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Fostul senator Mihai Goțiu, forțat 
să demisioneze din USR-PLUS

Constructorul Bazei Sportive 
„La Terenuri” este „la limită”

O „armată” de medici și asistente 
pentru vaccinarea anti-COVID-19

Dorința fostului parlamentar clujean 
de a prinde un post la Ministerul Mediului 
i-a deranjat crunt pe colegii de partid.  Pagina 5

Viitoarea bază sportivă din Mănăștur trebuie 
finalizată până la sfârșitul lui august. 
Mișcarea din teren dă semne de întrebare.  Pagina 6

Peste 400 de cadre medicale și registratori 
medicali vor fi implicați în etapa a doua 
a vaccinării, în municipiul Cluj-Napoca.  Pagina 3

IT-istul care aleargă în jurul lumii

Majoritatea școlilor se redeschid în 8 februarie
Elevii revin în bănci din semestrul II. Decizia depinde de situația epidemiologică.  Pagina 4

Plin de motivație și devotament, IT-istul clujean Peter Grezer și-a schimbat viața în mod radical. 
Obiectivul suprem: să alerge în jurul lumii într-o „călătorie” cu competiții.  Pagina 7
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Ziua Culturii Naționale, sărbătorită 
cu expoziții și concerte online

Ziua Culturii Naţionale, celebrată anual cu prilejul zilei de naş-
tere a poetului naţional Mihai Eminescu (15 ianuarie), va fi  mar-
cată printr-o serie de evenimente online.

Muzeul Etnografi c al Transilvaniei deschide expoziţia „Vasile 
Stoica – mare diplomat şi om de cultură”, publicul având posibi-
litatea să admire lucrările expuse până în 14 martie, de miercuri 
până duminică, între orele 10:00-18:00, la sediul central al muze-
ului. De asemenea, Muzeul de Artă Cluj-Napoca îi aşteaptă pe vi-
zitatori, între 15 ianuarie şi 7 februarie, cu expoziţia „Identităţi. 
Ziua Culturii Naţionale”.

Cei interesaţi sunt aşteptaţi să treacă pragul Muzeului Memo-
rial „Octavian Goga” din Ciucea unde vor putea admira două ex-
poziţii temporare, respectiv expoziţia inedită de fotografi i şi cărţi 
„Vorbe şoptite” şi cea de fotografi i şi documente „Luceafărul”. Bi-
blioteca Judeţeană „Octavian Goga” va organiza, în zilele de 15, 
respectiv 18 ianuarie, o serie de activităţi interactive pentru elevi, 
derulate în mediul on-line.

Filarmonica de Stat „Transilvania” va susţine vineri, 15 ia-
nuarie, de la ora 19:00, pe pagina de Facebook şi canalul de 
YouTube ale instituţiei, concertul „Cântec cu poveste (în notă 
cultă)”. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj aduce, tot pe Facebook, o serie de lu-
crări consacrate din muzica cultă şi lucrări de inspiraţie folclo-
rică, scrise de compozitori români, alături de momente poeti-
ce din opera lui Eminescu.

În fi ne, Teatrul de Păpuşi „Puck” le oferă iubitorilor de teatru 
două momente speciale difuzate pe pagina web şi pe Facebook. 
Astfel, va fi  difuzată înregistrarea audio a poveştii „Făt Frumos din 
Lacrimă”, scrisă de poetul naţional. În aceeaşi zi, de la ora 18:00, 
poate fi  urmărit spectacolul „Aleodor Împărat”, după Petre Ispi-
rescu, în scenariul şi regia lui Decebal Marin.
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SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                            14 ianuarie 2021
 

DECESE 3

 1.196 
diagnos  c
grupe de risc

442 
teste 
la cerere

Internați 675

291 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 3 (situația din ul  mele 24 de ore)

1.638 de teste 

84 de cazuri la ATI
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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

-130/-80C
Variabil

-130/-70C
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HUEDIN

DEJ
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BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE
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VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-12°/-7° Înnorat

-13°/-8° Înnorat

-13°/-8° Variabil

-16°/-8° Variabil

-14°/-7° Înnorat

-15°/-8° Înnorat

-9°/-6° Înnorat

-14°/-7° Înnorat
-12°/-9° Variabil

-16°/-14° Înnorat

-14°/-12° Înnorat

-15°/-13° Înnorat
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-14°/-10° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

15 ianuarie

1850: Se naște poetul național 
al României, Mihai Eminescu.

2005:  A fost lansat primul vo-
lum al ediției facsimilate a ma-
nuscriselor eminesciene sub 
egida Academiei Române.

16 ianuarie

1919: Intră în vigoare un 
amendament la Constituția 
SUA care interzice fabricarea 
și consumul băuturilor alco-
olice („Legea prohibiției”), 
în vigoare până la 5 decem-
brie 1933.

1965: Reprezentanțele diplo-
matice ale României și 
Danemarcei sunt ridicate la 
nivel de ambasadă.

17 ianuarie

1749: Domnitorul Țării 
Românești Grigore Ghica dă 
hrisovul prin care reorgani-
zează învățământul din Țara 
Românească. Hrisovul 
stabilește și bugetul 
Academiei Domnești din 
București.

1821: A fost redactat 
„Cererile norodului româ-
nesc”, document cu caracter 
constituțional. În cele peste 
30 de puncte ale acestui act, 
se evidenția scopul revoluției 
de la 1821, ca fi ind acela de 
a se pune capăt amestecului 
puterilor străine în treburile 
interne ale țării, ca și realiza-
rea unor reforme.

-80/-40C
Innorat
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Cum îţi plăteşti online 

taxele şi impozitele locale 

pentru a benefi cia de 

bonifi caţia de 10% până 

la fi nalul lunii martie?

În fi ecare an, cetăţenii care 

plătesc taxele şi impozitele pâ-

nă la fi nalul lunii martie bene-

fi ciază de o bonifi caţie de 10%.

Fiecare clujean îşi poate 

plăti taxele online de la înce-

putul lunii ianuarie. Primăria 

municipiului Cluj-Napoca pu-

ne la dispoziţie mai multe mo-

dalităţi de plată a taxelor şi a 

impozitelor locale.

Cum plăteşti taxele şi im-
pozite online Cluj 2021:
¤ online pe site-ul Primăriei 

(https://www.e-primariacluj na-

poca.ro/taxe);

¤ online pe www.ghiseul.ro;

¤ cu ajutorul codului QR de 

pe înştiinţarea de plată a im-

pozitelor (care va fi  transmi-

să, conform legii, prin poştă);

¤ prin virament bancar, în con-

turile instituţiei deschise la Tre-

zorerie (conturile IBAN pot con-

sultate pe website-ul Primăriei).

Primăria Cluj-Napoca a dez-

voltat acest serviciu de plată 

online a taxelor şi impozite-

lor locale în ianuarie 2020. 

Toate taxele şi impozitele pot 

fi  achitate în termen, benefi -

ciind de toate facilităţile şi bo-

nifi caţiile până la sfârşitul lu-

nii martie, anunţa viceprima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Dan Ştefan Tarcea.

Reamintim, că taxele şi im-

pozitele nu au fost majorate 

în Muncipiul Cluj-Napoca pen-

tru anul 2021, singura excep-

ţie fi ind cele unde actualiza-

rea este obligatorie în fi ecare 

an în funcţie de rata infl aţiei.

Cum plăteşti online taxele şi impozitele pe 2021?

Suma va fi  de 50 de bani 

pentru fi ecare ambalaj 

cumpărat, dar vor primi 

banii înapoi dacă retur-

nează înapoi în magazine 

sticlele sau dozele cumpă-

rate. Iniţiativa ministeru-

lui vine din dorinţa de a 

creşte gradul de colectare 

şi reciclare a deşeurilor 

din România.

În doar câteva săptămâni 

va fi  realizat proiectul Hotă-

rârii de Guvern care va intro-

duce o taxă pentru ambalaje, 

scopul fi ind de a creşte gra-

dul de reciclare, a anunţat mi-

nistrul Mediului, Apelor şi Pă-

durilor, Tánczos Barna.

„Vor fi i mii de puncte 
de colectare”

Românii vor plăti pentru 

fi ecare ambalaj din plastic, 

aluminiu sau sticlă cu capa-

citatea de până la trei litri, cu 

excepţia ambalajelor lactate-

lor. Oamenii îşi pot primi ba-

nii înapoi sau vouchere în ma-

gazinul respectiv, după ce re-

turnează recipientele.

„Timpul este scurt, avem 

presiune uriaşă că trebuie să 

lansăm în 2022 – 1 aprilie es-

te targetul. Vor fi  mii de punc-

te de colectare, trebuie pregă-

tite, autorizate. Să vedem da-

că pot fi  realizate. Unele re-

prezintă pericol de incendiu”, 

a explicat Tánczos Barna.

„50 de bani înseamnă foarte 

mult pentru un ambalaj şi sunt 

convins că se va schimba mult 

mentalitatea consumatorului fa-

ţă de un asemenea sistem. E ab-

solut normal pentru că vom cu-

răţa oraşul de gunoi, se adună 

în mod civilizat, se refoloseşte. 

E foarte logic şi păcat că nu s-a 

făcut până acum, dar e bineve-

nit”, a mai spus ministrul.

România poate intra 
în rândul ţărilor civilizate

Potrivit ministrului de re-

sort, această Hotărâre de Gu-

vern va fi  o motivare pentru 

români în ceea ce priveşte re-

ciclarea plasticului.

Acest sistem de garanţie 

care va funcţiona în Româ-

nia începând de anul viitor 

este deja folosit în 10 ţări 

europene, printre care în 

Norvegia, Suedia, Estonia 

sau Danemarca.

De exemplu, în Suedia sis-

temul a fost implementat toc-

mai din 1984, iar fi ecare ce-

tăţean returnează, în medie, 

177 de ambalaje pe an. În Es-

tonia, oamenii returnează 

aproape 200 de sticle şi alte 

ambalaje de aluminiu pe an, 

potrivit statisticilor.

Din 2022, PET-urile 
vor fi taxate cu 50 de bani
Potrivit unui proiect al Ministerului Mediului, românii vor plăti în plus 
pentru fiecare ambalaj de plastic, aluminiu sau sticlă

Garanţia va fi  recuperată de client prin introducerea recipientului de plastic, sticlă şi aluminiu în automatele speciale
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Cercetătorii din Belgia 

promit un vaccin 

anti-COVID-19 care oferă 

imunitate pe viaţă. 

Specialiştii de la Institutul 

Rega al renumitei 

Universităţi Catolice 

din Leuven susţin că vacci-

nul produs de ei va fi  

o alternativă viabilă 

la celelalte de până acum.

Vaccinul se afl ă momentan 

în fază de testare, iar oamenii 

de stiinţă preconizează că în a-

ceastă toamnă va fi  distribuit.

„Suntem singura echipă din 

lume care folosim vaccinul îm-

potriva febrei galbene ca vec-

tor, ca punct de plecare pen-

tru vaccinul nostru. Alte com-

panii precum Astra Zeneca şi 

Johnson&Johnson folosesc vi-

rusuri comune de gripă pe ca-

re-i pun în ARN mesager. Avan-

tajul vaccinului nostru este că 

protejează şi împotriva febrei 

galbene, iar pentru America La-

tină şi Africa poate fi  un bonus. 

În momentul în care China a 

pus codul genetic al lui 

SARS-CoV-2 online, pe 11 ianu-

arie 2020, noi am început să 

dezvoltăm în două săptămâni, 

să iniţiem vaccinul”, susţine Jo-

han Neyts, şeful Institului Re-

ga-UCL Louvain.

Vaccinul realizat de speci-

aliştii de la Institutului Rega 

din Belgia poate fi  transpor-

tat la -8 grade Celsius şi poa-

te fi  păstrat în frigidere obiş-

nuite, spre deosebire de cele 

două vaccinuri deja valabile 

pe piaţă, Pfi zer şi Moderna.

„După o singură doză, la ze-

ce zile după aceasta, vaccinul 

nostru s-a dovedit că este efi -

cient total pe animale. Imagi-

naţi-vă că dacă în China s-ar fi  

permis accesul imediat cu me-

dicamente, trimise şi transpor-

tate prin Organizaţia Mondia-

lă a Sănătăţii, pentru primii bol-

navi, medici, asistente, famili-

ile lor, împreună cu carantina, 

am fi  putut controla izbucni-

rea pandemiei”, a completat 

directorul institutului belgian.

Belgienii promit vaccinul 
cu imunitate pe viaţăMai puţin de jumătate 

(46%) dintre românii 

din mediul urban 

au afi rmat că sunt dispuşi 

să se vaccineze împotriva 

COVID-19, în timp 

ce aproximativ un sfert 

(27%) declară că nu au 

luat încă o decizie în 

privinţa acestui lucru, 

reiese din rezultatele unui 

studiu de specialitate, 

dat publicităţii joi.

Datele arată că 27% din-

tre persoanele intervievate 

nu sunt de acord să se vac-

cineze în prezent, dar pe 

termen mai lung, 85% din-

tre românii din mediul ur-

ban s-ar vaccina împotriva 

COVID-19, chiar dacă o bu-

nă parte şi-ar dori să mai 

aştepte o perioadă pentru a 

se convinge că vaccinul es-

te eficient sau sigur.

Totodată, patru din zece 

români (40%) au subliniat 

că s-ar vaccina imediat ce 

vaccinul ar fi  disponibil, în 

timp ce doi din zece români 

(18%) îşi propun să se vac-

cineze doar după ce vacci-

nul a fost administrat unui 

număr sufi cient de mare de 

persoane pentru a se asigu-

ra că nu există efecte adver-

se pe termen scurt.

De asemenea, un alt seg-

ment important (26%) de-

clară că ar aştepta cel puţin 

un an pentru a vedea efec-

tele pe termen mediu şi lung 

ale vaccinului. În schimb, 

doar 15% refuză să se vac-

cineze. Principalele preocu-

pări legate de vaccinarea îm-

potriva COVID-19 vizează 

efi cienţa vaccinului la mu-

taţiile viitoare ale virusului 

(80%), reacţiile adverse ime-

diate (76%), dar şi capaci-

tatea statului de a imuniza 

populaţia în timp util (76%).

70% acceptabilitate 
pentru cele trei vaccinuri

„Cu toate acestea, după 

cum arată şi intenţia de vac-

cinare, populaţia are încre-

dere în noile vaccinuri şi ma-

joritatea respondenţilor 

(82%) consideră că vaccinul 

va grăbi sfârşitul epidemiei 

şi acceptă faptul că vaccinul 

a putut fi  dezvoltat atât de 

repede folosind tehnologii 

de ultimă generaţie (84%)”, 

se notează în studiul citat.

Dintre vaccinurile existen-

te pe piaţă în acest moment, 

cea mai mare acceptabilita-

te o are vaccinul produs de 

Pfi zer, vaccin disponibil şi 

în România. Toate cele trei 

vaccinuri (Pfi zer, Moderna 

şi Oxford AstraZeneca) au o 

acceptabilitate de peste 70% 

în rândul românilor, după 

cum reiese din cercetarea de 

specialitate.

Studiul întocmit de iSense 

Solutions a fost realizat în pe-

rioada 4-7 ianuarie pe un eşan-

tion reprezentativ pentru me-

diul urban pe perioada epide-

miei de coronavirus pe baza 

a 500 de interviuri online în 

fi ecare săptămână. Gradul de 

eroare este +/- 4.38%, la un 

nivel de încredere de 95%.

Orăşenii sunt sceptici în privinţa vaccinării anti-COVID-19

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Peste 400 de medici, asis-

tente şi registratori medi-

cali vor fi  implicaţi 

în etapa a doua a vaccinării 

anti-COVID-19, 

în municipiul Cluj-Napoca.

Etapa a doua a vaccinării an-

ti-COVID-19 va demara vineri, 

15 ianuarie, fi ind dedicată per-

soanelor din grupele de risc de 

peste 65 de ani, bolnavilor cro-

nici şi angajaţiilor din domeni-

ile cheie, cum ar fi  administra-

ţia, telecomunicaţiile sau apă-

rarea. Această etapă se va des-

făşura, la nivelul municipiului 

Cluj-Napoca, în 13 centre de 

vaccinare – 11 ale Primăriei şi 

două ale unor unităţi medicale.

„Etapa a doua, ofi cial se de-

clanşează vineri. De la ora 15:00 

va fi  accesibilă platforma de 

programare, iar de luni începe 

vacinarea. Aici intră persoane-

le de peste 65 de ani cu diver-

se afecţiuni, personalul esen-

ţial din administraţie şi din al-

te domenii cheie, iar în etapa 

a treia intră populaţia în an-

samblu. Noi suntem pregătiţi, 

din decembrie am lucrat la 

identifi carea spaţiilor pentru 

amenajarea centrelor de vac-

cinare, avem 13 centre pe ra-

za municipiului Cluj-Napoca, 

11 sunt pregătite de Primărie, 

două sunt pregătite de unităţi-

le sanitare. Cele 11 centre vor 

fi  funcţionale luni (18 ianuarie 

– n.r.). Noi am lucrat la dota-

rea acestora, la achiziţionarea 

elor necesare şi nu a fost o mun-

că uşoară”, a declarat prima-

rul Emil Boc, joi dimineaţă, la 

un post local de radio.

Peste 400 de medici, 
asistente şi registratori, 
implicaţi în proces

În cele 11 centre amenajate 

de Primărie, peste 400 de me-

dici, asistente medicale şi regis-

tratori vor fi  implicaţi în proce-

sul de vaccinare anti-COVID-19, 

printre ei numărându-se şi ca-

dre medicale şcolare.

„Costurile cele mai mari sunt 

cele legate de plata personalu-

lui. Pentru 11 centre, ale Primă-

riei, este nevoie de 11 medici 

coordonatori, care răspund de 

tot ce se întâmplă. Apoi, sunt 

medicii care asistă şi înainte, şi 

după vaccinare, acordă ajutor, 

dacă este cazul. Pentru asta, 44 

de medici sunt necesari pentru 

două schimburi. Sunt 220 de 

asistente medicale pentru că 

este o etapă înainte de a intra 

la vaccin, o etapă de vaccina-

re, o etapă post-vaccinare, con-

form metodologiei. Mai sunt 

132 de regisratori medicali, ca-

re iau datele, verifi că planifi ca-

rea în platformă, emit dovada 

de vaccinare, iau consimţămân-

tul pentru vaccinare. În total, 

sunt 407 persoane implicate şi 

nu sunt uşor de găsit. În prima 

parte nu e atât de complicat, 

până începe şcoala, pentru că 

putem utiliza o parte din per-

soalul medical din cabinetele 

şcolare. După ce încep şcolile, 

va trebui să căutăm alt perso-

nal”, a mai spus Emil Boc.

Cât câştigă personalul 
medical pentru vaccinare?

Salariile cadrelor medi-

cale implicate în vaccinare 

se calculează pe oră, astfel 

că medicii vor primi 100 lei/

oră, asistentele medicale – 

50 de lei/oră şi registratorii 

– 25 de lei/oră, a mai ară-

tat Emil Boc.

„Medicii primesc 100 de 

lei pe oră, asistentele medi-

cale – 50 de lei pe oră, iar 

la registratorii medicali – 25 

de lei pe oră. Toate aceste 

sume calculate pe şase luni, 

cât va dura minim această 

perioadă de vaccinare, ne 

ridică la 18.866.000 de lei. 

Aceasta e numai partea de 

personal. Mai sunt cheltu-

ieli de dotare a centrului, e 

nevoie de 11 frigidere, 11 pa-

turi de consultaţie, scaune 

de vaccinare, mese, dispen-

sere pentru dezinfectant, 

6.000 de litri de dezinfec-

tant, 13 calculatoare, 13 

scannere şi altele”, a com-

pletat primarul.

O „armată” de medici şi asistente din Cluj, 
implicată în a doua etapă de vaccinare
Cadrele medicale vor lucra 12 ore pe zi, în două schimburi a câte 6 ore, 6 zile pe săptămână. 
Peste patru sute de medici, asistente şi registratori, implicaţi în vaccinarea anti-COVID-19.

Potrivit bugetului estimat de Primăria Cluj-Napoca ar fi  nevoie de 18.876.000 de lei (peste 3,8 milioane de euro) 
pentru toate cele şase luni în care se va desfăşura campania de vaccinare

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Momentan, puţin peste 

jumătate dintre profesorii 

din judeţul Cluj doresc 

să se imunizeze împotriva 

COVID-19. Profesorii sunt 

încadraţi în a doua etapă a 

vaccinării. În urma centra-

lizării făcute de Inspecto-

ratul Şcolar Judeţean (IŞJ) 

Cluj, a rezultat că doar 55% 

dintre cadrele didactice, 

personalul didactic auxili-

ar, dar şi nedidactic doresc 

să se imunizeze.

Cifrele sondajului arată că 

doresc să se imunizeze 55% 

dintre cadrele didactice, 55,7% 

din personalul didactic auxili-

ar, respectiv 50% din persona-

lul nedidactic. Şefa Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Cluj, Ma-

rinela Marc, consideră că ştiri-

le false despre vaccin au dus 

la scepticismul oamenilor cu 

privire la tot ceea ce înseamnă 

vaccinul anti-COVID-19.

În aşteptarea vaccinului, 
oamenii cred în ştirile false

„Pe la începutul pande-

miei toată omenirea îşi pu-

nea speranţa în apariţia 

unui vaccin care să pună 

capăt acestei pandemii. 

Acum, când îl avem şi ne 

este pus la dispoziţie cu ti-

tlu gratuit şi suntem într-o 

eră a comunicării şi a in-

formatizării, dăm crezare 

mai degrabă ştirilor false 

care circulă pe tot felul de 

canale. Sunt convinsă că 

sunt tot felul de persoane 

care au probleme medica-

le, se confruntă cu alergii, 

dar cred că este cel mai bi-

ne să consulte medicul cu-

rant, medicul de familie şi 

să profite de această opor-

tunitate pe care o avem”, 

a declarat inspectorul şco-

lar general Marinela Marc, 

pentru EBS Radio.

Reamintim, că personalul 

din sistemul de învăţământ 

din România este inclus în 

etapa a doua a vaccinării, 

care urmează să înceapă vi-

neri, 15 ianuarie. Autorităţi-

le au confi rmat că săptămâ-

na aceasta vor primi listele 

cu numele profesorilor care 

doresc să se vaccineze în cea 

de-a doua etapă a campani-

ei de vaccinare.

Profesorii din Cluj, 
speriaţi de fake news?
Doar jumătate dintre profesorii din Cluj 
vor să se vaccineze anti-COVID-19

PLATFORMA PE CARE TE POȚI 
PROGRAMA PENTRU VACCINAREA 
ÎMPOTRIVA COVID-19
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Joi după-masă, Klaus 

Iohannis a avut o şedinţă 

de lucru cu premierul Florin 

Cîţu, cu ministrul Educaţiei, 

Sorin Cîmpeanu, al Sănătăţii, 

Vlad Voiculescu, cu şeful 

Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă, 

Raed Arafat, respectiv cu 

directorul Centrului Naţional 

de Supraveghere şi Control 

al Bolilor Transmisibile, 

dr. Adriana Pistol.

Anterior şedinţei de la Pa-

latul Cotroceni, ministrul Edu-

caţiei a reiterat că îşi doreşte 

redeschiderea şcolilor începând 

cu data de 8 februarie „nu nu-

mai pentru intrarea în norma-

litate”, ci şi „pentru a se pu-

tea recupera din pierderile ge-

nerate de predarea online”.

„Nu poţi să recuperezi pier-

derile generate de online tot în 

online. Ai nevoie de şcoli des-

chise, ai nevoie de implicarea 

fi ecărui cadru didactic în acţi-

uni remediale. Noi am identifi -

cat resursele de fi nanţare, avem 

nevoie de implicarea fi ecărui ca-

dru didactic şi de o bună înţe-

legere între cadre didactice, elevi 

şi părinţi. Nu dorim şi nu vrem 

să ne depăşim limitele de com-

pentenţă ale educaţiei”, a de-

clarat Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă Ministerul Edu-

caţiei este gata să înceapă şcoa-

la în data de 8 februarie în ca-

zul în care situaţia epidemiolo-

gică o va permite, ministrul a 

răspuns: „Din punctul de vede-

re al sistemului de educaţie, cu 

siguranţă da. Vom folosi toată 

această perioadă pentru a veri-

fi ca în ce măsură sunt pregăti-

te şcolile din România din toa-

te perspectivele pentru că, chiar 

dacă se va reuşi ceea ce ne do-

rim cu toţii, vor trebui respec-

tate măsurile de distanţare fi zi-

că şi protecţie asigurată elevilor 

şi cadrelor didactice”.

Care vor fi  scenariile 
de funcţionare în şcoli?

„Am avut o discuţie foarte 

importantă cu premierul, cu 

ministrul Educaţiei, cu minis-

trul Sănătăţii, tema discuţiei: 

deschidem sau nu şcolile. Pot 

să vă comunic că am ajuns în 

unanimitate la o concluzie ex-

trem de importantă. Începând 

din semestrul II, din 8 februa-

rie, majoritatea şcolilor se vor 

redeschide. Asta, evident, în 

condiţiile în care pandemia 

evoluează aproximativ la fel 

cum am avut evoluţiile din ul-

timele săptămâni”, a declarat 

Klaus Iohannis, într-o confe-

rinţă de presă după şedinţa de 

la Palatul Cotroceni.

„Se revine, practic, la siste-

mul descentralizat care ţine 

cont de evoluţia în fi ecare lo-

calitate. În localităţile afl ate în 

scenariul verde, toţi copiii merg 

fi zic la şcoală şi la grădiniţă. În 

scenariul galben merg în con-

tinuare la şcoală, copiii din ci-

clul I-IV şi copiii din clasele ter-

minale, dar şi copiii de la gră-

diniţă. În cazul în care locali-

tatea intră în scenariul roşu, 

peste 3 cazuri la mia de locui-

tori, continuă pentru un timp 

să meargă la şcoală doar ciclul 

primar şi copiii de la grădiniţă. 

Restul nu mai merg la şcoală”, 

a completat şeful statului.

„Atunci când se ajunge ra-

ta de infectare peste 6 (cazuri 

de COVID-19 – n.r.) la mie, lo-

calitatea se carantinează şi şco-

lile se închid şi se merge în on-

line. Toate aceste lucruri vor 

deveni realitate dacă lucrurile 

nu se schimbă grav. Se schim-

bă evaluarea pentru şcoli, în-

să toate celelalte măsuri de re-

stricţie rămân în vigoare. În 2 

februarie vom face o re-evalu-

are a situaţiei pandemice şi de-

cizia fi nală va fi  luată în 2 fe-

bruarie. În cazul universităţi-

lor, fi ecare universitate va de-

cide, având în vedere autono-

mia universitară”, a conchis 

preşedintele României.

Majoritatea școlilor se redeschid în 8 februarie
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi că majoritatea școlilor se vor redeschide 
din data de 8 februarie, odată cu începutul semestrului al doilea

Majoritatea școlilor se redeschid în 8 februarie. Decizia fi nală va fi  luată în 2 februarie.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că susține deschi-
derea în format fi zic a școlilor, dând exemplul studenților de la 
Medicină, care sunt nevoiți în prezent să înlocuiască unele practici cu 
simulări pe calculator și punând întrebând retorică dacă oamenii ar 
avea încredere să fi e operați de un medic format în acest fel. Edilul-
șef îi îndeamnă pe fi ecare să fi e responsabili, pentru că primul și cel 
mai important pas pentru revenirea la normalitate îl reprezintă scă-
derea ratei incidenței sub 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori.

„Toată lumea speră ca din 8 februarie să înceapă școlile, dar asta 
deja nu mai ține de Primărie, ține de autoritățile naționale. De noi 
ține să coborâm sub 3 cazuri la mie. Eu sunt pentru deschiderea lor. 
Susțin acest lucru, nu poți face la nesfârșit educație online sau nu-
mai online, educația online va rămâne în viața noastră. Gândiți-vă 
la școala medicală, dumneavoastră vreți să mergeți să vă operați la 
un medic care a învățat toate operațiile online, pe simulator, 
consultațiile? Să fi m serioși, merge un semestru, hai un an... sau la 
Stomatologie, cei care ne pun plombele. Nu putem la nesfârșit să 
avem învățământ online. Repet, el trebuie, în mod obligatoriu, să 
revină la o variantă cât mai apropiată de normal, dar în primul 
rând trebuie să scadă rata de infectare”, a spus Emil Boc, joi 
dimineață, la un post local de radio.

Emil Boc: „Vreți să mergeți la un medic 
care a învățat operațiile online?”
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Prim-ministrul României, 

Florin Cîţu (foto), a spus 

că are în vedere modifi ca-

rea legii salarizării pentru 

a elimina nedreptăţile 

din sistemul public. 

Cu alte cuvinte, Guvernul 

ar putea tăia din sporuri-

le bugetarilor.

Guvernul României anali-

zează situaţia sporurilor acor-

date în sistemul public pen-

tru a observa care dintre este 

sunt justifi cate, şi care nu. A-

ceastă analiză vine în contex-

tul elaborării proiectului de 

buget pentru anul 2021.

Premierul Florin Cîţu a 

spus că va analiza lista spo-

rurilor din sectorul public, 

în contextul în care s-au adus 

în discuţie sporurile de 30% 

acordate angajaţilor din Pre-

fecturi în contextul pande-

miei de COVID-19.

„Ne uităm la toate sporuri-

le în sectorul public pentru bu-

getul din 2021 să vedem care 

dintre ele se justifi că sau nu 

şi ne uităm la tot sistemul de 

salarizare. În acelaşi timp, pen-

tru 2021, vom veni cu o lege 

a salarizării care să elimine din 

inechităţi. Aşa cum a fost fă-

cută, Legea salarizării în 2017 

promitea acest lucru. După a-

ceea, au apărut tot felul de ex-

cepţii şi, de fapt, tineţi minte, 

primul lucru care s-a spus a 

fost că preşedintele României 

are cel mai mare salariu şi (...) 

nu mai este aşa. Au apărut tot 

felul de excepţii şi trebuie co-

rectate”, a afi rmat Cîţu, la Ra-

dio Guerrilla.

De asemenea, premierul a 

anunţat că Legea salarizării şi 

Legea pensiilor vor fi  amenda-

te anul acesta. „Vor fi  modifi -

cate pentru a ţine cont de câ-

teva principii: Legea pensiilor 

de principiul contributivităţii, 

Legea salarizării de câteva prin-

cipii clare pentru a elimina a-

ceste inechităţi din sistemul pu-

blic”, a explicat Florin Cîţu.

Guvernul ar putea tăia din sporurile mari ale bugetarilor. 
Cîţu: „Preşedintele nu mai are cel mai mare salariu!”

Vestea că fostul senator de 

Cluj Mihai Goţiu ar putea 

ocupa funcţia de secretar 

de stat la Ministerul 

Mediului, Apelor şi 

Pădurilor a adus nemulţu-

miri în rândul colegilor de 

partid. Peste 300 de mem-

bri USR-PLUS au semnat o 

scrisoare publică prin care 

solicită demisia lui Mihai 

Goţiu din partid.

Membrii USR-PLUS, mai pre-

cis 308 dintre ei (până la închi-

derea ediţiei – n.r.), îl acuză pe 

fostul senator că timp de doi 

ani „a adus mai multe atacuri” 

la adresa partidului. De aseme-

nea, în scrisoare ei au postat 

mai multe link-uri drept „do-

vadă” pentru ceea ce au subli-

niat în scrisoare.

Pentru „interesele 
meschine”, Goţiu 
s-a delimitat de partid

„Toate aceste atacuri au 

subminat munca noastră şi a 

colegilor noştri din ultimii pa-

tru ani, au lovit în moralul 

nostru în plină campanie, du-

când la demoralizarea mem-

brilor care afi rmau: “noi con-

struim şi vin unii şi dau cu 

piatră”. Din punctul nostru de 

vedere aceste lucruri nu sunt 

acceptabile. Pentru interese 

personale sau meschine, Mi-

hai Goţiu s-a delimitat de 

USR-PLUS,a adus prejudicii 

de imagine şi a contribuit la 

şubrezirea credibilităţii 

USR-PLUS pe timp de campa-

nie, aruncând la gunoi mun-

ca a mii de membri”, au scris 

membrii partidului USR-PLUS, 

în scrisoarea deschisă.

„Pe baza acestor acte şi fap-

te – domnule Goţiu, avem un 

mesaj direct către dumneavoas-

tră: vă cerem demisia din func-

ţiile deţinute în USR, dar şi de-

misia din USR. Noi, membri 

USR implicaţi în campanii, am 

fost martori ai acestor acte şi 

fapte. Neputincioşi. Puşi în fa-

ţa faptelor împlinite. Drept ur-

mare, facem un ultim apel că-

tre voi, membrii Biroului Naţi-

onal, să daţi dovadă de bun 

simţ şi raţiune şi să nu promo-

vaţi persoane care au adus de-

servicii partidului, subminând 

cu bună ştiinţă şansele noastre 

în campaniile de la locale şi 

parlamentare”, se mai arată în 

scrisoarea deschisă.

Goţiu: „Aşa au înţeles 
unii colegi să ducă 
o competiţie internă”

Documentul, intitulat „Con-

strucţie, nu distrucţie”, este 

adresat atât lui Mihai Goţiu, 

cât şi Biroului Naţional. În re-

plică, fostul senator Mihai Go-

ţiu a spus că el s-a implicat 

foarte mult în aceşti ani, lucru 

care se poate dovedi online.

„Aşa au înţeles unii colegi 

să ducă o competiţie internă, 

într-un moment în care mi-am 

depus candidatura pentru nu-

mirea pentru conducerea Găr-

zii Naţionale de Mediu. Des-

pre cât de mult ar fi  «afecta-

tă» activitatea mea, USR dau 

dovadă, la orice căutare pe 

Google, sute şi mii de link-uri 

despre implicarea mea în do-

meniul mediului şi despre tot 

ce a însemnat un mandat în 

care am fost”, a spus fostul 

parlamentar, pentru Digi24.

Goţiu nu vrea să iasă 
din „lupta” pentru păduri

Reamintim, că la sfârşitul 

anului trecut, cunoscut pentru 

activitatea sa în protejarea me-

diului, clujeanul a confi rmat 

că îşi doreşte şefi a Gărzii Na-

ţionale de Mediu, afi rmând 

totodată că există voci care nu 

l-ar dori pe fostul parlamentar 

în această funcţie. În ciuda 

opoziţiei, Goţiu afi rma că vrea 

să facă „un pic de curăţenie” 

în domeniu – la propriu şi la 

fi gurat –, apelând totodată la 

sprijinul colegilor săi, asta deşi 

a fost tras pe „linie moartă” la 

alegerile parlamentare.

„Şi, pe lângă anii de docu-

mentări pe teren şi munca le-

gată de dezbaterea propune-

rilor legislative din domeniul 

mediului, am şi avantajul stu-

diilor juridice, necesare în ac-

tivităţile de control, fi e că e 

vorba de Garda Naţională de 

Mediu, fi e de atribuţiile unui 

secretar de stat. Aşa cum am 

spus deja, nu am de gând să 

ies din lupta pentru salvarea 

pădurilor şi a apelor Români-

ei, ori pentru un aer mai cu-

rat în localităţile în care tră-

im”, spunea Mihai Goţiu.

USR-PLUS vrea să-l mazilească 
pe fostul senator Mihai Goțiu
USR-PLUS este în plin scandal la împărțirea funcțiilor din ministere. 
Printr-o scrisoare deschisă, colegii îi cer fostului senator demisia. 

Vestea că Mihai Goţiu ar putea ajunge secretar de stat i-a deranjat pe unii dintre colegii din USR-PLUS, 
care îi cer demisia printr-o scrisoare deschisă

Ministrul Muncii și Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a spus că cea 
mai mare pensie care este încasată în România depășește 78.000 
de lei, cu toate aceastea contribuţiile ar acoperi o pensie de puţin 
peste 5.000 de lei. De asemenea, ministrul a precizat că există și 
pensii de 41.000 de lei, iar în același timp există 900.000 de ro-
mâni care primesc doar 800 de lei pe lună, potrivit Digi24.

„Un element la care ţin și care va defi ni mandatul meu de minis-
tru este acela al echităţii în sistemul de pensii. Pentru că eu nu pot 
să tolerez și nici nu pot să dorm bine noaptea în condiţiile în care 
în momentul de faţă în România există pensionari care câștigă 
78.634 de lei pe lună, în condiţiile în care contributivitatea ar aco-
peri o pensie de 5.205 lei, iar 73.429 reprezintă criterii favorizante 
din legile făcute de PSD în Parlament, nu de altcineva”, a declarat 
Raluca Turcan.

Cea mai mare pensie încasată 
în România depăşeşte 78.000 de lei!

Prim-vicepreşedintele 

PNL, europarlamentarul 

Rareş Bogdan, i-a trans-

mis preşedintelui UDMR, 

Kelemen Hunor, că atunci 

când se cere ca autono-

mia să fi e funcţională 

după criteriul etnic „exis-

tă o problemă”.

Vicepremierul Kelemen Hu-

nor declarase, referindu-se la 

discuţiile despre autonomia 

Ţinutului Secuiesc, că nicio 

formă de autonomie nu lezea-

ză unitatea statului român şi 

integritatea teritorială a ţării. 

„Autonomie înseamnă că tu 

decizi despre viaţa ta”, a spus 

liderul UDMR.

„Dragă Hunor, în Transil-

vania, precum ştii, românii 

şi maghiarii, românii şi sa-

şii, românii şi toate minori-

tăţile se înţeleg bine, mun-

cesc împreună, se căsăto-

resc, fac copii, participă îm-

preună la proiecte de dez-

voltare, împart aceleaşi bi-

rouri, merg împreună în con-

cedii. Cu toţii au un trecut 

istoric, strămoşi, şi totuşi, 

găsesc motive să fie fericiţi 

împreună. Sunt mai fericiţi 

dacă muncesc cot la cot. 

(...) În urma alegerilor, re-

zultă majorităţi. Iar acestea, 

în anumite localităţi, ne ara-

tă că exista, deja, autono-

mie. Acolo unde secuii sunt 

majoritari, administraţiile 

decid, prin vot, cum se dez-

voltă localităţile, cum se in-

vestesc banii. Cum se nu-

meşte asta dacă nu autono-

mie de decizie? Clujul, Ora-

dea, Sibiul, Miercurea Ciuc 

sau Botoşaniul funcţionea-

ză după aceleaşi reguli: efi-

cienţa, ridicarea nivelului 

de trai”, a scris Rareş Bog-

dan, pe Facebook.

„Dar, dragă Hunor, 

atunci când autonomia se 

cere a fi funcţională după 

criteriul etnic, avem o pro-

blemă. Nu cu o minoritate, 

ci cu intenţia de a înlocui 

competenţa cu numele din 

buletin. În istorie, nu nea-

părat doar a României, op-

ţiunea atitudinii pe criteriul 

etnic, culoarea pielii, con-

fesiunea religioasă au făcut 

ravagii. Asta trebuie să ier-

tăm, dar să nu uităm, pen-

tru a nu ajunge iar, Doam-

ne fereşte, la mugurii dez-

binării. Ştii şi tu, ştiu şi eu, 

există încă oameni care nu 

se pot dezbăra de trecut. 

Nu sunt de condamnat. Dar, 

trebuie să le explicăm că 

nu tradiţiile, limba, cultul 

religios trebuie să fie crite-

riul dezvoltării comunităţi-

lor, ci dorinţa de a ne iu-

bi. Trebuie să facem pasul 

de la a ne tolera la a ne iu-

bi, dacă suntem creştini. 

Azi un om, mâine altul. Ce 

minunate sunt dansurile 

ungureşti, tocăniţele, copi-

ii care spun poezii în lim-

ba maternă sub steagul Ro-

mâniei! Ce bune sunt pa-

cea şi înţelegerea, nu ura, 

discordia, sabotajul!”, a 

mai scris liberalul.

Rareș Bogdan(PNL) 
și Kelemen Hunor (UDMR), 
contre pe tema autonomiei

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a declarat că „nu a fost 

certat” cu ministrul 

Sănătăţii, Vlad 

Voiculescu, în ceea ce pri-

veşte fi nanţarea pentru 

organizarea centrelor 

de vaccinare, ci au fost 

„doar discuţii”.

Edilul-şef (PNL) susţine 

că nu a fost certat cu mi-

nistrul Vlad Voiculescu 

(USR-PLUS) pe tema cen-

trelor de vaccinare, ci a ini-

ţiat o discuţie de interes pu-

blic, în numele tuturor pri-

marilor de municipii din 

România. Reamintim, că 

Emil Boc este noul preşe-

dinte al Asociaţiei Munici-

piilor din România.

„Am spus, primarii de 

municipii din România, că 

sunt cheltuieli foarte con-

sistente. Nu am fost certat 

niciodată (cu Vlad Voicules-

cu – n.r.), doar discutăm 

chestiuni de interes public, 

care să vizeze întreaga po-

pulaţie. Nu suntem certaţi 

dacă discutăm o problemă 

care vizează toţi primarii 

din România, nu am vorbit 

acolo în calitatea primaru-

lui de la Cluj-Napoca, ci în 

numele tuturor primarilor 

din România, care au spus 

clar că nu există resursele 

în buget anul acesta, pen-

tru acest demers”, a decla-

rat Emil Boc, joi dimineaţă, 

la un post local de radio.

Cheltuielile cu vaccinarea 
vor fi  suportate de Guvern

Într-un final, Emil Boc a 

„câştigat” disputa cu Minis-

terul Sănătăţii, iar cheltuie-

lile legate de organizarea şi 

dotarea centrelor de vacci-

nare anti-COVID-19 vor fi 

suportate din bugetul de 

stat, Guvernul urmând să 

emită o Ordonanţă de Ur-

genţă în acest scop în aceas-

tă săptămână.

„Plata personalului o va 

face Ministerul Sănătăţii, se 

vor ocupa de aceste lucruri 

de decontare a salariilor, iar 

la partea de dotări, vor fi  ram-

bursaţi banii, urmând ca me-

canismul să fi e stabilit cu Gu-

vernul în perioada următoa-

re”, a arătat Emil Boc, după 

discuţiile tensionate purtate 

în acest sens.

Boc aplanează conflictul 
cu ministrul Sănătății
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Cu ce circulau clujenii acum mai bine de 40 de ani? 
Fotografi a a fost surprinsă de Leroy W. Demery Jr., în anul 1979, în cartierul Mărăști, lângă Biserica 
Sfântul Petru, pe sensul de mers dinspre Centru spre Piața Mărăști. Troleibuzele încă circulă pe acest 
tronson, fi ind unul dintre cele mai aglomerate din oraș și cu cel mai mare număr de linii.

FOTOGRAFIA ZILEI

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

susţine că nu va recepţio-

na lucrările de moderni-

zare şi asfaltare a străzi-

lor până nu vor fi  verifi -

cate şi cu cisterna.

De acum încolo, străzile 

modernizate vor fi  recepţio-

nate cu cisterna, în condiţiile 

în care unele dintre acestea 

sunt executate prost şi la tre-

cerile de pietoni se adună a-

pa. Edilul-şef promite că a-

ceastă verifi care se va face 

pentru a a se putea observa 

dacă sunt date pantele cores-

punzătoare, iar apa nu bălteş-

te pe marginea carosabilului.

„Mă enervează! Au fost câ-

teva zile de ploaie. Mergi şi 

stai acolo, măi, fratele meu, şi 

vine câte o maşină care vrea 

să prindă semaforul şi ia o bal-

tă şi te stropeşte din cap până 

în picioare. Din ce cauză? Nu 

poţi să îl acuzi pe ăla că a mers 

puţin mai tare, poate că a avut 

50 de km/h. Şi dacă mergea 

cu mai puţin, tot te stropea. 

De ce? Pentru că unele lucrări 

sunt de proastă calitate. În-

seamnă că acolo ori proiectan-

tul, ori executantul sunt de vi-

nă, ori amândoi. Nu au făcut 

înclinaţia sufi cientă a străzii 

ca să se ducă apa în gura de 

canalizare. Eu nu recepţionez 

nimic până nu mergem cu cis-

terna cu apă şi punem să ve-

dem unde se duce apa. Dacă 

gurile de canal sunt puse mai 

sus şi apa stă la trecerea de pi-

etoni, acest lucru nu mai mer-

ge. Le-am spus: «Măi băieţi, 

acest lucru nu mai merge!». 

Mă uit la fi ecare recepţie. As-

ta înseamnă calitate, până la 

ultimul detaliu. Unele lucrări 

arată impecabil, dar după ploa-

ie se vede adevărul. Te ener-

vează să mergi la lucru şi să 

te ude din cap până în picioa-

re. Dacă nu le fac cum trebu-

ie, la revedere!”, a afi rmat Emil 

Boc, într-o intervenţie telefo-

nică la o emisiune radio.

Străzile modernizate, recepţionate cu cisterna?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Edilul-şef a spus că, 

deocamdată, fi rma 

este „la limită” în ceea 

ce priveşte termenul 

de fi nalizare a lucrărilor 

de la Baza Sportivă 

„La Terenuri”, acest 

fi ind fi xat pentru data 

de 31 august 2021.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat că lucrările la viitoarea 

bază sportivă din cartierul 

Mănăştur sunt monitorizate 

cu atenţie, iar dacă fi rma nu 

va respecta termenul contrac-

tual, va fi  trecută pe „lista 

ruşinii” a companiilor ce nu 

vor mai putea executa lucrări 

publice în municipiu.

În ceea ce priveşte con-

strucţia Bazei Sportive „La 

Terenuri”, este vorba despre 

asocierea SC RoVerde Lan-

dscaping SRL – SC OpenTrans 

SRL – SC Electrogroup SA – 

SC Cris Garden SRL – SC Pro-

spect Drill SRL, care, în ur-

ma licitaţiei, a câştigat con-

tractul în valoare de 5,5 mi-

lioane de euro (fără TVA).

„Baza Sportivă «La Tere-

nuri» e la limită, dar are ter-

men de finalizare 2021, pe 

sfârşitul lui august şi trebu-

ie să o terminăm. Acolo vom 

monitoriza foarte atent lu-

crările, ca cei care au con-

tractul să se încadreze în 

termen şi să nu fie trecuţi 

pe lista ruşinii. Dacă nu, 

vor intra şi ei pe lista ru-

şinii şi vom tot vorbi de ei 

în fiecare zi, până când, 

aşa cum au făcut şi cei din 

zona centrală, vor termi-

na”, a declarat primarul 

Emil Boc, joi dimineaţă, la 

un post local de radio.

Baza Sportivă 
„La Terenuri”, în întârziere?

În urmă cu câteva zile, 

fostul deputat independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

avertiza că lucrările la baza 

sportivă s-ar putea să nu fie 

gata la termenul anunţat, 

arătând că, la faţa locului, 

lucrările par că bat pasul pe 

loc. Activistul Adrian Doho-

taru a tras atunci un sem-

nal de alarmă, spunând că, 

la cum arată situaţia din te-

ren în prezent, „este clar” 

că lucrările nu vor fi gata la 

termenul anunţat, adică în 

vara anului curent.

„Îmi place cartierul în ca-

re locuiesc, în Mănăştur, dar 

se vede de la o poştă că e 

înghesuit. Are nevoie de spa-

ţii verzi, de bunuri comune 

ca să nu fi e un cartier «dor-

mitor». «La Terenuri» se re-

face, însă în ritm de melc. 

Am trecut pe acolo, doar un 

excavator lucra, alteori ni-

ciunul. E clar că nu va fi  ga-

ta la vară, motiv sufi cient 

pentru Primărie să rezilieze 

contractul. Parcul Colina ur-

mează să fi e distrus dacă tra-

seul centurii rămâne la fel. 

În Parcul Rozelor extinderea 

parcului spre Canalul Morii, 

propusă de SOS, accepatată 

de Primărie, trenează de ani 

deja. Mai mult, sute de co-

paci au fost tăiaţi lângă, pen-

tru construcţii. Vreau spaţii 

verzi de calitate pentru co-

piii mei la mine în cartier, 

nu să merg în alte cartiere. 

Şi sunt sigur că sunt de acord 

cu mine încă vreo sută de 

mii de mănăştureni, să ne 

audă şi autorităţile”, a ară-

tat Adrian Dohotaru.

În replică, primarul Emil 

Boc a declarat atunci, pentru 

monitorulcj.ro, că în acest mo-

ment „nu are informaţii” că 

lucrările nu vor putea fi  fi na-

lizate până la 31 august 2020, 

însă „va monitoriza situaţia”. 

Investiţia are ca obiect crea-

rea unei baze sportive şi de 

agrement pe o suprafaţă de 

peste 4,2 hectare (42.410 mp).

Constructorul parcului 
„La Terenuri”, 
pe lista ruşinii?
Dacă nu se va încadra în termen, firma care lucrează la 
Baza Sportivă „La Terenuri” va fi trecută pe „lista ruşinii”

Lucrările la Baza Sportivă „La Terenuri” sunt în întârziere
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Copil al Revoluţiei, născut 

în ’89, la Mediaş, Peter 

Grezer este un maratonist 

român care doreşte să 

cutreiere lumea. Povestea 

sa a început în 2013, când 

a decis să îşi schimbe 

viaţa în mod radical. 

Chiar dacă încercarea sa 

nu a fost de la început un 

succes, ori de câte ori îşi 

pierdea motivaţia, reuşea 

într-un fi nal să revină pe 

„calea cea bună”.

Sportul nu a fost dintot-

deauna pe primul loc pe lis-

ta atletului, în liceu obţinând 

doar nota 4 la educaţie fi zică 

chiar din cauza probei de an-

duranţă. În primii doi ani, 

sportivul nu a urmat un pro-

gram continuu, dar în 2015, 

un aspect important din via-

ţa sa l-a făcut să transforme 

alergarea din obligaţie, în pa-

siune: „Am mers acasă de săr-

bători, de Paşti, iar după o 

masă copioasă m-am chinuit 

să mă leg la şireturi.”

Alergatul a devenit
 un stil de viaţă

În acel moment, el a reali-

zat că are nevoie urgentă de 

o schimbare, iar dorinţa de a 

slăbi l-a făcut să creeze din 

alergare un nou stil de viaţă.

„Am început să slăbesc şi 

mi s-a mulat alergatul atât 

de bine în program încât nu 

am mai renunţat la acest 

sport, din 2015”, a declarat 

Peter pentru monitorulcj.ro. 

Atletul a adăugat şi că ce l-a 

ajutat cel mai mult a fost 

perseverenţa de la început şi 

un obiectiv bine stabilit. Ast-

fel, după două săptămâni de 

antrenamente constante aler-

gatul devine o „obişnuinţă”, 

iar după două astfel de luni, 

chiar „un stil de viaţă”, cu 

toate că la început ar putea 

să îţi displacă:

„Foarte, foarte puţină lu-

me începe să facă sport din 

plăcere, din pură plăcere. Ini-

ţial faci pentru că ai un anu-

mit obiectiv pe care ţi l-ai 

propus: că vrei să slăbeşti, 

să participi la competiţii, vrei 

să arăţi bine pe reţelele de 

socializare etc. Fiecare are 

un anumit motiv pentru ca-

re se apucă de asta.”

Vrei să alergi în toată 
lumea, dar unde ai reuşit 
să alergi până acum?

La început prin ţară, bine-

înţeles că începi local. Prime-

le concursuri în străinătate au 

fost în Ungaria, în Budapesta 

unde am alergat de câteva ori. 

După aceea am început să ca-

ut cât mai multe competiţii în 

afară unde sunt zeci de mii 

de participanţi. Am văzut cum 

e o competiţie foarte mare în 

Budapesta, prima data în 2013, 

şi am zis că aş putea să alerg 

o dată, de două ori pe an la 

câte o competiţie din străină-

tate, dar să îmi aleg o compe-

tiţie mai cunoscută ca să văd 

cum e. Am început să alerg 

prin Italia, la Roma fi ind pri-

mul maraton la care am par-

ticipat, dar am alergat şi prin 

Germania, prin Austria, Spa-

nia, etc. De vreo doi-trei ani 

de zile am început să alerg la 

mai multe maratoane şi com-

petiţii din străinătate. Mi-am 

propus să îmi iau un fel de 

concediu de o lună şi jumă-

tate, două luni, în care să alerg 

la cât mai multe competiţii în 

mai multe ţări sau locaţii ca 

să leg un fel de minitur, o că-

lătorie cu competiţii. Am re-

uşit să fac asta când am mers 

în Asia şi în fi ecare weekend 

am alergat la câte o competi-

ţie şi am combinat călătoritul 

cu alergatul. Asta urma să fac 

acum, dar nu am reuşit din 

cauza pandemiei.

Cum s-a simţit să te deco-
nectezi de lumea de aici, 
să mergi în ţările în care 
alergatul e mai popular?

E altceva. În Ungaria e un 

alt nivel faţă de România, iar 

din Austria încolo e altă po-

veste. Austria, Germania, Spa-

nia, Italia – oamenii de aco-

lo fac sport de mici copii. Şi 

la noi există multe competi-

ţii şi mulţi alergători, dar aici 

un concurs mic de 100 parti-

cipanţi, în ţările respective 

înseamnă 1.000-2.000 de par-

ticipanţi. Asta este o diferen-

ţă dintre un concurs mic în 

România şi unul în Italia. Şi 

la concursurile mici din Ita-

lia se aleargă mai rapid de-

cât la cele mai mari concur-

suri din ţara noastră. Sunt 

mult mai mari, e altă senza-

ţie, depinde şi de la o ţară la 

alta cum se desfăşoară şi cum 

vede lumea acest sport.

În Asia, oamenii aleargă 
de plăcere, europenii 
sunt mai competitivi

Peter Grezer a povestit şi 

despre competiţiile din Asia, 

despre care spune că sunt 

mai uşoare decât în Europa, 

oamenii fi ind mult mai „re-

laxaţi”. În schimb, în Euro-

pa sau America „se bat re-

cordurile mondiale”: „În Asia 

sunt alergători cel mult me-

diocri, precum sunt eu. Eu 

aş fi  destul de sus în Asia fa-

ţă de cum aş fi  în Europa. 

La mai multe competiţii am 

intrat în top 100 în Asia, iar 

în Europa nu aş fi  intrat nici 

măcar în top 500 poate, la o 

competiţie similară.”

Asiaticii văd alergatul ca 

un „stil de viaţă distractiv”: 

„În Asia se privesc competi-

ţiile ca un stil de viaţă distrac-

tiv. Facem chestia asta, e dră-

guţ, participăm cu toţii, dar 

nu neapărat ne gândim să aler-

găm mai tare, ci pur şi sim-

plu ieşim şi alergăm de plă-

cere. În schimb, europenii, 

mai ales italienii şi spaniolii, 

sunt mai competitivi, trebuie 

să alerge mai tare decât săp-

tămâna sau luna trecută, de-

cât la ultima competiţie”, a 

mai spus maratonistul.

Sportivul a mai povestit şi 

despre şase competiţii care 

sunt cele mai râvnite în rân-

dul maratoniştilor începători. 

Cele şase maratoane formea-

ză un circuit şi sunt organi-

zate în felul următor: trei sunt 

în SUA: Chicago, New York şi 

Boston, două sunt în Europa: 

Berlin şi Londra, iar în Asia 

ar fi  Tokyo, Japonia. În 2016, 

Peter a alergat la unul dintre 

faimoasele maratoane din SUA, 

în Chicago. Obiectivul său es-

te să le alerge pe toate, chiar 

dacă este foarte difi cil să te 

califi ci pentru ele.

„Dacă alergi întreg circu-

itul primeşti un fel de mini 

trofeu, medalie, că ai făcut 

asta şi un certifi cat. E des-

tul de greu să alergi la ma-

ratoanele respective pentru 

că se intră foarte greu. Nu e 

ca la alte maratoane mari 

unde te duci şi doar te în-

scrii, alergi dacă nu s-au ocu-

pat toate locurile. Aici la con-

cursurile astea ori trebuie să 

ai un timp foarte foarte bun 

la un alt maraton ca să te 

califi ci, ori trebuie să te în-

scrii la o tragere la sorţi un-

de sunt foarte foarte mici 

şansele. În Londra undeva 

la 1 din 85 înscrişi primeşte 

un loc. Se înscriu undeva la 

400.000-500.000 de alergă-

tori şi poate 20.000 prind 

loc”, a povestit el.

Peter Grezer, IT-istul care aleargă printre 
zgârie nori în Chicago şi la Golful Dragonilor
IT-istul clujean Peter Grezer, plin de motivaţie şi devotament, aleargă zilnic 13 km în Parcul Central, 
din plăcere. Pasionat de sport şi călătorie, tânărul visează să vadă întreaga lume „la pas”.

Peter Grezer a recunoscut că, deşi România începe să aibă tot mai mulţi alergători, un public precum 
cel din Valencia lipseşte cu desăvârşire. Motivaţia publicului este cea de care orice sportiv are nevoie.

Întrebat de monitorulcj.ro 

care a fost cea mai impre-

sionantă cursă la care a 

participat, atletul a spus 

că nu poate să aleagă doar 

una. Astfel, a enumerate 

trei dintre ele care l-au 

uimit: Chicago, Vietnam 

şi Valencia. Ulterior, Peter 

a povestit ce s-a întâmplat 

la fi ecare dintre acestea.

Alerga printre zgârie nori 
în Chicago: „E greu să aleg o 

cursă pentru că fi ecare are ce-

va anume. De exemplu, în 

Chicago a fost «wow», pentru 

că a fost cel mai mare mara-

ton la care am participat. Am 

fost 45.000 de persoane care 

am terminat maratonul. Am 

alergat prin centrul oraşului, 

printre zgârie nori. Te uitai în 

sus şi clădirile nu se mai ter-

minau. Era o senzaţie foarte 

interesantă. Am văzut şi foar-

te multă lume pe margine.”

Halong Bay, Vietnam, locul 
în care „au coborât dragonii”: 
„Alt maraton care m-a marcat 

a fost în Vietnam, când am aler-

gat în Halong Bay. În Asia ma-

joritatea maratoanelor au loc 

noaptea, deci nu ai foarte mul-

te lucruri de văzut pentru că e 

întuneric, dar acesta a fost di-

mineaţa devreme aşa că după 

primii 5 km a răsărit soarele şi 

am apucat să văd. Priveliştea e 

foarte frumoasă, Halong Bay-ul 

fi ind unul dintre cele mai râv-

nite locuri de vizitat de către 

foarte mulţi vizitatori ai Vietna-

mul. Este supranumit locul un-

de s-au coborât dragonii pentru 

că e un golf mare care e plin de 

pietre şi formaţiuni pietroase, 

pline de plane care arată foarte 

interesant. Atunci, aproape pe 

tot parcursul maratonului ve-

deai această privelişte care era 

impresionantă.”

Valencia, locul cu cel mai 
„nebun” public: „Maratonul 

meu preferat, aş putea să zic, 

a fost cel de la Valencia, unde 

am întâlnit cel mai nebun pu-

blic. Pe departe de la toate ma-

ratoanele. În momentul în ca-

re te înscrii la un maraton, pri-

meşti un număr de participa-

re şi îţi scrie şi numele tău sau 

ce vrei tu să scrie. Eu mereu 

îmi trec Peter. Ei efectiv urlă, 

sar în faţa ta, te motivează, îţi 

spun că poţi să o faci: Peter, 

hai că poţi, şi îţi dau energie. 

E foarte dinamic publicul aco-

lo. E ca un spectacol pentru 

ei, nu e ca şi cum doar am ie-

şit şi am alergat pe străzile ora-

şului şi aia a fost. Participă pu-

blicul la eveniment, e ca un 

fel de festival. Senzaţia de pe 

străzi e una unică.”

Maratoanele din Chicago, 
Vietnam şi Valencia 
l-au impresionat 
pe maratonistul român
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Distinsul istoric Pr. Prof. 

univ. dr. Academician 

Mircea Păcurariu a făcut 

pasul „dincolo” şi „mai pre-

sus” de istorie, în eternita-

te! „Fie-i ţărâna uşoară!”

Cu adâncă tristeţe, în di-

mineaţa zilei de 13 ianua-

rie 2021, am primit vestea 

trecerii la cele veşnice a Pă-

rintelui Profesor Universitar 

Doctor Mircea Păcurariu, 

membru titular al Academi-

ei Române, aflat în al 89-lea 

an de viaţă.

Dinamicul Părinte Profesor, 

în urmă cu peste 60 de ani 

(1959) şi-a început activitatea 

de dascăl la Seminarul Teolo-

gic de la Mănăstirea Neamţ, 

iar din 1961 a activat, trecând 

prin toate treptele didactice, la 

Institutul şi apoi Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din Sibiu, 

pe care a şi condus-o, în cali-

tate de decan, în anii 1992-2000. 

A predat la nivel Licenţă pâ-

nă în anul 2003, iar la nivel 

Master până în 2005, continu-

ând şi după această dată să în-

drume activitatea cercetători-

lor doctorali.

În extinsul interval de 

timp, pe care-l putem nu-

mi – cu o expresie răspân-

dită – „o viaţă de om”, zeci 

şi zeci de promoţii ale fa-

cultăţii sibiene de teologie 

s-au împărtăşit de cunoş-

tinţele şi părinteasca îndru-

mare a Preotului şi Profe-

sorului Mircea Păcurariu. 

Pe mulţi dintre studenţii 

acelor promoţii îi găsim as-

tăzi slujind ca preoţi în toa-

te ţinuturile ţării, precum 

şi dincolo de hotare, iar pe 

unii dintre ei, chiar mem-

bri ai ierarhiei bisericeşti 

înalte, ai Sfântului Sinod.

De asemenea, ca îndru-

mător de doctorat, a călău-

zit paşii a numeroşi cerce-

tători care s-au aplecat asu-

pra studierii trecutului nos-

tru bisericesc. Alte zeci de 

promoţii de elevi semina-

rişti şi studenţi teologi, chiar 

dacă nu i-au fost învăţăcei 

direcţi, s-au împărtăşit de-a 

lungul mai multor decenii 

din roadele strădaniilor, cer-

cetărilor şi studiilor pe ca-

re Părintele Profesor le-a 

adunat în mai multe manu-

ale şi lucrări de Istorie a Bi-

sericii Ortodoxe Române. La 

modul general, oricine a do-

rit să obţină informaţii le-

gate de viaţa Bisericii şi a 

Nemului românesc, de la în-

ceputurile lor şi până astăzi, 

a găsit un important izvor 

de cunoaştere în scrierile ca-

re poartă semnătura dască-

lului Mircea Păcurariu.

Prestigiul Bisericii noastre 

a cunoscut un moment de 

înălţare atunci când Părinte-

le Profesor Mircea Păcurariu 

a devenit membru al înaltu-

lui for ştiinţifi c şi cultural, 

care este Academia Română 

(membru corespondent din 

1997 şi titular din 2015), pre-

cum şi atunci când el parti-

cipa ca reprezentant al nos-

tru la diferite întruniri sau 

conferinţe ştiinţifi ce biseri-

ceşti, internaţionale.

Întregul corp didactic al Fa-

cultăţii de Teologie Ortodoxă 

din cadrul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

ai cărui membri au fost uce-

nici, studenţi şi învăţăcei – u-

nii direcţi, iar alţii indirecţi – 

ai Părintelui Profesor Mircea 

Păcurariu, transmite condole-

anţe familiei îndurerate şi ros-

teşte într-un glas: Dumnezeu 

să-l odihnească în pace, ală-

turi de cei drepţi ai Săi! Fa-

cultatea de Teologie Ortodo-

xă Cluj-Napoca

Mesajul corpului didactic 
al Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca, 
la trecerea la Domnul 
a Pr. Acad. Mircea Păcurariu

Mesaj de condoleanţe transmis de Patriarhul Daniel 
la trecerea din această viaţă 
a Episcopului Greco-Catolic de Cluj-Gherla
Cu tristeţe, am primit vestea trecerii subite din această viaţă a Preasfi nţitului Părinte Florentin 
Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

În toată misiunea sa sacerdotală, a fost un păstor erudit, harnic și blând, pentru clericii și credincio-
șii săi, remarcându-se, în același timp, printr-o temeinică pregătire teologică și o deschidere sinceră 
pentru dialogul intercreștin și pentru valorile tradiţiei bizantine.

Totodată, Preasfi nţia Sa a fost sensibil la transformările culturale și de mentalitate din lumea 
contemporană, afectată de criză, nu doar în domeniul social, economic și sanitar, ci, mai cu sea-
mă, în cel spiritual.

În aceste momente de întristare, exprimăm condoleanţe Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla 
și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să odihnească sufl etul Episcopului Florentin în lumina, 
pacea și iubirea Preasfi ntei Treimi.

Veșnică să-i fi e pomenirea!

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesajul Mitropolitului Andrei la trecerea în veşnicie 
a Episcopului greco-catolic Florentin Crihălmeanu
Cu mult regret, am afl at că a plecat la Domnul Episcopul Florentin Crihălmeanu. A fost un om cu 

multă credinţă, cu dragoste faţă de Dumnezeu și faţă de Biserica lui și, în același timp, cu deschi-

dere faţă de Biserica noastră Ortodoxă.

El, ca și noi, a crezut în cuvântul Mântuitorului: „Amin, amin zic vouă: cel ce crede în Mine, chiar 

dacă va muri, va trăi. Şi cel ce trăieşte şi crede în Mine nu mai moare niciodată”.

Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică de Cluj-Gherla, și credincioșilor greco-catolici 

din Eparhie, le exprimăm sincerele noastre condoleanţe și-L rugăm pe Dumnezeu să-i facă parte 

de odihnă întru Împărăţia Sa!

Dumnezeu să-l odihnească!

†ANDREI
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului 

şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului 

Pr. Bogdan IVANOV

Există în viaţa cetăţii şi a 

Bisericii oameni, care prin 

statura lor morală şi prin 

viaţa lor depăşesc cu mult 

graniţa propriei lor confesi-

uni şi îşi câştigă un respect 

unanim. Un astfel de om a 

fost şi regretatul Episcop 

Florentin Crihălmeanu, ple-

cat fulgerător dintre noi, 

care a lăsat în urma lui 

exemplul unui adevărat om 

al lui Dumnezeu, un sluji-

tor smerit al semenilor săi 

şi mai presus de toate un 

om cordial, un părinte deli-

cat şi nobil. Nobleţea sa 

sufl etească venea dintr-un 

fi resc şi o discreţie a sa cu 

care ştia să fi e prezent în 

public şi printre oameni de 

toate categoriile, şi mai ales 

dintr-o adevărată armonie 

interioară a sa în care trăia.

Dintre toate calităţile care sunt 

evocate în acest moment al des-

părţirii o voi prezenta pe cea a 

cordialităţii şi a prieteniei creşti-

ne, pe care Episcopul Florentin 

a ştiut să o arate Bisericii Orto-

doxe şi ierarhilor ei clujeni.

Reţin faptul că a doua zi du-

pă plecare spre Împărăţia ceru-

rilor a Mitropolitului Bartolo-

meu Anania, Marţi, 1 februarie 

2011, Preasfi nţitul Episcop vicar 

Vasile Someşanul împreună cu 

un sobor de preoţi de la Cen-

trul eparhial şi de la Facultatea 

de teologie au săvârşit Sfânta 

Liturghie, urmată de slujba pa-

rastasului. La acest eveniment 

încărcat de multă emoţie a fost 

prezent şi Preasfi nţitul Floren-

tin Crihălmeanu, episcopul gre-

co-catolic de Cluj-Gherla, care 

a venit să-i aducă Mitropolitu-

lui un ultim omagiu, ca expre-

sie a recunoştinţei sale pentru 

respectul şi cordialitatea dintre 

cei doi ierarhi clujeni.

De altfel acest respect se 

născuse cu mai bine de 14 ani 

în urmă, când ambii ierarhi îşi 

doreau să găsească o atmosfe-

ră de pace între cele două Bi-

serici româneşti, să vindece 

rănile unui trecut încă sânge-

rând şi mai ales să poată con-

strui o pace pentru viitor. Clu-

jul încă mai păstra amintirea 

bisericilor luate cu asalt şi a 

încordărilor tinereşti şi trăia 

astfel nevoia de a-şi găsi liniş-

tea confesională. În această în-

cercare atât Mitropolitul Bar-

tolomeu cât şi Episcopul Flo-

rentin au reuşit să ofere exem-

plul unor oameni mari, cu su-

fl ete înalte, care ştiu să depă-

şească accidentele din trecut 

şi să îşi ofere respectul lor, ca 

pildă de urmat pentru credin-

cioşii pe care îi păstoreau în 

duhul evanghelic al păcii.

Din gesturi simple, dar pline 

de curaj cei doi ierarhi au reu-

şit să se apropie sincer unul de 

celălalt şi să arate că sunt oa-

meni care au ştiut ce înseamnă 

suferinţa sau privaţiunile. Pro-

babil pentru ierarhul unit, fap-

tul că tânărul călugăr, student 

la medicină în Cluj, viitorul Mi-

tropolit Bartolomeu a sărutat în 

vara anului 1946 obrazul Epi-

scopului Iuliu Hossu pentru a 

spăla ruşinea aruncată în tim-

pul dictatului de la Viena, a fost 

un gest care l-a făcut să îl pri-

vească nostalgic ca pe un pă-

rinte, ce îl lega de un trecut pe 

care îl ştia doar din istorie.

Mitropolitul Bartolomeu a 

marcat prin prezenţa sa la Litur-

ghia solemnă din ziua Schimbă-

rii la Faţă a anului 2002, începu-

tul păstoriei Preasfi nţitului Flo-

rentin ca episcop titular, invitat 

fi ind să îşi dorească un viitor mai 

paşnic între cele două Biserici. 

Chiar dacă asprul dosar patrimo-

nial a umbrit mult relaţiile din-

tre cele două Biserici, Clujul a 

rămas în acei ani exemplul lu-

minos că doar prin dialog şi con-

ciliere pot fi  găsite soluţii pentru 

viitor. Aici, ca nicăieri altunde-

va, comisia locală de dialog a re-

uşit retrocedarea a peste 20 de 

biserici greco-catolicilor.

Aceste mici reuşite au des-

chis perspectiva unei şi mai ma-

ri apropieri între cei doi ierarhi, 

care şi-au oferit constant probe 

ale respectului şi ale prieteniei. 

Mai tânărul episcop unit era tot 

timpul unul din cei mai aştep-

taţi colindători în reşedinţa Mi-

tropolitului Bartolomeu, când 

împreună cu un grup de preoţi 

şi seminarişti veneau să aducă 

vestea îngerească a Naşterii 

Domnului şi să întărească ast-

fel duhul păcii pe care cei doi 

păstori îl respirau împreună cu 

credincioşii lor.

Au fost şi momente în care 

suferinţa a arătat că este cel mai 

bun ecumenism şi că ea îi uneş-

te cel mai bine pe oameni. În 

câteva momente, când Mitropo-

litul Bartolomeu era internat în 

spital Episcopul Florentin îl vi-

zita în semn de respect şi pen-

tru a-i întări convingerea că în 

suferinţa sa ierarhul ortodox nu 

este singur. Rememorez momen-

tul când în clinica Medicală I 

din Cluj se afl a internat, în iar-

na de început a anului 2009, 

Mitropolitul Bartolomeu şi un 

etaj mai sus Mitropolitul greco 

catolic Lucian Mureşan de la 

Blaj. În acest context vizita mai 

întâi a Episcopului Florentin fă-

cută Mitropolitului Bartolomeu 

şi apoi, împreună la Mitropoli-

tul Lucian a arătat că acest ecu-

menism al suferinţei este de fapt 

singurul adevărat.

Aceste mici momente de pri-

etenie vin să ne arate că uma-

nitatea este singura virtute pe 

care omul nu trebuie să o piar-

dă niciodată, indiferent ce ajun-

ge să fi e în această viaţă.

Respectul a fost arătat de Epi-

scopul Florentin şi după moar-

tea Mitropolitului Bartolomeu, 

când acesta a fost prezent de 

multe ori la evenimentele Fun-

daţiei „Mitropolitul Bartolomeu” 

sau la cele de la Muzeul Mitro-

poliei Clujului, când aprecia dis-

cret eleganţa cu care Biserica 

noastră şi lumea clujeană ştie 

să îşi cinstească părintele.

În acest duh al cordialităţii 

şi al păcii, consolidat mai bine 

de 15 ani, Episcopul Florentin 

a putut cultiva aceeaşi relaţie 

fi rească şi frăţească alături de 

Înaltpreasfi nţitul Mitropolit An-

drei, care i-a arătat tot timpul 

că are uşa şi inima deschisă 

spre el. De altfel, uniţi în acest 

duh al cordialităţii de memo-

ria Mitropolitului Bartolomeu, 

Înaltpreasfi nţitul Andrei i-a ofe-

rit Episcopulului Florentin, la 

prima vizită din primăvara anu-

lui 2011 un engolpion cu Mai-

ca Domnului care i-a aparţinut 

venerabilului ierarh în semn de 

amintire a prieteniei dintre cei 

doi. Am fost bucuros să văd că 

la multe din evenimentele noas-

tre culturale sau religioase, la 

care era invitat, purta acel en-

golpion, semn că credinţa în 

Maica Domnului este cea care 

ne uneşte şi mai mult inimile, 

spre o mai adevărată slujire a 

lui Dumnezeu.

Gesturile simple, cordialita-

tea şi prietenia arătată de cei doi 

ierarhi clujeni, mutaţi la Dom-

nul, sunt poate exemplele cele 

mai grăitoare ale adevăratelor 

victorii care rămân şi care sunt 

întotdeauna cele ale sufl etului. 

Episcopul Florentin Crihălmeanu 
și Mitropolitul Bartolomeu Anania, 
secvențe dintr-o prietenie proverbială
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Berbec
Ai multă energie și simți că persoa-

nele din jurul tău se mișcă destul de 
lent. Astfel, în această săptămână vrei 
să faci cât mai multe lucruri și începi 
prin a-ți organiza mai efi cient timpul. 
Te bucuri de sprijinul persoanelor spe-
ciale din viața ta.

Taur
Începutul săptămânii te găsește cu 

mai multă încredere în propria persoa-
nă. Prin urmare, începi să te ocupi de 
niște proiecte mai vechi pentru care nu 
ai avut sufi cient timp în trecut și, de a-
semenea, reușești să acorzi timp și pa-
siunilor pe care le ai. Ai parte de o săp-
tămână productivă.

Gemeni
Nu reușești să găsești concentrarea de 

care ai nevoie. Este important să petreci 
mai mult timp în compania propriei per-
soane, pentru a putea să îți pui ordine în 
gânduri și să ajungi la un echilibru inte-
rior. Finalul săptămânii te găsește mai re-
laxat și mai optimist.

Rac
Încearcă să asculți mai mult decât 

vorbești, în această săptămână. Este 
important să începi să acorzi mai mul-
tă atenție persoanelor din jurul tău, pen-
tru a nu intra în tot felul de confl icte 
care nu-și au rostul. Spre fi nalul săptă-
mânii începi să privești lucrurile cu mai 
multă deschidere. 

Leu
Începi săptămâna cu un plan bi-

ne pus la punct în mine. Astfel, săp-
tămâna aceasta se dovedește a fi  foar-
te productivă. În plus, începi să îți 
dai seama ce îți dorești cu adevărat 
de la viitor și ce trebuie să faci pen-
tru a-ți atinge obiectivele pe plan per-
sonal și profesional.

Fecioară
Săptămâna aceasta se anunță a fi  

plină de oportunități. Începi să privești 
lucrurile cu mai multă deschidere, 
iar acest lucru îți permite să deschizi 
uși care, într-o altă ordine de idei, ți 
s-ar fi  părut mult prea îndepărtate. 
Nu te lăsa descurajat!

Balanță
Săptămâna aceasta este despre lu-

cruri noi. Vrei să scapi de rutină și, 
prin urmare, să descoperi lucruri noi 
despre tine. Pe de altă parte, este po-
sibil să fi i mai sensibil decât în mod 
normal, însă acest lucru nu este nea-
părat ceva rău. Discută deschis despre 
ceea ce simți.

Scorpion
Vrei să faci o mulțime de lucruri, 

însă nu îți ajunge timpul. În această 
săptămână, înveți cât de important 
este să lucrezi în echipă. Astfel, în-
cepi să accepți și alte păreri și, în 
plus, înveți să lucrezi cu critica. Te 
dezvolți mai mult decât îți imaginezi.

Săgetător
Săptămâna aceasta se anunță a fi  

una plină de provocări. Chiar dacă la 
începutul săptămânii simți că lucru-
rile te copleșesc, spre sfârșitul ei înveți 
că nimic nu este prea difi cil și nicio 
problemă nu este prea mare. Te bu-
curi de admirația celor din jur.

Capricorn
Săptămâna aceasta începe cu mul-

tă energie și ambiție. Astfel, până la 
mijlocul săptămânii reușești să duci 
la bun sfârșit toate responsabilitățile 
pe care le ai. Finalul săptămânii te 
găsește extenuat și cu dorința puter-
nică de a te relaxa mai mult.

Vărsător
Nu reușești să găsești înțelesul din 

spatele unor lucruri care s-au întâm-
plat. Astfel, este posibil să apară tot 
felul de frustrări. Încearcă să anali-
zezi cu mai multă atenție lucrurile din 
jurul tău și o să începi să ai o imagi-
ne mai completă despre înțelesul din 
spatele acestora.

Pești
Îți dai seama că ai multe calități de 

lider. Vrei să faci cât mai multe lucruri, 
iar energia ta pozitivă îi determină și 
pe cei din jurul tău să ți se alăture. Ast-
fel, reușești să duci la bun sfârșit un 
proiect foarte important pentru tine.  

Horoscop săptămânal 15 - 21 ianuarie 2021
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

¤ 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 căma-
ră 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.

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 

Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, situat la capătul str. Giuseppe 
Verdi, cart. Iris, zona de case, 82 
m front la drum, la intrare în satul 
Valea Fânaţelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent 
electric, teren compact, preţ 10 
euro/mp. Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (6.14)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare 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 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare 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.

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

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, 
„Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se 

taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul 

redacţiei, str. Republicii nr. 109, Et. 1
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TUIT

spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, zona Flora, cart. Mănăș-
tur, contorizat, C.T., utilată, frigi-
der, aragaz, mobilat, foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, în-
cepând cu data de 11.01.2021. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Închiriez 2 camere decomanda-
te, utilate, mobilate, CT la curte, 
250 euro, str Între Lacuri, nr 23, 
bucătarie, baie, terasă și 1 came-
ră, bucătărie, baie, balcon, terasă 
200 euro la aceeași adresă. Tel 
0773 – 902 783

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi 
la 0758-051260.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0740-694047.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoa-
ne la nr. 0749-892645. (12.14)

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

¤ 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.

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

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

¤ 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.

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (4.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (4.7)

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost în-
că restituite. Tel – 0736 – 138 193

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

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

¤ 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.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricaţie 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 1,9, 
diesel, an 2006, culoare gri, stare 
bună de funcţionare. Preţ 2800 eu-
ro. Informaţii suplimentare la tele-
fon 0744-563594. (12.14)

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (2.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (4.7)

¤ Vând TV color. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0749-892645. (13.14)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 5 și 4 ochiuri, 
în stare bună de funcţionare. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (4.14)

¤ 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 decor, 
preţuri negociabile. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la tele-
fon 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 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (1.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informaţii și detalii la tele-
fon 0744-282885. (2.14)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (2.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (2.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (2.7)

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

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

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (2.7)

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

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ între 10 și 15 
lei/bucata. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-996308.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.14)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: geaman-
tan vechi, stare foarte bună, dimensi-
une 80 x 44 x 24 cm, stare foarte 
bună și fi er de călcat rusesc, model 
vechi, nefolosit. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (13.14)

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc domn în zo-
dia fecioară, berbec, Eu sunt o 
blondă romantică, delicată, fără 
obligaţii. Cei interesaţi sunt rugaţi 
să trimită scrisoare la adresa loc. 
Florești, str. Răzoare 156, Bl. C4, 
ap. 15, jud. Cluj, sau pot fi  sunată 
la telefon 0749-892645. (13.14)

PIERDERI

¤ Societatea Filti cu sediul soci-
al în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlai-
cu, nr. 13, bloc V3, ap. 35, 
C.U.I.: 15948017, 
J12/3365/2003, anunță pierde-
rea certifi catului constatator 
70527, din data de 12.12.2014. 
Declarăm nul certifi catul consta-
tator 70527 din data de 
12.12.2014.
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ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A 
DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire judeţ: CLUJ
Denumire UAT: CUZDRIOARA
Sectoare cadastrale: 73,74

PRIMĂRIA CUZDRIOARA anunţă publicarea 
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele 
nr.73,74, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform 
art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicităţii 
Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările și 
completările ulterioare.

Data de început a afi șării:20.01.2021
Data de sfârșit a afi șării: 20.03.2021

Adresa locului afi șării publice: comuna Cuzdrioara, strada 
M.Eminescu, nr.107A, la SEDIUL PRIMĂRIEI COMUNEI 
CUZDRIOARA.

Cererile de rectifi care ale documentelor tehnice vor putea 
fi  depuse la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI CUZDRIOARA.

Informaţii privind Programul naţional de cadastru și 
carte funciara se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa 
http://www.ancpi.ro/pnccf/

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Viisoara,judetul Cluj, organizeaza 
concurs pentru ocuparea postului de SOFER, gr.I 
(compartiment administrativ), pe o perioada nedeterminata.

Conditii de participare:
- studii profesionale (diploma)
- experienta minim 5 ani.
- carnet conducere pentru categoria : B

Cerinte specifi ce postului:
- executa transporturi cu autoturismul din dotarea 

institutiei.
- intretine si exploateaza corespunzator autovehiculele 

din dotarea primariei.
- Abilitati de lucru in echipa.

Proba scrisa a concursului va avea loc in ziua de 8.02.2021 
intre orele 11,00 – 12,00.

Interviul in data de 9.02.2021 ora 13,00
Proba practica a concursului va avea loc in ziua de 

10.02.2021 ora 12,00.

Dosarele de inscriere se pot depune in termen de 10 
zile lucratoare de la data afi sarii anuntului respectiv pana 
la data de 25.01. 2021 ora 10,00 la sediul primariei comunei 
Viisoara, localitatea Visoara nr. 589, tel. 0264327601.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
- Cerere de inscriere la concurs.
- Copia actului de identitate
- Copia documentelor care atesta nivelul studiilor.
- Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere 

ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil 
cu functia pentru care candideaza.

- Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate 
corespunzatoare.

 BIBLIOGRAFIE
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ,republicat.

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul primariei la 
tel. 0264327601, doamna Blaj Gheorghina – secretar general.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. EMERGENT REAL ESTATE S.A. (STK PROPERTIES 
S.A.), în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare 
Proiect Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr.350/2001 cu 
modifi cările şi completările ulterioare“, în municipiul 
Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr. f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a P.U.Z, poate fi  consultată la sediul S.C. 
EMERGENT REAL ESTATE, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Heltai Gaspar, nr. 29, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, 
între orele 8-14, din data de 11.01.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 29.01.2021, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr.99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail:offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. OZANA S.R.L. prin Ioan Grindean, în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ în condiţiile Legii 
nr. 350/2001 actualizată“, în municipiul Cluj-Napoca, 
Drumul Sfântul Ioan, f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, TRF Consult, pe strada Republicii nr. 81, 
ap. 7, din data de 11.01.2021 între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până în data de 29.01.2021 la A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, 
blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail:offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-13.

CONVOCATOR

Administratorul unic al
Societăţii SPOT PROGRES S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 18 februarie 2021, ora 14,00

Adunarea Generală ORDINARĂ se va desfășura la sediul 
societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. Republicii 
Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 15 
februarie 2021 care este și dată de referinţă, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului unic și descărcarea de gestiune 
a administratorului pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori pentru 
exerciţiul fi nanciar 2020.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situaţiilor 
fi nanciare, a bilanţului contabil și a Contului de profi t și 
pierderi aferent exerciţiului fi nanciar 2020.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2021.

5. Alegerea membrilor comisiei de cenzori pentru un nou 
mandat.

6. Diverse.
7. împuternicirea persoanei pentru efectuarea formalităţilor 

necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACŢIONARILOR

pe data de 18 februarie 2021, ora 14,30

Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ se va desfășura la 
sediul societăţii SPOT PROGRES S.A. din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, la care sunt îndreptăţiţi să participe 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 15 februarie 2021 care este și dată de referinţă, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea majorării capitalului social cu 
suma de 1.339.400,00 lei, de la 133.940,00 lei la 
1.473.340,00 lei prin emisiunea unui număr de 1.810.000 
acţiuni nominative noi, cu valoare nominală de 0.74 lei și 
valoare de emisiune de 0.74 lei, în schimbul aporturilor în 
numerar subscrise și vărsate de acţionari aferent acţiunilor 
oferite spre subscriere acţionarilor, proporţional cu cota de 
capital deţinută la data de referinţă.

2. Discutarea și aprobarea următoarelor detalii privind 
majorarea capitalului social:

Majorarea capitalului social se va desfășura în 2 etape:
- Etapa I – exercitarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii 

existenţi la data de referinţă. Deţinătorii dreptului de preferinţă 
sunt acţionarii persoane fi zice și juridice înregistrate în Registrul 
Acţionarilor ţinut de Societatea SPOT PROGRES S.A. la data de 
referinţă. Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor în numerar 
este de 31 zile calendaristice care începe să curgă din ziua următoare 
datei de publicare în Monitorul Ofi cial al României a hotărârii 
adunării generale extraordinare a acţionarilor de aprobare a 
majorării capitalului social. Aporturile în numerar vor fi  virate într-un 
cont bancar colector deschis pentru prezenta majorare de capital 
social, care va fi  evidenţiat pe formularul de subscriere ce va fi  pus 
la dispoziţia acţionarilor începând cu prima zi a perioadei de 
subscriere și exercitare a dreptului de preferinţă. Se consideră 
subscriere și vărsare valabilă a aporturilor în numerar la majorarea 
capitalului social numai sumele primite și înregistrate în contul 
bancar colector al societăţii în intervalul perioadei de subscriere 
până cel târziu în ultima zi de subscriere inclusiv. În cazul în care 
ultima zi este o zi nelucrătoare ultima zi de subscriere va fi  considerată 
prima zi lucrătoare ulterioară împlinirii termenului. Acţionarii înscriși 
în Registrul Acţionarilor ţinut de Societatea SPOT PROGRES S.A. la 
data de referinţă vor putea subscrie un numar de actiuni proporţional 

cu cota drepturilor de preferinţă, respectiv cota de acţiuni deţinută 
la data respectivă. Pentru fi ecare acţiune deţinută la data de referinţă 
fi ecare acţionar va putea subscrie 10(zece) acţiuni noi cu o valoare 
nominală de 0.74 lei fi ecare. Subscrierea se poate face la sediul 
societăţii în toată perioada de subscriere, de luni până vineri, între 
orele 09,00 – 17,00, iar vărsarea contravalorii acţiunilor subscrise 
se va face în contul bancar colector al societăţii evidenţiat pe 
formularul de subscriere cu specifi caţia expresă “subscriere majorare 
capital social conform AGEA din zz.ll.2021 – nume titular”. Subscrierea 
va fi  luată în considerare numai după ce suma subscrisă și vărsată 
a intrat efectiv și a fost evidenţiată ca atare în contul bancar colector. 
Subscrierea valabil efectuată este irevocabilă. Nu se pot subscrie 
un număr de acţiuni mai mare decât cel care revine fi ecărui acţionar 
în baza drepturilor de preferinţă deţinute la data de înregistrare. 
Plăţile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi  restituite 
subscriitorilor în cazul în care au fost furnizate sufi ciente detalii 
pentru a permite efectuarea unui transfer bancar în acest sens. În 
caz contrar, sumele disponibile vor fi  virate de societate în contul 
bancar indicat de titular în baza unei cereri scrise și înregistrate la 
societate. Acţiunile rămase nesubscrise și actiunile subscrise 
neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre subscriere și 
vărsare în etapa a II-a.

- Etapa a II-a – acţiunile rămase nesubscrise și acţiunile subscrise 
neconform procedurii de mai sus vor fi  oferite spre subscriere și 
vărsare acţionarilor care și-au exercitat integral dreptul de preferinţă 
în etapa I, respectiv acţionarilor care au subscris și vărsat 
contravaloarea tuturor acţiunilor care li se cuveneau în baza 
exercitării dreptului de preferinţă, proporţional cu cota deţinută 
la data de referinţă. Perioada de subscriere și vărsare a aporturilor 
în numerar în etapa a II-a este de 5 zile calendaristice începând 
cu prima zi lucrătoare ce urmează după încheierea etapei I de 
subscriere și vărsare. Subscrierea se va face prin aplicarea metodei 
“primul venit, primul servit” până la epuizarea acţiunilor rămase 
nesubscrise, iar vărsarea contravalorii acestora va fi  efectuată 
până cel mai tarziu în ultima zi a etapei a II-a. Modalitatea de 
subscriere și vărsare a contravalorii acţiunilor subscrise se va face 
similar cu procedura descrisă pentru etapa I. Acţiunile rămase 
nesubscrise la sfârșitul etapei a II-a și acţiunile subscrise neconform 
procedurii de mai sus vor fi  anulate.

3. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la constatarea rezultatelor 
subscrierii și a vărsăminelor efectuate, aprobarea defi nitivă 
a majorării capitalului social, ulterior perioadei de exercitare 
a dreptului de preferinţă și a fi nalizării celor două etape ale 
majorării precum și delegarea de competenţă către 
administratorul unic cu privire la efectuarea modifi cărilor 
actelor constitutive ale societăţii în mod corespunzător.

4. Discutarea și aprobarea delegării de competenţă către 
administratorul unic cu privire la aprobarea și semnarea 
actului constitutiv astfel actualizat.

5. Diverse.
6. Împuternicirea administratorului unic pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul 
de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi 
a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107.

În cazul în care pe data de 18 februarie 2021, ora 14,00 
pentru AGOA, respectiv ora 14,30 pentru AGEA, nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunările generale 
se vor desfășura pe data de 19 februarie 2021, în același 
loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic OMEGA EXPRES S.R.L.
prin Benche Narcis-Horaţiu

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

DAVID ALEXANDRU cu domiciliul în loc. Apahida, jud. 
Cluj anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„CONSTRUIRE 6 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE, 
ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI 
ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“, propus a fi  realizat în judeţul 
Cluj, Apahida, str. Noua nr. 29-31.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B și la sediul proiectantului 
Cluj-Napoca, str. Măceșului nr. 19C, în zilele de luni-vineri 
între orele 9.00-13.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor în zilele 
luni – vineri între orele 9.00-13.00.
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Murray, pozitiv 
la testele COVID-19
Tenismanul britanic Andy 
Murray, fost lider mondial, a fost 
testat pozitiv la Covid-19, potrivit 
informaţiilor publicate joi de pre-
sa britanică, fapt care ar pune 
sub semnul întrebării participa-
rea sa la turneul Australian 
Open, primul de Mare Șlem, ca-
re începe pe 8 februarie.
Scoţianul, de cinci ori fi nalist la 
Melbourne, ar trebui să ajungă 
în Australia cu unul dintre zbo-
rurile charter puse la dispoziţie 
de organizatorii turneului, dar 
Murray a intrat în carantină la 
domiciliul său.
Campionul olimpic din 2012 nu 
are simptome grave și speră să 
poată călători ulterior în Australia.
Jucătorii care participă la primul 
turneu de Mare Șlem al anului 
vor trebui să petreacă 14 zile în 
carantină înaintea competiţiei, 
amânată pentru perioada 8-21 
februarie. Participanţii nu vor 
putea intra în Australia decât 
„cu un test negativ la Covid-19 
efectuat înaintea plecării sau cu 
o autorizaţie de călătorie, în ca-
zul în care au avut Covid-19 și 
s-au vindecat, însă la discreţia 
autorităţilor australiene”, au 
precizat organizatorii.

Iancu, transferat 
de Ahmat Groznîi
FC Viitorul Constanţa și echipa 
cecenă Ahmat Groznîi au ajuns 
la un acord pentru transferul ju-
cătorului Gabriel Iancu la forma-
ţia din prima ligă a Rusiei, potri-
vit site-ului clubului din Liga I.
Iancu a semnat pe trei ani și ju-
mătate cu Ahmat, anunţă clu-
bul cecen.
Produs al Academiei Gheorghe 
Hagi, Gabriel Iancu revenise în 
vara anului 2019 la echipa pa-
tronată de Gheorghe Hagi, iar 
în sezonul 2019-2020 a devenit 
golgheterul Ligii I, cu 18 goluri. 
Evoluţiile foarte bune de la FC 
Viitorul l-au propulsat și la echi-
pa naţională a României, pen-
tru care a evoluat în toamnă în 
Liga Naţiunilor și în barajul 
pentru EURO 2020.
În acest sezon a evoluat în zece 
partide pentru FC Viitorul, 9 în 
Liga I și 1 în Cupa României, și 
a marcat 4 goluri.
Mijlocașul ofensiv a mai evoluat 
în cariera sa la Steaua București, 
FC Voluntari și Dunărea Călărași. 
Iancu nu este la prima experien-
ţă în străinătate, unde a mai 
evoluat pentru turcii de la 
Karabukspor și pentru polonezii 
de la Termalica Nieciecza.

Bumbescu, amendat 
1.000 de lei
Fostul component al echipei 
Stelei care câștiga Cupa 
Campionilor Europeni în 1986, 
Adrian Bumbescu, a fost sancţio-
nat cu avertisment și 1.000 de 
lei penalitate sportivă de Comisia 
de Disciplină a FRF pentru „pre-
judicierea imaginii fotbalului”.
Secretarul general al FRF, Radu 
Vișan, a sesizat Comisia de 
Disciplină în urma unei declara-
ţii făcute în presă de fostul fot-
balist la sfârșitul anului trecut. 
Adrian Bumbescu afi rmase că 
în cadrul Federaţiei Române de 
Fotbal nu se afl ă oameni de 
fotbal, „ci numai ciudaţi”.
Bumbescu este în prezent an-
trenor principal al grupei de ju-
niori 2001 din cadrul CSA 
Steaua, grupare care activează 
la nivel de seniori în Liga a III-a.

Pe scurt

CFR Cluj este foarte 

aproape de marea lovitură 

a iernii. Edi Iordănescu 

s-a înţeles cu un mijlocaş 

important din Liga 1.

Edi Iordănescu l-a convins pe 

Diego Fabbrini să vină la CFR 

Cluj şi mutarea ar putea fi  ofi ci-

alizată în doar câteva zile, con-

form Prosport.ro. Fabbrini este 

neplătit de mai multe luni de Di-

namo şi are un memoriu depus 

pentru a deveni jucător liber de 

contract. Sud-americanul va sem-

na cu echipa clujeană imediat 

după ce îşi va rezolva situaţia de 

trupa din Capitală.

Antrenorul lui CFR Cluj a 

dat de înţeles miercuri, la con-

ferinţa de presă, că îşi doreş-

te un jucător ofensiv, mai exact 

un mijlocaş de creaţie, exact 

ceea ce Fabbrini este la mo-

mentul de faţă.

„Mi-aş dori 1-2 doi jucători, 

probabil un fotbalist ofensiv 

ne-ar trebui cel mai mult. Un 

mijlocaş de creaţie ne-ar prin-

de foarte bine. Suntem în că-

utări şi mi-aş dori să rezolvăm 

cât mai repede. Probabil că în 

următoarea săptămână vom 

şti cine pleacă. E această pro-

blemă cu pandemia şi în fi e-

care zi putem avea 3-4 cazuri. 

Nu vreau nici un lot foarte ma-

re şi jucătorii să stea în tribu-

ne, dar trebuie să fi m şi aco-

periţi în orice moment”, a de-

clarat Iordănescu.

Fabbrini a ajuns în Româ-

nia la FC Botoşani, iar Dina-

mo l-a luat după o perioada 

scurtă în care a jucat la CS-

KA Sofi a. Italianul a fost ti-

tular în ultima parte a anu-

lui trecut la Dinamo şi a bi-

fat 15 partide şi două goluri 

pentru echipa din „Ştefan cel 

Mare”. Palermo, Watford, 

Udinese şi Middlesbrough 

sunt echipele cele mai im-

portante din cariera jucăto-

rului de 30 de ani.

Primul transfer pentru CFR Cluj. 
Fabbrini vine în Gruia.

Antrenorul echipei Sepsi 

OSK Sfântu Gheorghe, Leo 

Grozavu, a fost suspendat 

de Comisia de Disciplină 

din cadrul Federaţiei 

Române de Fotbal (FRF), 

în şedinţa sa de miercuri, 

pentru două meciuri, 

în urma eliminării 

de la meciul cu FCSB 

(1-1), din ultima etapă 

a turului Ligii I. Totodată, 

tehnicianul a fost amen-

dat cu 320 de lei.

Clubul Sepsi OSK a primit 

avertisment şi a fost amendat 

cu 3.000 de lei pentru încăl-

carea regulamentului media 

la meciul cu FCSB.

Fotbalistul Boubacar Fofa-

na, tot de la Sepsi OSK, a fost 

suspendat o etapă şi a primit 

o amendă de 740 de lei în ur-

ma cartonaşului roşu văzut la 

meciul cu Universitatea Cra-

iova (0-0), de marţi, din eta-

pa a 16-a a Ligii I.

Fofana şi Grozavu vor fi  

astfel suspendaţi pentru me-

ciul dintre Sepsi Sf. Gheor-

ghe şi CFR Cluj, meci pro-

gramat duminică, de la ora 

19:00 în Liga 1.

Duelul de la Sf. Gheorghe 

se va disputa pe o tempera-

tură de -10 grade Celsius, con-

form previziunilor meteo.

Covăsnenii sunt în mare 

formă în acest sezon şi au 

acumulat 28 de puncte în 

16 meciuri disputate, fiind 

echipa cu a doua cea mai 

bună ofensivă din Liga 1. 

La Sepsi evoluează Nouvi-

er, Golofca, Jesus Fernan-

dez şi Claudiu Petrila, toţi 

fiind jucători care au evolu-

at la CFR Cluj.

Fofana şi Grozavu, 
suspendaţi la meciul 
cu CFR Cluj

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Goga, 36 de ani, a decis să 

se retragă din fotbal şi cel 

mai probabil va ocupa un 

loc în cadrul Universităţii 

Cluj. Atacantul este şi la 

ora actuală cel mai scump 

fotbalist vândut de „stu-

denţi” după ce a fost achi-

ziţionat cu 1,5 milioane 

de euro de Poli Timişoara.

Atacantul care se confun-

dă cu Universitatea Cluj a 

debutat la echipa în „alb şi 

negru” în 2003 şi a prins 5 

ani consecutivi până în 2008, 

atunci când echipa de pe ma-

lul Someşului a trecut prin 

mari probleme fi nanciare.

Timişoara, Rapid, Mureş 
şi străinătate

Goga a fost unul dintre fot-

baliştii model pentru tineri ro-

mâni, fi ind cunoscut ca un tip 

liniştit, modest şi care şi-a vă-

zut de activitatea sportivă. 

„Zeus” a fost dorit de-a lun-

gul anilor de Steaua şi Dina-

mo, dar i-a refuzat pe condu-

cătorii din Capitală.

De altfel, Goga şi-a moti-

vat alegerile în cadrul unei in-

tervenţii: „N-aş spune frică, 

teamă, ci am preferat mereu 

oraşele şi viaţa liniştite. Pe sti-

lul meu. Timişoara şi Cluj Na-

poca sunt oraşe pe gustul 

meu”, a spus Goga într-un in-

terviu acordat în trecut.

Totuşi, viaţa de fotbalist l-a 

dus în cele din urmă pe Goga 

în Bucureşti. Nu Steaua şi nici 

Dinamo, ci Rapid. Atacantul 

nu s-a adaptat în Giuleşti şi a 

plecat rapid în străinătate. Hapo-

el Ramat Gan şi Dinamo Tbili-

sii au fost echipele la care a 

evoluat Goga în afara ţării. În 

2014, Goga s-a întors în ţară la 

ASA Târgu Mureş pentru un 

singur sezon, fi ind la un pas 

de titlu cu formaţia mureşea-

nă. Goga a mai evoluat un an 

pentru Poli Timişoara.

Ultimul dans...
Goga s-a întors la Univer-

sitatea Cluj în 2016, într-un 

moment în care „studenţii” 

se afl au în Liga a 4-a.

Goga, Abrudean şi Giurgiu 

au fost legendele care au pornit 

noul proiect al Universităţii Cluj. 

Visul lui Goga a fost o promo-

vare în Liga 1, dar totul avea să 

se spulbere la barajul cu FC Her-

mannstadt, într-un sezon în ca-

re veteranul lui „U” a tras echi-

pa după el tot sezonul.

Dorin Goga şi-a consolidat lo-

cul în istoria Universităţii Cluj cu 

11 sezoane bifate, 230 meciuri şi 

113 goluri înscrise. E drept, me-

dia de goluri a crescut datorită 

reuşitelor din Liga a 3-a şi a 4-a, 

dar cu toate astea Goga rămâne 

o legendă pentru acest oraș.

Dorin Goga a renunţat la cariera 
de fotbalist! Ultima legendă 
a lui „U” a agăţat ghetele în cui.
Dorin Goga s-a retras din activitatea de fotbalist la 36 de ani, fiind ultimul nume 
important din istoria Universităţii Cluj

Dorin Goga şi-a anunţat retragerea din cariera de fotbalist
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