fi ecare se simţea partener di-

rect de dialog, tocmai pentru 

că grăia duhovniceşte, ceea 

ce Duhul îi dădea a spune. De 

aceea, cuvântul său era sim-

plu, venind deodată cu viaţa 

şi (re)născând la viaţă, viaţă 

evanghelică din belşug.

Am ascultat-o vorbind cu 

putere multă în conferinţe, 

în săli mari sau biserici, dar 

am ascultat-o şi şoptind, cu 

discreţie, la ureche, identifi -

când dureri, despicând impi-

etriri, şi, mai ales, vindecând 

răni. Aceasta îi era aplecarea 

şi lucrarea, după chipul Sa-

marineanului cel bun, care 

s-a făcut străin de dragul „stră-

inilor”, ca să-i câştige pe toţi. 

Cu „inima lărgită” era peste 

tot şi niciunde, cu toţi şi cu 

nimeni, pentru că toată era 

încă de pe acum numai cu 

El şi a Lui. De aceea o sim-

ţeai ca semn viu şi direct ve-

nind de Dincolo, fulgerător 

şi cald deopotrivă.

Au fost multe lucruri făcu-

te, dar şi multe neterminate. 

Speram să poată fi  continua-

te. Şi vor fi , dar nu aşa cum 

mi-am imaginat. Ultima dată 

când am vorbit la telefon mi-a 

spus simplu: „sper să ne mai 

întâlnim şi să ne bucurăm”. 

Am nădăjduit mult acest lu-

cru. Nu s-a mai întâmplat, sau 

nu aici, jos. De acum cuvân-

tul s-a transformat în tăcere. 

Tăcerea Împărăţiei. Ceea ce 

ţine de cele tainice şi viitoa-

re se comunică doar aşa.

Maica Siluana va continua 

să ne îmbrăţişeze prin cele ale 

Împărăţiei. Ne va fi  dor, ne va 

lipsi, dar ne vom mângâia 

amintindu-ne că „dragostea e 

mai puternică decât moartea”. 

Nu a noastră, ci a ei. Pentru 

noi, cei mulţi, care am fost 

luminaţi şi îmbrăţişaţi într-un 

fel sau altul.

Ridicaţi-vă porţi!…

Dumnezeu să-i dea odih-

nă în braţele Sale!

Cu pioasă recunoştinţă,

† BENEDICT Bistriţeanul
Episcop vicar al Arhiepi-

scopiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului

„Ridicați-vă porți…” | 
Gânduri la trecerea în veșnicie 
a Maicii Siluana Vlad

Într-un articol apărut anul 

trecut al Revistei Christian 

bioethics, autorul conside-

ră credinţa în Dumnezeu 

o vocaţie, afirmaţie demnă 

de interes, care merită 

să fi e luată în considerare 

şi examinată.

Vocaţia constituie o pre-

misă, ea fi ind anticamera 

unei realităţi; este un ele-

ment latent care promite să 

devină patent, dar poate şi 

să nu depăşească stadiul de 

virtualitate. Există nenumă-

raţi oameni care se plâng că 

împrejurările, adversităţile 

sorţii i-au împiedicat „să se 

realizeze”, să valorifi ce o 

vocaţie sau ceea ce li părea 

lor a fi o asemenea înzes-

trare… Iar când vine vorba 

despre o înzestrare ratată, 

impecabil defi nită prin ex-

presia franceză manqué, es-

te greu de ştiut dacă ea a 

fost reală sau iluzorie.

Nu acelaşi lucru se poate 

spune şi despre credinţa în 

Dumnezeu. Mărturisirea ei 

poate fi atât de puternică şi 

de fi rească încât să-I trezeas-

că admiraţie chiar lui Hristos: 

„Auzind, Iisus s-a minunat şi 

a zis celor ce veneau după El: 

Adevărat grăiesc vouă: La ni-

meni din Israel n-am găsit atâ-

ta credinţă” (Mt. 8, 10).

De ce a fost Hristos atât 

de plăcut surprins de cre-

dinţa sutaşului care Îi spu-

sese că nu crede că e nevo-

ie ca Mântuitorul să vină 

până la el acasă ca să-i vin-

dece sluga bolnavă, convins 

că intervenţia Sa prin cu-

vânt, făcută de la distanţă, 

este suficientă?… Pentru că 

iudeii îi cereau întruna „sem-

ne şi minuni”, aspect care 

Îl revoltă pe Iisus, întrucât 

le săvârşise din belşug. De 

aici şi apelativul „puţin cre-

dincioşilor” cu care li se 

adresează iudeilor. Merită 

amintit că, până în ziua de 

azi inclusiv, toţi doritorii de 

minuni sunt socotiţi a pri-

ori „puţin credincioşi”.

Revenind la atitudinea 

sutaşului, care nici nu era 

iudeu, ci roman, se ştie că 

credinţa apărea în sufletele 

israeliţilor pe măsura măre-

ţiei minunilor înfăptuite de 

Fiul Omului. Credinţa aceas-

ta apărea şi se propaga di-

rect proporţional, aşa cum 

ne-o arată Evanghelia, cu 

măreţia minunilor înfăptui-

te de Hristos. În acest sens, 

să ne reamintim că Hristos 

săvârşeşte trei învieri: pri-

ma este a fi ului văduvei din 

Nain (Luca 7, 11-17), rea-

dus la viaţă în momentul în 

care cortegiul funebru ple-

ca spre cimitir; de a doua 

readucere la viaţă se bucu-

ră fiica lui Iair (Luca 10, 

16-21); a treia resurecţie, a-

ceea a lui Lazăr, fiind cea 

mai spectaculoasă. Lazăr 

murise de patru zile, intra-

se în stare de descompune-

re într-atât încât una din su-

rorile sale, jenată, îi spune 

Mântuitorului că trupul de-

ja a început să miroasă… A-

ceastă înviere va aduce un val 

de credinţă, de mărturisire a 

lui Hristos, unul care înce-

pe să-i neliniştească puter-

nic pe conducătorii politi-

coreligioşi ai Ierusalimului.

Nu e greu de constatat că 

aceste atitudini direct pro-

porţionale cu spectacularul 

minunilor înfăptuite de Hris-

tos sunt departe de orice „vo-

caţie a credinţei”. Sutaşul nu 

avea o asemenea „vocaţie”, 

ci avea pur şi simplu credin-

ţă, adică darul ontologic ca-

re îl făcea să mărturisească 

o realitate afl ată dincolo de 

lumea văzută. Certitudinea 

credinţei noastre în Dumne-

zeu se bazează pe revelaţia 

lui Iisus. El Însuşi este cre-

dincios, adică fi del revela-

ţiei Tatălui.

Un mare teolog român, 

regretatul preot şi profesor 

Ion Bria, considera credinţa 

„un proces difi cil, complex”, 

adăugând că, pe drumul spre 

Emaus, „Iisus constată cu 

compasiune că inima celor 

doi ucenici are nevoie de 

mult timp să creadă ceea ce 

profeţii au vestit”.

Referindu-ne la credinţa 

în Dumnezeu, se impune să 

nu uităm că suntem creaţi 

„după chipul şi asemănarea 

Lui”, ceea ce înseamnă infi 

nit mai mult decât o voca-

ţie, o chemare, o însuşire 

sau un talent… Există în lu-

mea occidentală de astăzi o 

aplecare spre definiţii atră-

gătoare stilistic de genul 

„Primăvara de la Praga”, 

„Revoluţie de Catifea” – aşa-

dar un oximoron… Pentru 

realităţile noastre pămân-

teşti, atari figuri de stil pot 

să sune bine, să cucerească 

prin expresivitatea lor care 

nu acoperă, de cele mai mul-

te ori, realitatea…

Nouă credinţa ni se pa-

re mai degrabă o taină, în 

sens de mister insondabil, 

a legăturii organice dintre 

Dumnezeu şi om, realitate 

pe care o refl ectă din plin 

Psaltirea, dar faptul acesta 

ar echivala cu deschiderea 

unei alte discuţii.

Prof. Univ. Dr. Mircea Ge-
lu Buta

Este credinţa în Dumnezeu expresia unei vocaţii?



vineri – duminică, 11 – 13 iunie 2021 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 11 - 17 IUNIE
Berbec

Săptămâna aceasta te poți îndrăgosti. 

Dumincă, 13 iunie, nu vrei să faci compro-

misuri. Saturn reprezintă obiectivele tale 

pentru viitor, iar Uranus este combustibi-

lul tău, care te ajută să te propulsezi îna-

inte. Poți aborda lucruri difi cile pentru că 

ai hotărârea de a le rezolva.

Taur
În această săptămână există un pu-

ternic spirit de familie care te conectea-

ză cu rudele. Duminică, 13 iunie, este o 

zi bună pentru lucrurile materiale pe ca-

re le dorești. Luni, 14 iunie, vei fi  foar-

te hotărât și să nu respecți regulile.

Gemeni
În această săptămână, te deplasezi în mai 

multe direcții. Duminică, 13 iunie, dacă ești 

în căutarea unui nou loc de muncă, vizua-

lizează interviul, oferta și negocierea sala-

riului dorit. Continuă imaginându-ți ce veți 

purta în prima zi la serviciu, unde îți veți 

parca mașina sau cum te vei pregăti să lu-

crezi de acasă. Vizualizarea are putere. 

Rac
S-ar putea să fi i destul de impulsiv 

în această săptămână. Emoțiile cresc 

rapid și neașteptat. Duminică, 13 iu-

nie, ști destul de intuitiv. S-ar putea să 

te trezești dimineața după ce ați avut 

un vis interesant. 

Leu
Ai mai multe motive să fi i optimist. În 

această săptămână poți face planuri mari. 

Duminică, 13 iunie, un prieten este posibil 

să nu-și țină o promisiune pe care ți-a făcut-

o mai demult. Acest lucru s-ar putea dato-

ra unor circumstanțe în afara controlului lui.  

Fecioară
Ca de obicei, ești gata să îi ajuți pe 

ceilalți, dar săptămâna aceasta s-ar pu-

tea să mergi prea departe. Duminică, 13 

iunie, poți câștiga o oarecare faimă. Oa-

menii vorbesc despre tine și răspândesc 

știrile prietenilor lor. Acesta este un mo-

ment excelent pentru a face marketing 

sau pentru a-ți lansa lansa albumul. 

Balanță
În această săptămână, un drum acciden-

tat devine neted. Duminică, 13 iunie,  informațiile 

pe care le ai nu sunt de fapt corecte.  

Scorpion
În această săptămână, tu ești studen-

tul. Duminică, 13 iunie, s-ar putea să fi i 

foarte tentat să faci niște investiții pri-

pite. Poate că niște știri te-a inspirat să 

cumpărați criptomoneda Ethereum. Sau 

vrei să achiziiționezi o proprietate. Ai 

grijă la prea mult optimism.  

Săgetător
În această săptămână, tu ești studentul. 

Duminică, 13 iunie, s-ar putea să fi i foarte 

tentat să faci niște investiții pripite. Poate că 

niște știri te-a inspirat să cumpărați cripto-

moneda Ethereum. Sau vrei să achiziiționezi 

o proprietate. Ai grijă la prea mult optimism. 

Capricorn
Este important să faci alianțe. Duminică, 

13 iunie, este o zi minunată pentru a mer-

ge la înot, surfi ng sau schi nautic. Poți face 

mișcare, vitamina D și chiar puteți avea u-

nele interacțiuni sociale. Aceasta este, de a-

semenea, o combinație excelentă pentru a 

face yoga fi erbinte acasă sau Tai Chi în parc. 

Vărsător
Decideți ce este practic și ce este dis-

tractiv. Poate că va trebui să găsești o mo-

dalitate de a le face pe amândouă. Dumi-

nică, 13 iunie, dacă ești în căutarea iubi-

rii, este imperativ să-ți recunoști propria 

valoare. Iubirea este acolo pentru tine. 

Pești
Lucruri neașteptate se pot întâmpla săp-

tămâna aceasta, mai ales când ești deschis 

la oportunități. Duminică, 13 iunie,ești des-

tul de intuitiv când vine vorba de un mem-

bru al familiei. Chiar dacă spune că este 

bine, știi ce se întâmplă cu adevărat. Ești 

gata să asculți și să empatizezi cu acesta. 

Este unul dintre lucrurile pe care familia ta 

le apreciază atât de mult la tine. Luni, 14 

iunie, s-ar putea să fi i atras de munca cre-

ativă, dar te întrebi dacă ai talent.

PUBLICITATE

Administraţia Naţională de Meteorologie a dezvoltat o aplicaţie care se adresează 
turiștilor, folosind o selecţie de informaţii despre vreme și climă.

Aceasta se găsește pe http://wectou.meteoromania.ro , este gratuită și oferă 
informaţii particularizate pentru fiecare lună, pentru 160 de localităţi cu potenţial 
turistic din ţara noastră.

Astfel, aplicaţia WECTOU oferă informaţii bazate pe vremea din ultimii ani 
(2000-2018), dar și informaţii actualizate zilnic sau la 10 zile, folosind observaţii 
din sateliţii meteorologici, precum și informaţii pentru ‘mâine’.

Toate aceste informaţii sunt derivate din date disponibile prin serviciile Copernicus 
(Schimbări Climatice, Monitorizarea Mărilor și Oceanelor, Monitorizarea Uscatului 
și Monitorizarea Atmosferei).

Pe site, găsiți și câteva pachete premium care vă pun la dispoziție mai multe 
informații, în cazul în care apreciați că vă sunt necesare.

Sperăm să vă fie de folos și dacă aveți întrebări legate de această aplicație, vă 
stăm la dispoziție cu mare drag pe adresa de e-mail wectou@meteoromania.ro

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
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafața 65 mp, 

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preț 110.000 euro. 

Informații la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră 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.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, compus 
din bucătărie, hol, living, 3 dormi-
toare, 2 băi, 1 cămară, 2 balcoane, 
1 cămară pe casa scării, sistem în-
călzire calorifere, centrală proprie, 
ferestre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior lemn, 
pereţi vopsea lavabilă, sistem alar-
mă, 8 mp boxă în subsolul blocu-
lui, parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mobilat. 
Nu se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

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

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră 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 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.

¤ 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. Me-
rită 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.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 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 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 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.

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.

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânațelor, preț 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (2.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, teren plan, compact, am-
plasament foarte bun pentru 
construcțiihale, benzinărie, depo-
zit, etc, curent electric, carte funci-
ară, preț 4 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (3.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii 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.

APARTAMENTE

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 

lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (8.23)

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

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

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

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

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

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

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

¤ Executăm țiglă metalică și cera-
mică, jgheaburi, burlane, orice 
reparații la acoperișuri, terase, dul-
gherie, izolații cu polistiren, 
curățenie. Tel. 0733 495407, 0751 
475744. (30.30)

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-

tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

¤ Transport moloz, debranșez ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

AUTO/MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. 

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50/60 cm. Pentru informații 
sunați la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ Vând 3 sobe de teracotă. 
Informații la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (6.7)

¤ 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 detalii la tel. 0748-
220979. (6.7)

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliță usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheață, etc., 
preț 25 RON/buc. Informații la tel. 
0744 653097. (3.7)

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

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea 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 tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

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

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

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

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

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

¤ Vând pătuț pentru copii cu saltea, 
din lemn, cu două sertare. 
Informații la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. 
Informații suplimentare la tel. 
0748-220979. (6.7)

COLECȚIONARI

¤ Cumpăr colecție de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, insig-
ne, decorații medalii comuniste sau 
mai vechi. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul au-
to și fotbal în limba română sau 
maghiară. Tel. 0749-174082. 
(2.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (2.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
pentru fi rma CRISCAMPANY 
EXIM S.R.L., cu sediul în Florești. 
Îl declar nul. 

PUBLICITATE
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¤  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
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2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.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 motivant 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.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord.1798/2007, CRAFT COCKTAIL 
SUMMER S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Visuin din 
localitatea Cluj-Napoca, strada Universităţii, nr. 6.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M.Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de luni-joi: 
09.00-16.30; vineri: 09.00-14.00.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 

sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

¤ Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 580.632,10 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.          C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator       Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 

sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

¤ Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp şi 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
120.094,65 lei + TVA;

Licitaţia va avea loc în data de 22.06.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.          C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator       Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. AGRYAIR TRADE S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare P.U.Z. pentru introducere 
teren în intravilan şi construire Hale parter-spaţii depozitare 
şi procesare cereale, împrejmuire teren, branşamente şi 
racorduri la utilităţi“, în comuna Dăbâca, sat Luna de Jos, 
f.n., C.F. Nr. 50700 Dăbâca, judeţul Cluj.

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul S.C. 
AGRYAIR TRADE S.R.L. cu sediul în com. Moldovenești, sat 
Bădeni, nr. 25, judeţul Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 
800 – 1600, din data 09.06.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 25.06.2021, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Rudy Gobert, 
cel mai bun 
apărător din NBA
Rudy Gobert, jucătorul echipei 
Utah Jazz, a câștigat miercuri tro-
feul pentru cel mai bun apărător
al sezonului din liga profesio-
nistă nord-americană de bas-
chet (NBA), pentru a treia oară 
în carieră, după 2018 și 2019.
Anul trecut trofeul a fost adjudecat 
de grecul Giannis Antetokounmpo 
(Milwaukee Bucks).
Gobert, în vârstă de 28 de ani, 
a fost votat de 84 din cei 100 
de participanţi la scrutinul pen-
tru desemnarea celor mai buni 
cinci fundași de pe o listă stabi-
lită. Cu 464 de puncte, el i-a 
devansat pe coordonatorul 
echipei Philadelphiei 76ers, 
Ben Simmons (287 puncte), și 
pe extrema formaţiei Golden 
State Warriors, Draymond 
Green (76 puncte).
În 71 de meciuri din sezonul re-
gulat, „Gobzilla” a avut medii de 
13,5 recuperări și 2,7 capace.
Cu trei trofee în palmares, 
Gobert l-a egalat pe Dwight 
Howard (2009, 2010 și 2011, 
pe când juca la Orlando Magic).

Trei românce pe 
tabloul principal la 
Jocurile Olimpice
România va avea 3 jucătoare pe 
tabloul tabloul de simplu de la 
Jocurile Olimpice, pe Simona 
Halep (3 WTA), Sorana Cîrstea 
(54 WTA) și Patricia Ţig (63 WTA).
Tenisul feminin va avea o reprezen-
tare puternică la Tokyo. Tablourile 
principale vor fi  confi rmate după 
terminarea Roland Garros 2021, 
dar confi guraţia actuală atribuie 3 
poziţii sigure României.
Tabloul de simplu feminin va fi  
format din 64 de jucătoare. 
Primele 56 de jucătoare din cla-
samentul WTA ar trebui să obţi-
nă califi carea automată, dar 
mai există câteva restricţii:
• jucătoarele trebuie să fi  parti-
cipat la cel puţin un eveniment 
de Fed Cup în ultimii 4 ani
• nu sunt permise mai mult de 
4 jucătoare din aceeași ţară.
Criteriul din urmă îi asigură și 
Patriciei Ţig califi carea, pe lângă 
certitudinile Simona Halep și 
Sorana Cîrstea, conform freelance-
rului Daniel Radu. Ţig ocupă în 
acest moment locul 63, dar în faţa 
ei se afl ă 11 sportive din Statele 
Unite ale Americii, 7 din Cehia și 5 
din Rusia. Aceste naţiuni nu pot tri-
mite mai mult de 4 jucătoare.

Supercupa României, 
programată 
pe 10 iulie
Sezonul 2021-2022 va începe 
cu Supercupa României, CFR 
Cluj – U Craiova, meci progra-
mat să se joace pe 10 iulie.
Federaţia Română de Fotbal va muta 
Supercupa României de la Ploiești, 
oraș în care s-au disputat ultimele do-
uă finale, și o va duce în Oltenia.
Supercupa României 2021, CFR 
Cluj – U Craiova, se va disputa pe 
stadionul “Tudor Vladimirescu” 
din Târgu Jiu. Astfel, competiţia 
ajunge pentru a doua oară în 
Oltenia, după ce ediţia din 2018 
s-a disputat la Craiova, pe stadio-
nul “Ion Oblemenco”.
La fel ca acum, Supercupa 
României din 2018 s-a disputat 
între CFR Cluj și U Craiova, iar 
trofeul a fost câștigat de clujeni, 
scor 1-0, graţie golului marcat de 
Emmanuel Culio din penalty.

Pe scurt

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a învins-o pe 

CSM CSU Oradea cu scorul 

de 73-62 (18-15, 11-11, 28-21, 

16-15), miercuri, pe teren 

propriu, în primul meci 

al fi nalei Ligii Naţionale 

de baschet masculin.

Clujenii au reuşit să se 

desprindă decisiv în sfertul 

al treilea, câştigând fără emo-

ţii. Lituanianul Donatas Ta-

rolis a fost cel mai bun ju-

cător al gazdelor, cu 21 de 

puncte şi 6 recuperări. Cro-

atul Andrija Stipanovic a con-

tribuit cu 17 p, 8 rec, 3 pa-

se decisive, iar Patrick Neal 

Richard a reuşit 13 p, 5 rec, 

5 pd. De la orădeni s-au re-

marcat Cătălin Baciu, cu 13 

p, 5 rec, şi Aaron Broussard, 

10 p, 3 rec, 3 pd.

Finala se joacă după sis-

temul cel mai bun din cinci 

partide, următoarea fi ind pro-

gramată tot la Cluj-Napoca, 

pe 11 iunie.

În fi nala mică, CSO Volun-

tari a fost învinsă acasă de FC 

Argeş Piteşti, cu 78-74 (20-26, 

15-17, 18-20, 25-11), în pri-

mul meci. Oaspeţii au obţinut 

victoria după o evoluţie exce-

lentă în ultimul sfert.

Tony Cal Bishop Jr, 19 p, 

5 rec, şi Mladen Jeremic, 

18 p, 3 pd, s-au evidenţiat 

de la câştigători, iar David 

Devoe Joseph, cu 25 p, 4 

rec, 5 pd, a fost MVP-ul il-

fovenilor. Finala mică are 

loc după sistemul cel mai 

bun din trei meciuri, urmă-

torul fiind programat la Pi-

teşti, pe 12 iunie.

U-BT Cluj a câștigat 
primul meci cu Oradea

Preşedintele Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român, 

Mihai Covaliu, 

a fost ales, joi, ca mem-

bru în Comitetul Executiv 

al Comitetelor Olimpice 

Europene, cu prilejul 

alegerilor desfăşurate 

la Atena.

Covaliu a primit 39 de vo-

turi din 50 posibile, ceilalţi 11 

membri fi ind Jean-Michel Brun 

(Franţa) – 48 voturi, Anna-

marie Phelps (Marea Britanie) 

– 45, Berit Kjoll (Novegia) – 

43, Hasan Arat (Turcia) – 41, 

Djordje Visacki (Serbia) – 41, 

Victoria Cabezas (Spania) – 

40, Jose Manuel Araujo (Por-

tugalia) – 39, Zlatko Matesa 

(Croaţia) – 36, Cristina Vasi-

lianov (Rep. Moldova) – 35, 

Liney Rut Halldorsdottir (Is-

landa) – 34, Uschi Schmitz 

(Germania) – 32.

Au mai candidat, fără sorţi 

de izbândă, Sarah Keane (Ir-

landa), Roman Kumpost (Ce-

hia), Jozef Liba (Slovacia), An-

neke van Zanen-Nieberg (Olan-

da), Iuri Iuriev (Rusia).

Italianul Raffaele Pagnozzi 

a fost reales în funcţia de se-

cretar general.

Noul preşedinte al forului 

olimpic continental este gre-

cul Spyros Capralos, ales în 

dauna deţinătorului funcţiei, 

danezul Niels Nygaard, sin-

gurul său contracandidat.

Mandatele vor fi  pe o pe-

rioadă de patru ani, 2021-2025.

Covaliu (43 ani), campi-

on olimpic la sabie indivi-

dual în 2000, la Sydney, a 

fost ales în 2013 preşedin-

te al Federaţiei Române de 

Scrimă, iar din 2016 este 

preşedintele COSR.

Covaliu, ales în Executivul 
Comitetelor Olimpice Europene

Tahiri este al treilea jucă-

tor prezentat ofi cial de 

CFR Cluj după Jonathan 

Rodriguez şi Rachid 

Bouhenna, dar sunt aştep-

taţi şi alţi jucători la echi-

pa pregătită de Şumudică.

„Bine ai venit, Anas Tahiri! 

Clubul CFR 1907 Cluj anunţă 

transferul mijlocaşului Anas 

Tahiri. Ultima oară la RKC Wa-

alwijk, formaţie din prima li-

gă olandeză, unde a purtat şi 

banderola de căpitan, fotba-

listul de origine marocană (26 

de ani) are în palmares şi o 

experienţă în Belgia, la Lier-

se SK”, a transmis CFR Cluj 

la prezentarea ofi cială.

Şumudică, încântat 
de noul jucător

Marius Şumudică a decla-

rat într-o intervenţie la Digi 

Sport că este încântat de tran-

sferul lui Tahiri şi se aşteap-

tă ca noul jucător să impresi-

oneze în Gruia.

„Eu consider că am adus 

un jucător bun, e vorba 

despre Tahiri. Poate face 

diferenţa. Când l-am urmă-

rit, eu nu am crezut că a 

venit la echipa asta. Nu am 

crezut! Ştiam că Beşiktaş 

a vrut să plătească pentru 

el o sumă de bani acum 2 

ani, în 2019, şi nu s-au în-

ţeles cu echipa din Olanda 

să îl aducă. Uite că Mari-

an Copilu (n.r. – preşedin-

tele lui CFR Cluj) a reuşit 

să îl aducă! Veţi vedea la 

momentul în care vom în-

cepe, cred că voi găsi so-

luţiile necesare şi le voi da 

încrederea necesară lui De-

ac, Costache, Păun. Au de-

monstrat că pot rezolva si-

tuaţii de 1 la 1”, a decla-

rat Şumudică la Digi Sport.

Cine este Anas Tahiri ?

Noua perlă din Gruia a 

ajuns în această vară la 

CFR Cluj după ce în ulti-

mii trei ani a jucat în Olan-

da la RKC Waalwijk. Tahiri 

a venit din postura de ju-

cător liber de contract la 

CFR Cluj şi este aşteptat să 

facă spectacol.

Mijlocaşul a mai evoluat la 

JMG Lier, apoi a trecut la Li-

erse SK, iar în 2018 a făcut 

pasul în Olanda. La Waalwijk, 

locul 15 în Eredivisie în sezo-

nul 2020/2021, cota lui Tahiri 

a crescut de la 150.000 euro 

la 550.000, conform evaluării 

Transfermarkt.com.

Noul jucător al echipei 

nu a fost prezent la reuni-

rea lotului, însă se va ală-

tura echipei în cantonamen-

tul din Austria.

Şumudică şi paradisul 
de la CFR Cluj

Noul antrenor al campioa-

nei României este foarte în-

cântat de ceea ce a găsit la 

CFR Cluj.

„Azi (n.r. miercuri) am 

făcut primul antrenament. 

Sunt jucători cărora le-am 

dat o săptămână liberă, că 

au fost angrenaţi la naţio-

nale. Aveau nevoie de o pa-

uză şi fizic, şi mental. Îţi 

spun că am lucrat în străi-

nătate patru ani, am lucrat 

în România şi am luat cam-

pionatul cu Astra, am fost 

la Rapid, Bistriţa şi la alte 

echipe, dar eu nu am văzut 

în viaţa mea un club atât 

de bine structurat.

Nu ar fi trebuit să spun 

lucrurile astea pentru că 

pun presiune singur pe mi-

ne. Nu am întâlnit în viaţa 

mea atâţia oameni profesi-

onişti, condiţii, un preşe-

dinte care, săracu, eu nu 

înţelegeam de ce e aşa slab, 

dar mănâncă o dată pe zi, 

toată ziua e la stadion, de 

dimineaţa până seara nu 

ştie altceva decât fotbal”, a 

explicat Şumudică.

Șumudică, impresionat de Tahiri! 
Mijlocașul, prezentat oficial.
CFR Cluj l-a prezentat pe mijlocașul Anas Tahiri, un mijlocaș cu un CV important, 
care l-a impresionat pe Marius Șumudică

CFR Cluj l-a prezentat pe mijlocaşul Anas Tahiri, unul dintre cele mai aşteptate transferuri în această vară 
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