
Dacia-Renault anunță 
intrarea în programele Rabla

Clujul pentru autobuze, 
nu pentru mașini

Care e stadiul lucrărilor 
pe șantierele din Cluj?

Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost gândite 
în scopul înnoirii parcului auto 
și promovării vehiculelor nepoluante. Pagina 7

Emil Boc a declarat că infrastructura pentru 
transportul în comun și pentru cel nepoluant rămâne 
o prioritate în dezvoltarea orașului. Pagina 3

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, 
a vorbit joi despre stadiul lucrărilor care se află 
în desfăşurare în acest moment în oraş. Pagina 3

Poartă arta, o altfel de afacere 

Totul despre Maratonul Vaccinării de la Cluj
Startul maratonului vaccinării anti-COVID-19, organizat la Sala Polivalentă, 
se va da vineri, la ora 16:00. Maratonul va ține trei zile și trei nopți. Pagina 5

O artistă cu suflet 
colorat „reînvie” 
prin pictură orice 
haină. Ioana Crișan, 
o tânără artistă 
din Cluj, folosește 
acuarela pentru 
a da viață oricărui 
obiect vestimentar, 
prin culoare și talent. 
 Pagina 6
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Fără mască și restricții 
de noapte, din 15 mai

Românii scapă de masca de protecţie pe stra-
dă şi carantina de noapte din 15 mai, a anunţat 
preşedintele României, Klaus Iohannis.
¤ Se elimină purtarea măştii în exterior, cu câteva 
excepţii: pieţe, târguri sau staţii de transport public;
¤ Se elimină restricţiile de circulaţie noaptea şi 
restricţiile de program ale magazinelor;
¤ Activităţile sportive în aer liber vor fi  posibile 
cu 25% din capacitate;
¤ În ceea ce priveşte şcolile se păstrează în con-
tinuare scenariul galben, verde. Este de aşteptat 
ca majoritatea şcolilor să intre imediat în scena-
riul verde, faţă în faţă.
¤ Evenimentele private cu maxim 70 de persoa-
ne vor fi  organizate în exterior şi cu 50 de per-
soane în interior. Se renunţă la limitarea numă-
rului din interior, dacă organizatorul garantează 
că toate persoanele sunt vaccinate, la fel şi la să-
lile de sport;
¤ Capacitatea de ocupare în hoteluri şi în resta-
urante va crește.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

65 1.494 755 81 3 7

Situația epidemiologică în județul Cluj – 13 mai 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
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10°/19° Variabil

10°/19° Înnorat

9°/17° Înnorat

10°/18° Variabil

12°/16° Ploaie

12°/15° Ploaie

9°/17° Înnorat

10°/18° Înnorat
8°/15° Înnorat

7°/12° Variabil

8°/15° Înnorat

9°/14° Variabil

8°/16° Ploaie

7°/10° Înnorat

8°/16° Înnorat

10°/12° Variabil
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

14 mai

1948: S-a înfi ințat clubul spor-
tiv FC Dinamo București.

1955: A fost semnat „Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală” („Tratatul de la 
Varșovia”) între Albania (retrasă 
în 1968), Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică (intrat în vi-
goare la 5 iunie 1955). În urma 
schimbărilor din Europa Centrală 
și de Est din anii 1989 și 1990, 
„Tratatul de la Varsovia” și-a în-
cetat valabilitatea la 1.VII.1991.

15 mai

1868: Pronunciamentul de la 
Blaj, prin care s-a cerut auto-

nomia Transilvaniei și repu-
nerea în vigoare a legii prin 
care limba română a fost de-
clarată limbă ofi cială în 
Transilvania, alături de ma-
ghiară și germană.

1877: A apărut, la București, 
cotidianul „România liberă", 
ziar politic și literar, afl at sub 
conducerea lui Dimitrie 
August Laurian (până la 14 
iunie 1889)

16 mai

1969: Sonda spațială sovietică 
Venera 5 aterizează pe Venus și 
trimite date despre atmosferă.

1990: A luat fi ință prima societa-
te pe acțiuni din România - după 
Revoluția din decembrie 1989.
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Senatorul de Cluj Vasile 

Dîncu, preşedintele 

Consiliului Naţional al 

PSD, a declarat că partidul 

din care face parte 

va modifi ca în Parlament 

legea vânătorii, în urma 

uciderii ursului Arthur.

Preşedintele Consiliului Naţio-

nal al PSD, Vasile Dîncu, a decla-

rat pentru Europa Liberă că se ob-

servă cum în Europa se revigorea-

ză naţionalisme de toate felurile 

sau forme de suveranism, în con-

textul uciderii ursului Arthur, mo-

ment folosit de unii politicieni pen-

tru a câştiga capital politic.

„Pentru AUR vine ca o mănu-

şă. Mitologia contemporană: ţa-

ra care este săracă şi curată este 

abuzată de către străini şi ea tre-

buie apărată. Asta e şi o parte din 

mitologia lui Putin din acest mo-

ment. Vine mănuşă pentru naţi-

onalism, cu un suveranism înţe-

les medieval. E o atitudine care 

se propagă şi e alimentată prin a-

ceastă poveste ecologică. E po-

vestea perfectă care să producă 

o emoţie colectivă puternică. Va 

atinge o mare parte din opinia 

publică”, susţine social-democra-

tul. Potrivit acestuia, emoţiile dez-

voltate în jurul morţii ursului şi 

ideea vânătorii au un potenţial 

de storytelling fantastic. El crede 

că nu doar AUR a încercat să spe-

culeze electoral împuşcarea ur-

sului, ci şi USR PLUS.

„Potenţialul cel mai mare 
de scandal l-a avut pentru 
că vine din zona austriacă”

Vasile Dîncu consideră că scan-

dalul e „supradimensionat şi e dus 

la limite paroxistice, apelându-se 

la un imaginar al poporului”.

„E o asociere absolut fantas-

magorică şi vă daţi seama cât de 

tare ar fi  funcţionat dacă ursul 

avea un nume românesc. Noroc 

că numele nu e prea românesc. 

Acum e regele urşilor din Româ-

nia. Patriei rănite i-ai ucis chiar 

regele şi asta e o asociere intere-

santă. Potenţialul cel mai mare 

de scandal l-a avut pentru că vi-

ne din zona austriacă şi au apă-

rut primele semne ale atacului 

posibil la preşedintele Români-

ei. Am văzut că tatăl prinţului 

l-a decorat la un moment dat pe 

preşedintele României. Apoi scan-

dalul cu Schweighofer şi origi-

nea sa germanică, cu siguranţă 

incită pe mulţi să dea un atac 

chiar la preşedinte”, comentea-

ză situaţia generată preşedinte-

le Consiliului Naţional al PSD.

Întrebat dacă propaganda 

AUR a prins un culoar liber du-

pă ce PSD s-a retras temporar 

de pe culoarul naţionalist, Va-

sile Dîncu răspunde că soci-

al-democraţii promovează un 

alt tip de atitudine, încearcă să 

construiască un „patriotism să-

nătos, inteligent”.

PSD va corecta legea 
vânătorii în Parlament

Liderul PSD a dezvăluit că 

partidul său va corecta în Par-

lament legea vânătorii şi că 

există deja un proiect la care 

se lucrează în PSD.

„Un proiect raţional despre 

ce trebuie făcut. Nu ne plân-

gem că ne invadează ţara prin-

ţii străini şi ne împuşcă anima-

lele”, a declarat Dîncu.

DNA a început o anchetă 
penală în cazul 
împuşcării ursului Arthur

Direcţia Naţională Anticorup-

ţie a început o anchetă penală 

în cazului ursului Arthur. Mai 

mult, cazul ursului, care ar fi  fost 

împuşcat de un prinţ austriac în 

judeţul Covasna, a intrat şi în 

atenţia Comisiei Europene. Co-

misarul european pentru mediu 

a spus: „Cercetăm detaliile, ur-

mărim cu mare atenţie".

Procurorii DNA au început 

o anchetă in rem cu privire la 

împuşcarea ursului Arthur, 

considerat cel mai mare urs 

din Europa. Procurorii DNA 

au suspiciuni privind fapte de 

abuz în serviciu cu obţinerea 

de foloase materiale pentru si-

ne sau altul. 

Vasile Dîncu: „PSD va propune 
modificarea legii vânătorii”
Uciderea ursului Arthur a trezit în România discursul naționalist și xenofob, 
moment de care unele persoane publice au profitat la maxim

Senatorul de Cluj Vasile Dîncu a declarat că PSD va modifi ca în Parlament legea vânătorii

Comisarul european pentru mediu, Virginijus 
Sinkevicius, a declarat luni că analizează acuzaţii-
le care vin din partea unor ONG-uri potrivit căro-
ra un prinţ din Liechtenstein a ucis un urs de talie 
mare în România într-o partidă de vânătoare de 
trofee care ar fi  avut loc într-o arie protejată.
Activiștii de mediu susţin că prinţul Emanuel 
von und zu Liechtenstein a venit în România 
în martie și a împușcat un urs brun de 17 ani 
într-o arie naturală protejată, sub pretextul 
că avea o derogare, care însă fusese dată în-
să pentru eliminarea unui alt urs. Vânătoarea 
pentru trofee este ilegală în România, iar ur-
șii bruni sunt protejaţi prin directiva UE referi-

toare la habitate, care interzice vânarea de 
animale sălbatice în afara unor circumstanţe 
excepţionale, reamintește Politico.
Agent Green, ONG-ul românesc care a făcut pu-
blic cazul ursului Arthur, acuză Ministerul 
Mediului că nu a făcut sufi ciente eforturi pentru 
a administra și a proteja ariile din programul 
Natura 2000, inclusiv zona în care ar fi  avut loc 
incidentul.
Guvernul român a lansat o anchetă în legătură 
cu uciderea ursului, în timp ce prinţul, de profe-
sie doctor, care trăiește într-un castel din 
Austria, spune că nu vrea comenteze acuzaţiile 
care i se aduc.

Cazul ursului Arthur a intrat în atenția Comisiei Europene
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Georgiana IUZIC
Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc 

a spus că soluţia 

pentru eliminarea 

pentru trafi cului infernal 

din oraş este utilizarea 

transportului în comun.

Trafi cul din Cluj-Napoca a 

ajuns „sub orice critică” în ul-

timele luni, în contextul în ca-

re mai multe străzi au intrat 

în şantier, restricţionând cir-

culaţia maşinilor, dar şi din ca-

uza faptului că o mare parte 

a elevilor au reluat orele fi zi-

ce. Cu toate acestea, clujenii 

nu renunţă la maşina perso-

nală în favoarea transportului 

în comun, deşi, în unele părţi 

din oraş, acesta din urmă es-

te mai rapid, datorită benzilor 

dedicate autobuzelor.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a de-

clarat joi că oraşul poate 

funcţiona doar prin trans-

port public, şi nu prin ma-

şini, pentru că aşa nu se va 

rezolva niciodată problema 

traficului. De asemenea, el 

a spus că un oraş, pietonii, 

transportul în comun, bici-

cletele şi spaţiile verzi au 

prioritate, nu maşinile care 

poluează şi creează trafic.

„Am văzut o analiză ca-

re zicea că e coadă la ma-

şini, dar autobuzele sunt goa-

le. Ar trebui să ne dea de 

gândit acest lucru, care a 

ajuns rapid prin mass-me-

dia. Să nu uităm că trans-

portul în comun rămâne pri-

oritatea dacă vrem să circu-

lăm prin oraşe. În oraşe nu 

maşinile trebuie să aibă pri-

oritate, ci pietonii, transpor-

tul public, bicicletele, liniile 

dedicate pentru autobuze şi 

spaţiile verzi. Acolo este so-

luţia, nu fi ecare în maşină. 

Asta înseamnă că vom sta 

mult în trafi c”, a spus Emil 

Boc, la un post de radio.

Transport nepoluant 
până în 2028

Transportul de comun 

din Cluj-Napoca este rapid 

şi eficient şi se ridică la 

standardele europene. Flo-

ta autobuzelor electrice e 

în creştere, iar primăria con-

tinuă extinderea benzilor 

dedicate de circulaţie. Pro-

iectele care s-au implemen-

tat în Cluj-Napoca, în ceea 

ce priveşte transportul în 

comun, au fost pentru a ofe-

ri o alternativă ieftină, co-

modă şi rapidă la maşina 

personală, astfel încât tra-

ficul auto să se reducă.

De asemenea, o altă po-

litică de încurajare a folosi-

rii transportului în comun 

implementată de primărie 

este acordarea de reduceri 

pentru transportul în comun 

din Cluj, de la gratuitate pe 

toate liniile pentru elevi, stu-

denţi şi pensionari, la intro-

ducerea autobuzelor şcola-

re şi cea mai recentă propu-

nere, gratuitate pe orice li-

nie în zilele de vineri.

Emil Boc a declarat în ne-

numărate rânduri că transpor-

tul în comun este soluţia prin 

care Clujul ar putea scăpa de 

trafi c şi de poluare. Edilul a 

anunţat că nu doar munici-

piul Cluj-Napoca, ci întreaga 

zonă metropolitană va avea 

transport în comun 100% ne-

poluant, până în anul 2028.

„2028 este anul în care 

vom avea întreaga flotă de 

transport în comun nepolu-

antă. Am avansat iniţial anul 

2026, l-am analizat cu bu-

getul pe masă şi cu toate 

documentele, iar 2028 es-

te termenul pe care l-am 

stabilit. Cluj-Napoca este 

prins într-un program de 

transport metropolitan, 

noi asigurăm transportul nu 

doar în Cluj-Napoca, ci în 

toate comunele din preajma 

Clujului. Asta înseamnă o 

flotă de transport uriaşă şi 

pentru aceasta avem nevo-

ie de investiţii multianuale, 

care nu pot fi realizate doar 

de la un an la altul, pentru 

că şi Floreştiul, Gilăul, şi A-

pahida, şi Baciu şi alte co-

mune din preajma Clujului 

sunt asigurate, ca transport 

public prin intermediul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a 

Companiei de Transport Pu-

blic. Atunci, avem nevoie ca 

întreaga flotă, nu doar cea 

din municipiu, să fie elec-

trică”, a declarat Emil Boc, 

anul trecut.

Municipiul Cluj-Napoca nu 

doar că domină România în 

domeniul transportului alter-

nativ, nepoluant, fi ind primul 

oraş care a introdus autobu-

zele electrice, ci este şi un oraş 

de referinţă în Uniunea Euro-

peană, în acest domeniu.

Clujul pentru autobuze, nu pentru mașini
Primarul Emil Boc a declarat că infrastructura pentru transportul în comun și pentru cel alternativ, 
nepoluant rămâne o prioritate în dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca

Transportul de comun din Cluj-Napoca este rapid şi eficient şi se ridică la standardele europene

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.com

Primarul Emil Boc a vor-

bit despre stadiul lucrări-

lor din zonele afl ate „în 

şantier” la Cluj-Napoca, 

în acest moment. 

Bulevardul 21 Decembrie 

are ca termen de fi naliza-

re luna aprilie a anului 

viitor, iar La Terenuri tre-

buie să fi e gata până în 

septembrie. În Borhanci 

urmează să fi e construit 

un parc, iar cartierul Iris 

va avea iluminat LED.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

vorbit joi despre stadiul 

lucrărilor care se află în 

desfăşurare în acest mo-

ment în oraş. Baza sporti-

vă La Terenuri, finalizată 

în septembrie, iar lucrări-

le de pe 21 Decembrie, anul 

viitor în aprilie, a anunţat 

edilul clujean.

„Pentru baza sportivă La 

Terenuri, termenul este ca în 

septembrie să se fi nalizeze. 

Sunt în grafi c în acest moment, 

dar sunt cu ochii pe ei. Dacă 

vom observa că sunt întârzi-

eri, evident că îi vom sancţio-

na. Lucrarea de la Pădurea Clu-

jenilor se fi nalizează anul aces-

ta, aşa cum am spus, iar locu-

inţele de pe Ghimeşului sunt 

în faza de recepţie, la fel ca 

parkingul din Haşdeu. Pe 21 

Decembrie, cel mai mare şan-

tier din zona centrală, se lu-

crează, iar în aprilie, anul vi-

itor, are termenul de fi naliza-

re. Străzile din jurul parcului 

trebuie să fi e gata în 31 iulie, 

iar în momentul de faţă sunt 

în grafi c”, a declarat Emil Boc, 

joi, la un post de radio local.

Sens giratoriu
 pe Frunzişului

Primarul a vorbit şi despre 

situaţia de pe strada Frunzi-

şului din Cluj-Napoca, în con-

textul în care clujenii care lo-

cuiesc în zonă consideră ne-

cesare reparaţiile drumului.

„Acolo se face sensul girato-

riu, se lucrează la acesta. Nu e 

o lucrare uşor de făcut, dar acel 

sens giratoriu va face legătura 

directă cu viitoarea centură me-

tropolitană a Clujului şi este un 

nod extrem de important. Nu 

am acceptat închiderea străzii 

Frunzişului pentru lucrările la 

sensul giratoriu, pentru a nu 

bloca circulaţia. Trebuie găsit 

un echilibru între modernizare 

şi viaţa de zi cu zi”, a spus Boc.

Parc în cartierul 
Borhanci

Edilul a asigurat că în 

cartierul Borhanci va fi con-

struit un parc, acesta fiind 

deja prevăzut, iar în ceea 

ce priveşte staţiile CTP din 

cartier, a precizat că ur-

mează să se stabilească da-

că acestea vor fi concesio-

nate ori le va face Primă-

ria. Totodată, Boc a anun-

ţat că vor începe, marţi, lu-

crările pe strada Mozart din 

Bună Ziua.

Iluminat LED în Iris

În ceea ce priveşte proce-

sul de demolare a garajelor 

din cartierele Clujului, care 

vor face loc viitoarelor 

parking-uri, Boc a precizat că 

se afl ă în curs de desfăşurare 

în acest moment.

De asemenea, drumul de 

pe Valea Chintăului urmează 

să fi e asfaltat, însă doar du-

pă terminarea lucrărilor ce ţin 

de Compania de apă şi de 

Electrica.

Cartierul Iris va avea în 

curând parte de iluminat 

LED, model care este deja 

urmat în tot oraşul, con-

form edilului.

„Acesta e viitorul, toate 

modernizările sunt exclu-

siv cu LED, care este teh-

nologia viitorului, iar noi, 

în fiecare zi, modernizăm 

în direcţia aceasta”, a adă-

ugat primarul.

Care e stadiul lucrărilor pe șantierele 
municipiul Cluj-Napoca?

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc 

a declarat, joi, la un post 

de radio local, că preţul 

mare al chiriilor 

din Cluj-Napoca este un 

„rezultat” al calităţii ridi-

cate de viaţă pe care ora-

şul o oferă locuitorilor. 

Momentan, Clujul are 

cele mai mari preţuri 

din ţară atunci 

când vine vorba de chirii.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat, joi, la un post de radio 

local că preţul chiriilor de la 

Cluj, care în acest moment es-

te cel mai mare din ţară, se 

datorează faptului că munici-

piul dispune de o calitate ri-

dicată a vieţii, iar acest lucru 

se întâmplă „în toate oraşele 

din Europa, cu o calitate ma-

re a vieţii”. Edilul a precizat 

că dacă noile blocuri vor fi  

construite în afara cadrelor le-

gale, preţul imobilelor va scă-

dea, afectând totodată, şi ca-

litatea vieţii clujenilor.

Întrebat în cadrul inter-

venţiei la radio, ce părere a-

re despre preţurile mari ale 

chiriilor din Cluj-Napoca, ca-

re sunt în acest moment ce-

le mai mari din România, 

edilul a precizat că acest lu-

cru este fi resc şi se întâmplă 

în toate oraşele din Europa 

ori din lume în care există o 

calitate ridicată a vieţii.

„Aşa este peste tot în ora-

şele cu o calitate mare a vie-

ţii. Dacă vom da drumul la 

toate construcţiile care să nu 

respecte cadrele legale, va scă-

dea preţul imobilelor, dar va 

scădea şi calitatea vieţii”, a 

declarat Boc, joi, la un post 

de radio local.

Discuţia a avut loc în con-

textul în care, edilul clujean 

a lansat, marţi, la începutul 

şedinţei Comisiei Tehnice de 

Amenajare Teritorială şi Ur-

banism (CTATU), un atac dur 

la adresa investitorilor imobi-

liari, precizând că nu va fi  

permisă scăderea calităţii vie-

ţii în Cluj-Napoca sub nici o 

formă, regulă valabilă „pen-

tru toată lumea”.

„Nu avem voie să scădem 
standardul, din respect 
pentru cetăţeni”

Edilul a transmis că muni-

cipiul Cluj-Napoca trece la o 

nouă fază a dezvoltării, con-

centrată pe calitate, şi nu pe 

cantitate. El a afi rmat că niciu-

nui investitor nu îi va fi  permis 

să realizeze construcţii care să 

scadă calitatea vieţii clujenilor.

„Orice propunere vine în 

faţa dumneavoastră, să aveţi 

în minte că nu permitem scă-

derea calităţii, orice proiect 

va trece prin furcile caudine 

ale specialiştilor din comisie. 

Nu avem voie să scădem stan-

dardul, din respect pentru ce-

tăţeni, să scădem calitatea vie-

ţii. Acum avem şi instrumen-

te legale, ţine doar de noi să 

le aplicăm. Voi cere explicaţii 

acolo unde consider că trebu-

ie”, a afi rmat Boc.

Boc: „Dacă va scădea prețul chiriilor, 
va scădea și calitatea vieții”
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27% din banii din PNRR 

ar urma să meargă pe con-

struirea de autostrăzi, 

în timp ce miliarde de euro 

vor fi  alocate pentru 

Sănătate, Educație și 

Energie, potrivit unor surse 

Digi24. Printre condițiile 

puse de Comisia Europeană 

este cea ca PNRR să fi e pre-

zentat în Parlament.

Premierul Florin Cîțu a 

avut în ultimele zile un ma-

raton de întâlniri cu oficia-

lii de la Bruxelles. Astfel, 

potrivit Digi24, premierul a 

încercat să îi convingă de 

necesitatea ca România să 

primească toți banii din Pla-

nul Național de Redresare 

și Reziliență. Principalele 

proiecte cu probleme erau 

cele care vizau infrastructu-

ra, programele de irigații, 

dar și infrastructura de ga-

ze. În urma discuțiilor, pen-

tru infrastructura rutieră și 

feroviară s-au obținut 27% 

din banii pentru PNRR, adi-

că proiectul cu care a mers 

inițial România, mai scrie 

sursa citată.

Pentru educație, sănăta-

te, energie, s-au obținut ba-

nii pe care îi dorea țara noas-

tră. Astfel, patru miliarde 

de euro vor viza programe 

de sănătate și două miliar-

de de educație.

Comisia Europeană a pus, 

în schimb, câteva condiții: 

ministerele trebuie să ela-

boreze proiectele în deta-

liu, iar autoritățile locale 

trebuie să vină cu proiecte 

clare și exacte pentru a 

obține banii. O altă condiție 

este ca PNRR să fie prezen-

tat în Parlament.

Ministrul Fondurilor Eu-

ropene, Cristian Ghinea, a 

anunţat că România va de-

pune la Comisia Europeană 

Planul Naţional de Redresa-

re şi Rezilienţă pe 31 mai. 

Planul Național de Redresa-

re și Reziliență a fost adop-

tat în coaliția de guvernare, 

cu proiecte în valoare de 29 

de miliarde de euro.

Investiții cu fonduri 
din PNRR, în zona Clujului

Ministrul Cristian Ghinea 

a declarat, într-un interviu 

video, că atât metroul din 

Cluj, cât și Autostrada A7, 

Ploiești - Pașcani, care leagă 

Moldova de București, sunt 

propuse de guvern pentru 

fi nanțare prin PNRR, progra-

mul UE de aproape 30 de mi-

liarde de euro.

Ambele proiecte trebuie 

terminate până în august 2026, 

data – limită la care statele 

membre pot cheltui banii 

alocați de UE prin acest pro-

gram dedicat relansării eco-

nomice post-pandemie, a de-

clarat Ghinea. De asemenea, 

în PNRR mai e cuprinsă în-

chiderea inelului Autostrăzii 

Transilvania spre Ungaria.

În ceea ce privește proiec-

tele de infrastructură rutieră 

ce vor fi  propuse spre fi nanțare 

prin PNRR, ministrul a 

menționat Autostrada A7, 

Ploiești - Pașcani, Autostrada 

A8 Iași - Târgu Mureș, dar și 

fi nalizarea legăturii cu Unga-

ria prin Autostrada A3 Tran-

silvania, la Borș.

„La autostrăzi, situația e 

stabilă și consensuală. Vechiul 

PNRR propunea 4,5 miliarde 

euro pentru autostrăzi, atât ră-

mâne. Dar va trebui să ducem 

o luptă diplomatică cu Comi-

sia Europeană ca să accepte, 

suntem țara cu cea mai mare 

alocare pentru autostrăzi, de 

departe. A7 este principalul 

proiect. Ministrul Transportu-

rilor m-a asigurat că proiecte-

le sunt mature și că putem 

avea gata tronsoane din A7 pâ-

nă în august 2026, data – li-

mită. Mai avem două capete 

din A8 Iași – Târgu Mureș, ca-

re au studiile de fezabilitate 

începute. Si mai e prinsă în-

chiderea inelului spre Ungaria 

prin Transilvania. Mai sunt 

prinse legătura A1 cu Timișoara, 

mai e Drumul expres Pitești – 

Craiova. Noi avem un necesar 

calculat de circa 10 miliarde 

euro pentru autostrăzi”, a de-

clarat Ghinea.

27% din banii PNRR 
vor merge la autostrăzi. 
Investiții în zona Clujului.

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Certifi catul verde va avea 

un rol foarte important

în fl uidizarea călătoriilor, 

inclusiv pe Aeroportul 

Cluj. Acesta ar putea 

fi  operațional de la 

sfârșitul lunii iulie.

David Ciceo, directorul 

general al Aeroportului 

Internațional „Avram Iancu” 

Cluj a vorbit la o emisiune 

radio despre certifi catul ver-

de și benefi ciile acestea.

Directorul Aeroportului din 

Cluj este de părere că certifi -

catul va juca un rol foarte im-

portant pentru fl uidizarea că-

lătoriilor, iar faptul că Parla-

mentul European a adoptat 

legislația necesară implemen-

tării acestuia este un motiv 

de bucurie.

Potrivit Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 

(STS), certifi catul verde ar 

putea fi  operațional pe la 

sfârșitul lunii iulie.

Cum va funcționa 
certifi catul verde, 
pe Aeroportul Cluj?

Când certificatul va fi 

operațional pe Aeroportul 

Cluj, pasagerii vor trebui să 

scaneze un cod QR, pe ca-

re vor fi precizate următoa-

rele date: dovada vaccinării 

și dacă pasagerul a făcut un 

test COVID-19 care a ieșit 

negativ. Totodată, certifica-

tul va arăta dacă în ultime-

le 90 de zile pasagerul a avut 

COVID-19.

 „Acest certifi cat va sim-

plifi ca foarte mult lucrurile. 

Când va fi  scanat doar un cod 

timpul la aeroport se va scur-

ta foarte mult. De asemenea, 

se va putea implementa la 

nivel național posibilitatea de 

a călători, în cazul celor 

vaccinați, fără test, care este 

destul de scump, dar și fără 

carantinare.

Centrul European de Pre-

venire și Control al Bolilor a 

făcut deja o recomandare pen-

tru toate țările europene să 

accepte pasagerii vaccinați 

fără test și fără carantinare. 

Au mai făcut și o recoman-

dare ca cei vaccinați să stea 

în aceeași încăpere, fără mas-

că și fără distanțare socială”, 

a explicat David Ciceo.

Trafi cul aerian de pe Aero-

portul Internațional Avram I-

ancu Cluj a crescut în luna 

martie față de luna februarie, 

37.954 de pasageri înregistrân-

du-se pe aerogara din Cluj în 

această lună. Numărul aces-

tora a crescut cu aproape 

10.000 față de luna februarie 

a acestui an.

În ceea ce privește aeropor-

turile din România, trafi cul a-

erian de la nivelul lunii mar-

tie a scăzut cu 54% față de va-

loarea înregistrată în aceeași 

lună a anului 2020, de la 

685.773 milioane de pasageri 

la doar 311.279 de pasageri.

Certificatul verde digital, 
„gură de aer” pentru aviație
Director Aeroport Cluj: „Va simplifica multe lucruri”

Potrivit Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), certifi catul verde ar putea fi  operațional pe la sfârșitul lunii iulie

DAVID CICEO | directorul Aeroportului Internațional Cluj 
„S-a insistat foarte mult pentru un certifi cat digital. 
Toate asociațiile de aviație au solicitat acest lucru. 
Noi sperăm ca în luna iunie să fi e operațional. 
Am reușit să discutăm metodele de relansare, sprijinul 
acordat. Noi, asociația aeroporturilor din România, 
pregătim o schemă de ajutor pentru aeroporturi care, 
suntem convinși, că va fi  avizată și de către Comisia 
Europeană. Anul trecut șase aeroporturi au primit 
24 de milioane de lei, noi, punctual, Aeroportul Cluj, 
aproximativ 8 milioane. Toate aeroporturile au fost 
susținute de către stat. Toate aeroporturile din 
Germania au primit 800 milioane de euro, foarte mult. 
Colaborăm foarte mult cu ACI Europe (Airports Council 
International Europe) pentru dezvoltarea trafi cului, 
pentru sprijin ca ajutor de stat și, mai ales, pentru 
fl exibilizarea călătoriilor prin certifi catul de vaccinare”.
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Mihai Viteazu, 14.05.2021

Achiziţia de echipamente şcolare pentru susţinerea 
învăţământului preuniversitar din localitatea 

Mihai Viteazu, Judeţul Cluj

Cod SMIS 2014+ 144015

COMUNA MIHAI VITEAZU în calitate de Beneficiar, implementează, începând cu 
data de 26.04.2021 proiectul cu titlul „Achiziţia de echipamente şcolare pentru sus-
ţinerea învăţământului preuniversitar din localitatea Mihai Viteazu, Judeţul Cluj“ în 
baza contractului de finanţare nr. 42/233t/26.04.2021, încheiat cu Autoritatea pen-
tru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului a 160 de elevi din Comuna 
Mihai Viteazu, Judeţul Cluj la procesul de învăţare în mediul on-line.

Rezultatele fi nale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiecti-
vului general sunt:

• 160 tablete achiziţionate în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru desfă-
șurarea în bune condiţii a procesului educaţional în mediul on-line.

Valoarea totală a proiectului este de 221,069.30 lei.
Valoarea totală a fi nanţării nerambursabile este în sumă maximă de 188,742.42 lei, 

formată din:
• Cofi nanţare din FEDR în sumă maximă de 163,705.16 lei, și
• Cofi nanţare din bugetul naţional în sumă maximă de 25,037.26 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 6 de luni, de la data semnării contrac-
tului de fi nantare.

Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-
raţional Competitivitate 2014-2020

Sloganul POC: „Competitivi împreună„

Date de Contact
COMUNA MIHAI VITEAZU

Sediu: Comuna Mihai Viteazu, Judetul Cluj, nr. 1014
Website: https://primariamihaiviteazu.ro/

Reprezentant legal: Ioan ZENG
Telefon: 0264329100 / 0752283485

Fax: 0264286101
Manager proiect: Eva MICLEA

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Startul maratonului vacci-

nării anti-COVID-19, orga-

nizat la Sala Polivalentă, 

se va da vineri, la ora 

16:00. 600 de medici, asis-

tenţi, rezidenţi şi studenţi 

vor vaccina clujenii 

voluntar, timp de trei zile 

şi trei nopţi.

Emil Boc i-a îndemnat pe 

clujeni să meargă la maratonul 

din acest weekend: „Drumul 

spre o viaţă normală trece prin 

vaccinare. Avantajele sunt co-

losale, mult mai mari ale vac-

cinării decât a celorlalte moda-

lităţi, cum ar fi  testul PCR”.

Serul utilizat la marato-

nul de vaccinare este cel pro-

dus de Pfi zer/ BioNTech, iar 

imunizarea se va realiza fă-

ră programare, în cadrul „Ma-

ratonului Vaccinării – Împre-

ună pentru Cluj”.

20 de cabinete. 
Rapelul, tot la BT Arena

20 de cabinete de vaccina-

re vor fi  amenajate la Sala Po-

livalentă BT Arena, pentru a 

asigura un fl ux continuu, 

non-stop, clujenilor care vin 

la vaccinare. Procesul de imu-

nizare se va realiza fără pro-

gramare, oamenii vor merge 

la centru doar cu buletinul.

Minorii care vor să se vac-

cineze vor trebui să aibă acor-

dul scris al unui părinte sau 

tutore legal, având în vedere 

că Pfi zer/ BioNTech se poate 

administra oamenilor cu vâr-

sta de peste 16 ani.

Rapelul va fi  administrat 

după 21 de zile, în perioada 

4-7 iunie, tot la BT Arena. Ac-

cesul în centrul de vaccinare 

se va face prin intrarea din-

spre Cluj Arena. Centrul de 

vaccinare va funcţiona în ho-

lul de la etajul I al Sălii Poli-

valente BT Arena.

Maratonul, 
organizat de UMF Cluj

Evenimentul este organi-

zat de Universitatea de Medi-

cină şi Farmacie „Iuliu Haţie-

ganu” din Cluj-Napoca, în par-

teneriat cu alte instituţii, ju-

deţene şi locale, şi spitalele u-

niversitare din Cluj-Napoca.

„Am organizat acest ma-

raton din dorinţa de a oferi 

o şansă la vaccinare tuturor 

celor care îşi doresc să se 

vaccineze şi nu au avut po-

sibilitatea până acum. UMF 

„Iuliu Haţieganu” s-a impli-

cat activ în combaterea pan-

demiei de COVID-19 încă din 

martie 2020, iar studenţii 

noştri lucrează ca voluntari 

la DSP Cluj şi în spitalele 

COVID-19. Pentru acest eve-

niment, comunitatea noas-

tră academică a realizat o 

mobilizare de forţe extraor-

dinară şi ne bucurăm de im-

plicarea unui număr foarte 

mare de studenţi şi cadre di-

dactice din cadrul universi-

tăţii noastre, precum şi a per-

sonalului sanitar din spita-

lele clujene. Vom fi  la dato-

rie, pentru clujeni, de vineri, 

începând cu ora 16:00 şi pâ-

nă luni dimineaţa. Studenţii 

noştri au amenajat câteva 

puncte de informare în oraş, 

unde oamenii vor primi in-

formaţii şi formularele de tri-

aj cu care trebuie să se pre-

zinte la centrul de vaccina-

re. Vă aşteptăm plini de en-

tuziasm şi cu speranţa de 

mai bine!”, transmite prof. 

dr. Anca Dana Buzoianu, rec-

torul Universităţii de Medi-

cină şi Farmacie „Iuliu Ha-

ţieganu” din Cluj-Napoca.

Totul despre Maratonul Vaccinării de la Cluj
Maratonul va ţine trei zile şi trei nopţi, începând de vineri. 
600 medici şi studenţi la Medicină îi vor vaccina pe clujenii doritori.

Sala Polivalentă a fost amenajată încă de joi pentru Maratonul 
Vaccinării. Subprefectul judeţului Cluj, Irina Munteanu, a trimis 
fotografi i și un videoclip cu Sala Polivalentă BT Arena, amena-
jată pentru Maratonul Vaccinării.

Dacă înaintea pandemiei de coronavirus, Sala Polivalentă 
aduna mii de oameni la concerte și festivaluri, acum găzdu-
iește primul maraton al vaccinării anti-COVID din judeţ. În 
curând, după ce peste jumătate dintre clujeni se vor vacci-
na, s-ar putea ca evenimentele de acest fel, concerte și fes-
tivaluri, să revină în oraș.

BT Arena, care aduna mii de clujeni 
la concerte, va găzdui maratonul

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:

Institutul Naţional 

de Sănătate Publică (INSP) 

informează că, în perioada 

27 decembrie 2020 – 9 mai 

2021, un număr de 22.911 

persoane vaccinate 

anti-COVID (0,6% din 

totalul persoanelor vacci-

nate cu prima doză) 

au avut un test pozitiv 

de infecţie cu virusul 

SARS-CoV-2 după adminis-

trarea primei doze.

În intervalul menţionat, la 

414 persoane (1,8% din tota-

lul persoanelor care au avut 

un test pozitiv de infecţie cu 

virusul SARS-CoV-2 după ad-

ministrarea primei doze de 

vaccin) a survenit decesul.

„Niciunul din decese nu 

s-a datorat vaccinării”, afi r-

mă aceeaşi sursă.

Totodată, 4.363 persoane 

(0,2% din totalul persoane-

lor vaccinate cu doza 2) au 

avut un test pozitiv de infec-

ţie cu virusul SARS-CoV-2, 

după administrarea celei de 

a doua doze.

Conform aceleiaşi surse, 

la 74 de persoane (1,7% din 

totalul persoanelor care au 

avut un test pozitiv de infec-

ţie cu virusul SARS-CoV-2 

după administrarea celei de 

a doua doze de vaccin) a sur-

venit decesul, dar „nu s-a 

datorat vaccinării”.

22.911 persoane vaccinate au avut test 
COVID-19 pozitiv, după prima doză

Institutul Naţional 

de Sănătate Publică (INSP) 

a informat joi că, până 

la data de 9 mai, au fost 

raportate 1.791 de secven-

ţieri şi au fost confi rmate 

1.208 cazuri cu variante 

ale virusului SARS-CoV-2 

care determină îngrijorare.

Potrivit informării săptămâ-

nale, cele şapte laboratoare ca-

re au raportat aceste rezultate 

sunt Institutul 'Cantacuzino', 

Institutul „Matei Balş”, MedLi-

fe, Universitatea „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava, Institutul de 

Virusologie „Ştefan S. Nicolau” 

şi CRGM al SCJU Craiova, „Pro 

Vitam” Sfântu Gheorghe.

Au fost confi rmate 1.208 

cazuri cu variante ale 

SARS-CoV-2 care determină 

îngrijorare, din care cu vari-

anta britanică (B.1.1.7) – 

1.192, cu varianta sud-afri-

cană (B.1.351) – 6 şi cu va-

rianta braziliană (P.1) – 10.

„La unul din cazurile con-

firmate cu linia genetică 

B.1.1.7, având judeţ de infec-

tare Suceava, a fost depista-

tă mutaţia E484K. La unul 

din cazurile confirmate cu 

linia genetică B.1.351, având 

judeţ de infectare Ilfov, a 

fost depistată mutaţia E484K. 

La unul din cazurile confir-

mate cu linia genetică P.1, 

având judeţ de infectare mu-

nicipiul Bucureşti, a fost de-

pistată mutaţia E484K. Muta-

ţia E484K nu reprezintă ea în-

săşi o nouă variantă, ci este 

o mutaţie care a fost identifi -

cată iniţial la varianta sud-afri-

cană (B.1.351), apoi brazilia-

nă B.1.1.28 (diferită de VOC 

B.1.351) şi, mai recent, la cea 

britanică (B.1.1.7)”, afi rmă 

sursa citată.

Conform INSP, până la 

data de 9 mai, rata de con-

firmare cu variante care de-

termină îngrijorare (VOC) a 

fost de 67%.

Au fost înregistrate şi co-

municate la INSP-CNSCBT 

30 decese confirmate cu va-

riante ale SARS-CoV-2 care 

determină îngrijorare (VOC), 

dintre care 27 cu varianta 

britanică (B.1.1.7) şi 3 cu 

varianta braziliană (P.1).

1.208 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 
care determină îngrijorare
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Ioana Crişan e o tânără 

artistă din Cluj, despre 

care am putea spune 

că, pe lângă vopsea, folo-

seşte un strop de „acuarelă” 

din sufl etul ei colorat în fi e-

care operă pe care o creea-

ză. Aşa reuşeşte să redea 

„viaţa” oricărui obiect 

ori piesă vestimentară: 

prin culoare şi talent.

Ioana Crişan are 22 de ani 

şi este originară din localitatea 

Mihai Viteazu, judeţul Cluj. Din 

pasiunea pentru a da viaţă prin 

culoare hainelor plictisitoare, a 

dezvoltat o mică „afacerică”, 

după cum o numeşte ea. Ast-

fel, Ioana a ajuns să persona-

lizeze diferite piese vestimen-

tare, atât pentru cei care vor să 

ofere un cadou mai special ce-

lor dragi, cât şi pentru cei ca-

re îşi doresc să-şi reimagineze 

propria garderobă.

Un tânăr artist, 
la început de drum

„Pictez pe orice, în afară de 

ce nu se poate picta, dar de obi-

cei pe haine şi sneackerşi”, as-

ta face Ioana de aproximativ un 

an. Pasiunea pentru munca pe 

care o depune se face simţită în 

tonul ei încă de la începutul con-

versaţiei jurnaliştilor Monitorul 

de Cluj cu tânăra artistă.

„Pentru prima dată, am 

descoperit ce înseamnă cu 

adevărat să contribui cu ceva 

în lume, să fi i apreciat şi să 

poţi face şi bani din asta. Cea 

mai mare satisfacţie o am 

atunci când văd că oameni-

lor le place ceea ce fac eu şi 

că uneori apelează la mine 

atunci când vor să facă un ca-

dou special unei persoane 

dragi”, povesteşte Ioana.

Se consideră începătoare în 

acest domeniu, însă, ne spune 

că momentele în care clienţii ei 

decid să o lase să vină cu idei 

despre cum ar putea arăta re-

zultatul fi nal îi dau încredere 

pentru a continua pe acest drum: 

„Mi se pare super fain să văd 

că oamenii au încredere în mi-

ne şi în ideile mele. Mă bucură 

şi mă onorează”.

Timpul petrecut de Ioana 

pentru a realiza picturi pe pie-

sele vestimentare depinde de 

suprafaţă şi de modelul solici-

tat, după cum povesteşte chiar 

ea. Atunci când este vorba de 

personalizarea hainelor, pro-

cesul este unul mai complicat, 

deoarece este nevoie de mai 

multe straturi de culoare, iar 

asta poate dura până la câte-

va zile. Personalizarea panto-

fi lor durează aproximativ o zi, 

fi ind vorba de o lucrare „mai 

simplă”, spune Ioana.

Cum a început totul?
Am început să îmi pictez 

mie papucii. Mi se păreau foar-

te plictisitori şi am decis să îi 

fac mai drăguţi. Iniţial, am vrut 

să fac asta doar pentru mine 

şi am inceput să îmi pictez tot 

mai multe haine şi perechi de 

papuci. Astfel, am ajuns la un 

moment dat să îmi zic că tre-

buie să mă opresc, altfel, risc 

să rămân fără nici măcar o ţi-

nută decentă şi voi arăta me-

reu ca un personaj de la petre-

ceri pentru copii. Şi aşa, am 

ajuns să mă gândesc că poate 

ar trebui să încep să pictez şi 

hainele altor oameni.

Cum te-ai simţit atunci când 
ai primit prima comandă?

În primul rând, acea piesă 

are cea mai mare valoare sen-

timentală pentru mine, până 

în momentul de faţă. Pe lângă 

că eram super încântată că în 

sfârşit a apelat cineva la mine, 

mi-a dat tema, după care mi-a 

spus să pictez ce vreau şi cum 

vreau. Aveam mari emoţii, mai 

ales în momentul în care ur-

ma să îi arăt rezultatul.

Care a fost cea mai grea 
lucrare pe care ai realizat-o 
până în prezent?

A fost vorba despre o pere-

che de papuci. Îmi era groază 

să mă apuc, sincer. Nu credeam 

că o să îmi iasă pentru că era 

mai complicat decât ce făceam 

de obicei, dar cu multă răbda-

re, m-am surprins şi pe mine şi 

într-un fi nal, am reuşit.

Care a fost cel mai frumos 
moment de care 
ai avut parte de când 
ai început afacerea ta?

Momentul în care i-am 

arătat clientului ceea ce a ie-

şit şi s-a bucurat atât de mult, 

încât m-a luat în braţe. Mo-

mentele de acest gen, mă fac 

efectiv să ţopăi!

Investeşti mult timp 
şi pasiune în ceea ce faci, 
dar de câţi bani e nevoie 
pentru a avea un business 
de acest gen?

E nevoie de bani pentru vop-

sele, degresant, fi nisher, soluţie 

care se combină cu vopsele pen-

tru haine, pentru a face pictura 

mai maleabilă, să nu apară cră-

pături. La început lucram cu 

vopsele speciale pentru textile 

şi piele, apoi, din primii bani pe 

care i-am făcut, mi-am luat pro-

duse mai calitative.

Preţul, în funcţie de cerinţe

Preţurile pentru personali-

zarea pieselor vestimentare re-

alizate de Ioana încep de la 50 

de lei şi ajung până la 150-200 

de lei, în cazurile în care se 

solicită picturi pe o suprafa-

ţă mai mare a piesei ori chiar 

în întregime. Preţurile pen-

tru personalizarea hainelor 

sunt mai mari, transmite Ioa-

na, deoarece, fi ind vorba des-

pre material textil, acesta ab-

soarbe mai multă culoare, fi -

ind deci nevoie de mai multă 

cantitate de vopsea.

„Prin ceea ce fac, îmi doresc 

ca oamenii să fi e fericiţi şi mul-

ţumiţi. Lucrul de care sunt si-

gură atunci când vine vorba de 

picturile mele este că pun su-

fl et şi îmi las amprenta pe fi e-

care obiect pe care îl personali-

zez”, a mai transmis Ioana.

Pictura pe haine, 
de la pasiune la afacere
O artistă cu suflet colorat „reînvie” prin pictură orice haină

Vremea se înrăutăţeşte, 

la sfârşit de săptămână. 

La Cluj, dar şi în restul 

ţării, vor fi  ploi 

torenţiale, grindină, 

vijelii şi fulgere.

Administraţia Naţională 

de Meteorologie (ANM) a 

emis un cod galben de vre-

me rea, valabil până vineri, 

14 mai, ora 21:00 vremea se 

înrăutăţeşte la Cluj.

Vor apărea fenomene ex-

treme precum ploi torenţiale, 

grindină, vijelii şi fulgere.

În intervalul menţionat 

mai sus, vor fi perioade în 

care instabilitatea atmosfe-

rică va fi accentuată şi se 

va manifesta prin averse ce 

vor avea şi caracter toren-

ţial, descărcări electrice, in-

tensificări de scurtă durată 

ale vântului, vijelii şi izo-

lat, grindină. 

Aceste fenomene se vor 

semnala, joi (13 mai), înde-

osebi în sudul, vestul, 

nord-vestul şi local în cen-

trul teritoriului, iar vineri 

(14 mai) cu precădere în ju-

mătatea de nord a ţării.

În intervale scurte de timp 

sau prin acumulare, cantită-

ţile de apă vor depăşi 15...20 

l/mp şi, pe arii restrânse, 

25...35 l/mp.

Ploi torenţiale, în weekend, la Cluj
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Începând de luni, 

26 aprilie, au intrat 

în vigoare Programele 

Rabla Clasic şi Rabla 

Plus, programe gândite, 

în cazul primului, 

în scopul stimulării 

înnoirii Parcului auto 

naţional, iar în cazul 

celui de-al doilea, 

pentru promovarea 

vehiculelor nepoluante.

Pentru a afla care este 

oferta din acest an a gru-

pului Dacia–Renault, am so-

licitat un interviu domnu-

lui Călin Abrudan, director 

la OTC GROUP, Dacia-Rena-

ult-Nissan.

– Domnule director, la ce 
noutăţi s-a gândit Dacia 
Renault Cluj pentru pro-
gramele Rabla şi Rabla 
Plus din acest an?

– În primul rând trebu-

ie să vă prezint care sunt 

modificările aduse acestor 

programe. În ceea ce pri-

veşte Programul Rabla Cla-

sic mașina veche trebuie 

să fie mai veche de 8 ani 

înmatriculată în România, 

prima de casare a fost ma-

jorată de la 6.500 de lei la 

7.500 de lei, iar valoarea 

ecobonusurilor acordate 

pentru stimularea achiziţi-

onării autoturismelor cât 

mai puţin poluante, în func-

ţie de tehnologia folosită, 

au fost, de asemenea, ma-

jorate de la 1000 de lei 1500 

de lei şi 3.000 lei la achi-

ziţionarea unui autovehi-

cul nou, echipat cu sistem 

de propulsie hibrid. Eco-

bonusurile se pot cumula 

în cazul în care maşina no-

uă îndeplineşte ambele con-

diţii, ajungându-se astfel 

la o reducere de 12.000 lei 

din preţul total al autove-

hiculului nou.

O altă modificare vizea-

ză posibilitatea ca primele 

de casare să fie transferate 

între toate tipurile de per-

soane fizice sau juridice. A-

ceastă schimbare va permi-

te accesarea programului şi 

de către cei care nu au o 

maşină veche de casat.

De asemenea, a fost in-

trodusă interdicţia de în-

străinare a autovehicule-

lor nou-achiziţionate în ca-

drul programului timp de 

un an, precum şi obligati-

vitatea restituirii finanţă-

rii în cazul nerespectării 

acestei interdicţii.

– Cât sunt valabile notele 
de înscriere în aceste 
programul Rabla Clasic?

– Valabilitatea notei de 

înscriere în cadrul Progra-

mului Rabla Clasic a fost ex-

tinsă la 150 de zile de la da-

ta emiterii, timp în care be-

neficiarii vor derula toate 

procedurile specifice de achi-

ziţie a autoturismului nou.

– Ce este important de 
ştiut despre Programul 
Rabla Plus?

– În cadrul Programului 

Rabla Plus, se acordă două 

tipuri de ecotichete, respec-

tiv 45.000 de lei pentru ma-

şinile full electrice şi 20.000 

de lei pentru maşinile hi-

brid plug-in, dar nu mai 

mult de 50% din valoarea 

autoturismului nou. Cei ca-

re vor dori să renunţe la o 

maşină veche, poluantă, şi 

să achiziţioneze un autove-

hicul electric vor beneficia 

atât de prima de casare acor-

dată prin Programul Rabla 

Clasic, în valoare de 7.500 

de lei, cât şi de ecotichetul 

alocat în cadrul Programu-

lui Rabla Plus.

Valabilitatea notei de în-

scriere în cadrul Programu-

lui Rabla Plus a fost extin-

să la 240 de zile de la data 

emiterii, timp în care bene-

ficiarii vor derula toate pro-

cedurile specifice de achizi-

ţie a autoturismului nou.

Beneficiind de acest spri-

jin cumulat cu ofertele Da-

cia-Renault, clientul benefi-

ciază în acest an de cele mai 

bine poziţionate oferte.

În plus, prin programul 

„Dacia Avantaj şi Renault 

Smart” clientul poate bene-

ficia de garanţie extinsă pa-

na la 5 ani, revizii incluse 

până la 5 ani, asistenţă ru-

tieraă până la 5 ani, dar şi 

de dobândă fixă.

– Trecând la oferta pro-
priu-zisă, ce oferiţi în 
acest an?

– Făcând o sumară tre-

cre în revistă a ofertei noas-

tre, să notăm că Noul Lo-

gan Access SCe 65 este 

6990 euro TVA inclus* prin 

programul REMAT. Noul 

Sandero Stepway Essenti-

al ECO-G 100 cu o rată de 

la 59 euro/lună* TVA in-

clus prin programul RE-

MAT şi Dacia Avantaj. 

Avem o ofertă specială la 

seria limitată Duster Avan-

taj Eco-G 100, la preţul 

12.990 de euro cu TVA*, 

modelul având următoare-

le echipamente incluse: jan-

te de aliaj de 16 inci, Pack 

Look, sistem multimedia şi 

sistem de aer condiţionat.

Trecând la gama Renault, 

oferta noastră include Re-

nault Clio Life SCe 65 CP la 

preţul de 9900 de euro cu 

tva inclus* prin programul 

REMAT. Oferim şi modelul 

Captur E-Tech Plug-in Hybrid 

Intense 160 cu rată lunară 

de la 109 € (TVA inclus) prin 

programul REMAT şi Rena-

ult SMART*. Noul Renault 

Megane Sedan Life TCe 114 

GPF poate fi achiziţionat cu 

rată lunară de la 100 € (TVA 

inclus) prin programul RE-

MAT şi Renault SMART*. Să 

mai notăm Renault Zoe Li-

fe Z.E. 40, 100% electric, 

pentru persoane fizice, de 

la 16.850 € (TVA inclus)* 

prin programul REMAT şi 

Rabla Plus.

– Cum a reacţionat până 
acum piaţa 
la această ofertă?

– În prima săptămână 

de la deschiderea progra-

mului am înregistrat, în 

plan local, peste 300 de so-

licitări de achiziţie de Da-

cia-Renault, fără a lua în 

calcul cele peste 500 de 

preînscrieri la noul model 

Dacia Spring care urmea-

za să sosească la sfârşitul 

anului. Modelele noi cu un 

mare succes la clienţi, no-

ile tehnologii, ofertele pro-

ducatorului şi primele de 

casare cu ecobonusurile 

mai consistente decât în 

anii precedenţi fac extrem 

de interesante achiziţiile 

de maşini noi în acest an.

– Cei care doresc să pro-
fite de cele două progra-
me, ce au de făcut, în 
mod concret?

– Este foarte simplu: 

persoanele fizice pot mer-

ge la producătorii validaţi 

în vederea îndeplinirii for-

malităţilor de înscriere, iar 

persoanele juridice pot 

transmite dosare de accep-

tare la Administraţia Fon-

dului pentru Mediu în ve-

derea accesării Programu-

lui de stimulare a înnoirii 

Parcului auto naţional (Ra-

bla) şi a Programului pri-

vind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promo-

varea vehiculelor de trans-

port rutier nepoluante din 

punct de vedere energetic 

(Rabla Plus).

Modelele, ofertele perso-

nalizate, serviciile şi delali-

ile privind achiziţionarea 

unui vehicul prin programul 

Rabla sau Rabla plus sunt 

oferite de catre consilierii 

de vanzari in reprezentan-

tele Dacia-Renault de pe Ca-

lea Turzii nr 253 si Turda 

Calea Clujului FN, sau prin 

solicitarea de informatii pe 

site-urile www.daciacluj.ro 

sau www.renaultcluj.ro.

NOTĂ FINAL

*Preţ valabil prin Pro-
gramul Rabla. Ofertă su-
pusă unor condiții.

Dacia-Renault anunță intrarea în programele 
Rabla Clasic și Rabla Plus. 
Ce noutăți aduc ofertele din acest an?

Noul Logan Access SCe 65 este 6990 euro tva inclus* prin programul REMAT

Renault ZOE Life Z.E. 40 100% electric pentru persoane fi zice 
de la 16.850 € (TVA inclus)* prin programul REMAT si RABLA PLUS

Noul Renault MEGANE Sedan Life TCe 114 GPF cu rată lunară de la 100 € 
(TVA inclus) prin programul REMAT si Renault SMART*

Renault CAPTUR E-TECH PLUG-IN HYBRID Intense 160 cu rată lunară 
de la 109 € (TVA inclus) prin programul REMAT si Renault SMART*

RENAULT CLIO Life SCe 65 CP 9900 euro tva inclus* prin programul REMAT

Duster seria limitată avantaj ECO-G 100 - 12.990 EURO CU TVA*  
Echipamente incluse

Noul Sandero Stepway Essential ECO-G 100 cu o rata de la 59 euro/
luna* tva inclus prin programul REMAT si Dacia Avantaj
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Oricare dintre credincioşii 

ortodocşi realizează că 

există o diferenţă izbitoare, 

un contrast puternic 

între zilele Postului Mare 

şi cele ale Sfi ntelor Paşti.

Evidenţa acestui fapt se ob-

servă mai ales în ziua Sfi nte-

lor Paşti şi în Săptămâna Lu-

minată, când totul este dife-

rit faţă de zilele dinainte. Dra-

matismul zilelor Sfi ntelor Pă-

timiri ale lui Hristos, exprimat 

de viaţa liturgică a Ortodoxi-

ei prin culoarea cernită a veş-

mintelor sacre, prin slujbele 

de priveghere, lungi şi sobre 

în acelaşi timp, prin asprimea 

postirii, prin întregul nostru 

mod de a vieţui în aceste zi-

le, este schimbat brusc de lu-

mină şi strălucire, lumină ce 

izbucneşte din adâncul tainic 

al nopţii celei sfi nte al Învie-

rii lui Hristos. Sfântul Teodor 

Studitul îşi începea cuvântul 

său de Paşti cu aceeaşi uimi-

re: „ce este aceasta? Ce mare 

strălucire luminează astăzi lu-

mea şi împodobeşte astfel Bi-

serica? Ce s-a întâmplat de 

ne-am schimbat starea? Ieri 

eram posomorâţi şi întristaţi, 

iar astăzi în lumină şi bucu-

rie suntem; ieri în scârbă şi 

astăzi în veselie; ieri în sus-

pine şi astăzi întru cântări de 

bucurie. Întreb care este pri-

cina, care ne-a adus această 

lumină şi bucurie?”, iar răs-

punsul ni-l dă tot el: „Hristos 

a înviat din morţi şi a dăruit 

tuturor oamenilor înălţare la 

cer, a deschis Raiul şi a slo-

bozit intrarea tuturor care vor 

crede în El”şiţ.

Cum trăim duhovniceşte, în-

să, această schimbare? Întreba-

rea rămâne oportună, deoarece 

vedem chiar şi la credincioşii 

cei mai dedicaţi vieţii Bisericii, 

că adesea schimbarea bruscă de 

la legea postului la „dezlegarea 

la toate” poate să îngreuneze 

viaţa duhovnicească şi chiar să 

zădărnicească bogăţia de virtuţi 

câştigată în timpul Postului. În 

experienţa vieţii duhovniceşti, 

concentrată în marea Tradiţie 

Patristică şi Canonică a Biseri-

cii, găsim şi răspunsurile nece-

sare, pentru ca Sărbătoarea să 

încununeze Postul şi să ne sta-

tornicească în virtuţi. Sfântul 

Ioan Gură de Aur, cunoscând 

din experienţa pastorală alune-

carea lesnicioasă a omului, mai 

ales în perioadele de repaus şi 

de lipsă de efort, care nasc şi 

lipsă de atenţie şi concentrare, 

într-o Omilie de la Paşti zicea: 

„Am lepădat sarcina postului, 

dar n-am lepădat rodul postu-

lui. Căci este cu putinţă şi a le-

păda sarcina postului şi a păs-

tra rodul postului. A trecut os-

teneala nevoinţelor, dar n-a tre-

cut sârguinţa isprăvilor. S-a dus 

postul, dar rămâne cucernicia 

ş…ţ A trecut postul cel trupesc, 

dar n-a trecut postul cel duhov-

nicesc. Acesta este mai bun de-

cât acela şi pentru acesta s-a fă-

cut acela”şiiţ.

Dar cum ar trebui primite şi 

trăite în mod concret sfi ntele zi-

le de sărbătoare ale Învierii lui 

Hristos? Canonul 66 al Sinodu-

lui Trulan (anul 692) indică creş-

tinilor o rânduială de prăznui-

re a Săptămânii Luminate: „se 

cuvine ca, de la sfânta zi a În-

vierii lui Hristos, Dumnezeul 

nostru, până la noua duminică 

(următoarea duminică), întrea-

ga săptămână să o petreacă cre-

dincioşii fără întrerupere în sfân-

ta Biserică, în psalmi şi cântece 

(imne), petrecând şi în cântări 

duhovniceşti, bucurându-se în-

tru Hristos, şi sărbătorind şi în-

deletnicindu-se cu citirea dum-

nezeieştilor Scripturi şi îndestu-

lându-se cu Sfi ntele Taine. Că-

ci astfel vom fi  şi înviaţi împre-

ună cu Hristos şi împreună înăl-

ţaţi. De aceea, în nici un chip 

să nu se facă în zilele arătate 

alergare de cai sau alte jocuri 

obşteşti (populare)”şiiiţ.

Tâlcuind acest canon, îl pu-

tem adapta foarte bine contex-

tului de viaţă a fi ecăruia. Mai 

întâi de toate, canonul îi îndeam-

nă pe credincioşi să petreacă în-

treaga Săptămână Luminată în 

biserică. Toate praznicele creş-

tine sunt sărbătorite prin Dum-

nezeiasca Liturghie. Liturghia 

este sărbătoarea prin excelenţă 

a Bisericii deoarece este întâlni-

rea dintre Mirele Hristos şi Bi-

serica Mireasă în comuniunea 

cea mai intimă a Jertfei Euha-

ristice. De aceea nu există, nu 

poate exista sărbătoare fără Li-

turghie. Şi mai ales zilele de 

Paşti sunt zile liturgice prin ex-

celenţă deoarece Jertfa Euharis-

tică este şi o permanentă înno-

ire, reactualizare, a trecerii lui 

Hristos de la moarte la viaţă şi 

prin ea a trecerii noastre de pe 

pământ la cer. Este fi resc astfel 

pentru creştini să participe la 

toate sfi ntele slujbe şi mai ales 

la Dumnezeiasca Liturghie în 

zilele Săptămânii Luminate. Des-

coperirea bogăţiei teologice şi 

duhovniceşti a conţinutului im-

nelor şi a ritualului va adânci 

pentru fi ecare trăirea tainei pas-

cale. A lipsi de la sfi ntele sluj-

be în aceste zile fără vreun mo-

tiv întemeiat sau a alege o al-

ternativă lumească, va arăta pe 

de o parte calitatea vieţii de creş-

tin pe care o trăim, şi pe de al-

ta neglijență faţă de cele sfi nte.

Rugăciunea de la biserică 

trebuie să se prelungească prin 

„psalmi şi cântări duhovniceşti” 

în rugăciunea din afara spaţiu-

lui de cult, în pravila persona-

lă, pentru a ţine cugetul treaz 

şi a ne feri de pătrunderea în 

noi a păcatelor prin gânduri. 

Rugăciunea şi cugetarea neîn-

cetată la Dumnezeu ţine min-

tea într-o stare de veghe. Ros-

tirea cu voce sau doar în gând 

a unor rugăciuni uşor de ren-

ţinut sau chiar a unor cântări 

din cadrul sfi ntelor slujbe îl aşa-

ză pe creştin în prezenţa taini-

că a lui Dumnezeu. În Scara 

sfântului Ioan Scărarul citim: 

„Ni s-a poruncit să priveghem 

totdeauna în rugăciuni şi citiri, 

dar mai ales în sărbători” . Lec-

tura duhovnicească este de a-

semenea importantă, mai ales 

lectura acelor pasaje din Sfân-

ta Scriptură care istorisesc eve-

nimentele legate de sărbătoa-

re, dar şi alte cărţi duhovniceşti 

sau ale Sfi nţilor Părinţi. Aces-

tea trebuie alese cu multă aten-

ţie şi grjă cu ajutorul şi reco-

mandarea duhovnicului. Rolul 

lecturii este întâi de toate înţe-

legerea evenimentelor prăznu-

ite şi a importanţei lor pentru 

viaţa noastră, dar şi faptul că 

din ea se naşte o aprofundare 

a tainei prin meditaţia pe care 

lectura o naşte. Privegherea în 

rugăciune şi meditaţie la mari-

le taine ale iconomiei dumne-

zeieşti prăznuite la Sfi ntele Paşti 

ne vor feri de izbânda vrăjma-

şului de a fura comoara virtu-

ţilor din sufl et şi ne vor men-

ţine în mediul harului experi-

mentat în şi prin Liturghie.

Canonul îi îndeamnă apoi pe 

toţi creştinii să se îndestuleze 

cu Sfi ntele Taine, adică să se îm-

părtăşească. Participarea la Dum-

nezeiasca Liturghie fără să ne 

împărtăşim este una nedeplină, 

şi în anumite împrejurări chiar 

un nonsens. De aceea, dacă de 

Paşti mergem la sfânta biserică, 

ar trebui negreşit să ne şi îm-

părtăşim. Praznicul în sine nu 

are numai un caracter anamne-

tic, nu este numai o aducere 

aminte de un eveniment trecut, 

ci ne recapitulează în învierea 

lui Hristos. De aceea ni se şi 

spune adesea că şi noi vom în-

via împreună cu El sau vom 

participa la învierea Sa. Dar acest 

lucru este posibil în mod real 

numai în Euharistie unde ne îm-

părtăşim din Trupul jertfi t şi în-

viat al lui Hristos. Duhul lui 

Hristos care iradiază din trupul 

Său înviat ne impregnează şi pe 

noi cu viaţa Lui. Ne dă viaţă din 

Viaţa Lui. Din nefericire, în Bi-

serica noastră sunt încă atât de 

multe rezerve faţă de practica 

împărtăşaniei întregii comuni-

tăţi euharistice la fi ecare Dum-

nezeiască Liturghie. De aceea 

există multe biserici unde, la Li-

turghia de Paşti, ca de altfel la 

majoritatea Liturghiilor de pes-

te an, nu se împărtăşeşte nimeni 

sau numai un număr redus de 

credincioşi. Lucrurile nu ar tre-

bui să fi e aşa. Toţi credincioşii 

ar trebui învăţaţi şi îndemnaţi 

să se împărtăşească; fi reşte cu 

pregătirea necesară prealabilă.

Toate aceste sfaturi pe care Bi-

serica ni le pune înainte au ros-

tul ca să împiedicăm a transfor-

ma sărbătoarea creştină a Învie-

rii Domnului într-una lumească. 

Secularizarea pătrunde în toate 

sferele societăţii. Noi înşine deve-

nim din ce în ce mai secularizaţi. 

Acest lucru se vede, de exemplu, 

şi din modul cum ne pregătim şi 

cum ţinem sărbătorile. Adesea 

se întâmplă chiar un lucru stra-

niu. O sărbătoare creştină care 

se fundamentează pe o realitate 

istorică să-şi piardă total semni-

fi caţia şi să devină doar un timp 

al dezmăţului. Sărbătorind însă 

potrivit învăţăturii Bisericii noas-

tre, ne vom veseli dumnezeieş-

te, vom simţi bucuria tainică a 

Învierii lui Hristos şi vom pregus-

ta Ziua cea neînserată a Împără-

ţie Sale celei veşnice.

Arhim. Dr. Simeon Pintea

Să ne veselim dumnezeiește!

Preasfi nţitul Părinte Benedict 

Bistriţeanul, Episcopul-vicar 

al Arhiepiscopiei Clujului, 

fost prezent în Duminica 

a 2-a după Paşti, 9 mai 2021, 

în Parohia „Sfântul Ierarh 

Nicolae”, Iclod, 

Protopopiatul Gherla.

Cu prilejul hramului de va-

ră al parohiei, pomenirea „Adu-

cerii moaştelor Sfântului Ierarh 

Nicolae la Bari”, ierarhul a bi-

necuvântat lucrările de renova-

re efectuate în ultima perioadă 

la locaşul de cult şi a săvârşit 

Sfânta Liturghie.

După citirea pericopei 

evanghelice, Presfi nţitul Pă-

rinte Benedict Bistriţeanul a 

rostit un cuvânt de învăţă-

tură despre încredere şi pa-

ce. Biserica Ortodoxă „Sfântul 

Ierarh Nicolae” din Iclod, Pro-

topopiatul Gherla, judeţul Cluj, 

a fost construită între anii 

1958-1961. În anul 1992, sub 

îndrumarea preotului de atunci, 

Teodor Boroş, s-au efectuat lu-

crări de extindere. Pictura a fost 

realizată în 1994 de pictorul Va-

sile Cosma, fi u al satului. Cu 

timpul, pictura s-a deteriorat, 

motiv pentru care în 2013 au 

fost demarate ample lucrări de 

restaurare. Acestea au fost bi-

necuvântate de Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Mitropolit Andrei în 

luna mai a anului 2015.

Potrivit preotului paroh Ni-

cu Claudiu Herinean, în ulti-

ma perioadă au fost efectua-

te şi ample lucrări de renova-

re la exteriorul bisericii, care 

au fost binecuvântate astăzi 

de Preasfi nţitul Părinte Bene-

dict Bistriţeanul.

Biserica Parohiei Iclod, 
binecuvântată 
de Preasfințitul Părinte 
Benedict Bistrițeanul

La sărbătoarea Sfântului 

Apostol şi Evanghelist Ioan 

Teologul, sâmbătă, 8 mai 

2021, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

s-a afl at în mijlocul obştii 

monahale de la Mănăstirea 

Pădureni, judeţul Cluj, cu 

prilejul hramului.

Din soborul de slujitori au 

facut parte: arhidiaconul Clau-

diu Grama, Consilier eparhial 

pe probleme de misiune şi pro-

tocol, preotul Alexandru Rus, 

Protopopul de Turda, arhiman-

dritul Nicolae Moldovan, stare-

ţul Mănăstirii Nicula, ieromo-

nahul Vladimir Marc, duhovni-

cul mănăstirii, şi alţi preoţi din 

împrejurimi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Părintele Mitropolit An-

drei a rostit un cuvânt de învă-

ţătură, intitulat „Mai mare de-

cât toate este dragostea”.

La fi nal, duhovnicul mă-

năstirii, ieromonahul Vladimir 

Marc a mulţumit ierarhului 

pentru prezenţă şi pentru pur-

tarea de grijă, a prezentat si-

tuaţia actuală a lucrărilor de 

la mănăstire şi a salutat con-

tribuţia ctitorilor principali ai 

aşezământului monahal.

Sfântul Apostol şi Evanghe-

list Ioan este prăznuit de trei ori 

pe an, însă în ziua de 8 mai es-

te sărbătorit în cinstea minunii 

care are loc, în fi ecare an, în a-

ceastă zi, la mormântul său din 

Efes. Mormântul Sfântului Ioan 

Teologul izvorăşte, din Sufl area 

Duhului Sfânt, o pulbere sfân-

tă, care izbucneşte afară în fi e-

care an, la această dată. Local-

nicii o numesc „mană”. Aceas-

tă pulbere divină este cunoscu-

tă pentru darurile ei vindecă-

toare, atât pentru sufl et, cât şi 

pentru trup.

Mănăstirea „Sfântul Apostol 

şi Evanghelist Ioan Teologul” 

din satul clujean Pădureni, co-

muna Tritenii de Jos, a fost re-

activată în 1 ianuarie 2014, pe 

vatra unei vechi mănăstiri ce 

funcţiona în jurul anilor 1770. 

Biserica a fost reclădită de să-

teni, în 1967, dar a rămas nefo-

losită până în 2000, când a fost 

reabilitată de către un grup de 

credincioşi.

Obştea este formată din 5 

vieţuitoare, în frunte cu maica 

stareţă Nectaria Puşcaş şi părin-

tele duhovnic Vladimir Marc.

În prezent, se afl ă în con-

strucţie un nou corp de chilii şi 

o trapeză.

Arhid. Dan Văscu

Hramul Mănăstirii Pădureni, sărbătorit 
în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei
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Berbec

S-ar putea să va simțiti destul de neliniștit 

în această săptămână. S-ar putea să fi ți in-

teresat să afl ați ideile altor persoane cu pri-

vire la ceea ce ar trebui să faceți, dar, în 

adâncul sufl etului, știți direcția în care doriți 

să mergeți. Poți avea încredere în tine.

Taur
Este posibil să doriți să faceți o achiziție 

sau să vă investiți banii pentru un anumit 

obiectiv. Taurii au săptămâna aceasta pla-

nuri fi nanciare. Probabil că vă concentrați 

să câștigați mai mulți bani, să investiți sau 

să achitați datoriile. 

Gemeni
În această săptămână, alergați în două 

direcții, așa cum poate face doar un nativ 

din Gemeni. Cel puțin nu te plictisești. Știți 

direcția în care doriți să mergeți și, deși es-

te posibil să nu cunoașteți toți pașii pentru 

a ajunge acolo, puteți avea încredere în ca-

pacitatea dvs. de a acționa acum.

Rac
Nativii din Rac au parte de romantism. 

S-ar putea să înceapă o nouă relație de dra-

goste. S-ar putea să te chinui în ultima vre-

me să-ți găsești chemarea. 

Leu
Leii sunt destul de ocupati, iar săptămâ-

na aceasta toată lumea le solicită atenția. 

Astăzi, un prieten sau cunoștință vă poate 

deschide o lume cu totul nouă. Poate că le 

dati o idee și vă susțin din toată inima să 

mergeți mai departe în această direcție. 

Fecioară
Munca este deosebit de solicitantă săp-

tămâna aceasta. Fecioarele este posibil să 

răspunda mai multor autorități. S-ar putea 

să vă gândiți să vă alăturați unei organizații 

profesionale.

Balanță
S-ar putea să fi nalizați actele de care 

aveți nevoie săptămâna aceasta, în ciuda 

faptului că nu aveți răbdare pentru asta. 

Astăzi, te-ai putea simți destul de ghidat 

de spirit. Și acest lucru ar putea da tonul 

acțiunilor tale pentru restul anului.

Scorpion
S-ar putea ca cineva din domeniul fi -

nanciar să vă ofere o soluție. Pentru a 

obține ajutor, va trebui să fi ti insistent. 

Resursele pot fi  câștigate. Uneori evitați 

să acceptați ajutor pentru că va temeti 

de părerile celorlalți. Este bine să vizitati 

o zonă nouă a orașului sau să va schim-

bati doar rutina. Este posibil să aveți o 

întâlnire cu destinul.

Săgetător
Săptămâna aceasta ar putea fi  plină 

de fl irturi. Este posibilă o nouă relație 

de dragoste. Vă puteți conecta cu cine-

va care poate deveni important în viito-

rul vostru. 

Capricorn
Apare o nouă oportunitate de muncă și 

această ofertă poate fi  pe placul dumnea-

voastră. S-ar putea să vă dați seama că es-

te posibil să atingeți un mare obiectiv. S-ar 

putea să doriți să locuiți la o fermă sau la 

câțiva pași de o plajă. 

Vărsător
 În această săptămână, căutați aventu-

ră. Ești gata să încerci ceva nou.  S-ar pu-

tea să vă simțiți chemat să vă extindeți lu-

mea prin artă sau o posibilă sarcină. Dacă 

aveți deja copii, atunci s-ar putea să vă 

uitați la modul în care îi puteți ajuta, fi ind 

ghidul și profesorul lor. 

Pești
În această săptămână există o acti-

vitate intensa acasă. S-ar putea să fi ți 

în renovare sau chiar să pregătiți o mu-

tare. S-ar putea să va simțiti foarte 

aproape de familie.  Este posibil să 

simțiți că lucrurile pe care le faceți, 

cum ar fi  slujba sau hobby-urile dvs., 

sunt de prisos. Familia este chemarea 

pe care o simtiti. Apropo, aceasta ar 

putea fi  atât familia spirituală, cât și 

familia in care v-ati nascut.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

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

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

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

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Ver-
di, cart. Iris, front la drum 27 m, 
carte funciară, cadastru, curent 
electric, zona de case, la intrarea 
în Colonia Valea Fânațelor, preț 
10 euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(4.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. Aș-
teptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, de-
comandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (13.14)

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preţ 
400 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0740-694047.

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

suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru informaţiile suplimen-
tare apelaţi la tel. 
0742-431611.

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

SERVICII

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

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu po-
listiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (13.30)

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

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

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

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

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

plimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

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

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

AUTO/MOTO

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

¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA 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

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

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 
ochiuri, Satu Mare, cuptorul 
funcționează pe butelie și pe 
rețea de gaz, stare foarte bu-
nă, preț 200 RON. Informații și 
detalii la tel. 0748-220979. 
(7.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit 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 de-
cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 0740-206335.

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

DIVERSE

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

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

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în 
București, Cimitirul Domnești, 
cu unul similar amenjat în Cluj-
Napoca. Informații la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ Vând semințe de lobodă ver-
de, semințe de pătrunjel pen-
tru frunze, semințe de fl ori. 
Pentru alte informații apelați 
0264-424005, 0745-300323. 
(7.7)

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

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

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

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

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

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

PIERDERI

¤ Firma RETRO ICECREAM SRL, 
J12/2881/2017, CUI 
37628919, pierdut certifi cate 
de înmatriculare.
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Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
0729–15.86.00

www.batrom.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

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.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu

Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism

Beneficii: 

¤ Salariu atractiv

¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 

H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.

E-mail: rosalcluj@rosal.ro

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al Liderplast SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite),  cu sediul în Sat Lita, Comuna 
Savadisla, Nr. 14A, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. 
J12/2592/2006 și având CUI 18890998, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Liderplast SRL:

1. DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA ELECTRONICA 
WIRELESS TR4P 1 BUC – 15.925,00 LEI;
2. MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC – 2.625,00 
LEI;
3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC – 3.325,00 LEI;
4. MATRITE 2 BUC – 70,00 LEI;
5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L – 3.675,00 LEI;
6. PACHET STOCURI – 95.057,90 LEI;

PREŢ TOTAL 120.677,90 LEI

La preţurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 19.05.2021, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9 jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în următoarele date de la ora 
12.00: 26.05.2021, 02.06.2021, 09.06.2021, 16.06.2021, 
23.06.2021, 30.06.2021, 07.07.2021, 14.07.2021, 
respectiv 21.07.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Jalbă Constantina, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, Nr. 5, Bl. V, jud. Cluj, 
înmatriculat în RFO al U.N.P.I.R. sub nr. 1B 4129 având cod 
de identifi care fi scal 35345681, lichidator judiciar al FUNNY 
DAY GAMES SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), cu 
sediul Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul EROILOR, Nr. 9, Etaj 
II, Judet Cluj, CUI 29929520, J12/727/2012, prin hotărârea 
pronunţată la data de 06.05.2021 de către Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 114/1285/2021,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 
împotriva debitorului FUNNY DAY GAMES SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termen de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor: 
23.06.2021

2. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 06.07.2021.

3. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar.

4. Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe: 26.08.2021

5. Prima adunare a creditorilor debitoarei FUNNY DAY 
GAMES SRL va avea loc in Cluj-Napoca, Bd Eroilor, nr 42 
et. 1 ap. 9 jud Cluj, la data de 12.07.2021, ora 12:00.
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Trei sportive din Kenya, 
naturalizate de România
Atletele Joan Chelimo, Stella 
Ruto și Delvine Meringor au 
primit, joi, cetăţenia română 
după ce au depus jurământul 
la Autoritatea Naţională 
pentru Cetăţenie, cele trei 
sportive kenyence având po-
sibilitatea să concureze la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokyo. Pentru a putea parti-
cipa la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo, Federaţia 
Internaţională de Atletism ar 
trebui să confirme eligibilita-
tea sportivelor calificate 
Federaţiei Române de 
Atletism și Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român. 
Prima competiţie la care cele 
trei sportive vor participa în 
România în acest an este 
Campionatul Naţional de 
5.000 și 10.000 de metri, de 
la Pitești, de săptămâna vii-
toare. România are până 
acum cinci atleţi calificaţi la 
JO de la Tokyo, Florentina 
Iușco (săritura în lungime), 
Alina Rotaru (săritura în lun-
gime), Claudia Bobocea 
(1.500 m), Daniela Stanciu 
(săritura în înălţime) și Alin 
Firfirică (aruncarea discului).

Finala Ligii Campionilor, 
mutată în Portugalia
UEFA a anunţat joi că fi nala 
Ligii Campionilor, ediţia 2020-
2021, dintre echipele engleze 
Chelsea Londra și Manchester 
City, programată pe 29 mai, 
se va disputa în Portugalia, la 
Porto, și nu la Istanbul, așa 
cum era programat iniţial, din 
cauza situaţiei sanitare din 
Turcia. Într-un comunicat pos-
tat pe site-ul său ofi cial, UEFA 
precizează că 6.000 de bilete 
vor fi  puse la dispoziţia fi ecă-
ruia dintre cele două cluburi, 
pentru a fi  vândute suporteri-
lor, urmând ca numărul total 
al spectatorilor care vor fi  au-
torizaţi să asiste la fi nala de 
pe stadionul Dragao din Porto 
(50.000 de locuri) să fi e 
anunţat ulterior. În urma deci-
ziei guvernului britanic de a 
plasa Turcia pe lista roșie a 
destinaţiilor de călătorie, din 
cauza Covid-19, organizarea 
fi nalei la Istanbul ar fi  însem-
nat ca niciunul dintre suporte-
rii celor două fi naliste să nu 
poată asista la meci, explică 
forul european. UEFA preci-
zează totodată că a discutat 
posibilitatea mutării meciului 
în Anglia, dar în ciuda efortu-
rilor exhaustive din partea fe-
deraţiei de fotbal și a autori-
tăţilor, nu a fost posibil să se 
obţină excepţiile necesare de 
la dispoziţiile privind caranti-
na din Marea Britanie. 
Autorităţile portugheze și 
Federaţia portugheză de fot-
bal au intervenit și au lucrat 
rapid și într-o manieră trans-
parentă împreună cu UEFA 
pentru a oferit un loc potrivit 
pentru fi nală și, cum 
Portugalia este o destinaţie 
pe lista verde pentru Anglia, 
suporterii și jucătorii care vor 
participa la fi nală nu vor fi  ne-
voiţi să intre în carantină la 
întoarcerea acasă, se mai ara-
tă în comunicatul UEFA. 
Turneul Final 8 al ediţiei pre-
cedente a Ligii Campionilor s-
a desfășurat vara trecută la 
Lisabona.

Pe scurt

Unul dintre cei mai buni 

antrenori din Liga 

Națională feminină de bas-

chet a dovedit încă o dată 

că este pe deplin atașat 

simbolului „U” și Clubului 

Sportiv Universitatea. 

Ioannis Koukos, un tehni-

cian de excepție și un 

caracter extraordinar, 

a decis să rămână la 

„U” încă un sezon, în care 

dacă privim cu atenție la 

cel recent încheiat, avem 

convingerea că echipa 

noastră de baschet femi-

nin va continua traseul 

ascendent.

Sub comanda lui Koukos, 

fetele noastre au jucat, în 

acest sezon, fi nala Cupei Ro-

mâniei și, în condițiile în ca-

re a fost una dintre echipe-

le cel mai puternic afectate 

de îmbolnăvirile cu Covid-19, 

a ocupat, la fi nal, un meri-

toriu loc 7. Să nu uităm că 

înainte de declanșarea îm-

bolnăvirilor în rândul bas-

chetbalistelor noastre echi-

pa era pe o poziție foarte 

bună ceea ce ne face să pri-

vim cu mari speranțe spre 

un nou sezon cu Ioannis K-

oukos la timonă.

Cum spunea chiar antre-

norul nostru, „picătura de fi -

nal a fost una dulce” și avem 

convingerea că, sub bagheta 

lui, ”U” Cluj se va înscrie în-

tre echipele de top ale Ligii 

Naționale de baschet feminin.

Unui om care are deja li-

pit pe sufl et „timbrul cu U” 

nu putem să îi spunem decât: 

mulțumim Ioannis Koukos și 

mult succes!

Koukos rămâne la „U” Cluj 
și în sezonul viitor

Jucătoarele de la 

Universitatea Cluj au fost 

învinse cu 35-24 de Rapid 

București într-o partidă 

disputată în etapa a 22-a 

din Liga Florilor.

Clujencele au fost condu-

se încă de la pauză cu 19-10, 

iar revenirea a fost o misiune 

imposibilă. „U” este pe locul 

13 în clasament și este ca și 

retrogradată în liga secundă. 

Universitarele sunt la 9 punc-

te de CSM Slatina, echipă ca-

re a izbutit să o învingă pe 

Măgura Cișnădie.

Universitatea Cluj va juca 

sâmbătă cu CSM Slatina, iar 

duminică cu Baia Mare. Ar-

delencele mai au șanse doar 

matematice de a se salva de 

la retrogradare cu 8 meciuri 

rămase de jucat din sezonul 

2020/2021.

Handbalistele 
de la „U” Cluj 
au pierdut cu Rapid

Universitatea Cluj se 

pregătește de sezonul 

2021/2022, iar după prezen-

tarea noii conduceri a venit 

rândul antrenorului.  Erik 

Lincar a fost alesul lui 

Ovidiu Blag și are ca obiec-

tiv promovarea în stagiu-

nea următoare.

Fostul mijlocaș de la Stea-

ua se afl ă la cea mai mare pro-

vocare din cariera de antre-

nor, iar acest lucru este con-

fi rmat și de primele sale 

declarații.

„Venirea mea la echipă se 

datorează domnului manager 

Ovidiu Blag. Vreau să-i 

mulțumesc pe această cale 

pentru încredere. Sunt bucu-

ros pentru că voi pregăti cea 

mai titrată echipă din carie-

rea mea de antrenor.  Vorbim 

de un club special care are 

mulți fani, iar acest lucru mă 

motivează mult”, a declarat 

Lincar la conferința de presă.

Lincar face revoluție 
la „U” Cluj

Universitatea Cluj a avut 

momente bune de joc în 2021, 

iar unii fotbaliști au arătat că 

merită să fi e în lot în sezonul 

viitor. Totuși, Lincar a anunțat 

că la echipă se vor produce 

multe schimbări și vom avea 

cel puțin 14 jucători noi.

„Nu pot să vă spun exact 

un număr de jucători pe care 

îi vom aduce, dar cu siguranță 

vor fi  mai mult de 14 fotbaliști 

pe toate posturile. Cunosc 

foarte bine Liga a 2-a și am 

foarte mulți jucători în cap. 

Ideea este că unii au contract, 

în timp ce alții sunt liberi.  Ur-

măresc să aducem un tip de 

jucători care trebuie să fi e 

foarte motivați pentru a ajun-

ge la Liga 1. Prefer jucători 

mai tineri, cu multă dorință, 

dar care nu au foarte multă 

experiență în Liga 1 și vor să 

ajungă acolo”, a spus antre-

norul la conferinaț de presă.

Noul antrenor al 

Universității Cluj nu pune preț 

pe omogenitate și își dorește 

rezultate încă de la începutul 

mandatului.

Voi creiona o echipă de lup-

tători, echipă care să simtă cu 

adevărat ce înseamnă tot acest 

întreg ce se numește U Cluj.

„A trecut vremea în care 

omogenitatea se obținea în 

2-3 an și rezultatele abia în 

al patrulea. Omogenitatea 

trebuie se crează prin rezul-

tate și trebuie să o câștigăm 

cu jucătorii care vin”, a ex-

plicat tehnicianul.

Mircea Cojocaru, 
consultat de Lincar

„Vorbesc cu Mircea Cojo-

caru și Cristi Pojar pentru a 

obține cât mai multe informații. 

Zilelel următoare vom creona 

lotul și voi anunța care sunt 

fotbaliștii care rămân. Aș vrea 

să păstrăm 6-8 jucători”, a 

mai adăugat antrenorul.

Noul antrenor de la Uni-

versitatea Cluj s-a remarcat în 

ultimele sezoane în ligile in-

ferioare din România. Lincar 

a fost la doar câteva secunde 

de o promovare istorică cu 

Turris Turnu-Măgurele, dar 

formația teleormăneană a fost 

egalată în minutele de prelun-

giri ale jocului decisiv cu Ra-

pid din sezonul trecut.

Erik Lincar, prezentat oficial 
la Universitatea Cluj
Erik Lincar a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj după ce clubul a anunțat 
că a ajuns la o înțelegere cu fostul antrenor al celor de la Turris Turnu-Măgurele

Erik Lincar a fost prezentat ofi cial la Universitatea Cluj

„U“ CLUJ-NAPOCA – RAPID BUCUREȘTI 24-35 (10-
19) Arbitri: Mihai Ciutacu / Alin Stamatoiu

Cluj: Țăgean, Ion –F. Ilie 5, Vizuete 5, Necula 4, Chintoan 3, 
Lazăr 3, Nicolae 2, Șelever 1, Demian 1, Dumitrașcu, 
Lupașcu. Antrenor: Sebastian Micola.

Rapid: Foggea, Dobre – Buceschi 7, Boljevic 7, Popa 4, 
Kassoma 3, Chiricuță 3, Constantinescu 3, Lazăr 2, Badea 
2, Cavlovic 2, Craiu 1, M. Ilie 1, Trifan, Vacariu, Todor. 
Antrenor: Carlos Viver.

Caseta tehnică
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