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David Guetta, cel mai bun 
DJ din lume în 2021

12 copii infectați cu COVID 
sunt internați la Pediatrie

Spitalul Regional Cluj 
primeşte 300 mil. euro

UNTOLD 2021 a avut cel mai bun line-up din Europa în 
acest an. 5 DJ din top 10 cei mai buni DJ ai lumii au fost 
prezenți la ediția din acest an a festivalului. Pagina 7

10 copii infectați cu COVID-19 sunt internați pe secții 
la Spitalul de Copii din Cluj și doi sunt internați la ATI. 
Sute de minori din județul Cluj sunt bolnavi. Pagina 5

Contractul de finanţare dintre Banca Europeană 
de Investiţii și România este în valoare de 305 mil. euro 
şi vizează construirea Spitalului Regional Cluj. Pagina 3

Operă de 6 milioane de euro 

Certificatul Verde ar putea deveni obligatoriu 
pentru mersul la magazin sau mall
Florin Cîțu a declarat că la Guvern se ia în calcul introducerea Certificatului Verde pentru toate activitățile 
economice, inclusiv pentru mersul la magazin sau mall.  Pagina 4

Tabloul unui 

absolvent Universităţii 

de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca 

a fost vândut 

cu 6 milioane 

de euro la 

Hong Kong.  Pagina 6
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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

70/110C
Înnorat

50/150C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

8°/10° Înnorat

7°/11° Înnorat

7°/10° Înnorat

7°/12° Înnorat

10°/14° Înnorat

8°/15° Variabil

4°/12° Soare

8°/15° Variabil
7°/10° Înnorat

4°/6° Înnorat

6°/7° Înnorat

5°/7° Înnorat

8°/12° Variabil

5°/9° Înnorat

5°/10° Variabil

5°/11° Variabil
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Patrick a fost diagnosticat 

cu cancer încă înainte de a 

împlini un an şi are nevoie 

de tratament în străinătate 

pentru a se face sănătos.

Patrick este un băieţel ca-

re înainte să implinească vâr-

sta de un an, a fost diagnos-

ticat cu o boală cruntă, şi anu-

me cancerul. Cei care vor să 

îl ajute, pot licita obiecte pe 

grupul de Facebook „Să-l aju-

tăm pe Patrick!”, banii ur-

mând să ajungă în contul co-

pilului pentru tratament.

Patrick este baieţelul în 

ochii căruia vezi marea. Sunt 

de-un albastru atât de senin 

încât te liniştesc şi te fac să 

zâmbeşti. Dacă nu îl ajutăm, 

el nu va mai putea vedea ma-

rea, cel puţin nu cu ambii 

ochişori, pentru că la mai pu-

ţin de 1 an a fost diagnosti-

cat cu retinoblastom, un tip 

de cancer care apare în reti-

nă. Ochiul drept îi este afec-

tat în proporţie de 50%. Pro-

blema însă nu e doar vederea 

ci şi faptul că e o tumoare ma-

lignă care se poate răspândi 

dacă nu se intervine cât mai 

repede cu putinţă.

Ioana si Cristi, parinţii lui 

Patrick, sunt din Cluj-Napoca, 

de profesie economişti. Cei doi 

s-au cunoscut la locul de mun-

că şi au fost binecuvântaţi cu 

doi băieţi: Raul, în vârstă de 6 

ani şi jumătate şi Patrick, ca-

re în 30 septembrie va împli-

ni un anişor. Niciun părinte 

nu este pregătit să afl e că co-

pilul lui nu va mai putea ve-

dea cum trebuie. Însă atunci 

când se întâmplă, părintele 

luptă până în pânzele albe.

Ioana si Cristi au inceput 
lupta si au nevoie 
de ajutorul nostru!

În prezent se afl ă cu Pa-

trick în Italia, pentru investi-

gaţii mai complexe şi pentru 

o procedură cu laser.

Nu vorbesc italiana şi stau 

la hotel în oraşul Siena, unde 

se afl ă clinica Doris Ocular On-

cology. Nu cunosc pe nimeni 

în Italia şi au nevoie de sprijin!

Momentan nu se ştiu cu 

precizie costurile tratamente-

lor însă rudele şi prietenii fa-

miliei Pop ne cer ajutorul. Pă-

rinţii au nevoie de sprijin atât 

din Siena, cât şi din Romania.

Unde poţi să donezi bani?

Familia a pus la dispozi-

ţie două conturi pentru do-

naţii, dar şi unul de Revolut 

pentru cei care doresc să 

transfere bani de pe telefo-

nul mobil Euro : RO87RNCB0 

3180 010013 90011

Cod BIC/ SWIFT: RNCBRO-

BU (POP CRISTIAN)

LEI: RO61RZBR000006 

0013688614 (POP IOANA)

Revolut: 0799304043

Patrick, un copil de 1 an, are nevoie de ajutorul clujenilor

Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Energie 

(ANRE) a amendat patru 

furnizori de gaze cu suma 

de 2,7 milioane de lei 

pentru intenţia acestora 

de a majora tarifele în 

timpul derulării contrac-

telor cu preţ fi x.

Ca urmare a plângerilor cli-

enţilor fi nali referitoare la no-

tifi cările primite de la furnizori 

în legătură cu intenţia de creş-

tere a preţului gazelor natura-

le, ANRE a demarat acţiuni de 

control pentru a verifi ca mo-

dul în care au fost respectate 

obligaţiile legale referitoare la 

elaborarea şi publicarea oferte-

lor-tip de furnizare a gazelor 

naturale; preluarea corectă a 

informaţiilor din ofertele-tip de 

furnizare a gazelor naturale în 

contractele de furnizare înche-

iate ca urmare a acceptării de 

către clienţii fi nali a ofertelor 

respective; notifi carea clientu-

lui fi nal a intenţiei de modifi -

care şi/sau completare a con-

diţiilor/clauzelor contractuale, 

precum şi a majorării preţului/

tarifului practicat; furnizarea 

de informaţii transparente cli-

enţilor fi nali.

În urma fi nalizării acţiuni-

lor de control, s-au constatat 

încălcări ale dispoziţiilor lega-

le, iar pentru faptele săvârşi-

te, furnizorii de gaze naturale 

au fost sancţionaţi cu amenzi 

contravenţionale în valoare to-

tală de 2,69 milioane de lei.

Astfel, Engie România, 

E.ON Energie România şi Re-

start Energy One au primit 

amenzi de 800.000 de lei fi e-

care, iar Premier Energy, de 

200.000 de lei.

Totodată, ANRE a dispus 

acestor furnizori să notifi ce tu-

turor clienţilor fi nali care au ac-

ceptat oferte comerciale cu preţ 

fi x menţinerea preţului gazelor 

naturale la care s-au obligat 

prin ofertă, pe toată durata a-

cesteia, şi, după caz, modifi ca-

rea contractelor de furnizare a 

gazelor naturale în acord cu 

oferta comercială cu preţ fi x.

Amenzi de câte 30.000 de 

lei au încasat și Nova Power 

and Gas, dar și Enel Energie 

și Enel Energie Muntenia.

Furnizorii de gaz, 
amendaţi pentru scumpiri
Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a amendat 
patru furnizori de gaze cu suma de 2,7 milioane de lei

15 octombrie

1922:  La Alba Iulia, are loc 
încoronarea Regelui 
Ferdinand I al României și a 
Reginei Maria a României.

2001: A apărut, la București, 
primul număr al cotidianului 
„Realitatea românească”.

16 octombrie

1993:  România a devenit 
membru cu drepturi depline 
în mișcarea francofonă.

2012:  Doi români au furat, în do-
uă minute, 7 tablouri (picturi în 
ulei și acuarele) de la muzeul 
Kunsthal din Roterdam în valoare 
estimată de 18 milioane de euro; 
pânzele erau semnate de Picasso, 
Matisse, Monet și Gauguin.

17 octombrie

1905: Proclamația din oc-
tombrie emisă de Țarul 
Nicolae al II-lea al Rusiei.
1912: Bulgaria, Grecia și 
Serbia declară război 
Imperiului Otoman în Primul 
Război Balcanic.
1931: Al Capone a fost con-
damnat pentru evaziune fis-
cală și închis pentru 11 ani.

1979: Maica Tereza 
primește Premiul Nobel 
pentru Pace datorită 
acțiunilor de sprijinire a să-
racilor din Calcutta, India.

1989: Un violent cutremur de 
7.1 pe scara Richter lovește 
San Francisco.
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În cadrul proiectului 

Someş Delivery, 

localnicii, împreună 

cu autorităţile şi cu speci-

aliştii, vor căuta soluţii 

şi vor identifi ca oportuni-

tăţi în campania 

„SomeşulĂCuloar 

Verde-Albastru”.

În perioada 14-9 noiem-

brie au loc ateliere de reci-

clare, tururi ghidate fizice 

şi virtuale, spectacole pen-

tru copii, dezbateri, grupuri 

de lucru, conferinţe şi va fi 

lansată o gazetă despre râ-

ul Someş.

Zona industrială 
a oraşului, 
vizată de proiect

„De data aceasta, Someş 

Delivery îi invită pe clujeni să 

descopere zona industrială a 

oraşului, loc în care rareori 

mergem să evadăm, să des-

coperim sau să ne relaxăm, 

mai ales dacă nu locuim în 

apropiere”, transmit organi-

zatorii.

Ei mai precizează că sco-

pul campaniei iniţiate de So-

meş Delivery e să găsească 

soluţii, împreună cu speci-

aliştii, autorităţile şi cu ce-

tăţenii astfel încât Someşul 

să devină un culoar verde 

albastru pe zeci de kilome-

tri, cu spaţii verzi pe râu, 

apă curată, piste de bicicle-

te, alei pietonale şi arii na-

turale protejate.

Din cauza situaţiei pande-

mice, multe activităţi vor avea 

loc online, dar există şi acţi-

uni care vor fi  organizate în 

format fi zic, cu număr restrâns 

de participanţi.

Acţiunile din cadrul ediţi-

ei „Someş Delivery 2021 I Cluj 

I Someşul, Culoar Verde-Al-

bastru” au început cu primul 

eveniment, şi anume lansarea 

gazetei Someş Express.

Evenimente 
dedicate copiilor

Duminică, 17 octombrie, vor 

avea loc două evenimente on-

line pentru copii: spectacolul 

„Muzeul ultimului PET” şi un 

atelier de reciclare. Artiştii Aso-

ciaţiei Art Mirror îşi propun să-i 

înveţe pe copii şi pe adulţi cum 

pot să dea o nouă viaţă hârtii-

lor pe care în mod normal le-am 

arunca, iar spectacolul e o po-

veste captivantă despre dorin-

ţa de a proteja mediului.

Someș Delivery ajunge în zona industrială a Clujului
Clujenii sunt invitați, timp de o lună, la activități online și offline care să îi aducă mai aproape de râul Someş

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Guvernul a aprobat, joi, 

un memorandum privind 

negocierea contractului 

de fi nanţare cu Banca 

Europeană de Investiţii 

(BEI) pentru realizarea 

Spitalului Regional 

de Urgenţă Cluj, a anunţat 

prim-ministrul Florin Cîţu.

Realizarea spitalelor regio-

nale din Cluj-Napoca, Iaşi şi 

Craiova a fost demarată de 

Ministerul Sănătăţii şi va fi  fi -

nanţată din fonduri europene 

nerambursabile. Costul total 

estimat al acestor investiţii es-

te de aproximativ 1,6 miliar-

de de euro.

Spitalul Regional 
din Iaşi, primul fi nanţat

În primăvara acestui an 

a fost semnat contractul de 

finanţare pentru primul spi-

tal regional din ţară, şi anu-

me Spitalul Regional de Ur-

genţă Iaşi.

Ministerul Sănătăţii va co-

ordona construcţia Spitalu-

lui Regional de Urgenţă Iaşi 

pe o perioadă de aproxima-

tiv 7 ani, iar data limită de 

tragere a sumelor împrumu-

tului este de 84 luni de la 

data semnării contractului de 

fi nanţare. Conform documen-

taţiei tehnico-economice, cos-

tul total net al acestui proiect 

este de 420,9 milioane EUR, 

din care aproximativ 60% va 

fi  fi nanţat prin împrumutul 

ce urmează a fi  contractat 

cu Banca Europeană de In-

vestiţii, iar restul de 40% de 

la bugetul de stat şi din fon-

duri nerambursabile.

„Fundaţie turnată”, 
până în 2024

Vlad Voiculescu, ministrul 

Sănătăţii de la acea vreme, 

promitea în primăvara aces-

tui an că, până în 2024, cele 

trei spitale regionale – de la 

Cluj, Iaşi şi Craiova – vor avea 

fundaţiile turnate. De aseme-

nea, el a spus că trebuie con-

struite spitale şi la Bucureşti, 

Timişoara şi Braşov. El a mai 

afi rmat şi că Spitalul Judeţean 

din Cluj este „o ruşine”.

„Până în 2024 vom avea 

fundaţiile – pot să promit – 

cele trei spitale regionale, şi 

nu numai fundaţiile. La Cra-

iova, la Iaşi şi la Cluj şi pe 

lângă asta trebuie să înce-

pem spitale în Bucureşti, 

trebuie să începem spitale 

la Timişoara, la Braşov, la 

Sibiu. Sunt locuri în care in-

frastructura spitalicească es-

te pur şi simplu o ruşine. 

Dacă vă uitaţi la un oraş 

precum Clujul, e o ruşine 

Spitalul Judeţean de acolo, 

Braşov – e criminal ce se în-

tâmplă acolo. Deci lucruri-

le astea trebuie să funcţio-

neze”, a declarat fostul mi-

nistru al Sănătăţii.

Vlad Voiculescu a preci-

zat că în anul 2016 a lucrat 

la semnarea acordurilor cu 

Banca Europeană de Inves-

tiţii pentru atragerea de fon-

duri în vederea pregătirii stu-

diilor de fezabilitate.

„În momentul acesta 

avem studiile de fezabilita-

te pentru cele trei spitale re-

gionale: Iaşi, Cluj şi Craio-

va. E un lucru care ar fi tre-

buit, conform contactului, 

să se întâmple până la sfâr-

şitul anului 2017. Din păca-

te, ceea ce trebuia să se în-

tâmple într-un an s-a întâm-

plat în patru ani. De aseme-

nea, ministrul Tătaru a por-

nit la sfârşitul anului 2019 

o licitaţie pentru proiectul 

tehnic. Din păcate, nu a fost 

finalizată şi asta este ceea 

ce trebuie să fac eu acum şi 

grăbesc lucrurile astea îm-

preună cu echipa mea”, a 

adăugat Voiculescu.

La începutul acestui an, 

Bogdan Pivariu, primarul co-

munei Floreşti, s-a întrunit 

într-o şedinţă de lucru cu de-

legaţia Băncii Europene de 

Investiţii şi cu cea a Minis-

terului Sănătăţii pe tema Spi-

talului Regional de Urgenţă, 

în vederea demarării fazei 

de proiectare, iar ulterior, 

cea de construcţie.

Finanţare pentru 
Spitalul Regional Cluj

Astfel, a venit şi rândul Spi-

talului Regional de Urgenă 

Cluj să primească fi nanţare, 

aceasta fi ind în valoare de 305 

milioane de euro, sumă pri-

mită de la Banca Europeană 

de Investiţii, odată cu semna-

rea contractului.

Spitalul va fi  construit pe 

şapte niveluri – subsol, par-

ter şi cinci etaje şi va deservi 

regiunea de nord-vest a ţării. 

Unitatea va avea 849 de pa-

turi, 19 săli de operaţie şi va 

dispune de o tehnologie avan-

sată, astfel încât să fi e asigu-

rate servicii medicale de ur-

genţă la cele mai înalte stan-

darde, precum şi un act me-

dical de calitate superioară.

De asemenea, investiţia 

prevede că spitalul va benefi -

cia de un heliport şi va avea 

1.396 locuri de parcare.

Terenul, preluat de CJ 
şi predat 
Ministerului Sănătăţii

Terenul pe care va fi  con-

struit spitalul a fost preluat 

de către Consiliul Judeţean 

Cluj prin Hotărâre de Guvern 

în anul 2012.

„Forul judeţean a mutat 

de pe amplasament un de-

pozit de muniţie, a demolat 

clădirile existente pe teren, 

a întocmit toate documen-

taţiile juridice şi de urba-

nism necesare, astfel încât 

terenul a devenit liber de o-

rice sarcină. Totodată, ad-

ministraţia judeţeană a asu-

mat şi suportat inclusiv chel-

tuielile necesare realizării 

infrastructurii primare, re-

spectiv realizarea de bran-

şamente şi racorduri la re-

ţelele de utilităţi. În plus, 

Consiliul Judeţean s-a asi-

gurat de cuprinderea, în ca-

drul Proiectului Centurii Me-

tropolitane clujene a minim 

două căi rutiere de acces 

spre amplasament, una din 

DN1 şi alta pe latura de est”, 

arată reprezentanţii Consi-

liului Judeţean Cluj.

În luna noiembrie a anu-

lui 2017, Consiliul Judeţean 

Cluj a predat terenul Ministe-

rului Sănătăţii în vederea so-

licitării şi obţinerii de către 

România, prin intermediul Gu-

vernului, fi nanţarea europea-

nă necesară.

Comisia Europeană a 

aprobat o investiţie în va-

loare de 47 de milioane de 

euro, din Fondul European 

de Dezvoltare Regională, 

pentru construirea şi dota-

rea Spitalului Regional de 

Urgenţă de la Cluj.

Spitalul, la 10 km 
de Cluj-Napoca

Spitalul va fi  construit în 

zona Floreşti, strada Avram I-

ancu, la 10 km de centrul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, iar în 

cadrul unităţii se vor desfăşu-

ra şi activităţi didactice, prin 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu”.

Unitatea medicală va avea o 

suprafaţă totală de 151.000 mp, 

cu o suprafaţă utilă de 70.000 

mp, iar amprenta la sol va fi  de 

28.800 mp. De asemenea, va 

avea 1.396 locuri de parcare, la 

sol şi în subsol, o staţie de au-

tobuz, iar în parcare vor fi  am-

plasate 10 staţii de încărcare 

pentru maşinile electrice.

Spitalul Regional de Urgen-

ţă Cluj ar urma să deserveas-

că absolut toată patologia. Din 

cele 849 de paturi plănuite, 

744 vor fi  destinate pentru 

spitalizare acuţi, 105 paturi 

pentru situaţii şi structuri cri-

tice, iar 60 paturi merg în U-

nitatea de Primiri Urgenţe. Vor 

fi  70 de cabinete pentru am-

bulatoriu, 15 cabinete şi 12 

paturi spitalizare de zi pentru 

specialităţile chirurgicale.

Se estimează că Spitalul 

Regional de Urgenţă va fi  func-

ţional în anul 2027.

Spitalul Regional Cluj primeşte 300 mil. euro 
de la Banca Europeană de Investiţii
Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii este în valoare 
de 305 milioane de euro şi vizează construirea Spitalului Regional Cluj

Finanţare de peste 300 de milioane de euro pentru Spitalul Regional Cluj

FLORIN CÎȚU | prim-ministrul României

 „Avem nevoie 
de spitale şi ele 
trebuie construite. 
Am aprobat un 
memorandum 
privind negocierea 
contractului 
de fi nanţare dintre 
România şi Banca 
Europeană de Investiţii 
(BEI). La semnarea 
acestuia şi acord de 
împuternicire - desemnarea ministrului 
Finanţelor. Contractul de fi nanţare este în valoare 
de 305 milioane euro şi are în vedere susţinerea 
obiectivului de investiţii Spitalul regional 
de Urgenţă Cluj“
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Inspectoratul Şcolar 

Judeţean a anunţat câte 

cadre didactice s-au 

înscris la concursul de 

vineri, 15 octombrie 2021, 

pentru ocuparea posturi-

lor de directori 

şi directori adjuncţi.

În judeţul Cluj, pentru 

ocuparea celor 293 de func-

ţii vacante de director şi di-

rector adjunct (214 funcţii 

vacante de director, 79 func-

ţii vacante de director ad-

junct) s-au înscris 315 cadre 

didactice, însă doi candidaţi 

nu au trecut de prima pro-

bă, cea a dosarului.

În vederea susţinerii pro-

bei scrise accesul candidaţi-

lor în sălile de concurs mo-

nitorizate audio-video este 

permis în intervalul orar 

9:00-9:30. Proba scrisă se 

desfăşoară începând cu ora 

10:00 şi are o durată de ma-

ximum 120 de minute. În 

structura probei scrise, cir-

ca 60% dintre itemi vor vi-

za capacităţile cognitive şi 

de leadership, circa 20% 

competenţele de manage-

ment, iar restul itemilor vi-

zează reglementările legale 

din bibliografi a de concurs.

Ulterior fi nalizării testului 

standardizat din cadrul pro-

bei scrise, candidaţii rămân 

în sala în care au susţinut pro-

ba scrisă, în vederea partici-

pării la etapa de evaluare a 

lucrărilor scrise.

Candidaţii care au obţi-

nut minimum nota 7 ( şap-

te) la proba scrisă din ca-

drul concursului pentru ocu-

parea funcţiilor de director 

şi director adjunct vor sus-

ţine proba de interviu în 

perioada 15 noiembrie -8 

decembrie 2021, conform 

unui grafic stabilit de către 

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj.

Afişarea listei cu rezul-

tatele candidaţilor, ca ur-

mare a desfăşurării probei 

scrise, precum şi a rezulta-

telor din cadrul probei de 

interviu, respectiv a rezul-

tatelor finale se va realiza 

prin anonimizarea datelor 

cu caracter personal, în ba-

za codului unic comunicat 

fiecărui candidat. Măsura 

este în acord cu prevederi-

le art. 5 şi ale art. 6 din 

„Regulamentul UE 2016/679 

privind protecţia persoane-

lor fizice în ceea ce priveş-

te prelucrarea datelor cu ca-

racter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Direc-

tivei 95/46/CE (Regulamen-

tul general privind protec-

ţia datelor – RGPD)”, pre-

cum şi cu solicitarea Auto-

rităţii Naţionale de Supra-

veghere a Prelucrării Date-

lor cu Caracter Personal.

„Bătaie” şi nu prea pe locurile 
de director în județul Cluj

Bogdan Pivariu 

a demonstrat o dată 

în plus că este interesat 

în primul rând de viitorul 

comunei Floreşti, 

cea pe care o conduce, 

indiferent de partid.

Consilierii Locali din Flo-

reşti s-au întâlnit joi în cadrul 

unei şedinţe de Consiliu Lo-

cal online care a mers într-o 

direcţie pe care Bogdan Piva-

riu nu şi-o doreşte. Primarul 

a fost atacat în repetate rân-

duri de consilierii Dan Dehe-

neş şi Marius Todoran, cei ca-

re erau nemulţumiţi că şedin-

ţa CL a fost anunţat cu doar 

24 de ore înainte.

După minute bune în care 

şedinta CL a fost mai mult o 

„răfuială” între membri, Pi-

variu a luat cuvântul şi a ce-

rut mai mult calm din partea 

celor afl aţi în şedinţă.

„Aş vrea totuşi să ieşim 

din acest ton şi să termiăm 

cu acest hate (n.r. ură), de-

oarece nu este ceea ce vreau 

eu să facem pentru Floreşti 

şi floreşteni. Vreau să fim o 

echipă constructivă şi invit 

pe toată lumea care vrea să 

construiască alături de noi. 

Există destul de multă ură 

în societatea în care trăim 

şi vreau să ne îndepărtăm 

de acest stil. Nu vreau să 

dăm un exemplu că ne cer-

tăm din orice sau că orice 

mic lucru este un măr al dis-

cordiei şi să apară hateul 

despre care vorbeam”, a 

spus Bogdan Pivariu.

De la ce a plecat 
scandalul?

Consilierii localil USR ar 

fi  vrut măcar 10 zile pentru 

a se putea documenta, dar 

situaţia nu permite un astfel 

de răgaz. Cei puşi să condu-

că Floreştiul trebuie să ia o 

decizie rapdiă cu privire la 

cei 2,4 milioane de lei pri-

miţi de la Guvern, plus alţi 

400.000 de lei, deoarece su-

ma de bani va fi  pierdută da-

că nu va fi  inclusă în buget 

şi cheltuită.

„Ştiti bine că avem 30 de 

zile în care rectifi carea buge-

tară de la nivel naţional tre-

buie să fi e pusă în aplicare 

pe plan loca. Îmi pare rău că 

a fost totul anunţat din scurt, 

dar eu am vrut să fi m efi ci-

enţi. Dumneavoastră spuneţi 

că este prea puţin o zi pen-

tru a vă documenta. Marea 

majoritatea a celor din Con-

siliul Local au reuşit să se do-

cumenteze, deci cred că nu 

este nicio problemă. Şi eu vo-

iam o rectifi care bugetară fă-

cută din timp, pentru a fi  in-

clusă într-o şedinţă oridina-

ră, dar am considerat că în 

acest moment aceasta este 

cea mai bună soluţie.”, a mai 

spus Pivariu.

Pivariu vrea pace şi soluţii 
în Primăria Floreşti:„Gata cu ura”

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Florin Cîţu a participat joi 

la şedinţa de Guvern, iar 

când a ieşit a oferit o 

serie de declaraţii despre 

măsurile pe care autorită-

ţile le pregătesc în urmă-

toarea perioadă.

Premierul vrea să introdu-

că certifi catul verde „cât mai 

rapid” pentru toate activităţi-

le economice, inclusiv pentru 

accesul în magazine, malluri 

sau supermarketuri.

Liderul PNL a fost întrebat 

dacă există posibilitatea ca mu-

nicipiul Bucureşti să fi e caranti-

nat, dar a exclus din start aceas-

tă variantă. El a punctat din nou 

obligitativitatea certifi catului ver-

de în cât mai multe spaţii.

„Nu. Şi anul trecut a fost 

luată în calcul carantinarea 

Bucureşti şi Ilfov şi nu a func-

ţionat. Luăm în calcul alte 

măsuri, de a cere, impune 

certifi catul verde pentru ac-

tivităţile economice. Dacă 

vrem să avem economia des-

chisă, ar ajuta foarte mult. 

Nu s-a discutat dacă să re-

ducem numărul orelor de 

funcţionare în ore. A avea 

certifi cat verde pentru orice 

activitate economică e im-

portant, ne gândim la acest 

lucru”, a spus Cîţu.

Premierul demis a fost în-

trebat de jurnalişti dacă impu-

nerea certifi catului verde în ma-

gazine şi supermarketuri nu re-

prezintă o încălcare a legii.

„Nu, asta nu este o restric-

ţionare ci doar o triere. Da, aş 

merge pe ideea certifi catului 

verde şi la magazine. Şi la 

doctor dacă te duci, te tes-

tezi”, a declarat Cîţu.

La fi nal, preşedintele PNL 

a declarat că acestea sunt doar 

propuneri în acest moment şi 

rămâne de văzut dacă vor fi  

adoptate la un moment dat.

O nouă carantină la Cluj?

Emil Boc a promis în repe-

tetate rânduri că „nu mai în-

chidem economia Clujului”, 

dar vorbele primarului ar pu-

tea să fi e totuşi contrazise de 

ofi cialii de la Bucureşti.

În Capitală, Institutul Na-

ţional de Sănătate Publică a 

cerut instituirea carantinei zo-

nale pentru 14 zile în „zona 

metropolitană a municipiului 

Bucureşti” (defi nită conform 

legii 351/2001) – Bucureşti + 

judeţul Ilfov – având în vede-

re creşterea alarmantă a nu-

mărului de infecţii COVID-19.

În Bucureşti există o rată de 

infectare de peste 15 cazuri la 

mia de locuitori şi din acest mo-

tiv au fost propuse reguli noi.

O astfel de propunere ar 

putea să vină şi pentru mu-

nicipiul Cluj-Napoca, în con-

diţiile în care se estimează că 

rata de infectare va trece de 

11 cazuri la mia de locuitori 

în weekend.

Institutul pentru Sănătate 

Publică a propus următoare-

le măsuri în Bucureşti, con-

form Hotnews.ro:

• Activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de pre-

parare, comercializare şi con-

sum a produselor alimentare 

şi/sau băuturi alcoolice sau 

nealcoolice din interiorul cen-

trelor comerciale doar pentru 

prepararea şi comercializarea 

produselor alimentare şi bă-

uturilor în regim take-away.

•Activitatea din creşe şi gră-

diniţie, cu respectarea reguli-

lor de protecţie sanitară.

• Activitatea cultelor religi-

oase, inclusiv slujbele şi ru-

găciunile colective care se 

vor desfăşura în afara lăca-

şurilor de cult.

•Aactivitatea restaurantelor şi 

cafenelelor din interiorul ho-

telurilor, pensiunilor sau al-

tor unităţi de cazare este per-

misă doar pentru persoanele 

cazate în aceste unităţi şi doar 

în regim room-service.

•Activitatea cu publicul a ser-

viciilor de igienă personală în 

intervalul 8-18, doar pe bază 

de programare.

•Activitatea de comerţ pentru 

produse alimentare şi cea de 

prestări servicii în spaţii închi-

se şi/sau deschise, publice sau 

private, se va desfăşura în in-

tervalul 5-20. În intervalul 20-5 

operatorii pot activa doar în 

relaţia cu operatorii economici 

cu livrare la domiciliu.

•Activitatea în unităţile far-

maceutice, benzinării, la ope-

ratorii cu livrare la domiciliu, 

precum şi operatorii transpor-

tului rutier de persoane şi de 

mărfuri se poate desfăşura în 

regim normal de muncă, cu 

respectarea normelor de pro-

tecţie sanitară.

•Activitatea pieţelor agroali-

mentare, inclusiv a pieţelor 

volante, se va desfăşura în in-

tervalul 8-17, cu respectarea 

măsurilor sanitare 

Măsuri disperate pentru oprirea valului 4
Florin Cîțu, premierul demis, a anunțat că își dorește noi măsuri dure în lupta cu pandemia de COVID-19, 
inclusiv introducerea Certificatului Verde la accesul în magazine

Florin Cîţu vrea noi măsuri de restricţii pentru nevaccinaţi, în timp ce INSP recomandă carantina în localităţile grav afectate

Cât de gravă este situaţia la Cluj?

Judeţul Cluj este unul dintre cele mai afectate de 
COVID-19 în valul al patrulea. Locurile în spitale au de-
venit limitate, după ce în ultimele zile au fost raportate 
constant peste 500 de cazuri noi la fi ecare 24 de ore.

Conform datelor transmise de Prefectura Cluj, la nivel 
judeţean exista joi o rată a incidenţei COVID-19 de 
8,51 cazuri la mia de locuitori.

Localităţile cele mai afectate sunt:

¤ Ciurila 15,85 cazuri la mia de locuitori

¤ Dăbâca 14,03 cazuri la mia de locuitori

¤ Căpușu 13,78 cazuri la mia de locuitori

¤ Aghireșu 13,44 cazuri la mia de locuitori

¤ Jichișu de Jos 13,12 cazuri la mia de locuitori

¤ Valea Ierii 12,93 cazuri la mia de locuitori

¤ Sâncraiu 11,78 cazuri la mia de locuitori

¤ Florești 11,53 cazuri la mia de locuitori

¤ Baciu 10,95 cazuri la mia de locuitori

¤ Cluj-Napoca 10,93 cazuri la mia de locuitori

¤ Aluniș 10,73 cazuri la mia de locuitori

¤ Gherla 10,73 cazuri la mia de locuitori

¤ Borșa 10.02 cazuri la mia de locuitori

¤ Gârbău 10.00 cazuri la mia de locuitori

Conform raportărilor de joi, în spitalele din judeţul 
Cluj erau internaţi 659 de pacineţi cu COVID-19. Dintre 
aceștia, 79 sunt la ATI. De la începutul pandemiei de 
COVID-19 peste 4.5000 de pacienţi s-au vindecat în 
spitalele din Cluj.
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„Cum îţi dai seama dacă ai 

Covid-19 sau gripă?” poate 

să fi e o întrebare pe care 

mulţi ne-o punem în aceas-

tă perioadă, mai ales de 

când sezonul rece a înce-

put, odată cu apariţia mai 

multor cazuri de Covid-19, 

de gripă şi răceală.

Totuşi, cum facem diferen-

ţa dintre Covid-19 şi gripă? 

Există semne care ne pot aju-

ta să ne dăm seama. Unele 

simptome sunt specifi ce atât 

pentru Covid-19, cât şi pen-

tru gripă, în timp ce alte simp-

tome ne arată clar de care din-

tre cele două afecţiuni respi-

ratorii suferim.

Covid-19 şi gripa pot pro-

voca febră, tuse şi dureri 

corporale. Cu toate acestea, 

dificultăţile de respiraţie şi 

pierderea gustului sau mi-

rosului sunt mai frecvente 

în cazul COVID-19 decât în 

cazul gripei.

Diferenţe dintre 
COVID-19 şi gripă

Mai jos vei observa care 

sunt simptomele de Covid-19 

şi care sunt de gripă şi îţi vei 

da seama cum să le diferen-

ţiezi, potrivit indicaţiilor CDC 

(Centers for Disease Control 

and Prevention):

¤ Febra sau frisoanele: 

simptome obişnuite la Co-

vid-19 şi gripă

¤ Tusea: simptom obişnuit la 

Covid-19 şi la grijă

¤ Durerile de corp sau de cap: 

simptome obişnuite ale Co-

vid-19 şi ale gripei

¤ Oboseala: simptom obişnu-

it de Covid-19 şi de gripă

¤ Pierderea mirosului sau a 

gustului: simptom obişnuit 

de Covid-19, DELOC obişnu-

it de gripă

¤ Nas înfundat: obişnuit la 

Covid-19, mai puţin obişnu-

it la gripă

¤ Durere de gât: mai puţin 

obişnuit la Covid-19, mai pu-

ţin obişnuit la gripă

¤ Difi cultăţi de respiraţie: obiş-

nuit la Covid-19, mai puţin 

obişnuit la gripă

Pentru copiii cu vârsta pa-

na la 16 ani care prezintă ma-

nifestări gastro-intestinale 

(vărsături, diaree) neasociate 

cu alimentaţia, se poate sus-

pecta infecţia cu Covid-19.

În ceea ce priveşte severi-

tatea bolii, aceasta variază a-

tât la Covid-19, cât şi la gri-

pă. În cazul Covid-19 este vor-

ba despre severitate la adul-

ţii mai în vârstă şi oamenii cu 

anumite afecţiuni. Ei prezin-

tă un risc ridicat de boală se-

veră. În cazul gripei, copiii 

mici, adulţii mai în vârstă şi 

oameni cu anumite afecţiuni 

cronice prezintă un risc ridi-

cat de boală severă.

Debutul simptomelor: la 

Covid-19 este târziu (2-14 

zile după infecţie), iar la gri-

pă este devreme (1-4 zile 

după infecţie).

Cum îţi dai seama 
dacă eşti contact direct?

Contactul direct cu o per-

soană infectată cu Covid-19 

este defi nit în mai multe fe-

luri: poate să fi e o persoană 

care locuieşte în aceeaşi gos-

podărie cu un pacient cu CO-

VID-19; persoană care a avut 

contact fi zic direct cu un caz 

de COVID-19 (ex. strângere 

de mână fără igiena ulterioa-

ră a mâinilor); persoană care 

a avut contact direct neprote-

jat cu secreţii infecţioase ale 

unui caz de COVID-19 (ex. în 

timpul tusei, atingerea unor 

batiste cu mâna neprotejată 

de mănuşă);

Totodată, contact direct 

poate fi  considerată şi o per-

soană care a avut contact fa-

ţă în faţă cu un caz de CO-

VID-19 la o distanţă mai mi-

că de 2 m şi cu o durată de 

minimum 15 minute; persoa-

nă care s-a afl at în aceeaşi în-

căpere (ex. sala de clasă, sa-

lă de şedinţe, sală de aştepta-

re din spital) cu un caz de CO-

VID-19, timp de minimum 15 

minute şi la o distanţă mai 

mică de 2 m sau o persoană 

din rândul personalului me-

dico-sanitar sau altă persoa-

nă care acordă îngrijire direc-

tă unui pacient cu COVID-19 

sau o persoană din rândul per-

sonalului de laborator care 

manipulează probe recoltate 

de la un pacient cu COVID-19, 

fără portul corect al echipa-

mentului de protecţie.

Cum îţi dai seama dacă te-ai infectat cu COVID-19 sau ai gripă?

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

12 copii infectaţi 

cu Covid-19 sunt internaţi 

la Spitalul de Copii 

din Cluj-Napoca. 10 copii 

sunt internaţi pe secţii, 

iar doi se afl ă 

în stare gravă la ATI, 

scrie stirimed.ro.

„Zece pacienţi sunt în-

grijiţi în secţie, iar unul ne-

cesită suport respirator. Sta-

rea lor este stabilă. În Te-

rapie Intensivă avem doi 

pacienţi, unul de 3 ani şi 

unul de 16 ani. Nu sunt in-

tubaţi, dar au nevoie de su-

port respirator”, a declarat 

dr. Daniela Dreghiciu, me-

dic primar Pediatrie şi pur-

tătorul de cuvânt al Spita-

lului de Copii Cluj.

Niciun copil dintre cei 

internaţi, care are vârsta 

mai mare de 12 ani, nu es-

te vaccinat împotriva Co-

vid-19. Părinţii sunt îndru-

maţi de medici să-şi pro-

tejeze copii şi pe ei înşişi 

prin vaccin.

„Le recomand părinţilor 

să înţeleagă că singurele in-

dicaţii şi recomandări vali-

de vin din partea cadrelor 

medicale. Şi le mai spun că 

doar prin vaccinare se pot 

proteja de Coronavirus. Le 

recomand să îşi vaccineze 

copiii, iar dacă aceştia sunt 

prea mici, să se vaccineze 

părinţii, iar copilul va fi  la 

rândul său protejat”, a adă-

ugat dr. Daniela Dreghiciu.

Peste 550 de elevi 
clujeni, infectaţi cu COVID

Peste 330 de şcoli din ju-

deţ îşi susţin orele faţă în fa-

ţă, iar 5 unităţi de învăţământ 

sunt închise în acest moment. 

554 de elevi şi peste 200 de 

profesori sunt infectaţi cu CO-

VID-19. Conform datelor fur-

nizate miercuri de Inspecto-

ratul Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj, 334 de unităţi şcolare îşi 

desfăşoară cursurile în Scena-

riul 1, cu toate clasele/grupe-

le în sistem faţă în faţă.

De asemenea, 91 de şco-

li din judeţ îşi susţin cur-

surile în format fizic, având 

cel puţin o clasă/grupă în 

sistem online, în urma a-

pariţiei cazurilor de infec-

tare cu COVID-19. La Şcoa-

la Gimnazială Dăbâca, ore-

le sunt desfăşurate integral 

în sistem online.

Totodată, 4 şcoli din mu-

nicipiul Cluj-Napoca au 

trecut în sistem online, ca 

urmare a situaţiei în care 

cel puţin 50% din numă-

rul total de clase au fost 

suspendate în urma apari-

ţiei cazurilor de infectare 

în rândul elevilor ori al 

profesorilor:

1. Şcoala Primară Mon-

tessori, Cluj-Napoca;

2. Şcoala Primară Pan-

da, Cluj-Napoca;

3. Şcoala Postliceală 

F.E.G., Cluj-Napoca;

4. Grădiniţa cu Program 

Prelungit Zâna Zorilor, 

Cluj-Napoca.

Sfaturi pentru părinţi

Mulţi părinţi poate se în-

treabă ce ar trebui să facă 

dacă observă simptome de 

Covid-19 la copilul lor, iar 

medicii le recomandă să 

cumpere, în primă fază, tes-

te rapide, înainte ca altcine-

va din familie sau bunicii 

să se îmbolnăvească.

Dacă apare febra la copil, 

acesta trebuie testat urgent, 

în special dacă prieteni de-ai 

lui au aceleaşi simptome. 

Chiar dacă testele rapide au 

o rată de precizie mai mică, 

dacă testul iese pozitiv în-

seamnă că are infecţia şi es-

te transmisibilă.

Dacă testul a ieşit pozitiv, 

părintele trebuie să anunţe 

neapărat medicul de familie 

care să monitorizeze copilul. 

După ce medicul face acest 

lucru va decide dacă este ne-

cesară transportarea copilului 

la spital. Valul 4 a lovit mai 

puternic copiii decât oricare 

alt val. Din acest motiv este 

importantă vaccinarea împo-

triva Covid-19 atât la copii, 

cât şi la părinţi.

Mulţi părinţi 
nu ştiu dacă profesorii 
sunt vaccinaţi

Potrivit unui sondaj IRES, 

6 din 10 părinţi, adică 62%, 

au spus că nu ştiu dacă pro-

fesorii care predau copiilor lor 

sunt vaccinaţi împotriva Co-

vid-19, iar 58% dintre părinţi 

nici nu vor să ştie.

În acelaşi timp, două tre-

imi dintre părinţii care ştiu că 

nu toţi profesorii sunt vacci-

naţi împotriva Covid-19 sunt 

doar puţin îngrijoraţi sau chiar 

deloc. Mai exact, 65% dintre 

aceşti părinţi nu sunt deran-

jaţi de faptul că profesorii ne-

vaccinaţi le predau copiilor.

În legătură cu gradul de tes-

tare în rândul elevilor, sonda-

jul IRES a arătat că o treime 

dintre elevii de peste 12 ani au 

fost testaţi, până în prezent, 

cel puţin o dată pentru Co-

vid-19, iar 9% s-au infectat cu 

această formă a Covid-19. Pro-

porţia este mai ridicată în rân-

dul elevilor care au părinţi cu 

studii superioare, care locuiesc 

în oraş, care deja au fost in-

fectaţi cu Covid-19 sau care 

s-au vaccinat deja.

Sondajul a fost realizat pe 

un eşantion de 1.032 de pă-

rinţi români, selectaţi aleato-

riu, în perioada 16-29 septem-

brie 2021.

12 minori infectați cu COVID-19 sunt internați 
la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca
10 copii infectați cu COVID-19 sunt internați pe secții la Spitalul de Copii din Cluj-Napoca 
și doi sunt internați la ATI. Sute de minori din județul Cluj sunt bolnavi.

10 copii infectați cu COVID-19 sunt internați pe secții la Spitalului de Copii din Cluj-Napoca

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

Universităţii de Artă şi 

Design din Cluj-Napoca a 

fost vândut cu 6 milioane 

de euro la Hong Kong

Este vorba despre tabloul 

cu ulei pe pânză „The Death 

of Charles Darwin” al lui Adri-

an Ghenie, pictor român şi 

absolvent al UAD Cluj.

Pictorul este foarte apreciat 

atât de critici, cât şi de public.

Creaţia sa a fost vândută 

sâmbătă la Sotheby's Hong 

Kong, pentru suma de 6.097.000 

de euro, scrie news.ro. Dar 

acest tablou a fost apreciat de 

multă lume încă din anul 2013, 

când a fost expus la galeria Pa-

ce din New York.

„Adrian Ghenie este un pic-

tor care ştie să creeze suspans, 

să dirijeze scena şi, de ase-

menea, să provoace în privi-

tor, acel amestec magic de an-

xietate şi aşteptare pe care îl 

doresc atât de mulţi artişti şi 

doar câţiva ştiu”, astfel este 

descris Adrian Ghenie în ca-

talog.

Printre cele mai sofi sticate 
portrete ale lui Darwin

Despre tabloul „The Death 

of Charles Darwin” al picto-

rului român se spune că se 

numără printre cele mai so-

fi sticate portrete ale lui Dar-

win. Adrian Ghenie a deve-

nit, încă din 2006, unul din-

tre cei mai importanţi pic-

tori ai generaţiei sale, con-

form Sotheby's.

Artistul este fascinat de 

moşternirea lui Darwin, cer-

cetând în continuu teoria 

evoluţiei.

„Pentru Ghenie, faimosul 

om de ştiinţă britanic repre-

zintă o altă mare fi gură îna-

inte şi după: este o viziune 

asupra lumii înainte de Dar-

win şi o alta după el”, a ex-

plicat criticul şi curatorul 

Mark Gisbourne.

Adrian Ghenie, absolven-

tul universităţii clujene, a in-

clus prima dată faţa lui Char-

les Darwin în anul 2011. 

Într-una dintre picturi, artis-

tul l-a desenat cu o mască – 

„Self-Portrait as Charles Dar-

win”. Ghenie l-a mai pictat pe 

Darwin în mai multe tablo-

uri, care urmăreau momente 

din viaţa acestuia: în 2013 a 

fost creat „Charles Darwin as 

a Young Man”, în 2014 „Char-

les Darwin at Age of 40” şi 

tot în anul 2014 „Charles Dar-

win at Age of 75”.

Adrian Ghenie, 
record stabilit 
pentru un pictor român

În 2016, tabloul „Nickelo-

deon”, care a e fost expus şi 

la Muzeul Naţional de Artă 

Contemporană din Bucureşti, 

într-o expoziţie personală a 

lui Adrian Ghenie, a fost vân-

dut pentru preţul record de 

7,1 milioane de lire sterline, 

echivalentul a circa 9 milioa-

ne de dolari americani, la da-

ta respectivă.

La acea vreme, ofertele 

au depăşit cu mult estima-

rea casei Christie’s, care cos-

tase lucrarea la aproximativ 

1,5 milioane de lire sterli-

ne. De precizat e că alte do-

uă lucrări semnate de Adri-

an Ghenie au fost vândute 

de casa Sotheby’s, la Lon-

dra, cu peste 3 milioane de 

euro, ridicând nivelul de în-

credere al investitorilor în 

valoarea artistică, dar şi de 

piaţă a artistului român.

Primul tablou al artistului 

născut la Baia Mare, intitulat 

„The Hunted” (2010), care e-

ra estimat între 400.000 şi 

600.000 de lire sterline, a fost 

achiziţionat la preţul de 

1.865.000 de lire (2.255.955 

de euro). A doua lucrare a 

fost un autoportret intitulat 

„Self-portrait as a monkey” 

(2011). Lucrarea estimată în-

tre 150.000 şi 200.000 de lire 

sterline a fost vândută la pre-

ţul de 665.000 de lire sterline 

(804.402 de euro).

Tabloul unui absolvent 
UAD Cluj, vândut 
cu 6 milioane de euro
Tabloul a fost apreciat de multă lume încă din anul 
2013, când a fost expus la galeria Pace din New York.

Pictorul Adrian Ghenie nu provine dintr-o familie de artiști, 
iar talentul i-a fost descoperit de către o vecină. Femeia și-a 
dat seama că are de-a face cu un diamant neșlefuit, așa că 
i-a oferit lui Adrian mai multe cărţi despre artă și l-a ajutat 
să-și dezvolte tehnica.

Adrian Ghenie s-a născut în 1977 la Baia Mare. În anul 
2001 a absolvit Universitatea de Arte din Cluj-Napoca.

Pictorul Adrian Ghenie a intrat la Universitatea de Artă și 
Design din Cluj-Napoca din a treia încercare. Artistul și-a 
dezvoltat o tehnică aparte, neconvenţională, spontană. Ba 
mai mult, Adrian Ghenie, în loc de pensule, folosește un cu-
ţit de paletă și stencil pentru a picta, potrivit fanatik.ro.

Tocmai datorită acestei tehnici inedite, pictorul spunea că 
multe dintre elementele lucrărilor sale sunt rezultatul unui 
accident, nu al unei intenţii.

În anul 2005 a fondat împreună cu Mihai Pop, Galeria Plan 
B, extinsă ulterior și în Berlin.

Plan B a organizat pavilionul românesc la Bienala de la 
Veneţia din 2007, iar în 2008 a deschis un spaţiu expoziţio-
nal permanent la Berlin, o premieră pentru o galerie româ-
nească în străinătate.

Adrian Ghenie și-a împărţit până în 2013 viaţa între 
România și Germania, însă, în cele din urmă, a ales 
Berlinul, unde este considerat unul dintre reprezentantii no-
ului val al artei vizuale românești.

Talentul său, descoperit de către o vecină

Tabloul „The Death of Charles Darwin” de Adrian Ghenie 
a fost vândut cu 6 milioane de euro
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Unul dintre cele mai iubite 

spectacole pentru copii din 

repertoriul secţiei Teatrului 

„Puck”, „Fata babei şi fata 

moşneagului”, după Ion 

Creangă, în regia Angelicăi 

Pamfi lie, va avea loc dumi-

nică, 17 octombrie, 

pe scena instituţiei,

 de la orele 10 şi 12.30.

Săptămâna a început pen-

tru artişii Teatrului „Puck” cu 

spectacolul „Cartea cu Apo-

lodor”, după Gellu Naum, în 

regia Monei Marian, prezen-

tat luni, 11 octombrie, la Ce-

hu Silvaniei (judeţul Sălaj). 

Marţi, 12 octombrie, copilaşii 

din Izvorul Crişului (judeţul 

Cluj) s-a bucurat de specta-

colul „Csipike”/„Cipi, piticul 

uriaş”, în regia Ibolyei Varga. 

În aceeaşi zi, de la ora 18, la 

sediul instituţiei clujene a avut 

loc o reprezentaţie a specta-

colului „Cartea cu Apolodor”. 

De asemenea, miercuri, 13 oc-

tombrie, de la 18, a fost pre-

zentat pe scena de la „Puck” 

spectacolul „Jancsi és Julis-

ka”/„Hänsel şi Gretel”, în re-

gia Ibolyei Varga.

„Elefănţelul curios”,
 din nou la Teatrul „Puck”

Sâmbătă, 16 octombrie, de la 

ora 11, este programat spectaco-

lul „A kíváncsi elefántkölyök”/

„Elefănţelul curios”, după R. Ki-

pling, în regia lui Koblicska 

Kálmán, într-o nouă versiune 

scenică semnată de Varga Ibolya.

Simpaticul elefănţel tulbu-

ră liniştea animalelor din jun-

glă punând prea multe între-

bări. Ca urmare, este alungat 

şi trece printe multe aventuri. 

Până la urmă, ajunge să se în-

toarcă acasă mai înţelept şi re-

câştigă încrederea animalelor.

În distribuţie: Giriti Réka, 

Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Bon-

dár Tibor, Csortán Márton, György 

László şi Urmánczi Jeno.

Spectacolul este prezentat în 

limba maghiară, iar vârsta mini-

mă recomandată este de trei ani.

Un spectacol despre 
altruism şi smerenie, 
despre bine şi rău

Totodată, duminică, 17 

octombrie, de la orele 10 şi 

12.30, cei mici sunt aştep-

taţi la spectacolul „Fata ba-

bei şi fata moşneagului”, în 

regia Angelicăi Pamfi lie.

Scrisă de Ion Creangă, „Fa-

ta babei şi fata moşneagului” 

rămâne una dintre cele mai 

iubite poveşti pentru copii şi 

părinţi. Drumul către Sfânta 

Duminică şi întâlnirea cu per-

sonaje fantastice precum Că-

ţeluşa, Părul, Fântâna şi Cup-

torul, sunt ilustrate scenic în 

spectacolul omonim regizat 

de Angelica Pamfi lie. Respec-

tând fi rul poveştii, spectaco-

lul îi poartă pe cei mari şi mi-

ci într-o frumoasă călătorie 

despre altruism şi smerenie, 

despre bine şi rău.

În distribuţie: Ramona Ată-

năsoaie, Angelica Pamfi lie, 

Adina Ungur şi Iulian Lungu.

Scenografi a este semnată 

de Andra Ştefan, sculptura de 

Florin Marin, pictura de Elena 

Ilaş, iar ilustraţia muzicală de 

Ionuţ Constantinescu. Specta-

colul este prezentat în limba 

română, iar vârsta minimă re-

comandată este de doi ani.

Cum se achiziţionează 
biletele

Biletul de intrare la spec-

tacolele prezentate la sediul 

Teatrului de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca la fi nal de 

săptămână va costa 40 de lei 

pentru adulţi, 20 de lei pen-

tru pensionari şi 10 lei pentru 

preşcolari, elevi şi studenţi.

Spectacolele anunţate pen-

tru zilele de marţi şi miercuri, 

de la ora 18, vor avea bilete 

la preţul unic de 10 lei.

Abonamentul cuprinde şa-

se intrări, la preţul de 60 de lei.

Biletele se achiziţionează 

de la casieria din foaierul 

teatrului, înainte de intrarea 

la spectacole.

Rezervările pentru spectaco-

lele Teatrului „Puck” se pot fa-

ce şi online pe siteul teatrului.

Reguli de acces

Conform legislaţiei în vi-

goare, participarea la specta-

colele Teatrului de Păpuşi 

„Puck” va fi  permisă DOAR 

pentru pentru cei care pre-

zintă certifi cate digitate ale 

Uniunii Europene privind CO-

VID -19. În plus, spectatorii 

sunt obligaţi să poarte mas-

că de protecție.

Spectacolul „Fata babei şi fata moşneagului”, 
din nou la Teatrul „Puck”

David Guetta, prezent 

la ediţia din acest an 

a festivalului UNTOLD, 

îşi menţine titlul de cel 

mai bun DJ din lume, 

după ce şi în anul 2020 

a ocupat aceeaşi poziţie.

Francezul rămâne pe lo-

cul 1 în top 100 cei mai buni 

DJ-i de pe planetă, top rea-

lizat de publicaţia DJ Mag şi 

dezvăluit aseară la Amster-

dam Music Festival 2021. 

Martin Garrix, Alok, Afro-

jack şi Steve Aoki, care au 

urcat pe scena principală a 

festivalului UNTOLD în acest 

an, se regăsesc şi ei în top 

10 cei mai buni DJ-i ai lu-

mii. Cei 5 au făcut show-uri 

spectaculoase la ediţia din 

acest an, fi ind încă o confi r-

mare că UNTOLD a avut cel 

mai bun line-up din Europa.

David Guetta este unul 

dintre cei mai activi artişti 

în pandemie, a creat şi lan-

sat piese noi, a fost aproa-

pe de publicul său şi a con-

tinuat seria de evenimente 

caritabile ,,United At Ho-

me”, începută în 2020. În 

total, cu live stream-urile 

,,United At Home”, David 

Guetta a strâns din donaţii 

2 milioane de dolari, bani 

care au ajuns la diverse ca-

uze nobile. În acest an, David 

Guetta a fost prezent la fes-

tivalul UNTOLD, unde a fă-

cut un show incredibil în fa-

ţa a zeci de mii de fani, pre-

cum şi declaraţii emoţionan-

te pe durata setului:

,,În aceşti doi ani fără eve-

nimente, idea de a sta acasă 

a fost înfricoşătoare la înce-

put, dar ulterior s-a dovedit a 

fi  una minunată. Mi-am per-

mis să petrec timp alături de 

familie. Revenirea a fost des-

tul de difi cilă, a fost greu să 

mă acomodez. M-am întrebat: 

cum am făcut asta timp de 20 

de ani? Dar ceea ce se întâm-

plă în momentul în care urci 

pe scenă, emoţiile tale şi ale 

fanilor, sunt sentimente incre-

dibile. Asta am experimentat 

la UNTOLD, am trăit fi ecare 

secundă, m-am bucurat de fi -

ecare minut”, a mărturisit 

David Guetta.

Martin Garrix a urcat pe 

locul 2 în acest an în Top 100 

DJ Mag. DJ-ul şi producăto-

rul olandez a avut un show 

special în acest an la festiva-

lul UNTOLD şi a venit cu sur-

prize pentru fani. Acesta l-a 

invitat pe scenă pe prietenul 

său Tinnie Tempah, unul din-

tre artiştii cu care a compus 

piesa ,,Diamonds”. Videocli-

pul ofi cial a fost lansat săptă-

mâna trecută şi conţine ima-

gini de la UNTOLD, unul din-

tre festivalurile preferate ale 

lui Martin Garrix, după cum 

a declarat de nenumărate ori.

,,De la începutul pande-

miei am participat doar la do-

uă evenimente, e minunat 

acest moment în care oame-

nii pot fi  împreună din nou. 

Această energie, adrenalină, 

fericire de a fi  în public mi-au 

lipsit enorm. În aceşti doi ani 

am stat foarte multe ore în 

studio, am experimentat. A 

fost o perioadă ciudată pen-

tru că am produs piese de 

festival pentru o lume în ca-

re nu existau festivaluri. Li-

ve stream-ul a fost singura 

soluţie pe care am avut-o la 

îndemână în ultimii doi ani, 

dar nu există nimic care să 

înlocuiască ceea ce s-a întâm-

plat aici, la UNTOLD”, a de-

clarat Martin Garrix.

O urcare în Top 100 DJ Mag 

a avut în acest an şi Alok. Bra-

zilianul cu sute de milioane 

de vizualizări pe YouTube a 

surprins întreaga lume cu sti-

lul său house EDM şi colabo-

rările de succes. UNTOLD es-

te primul festival la care a par-

ticipat în pandemie, iar 

show-ul pe care l-a făcut a 

fost pe măsură.

„Este primul meu show li-

ve după o perioadă lungă de 

timp. Sunt extrem de entuzi-

asmat pentru că am avut a-

ceastă ocazie de a fi  alături 

de voi. Sunt DJ de peste 17 

ani, dar în ultimii doi ani nu 

am putut ajunge la niciun eve-

niment. Iubesc România şi-mi 

doresc să revin la UNTOLD!”, 

a mărturisit Alok.

Şi Afrojack, situat pe lo-

cul 6 în Top 100 DJ Mag, şi 

Steve Aoki, care ocupă locul 

10, au făcut show-uri memo-

rabile în acest an la UNTOLD. 

De-a lungul anilor, toţi cei 10 

DJ-i din topul din acest an 

au fost prezenţi la Cluj-Na-

poca şi i-au purtat pe sutele 

de mii de fani în călătorii mu-

zicale unice.

1,3 milioane de oameni din 

231 de ţări ale lumii au votat 

în acest an pentru Top 100 DJ 

Mag. 60% dintre voturi au ve-

nit de la fanii muzicii electro-

nice din Europa.

David Guetta, cel mai bun DJ din lume în 2021
UNTOLD 2021 a avut cel mai bun line-up din Europa în acest an. 
5 DJ din top 10 cei mai buni DJ ai lumii au fost prezenți la ediția din acest an a festivalului.

David Guetta a fost și în 2021 unul dintre cei mai așteptați DJ la festivalul UNTOLD de la Cluj-Napoca
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Episcopul Vasile 

Someşanul, vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, 

în perioada 1998-2019, 

a fost înmormântat luni, 

11 octombrie 2021, 

în cripta ierarhilor 

de sub Altarul Catedralei 

Mitropolitane clujene. 

Mii de credincioşi au venit 

să îşi ia rămas-bun de la 

vrednicul de pomenire 

ierarh. Un sobor de arhierei 

a săvârşit Sfânta Liturghie 

în Catedrala Mitropolitană 

clujeană, înainte 

de slujba prohodirii. 

Din sobor au făcut parte În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului; Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Iosif, Mitropolitul ortodox 

Român al Europei Occidentale 

şi Meridionale; Preasfi nţitul Pă-

rinte Timotei, Episcopul orto-

dox român al Spaniei şi Portu-

galiei; Preasfi nţitul Părinte Ma-

carie, Episcopul ortodox român 

al Europei de Nord; Preasfi nţi-

tul Părinte Benedict Bistriţeanul, 

Episcop-vicar al Arhi¬episcopiei 

Clujului; Preasfi nţitul Părinte 

Paisie Lugojanul, Episcop-vicar 

al Arhiepiscopiei Timişoarei, şi 

Preasfi nţitul Părinte Teofi l de 

Iberia, Arhi¬ereu-vicar al Epi-

scopiei Ortodoxe Române a Spa-

niei şi Portugaliei.

Cuvântul de învăţătură a fost 

rostit de Înalt¬preasfi nţitul Pă-

rinte Mitropolit Iosif, care a vor-

bit despre viaţa veşnică ce con-

tinuă după moartea trupului, 

amintind astfel şi de pericopa 

evanghelică a Duminicii a 20-a 

după Rusalii, a învierii fi ului vă-

duvei din Nain, subliniind ast-

fel că moartea trupească nu es-

te fi nalul fără speranţă: „Viaţa 

noastră nu se termină cu moar-

tea, adică cu încetarea vieţii, 

aici, pe pământ. Această pregă-

tire şi această creştere înspre În-

viere o avem primindu-L şi hră-

nindu-ne cu Hristos, aşa cum 

Mântuitorul ne-a încredinţat: 

«Cel ce mănâncă trupul Meu 

şi bea sângele Meu are viaţă 

în sine, iar prin moarte trece 

la viaţă». Iată de ce Sfânta şi 

Dumnezeiasca Liturghie, în 

toată starea noastră de păcă-

toşenie, urmată de pocăinţă, 

ne umplem de Dumnezeu, pu-

tem să spunem, putem să ne 

însoţim unii pe alţii, fi e în via-

ţa aceasta prin rugăciune, fi e 

trecând din viaţa aceasta, ne 

putem însoţi unii pe alţii, în 

Dumnezeu, prin Dumnezeu, 

plini de Dumnezeu ne putem 

însoţi în drumul către Dum-

nezeu. Şi aceasta încercăm să 

facem şi noi acum, să îl înso-

ţim la Dumnezeu pe Preasfi n-

ţitul Părinte Vasile, cel care a-

tât de mult s-a rugat, cu blân-

deţea, cu bunătatea, cu bucu-

ria pe care o avea, slujindu-L 

pe Mântuitorul nostru Iisus 

Hristos şi Biserica Sa, să îl în-

soţim şi noi, aşa cum ne-a în-

soţit şi el pe noi”. De asemenea, 

în cadrul Sfi ntei Liturghii au fost 

înălţate rugăciuni pentru odih-

na sufl etului Preasfi nţitului Pă-

rinte Episcop Vasile.

Slujba prohodirii 
în Piaţa „Avram Iancu”

Slujba prohodirii a avut loc 

pe un podium special amena-

jat în faţa Catedralei Mitropo-

litane, în Piaţa „Avram Iancu”. 

Mulţimi de credincioşi au asis-

tat la slujba săvârşită de arhi-

ereii care au ofi ciat Sfânta Li-

turghie, în frunte cu Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, în sobor adă-

ugându-se şi Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Teodosie, Arhiepisco-

pul Tomisului, Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Irineu, Arhiepisco-

pul Alba Iuliei, Preasfi nţitul Pă-

rinte Ignatie, Episcopul Huşi-

lor, şi Preasfi nţitul Părinte Ius-

tin, Episcopul Maramureşului 

şi Sătmarului.

Înaltpreasfi nţitul Părinte Mi-

tropolit Andrei a rostit un cu-

vânt de învăţătură, evocând per-

sonalitatea Preasfi nţitului Părin-

te Episcop Vasile. Ierarhul şi-a 

început cuvântul citând din car-

tea Apocalipsei, capitolul 14, 

versetul 13, amintind că cel ce 

crede în Hristos nu va muri: 

„Odihnească-se de ostenelile lui, 

căci faptele lui vin cu el”, ară-

tând că „bunul şi jertfelnicul 

nostru Episcop Vasile a plecat 

în eternitate şi ştim că plecarea 

lui a adus multă tristeţe.

Părintele Mitropolit Andrei a 

amintit câteva dintre virtuţile 

Preasfi nţitului Părinte Vasile Flu-

eraş: „Ar fi  foarte greu să sub-

liniem mulţimea de calităţi du-

hovniceşti pe care le-a avut Prea-

sfi nţitul Părinte Vasile Flueraş. 

Câteva dintre ele le voi sublinia. 

Întâi de toate a fost un om cre-

dincios, foarte credincios. Atunci 

când te întâlneai şi vorbeai cu 

el, intuiai că are o legătură pu-

ternică cu cerul şi plecai acasă 

mângâiat. A fost un om smerit. 

Parcă l-a auzit pe cuviosul Ioil, 

care zice: «Fără smerenie, omul 

nu poate vedea faţa lui Dumne-

zeu». Pentru trup, smerenia stă 

în post, în priveghere, în a du-

ce o viaţă aspră şi austeră, în a 

practica, în general, asceza, as-

ceza în lucrarea trupului care 

participă şi el la smerenia omu-

lui. Vlădica Vasile a dus o via-

ţă curată şi sfântă, aşa cum pe 

bună dreptate cineva, într-o sin-

tagmă, spunea că, în preajma 

lui, adie zefi rul sfi nţeniei. Foar-

te mulţi, poate toţi de aici l-aţi 

întâlnit vreodată. Acum, unii 

dintre noi l-am întâlnit înainte 

de a fi  preot. Încă de pe atunci, 

viaţa lui curată, frumoasă, via-

ţa lui de rugăciune ţi se impu-

nea. Ducea o viaţă de om sfânt. 

Atunci când, în 1991, l-am tuns 

în monahism, mi-am dat sea-

ma că este un om deosebit, un 

om care îşi dăruieşte toată via-

ţa lui Hristos, lui Dumnezeu. A 

fost un om credincios, un om 

smerit, un om cu viaţa sfântă, 

dar s-a mai impus cu ceva: a 

fost un om milostiv, plin de mi-

lă cu toţi, cu săracii, cu necăji-

ţii, cu cei care aveau nevoie de 

înţelegerea şi de mila lui. În că-

suţa din strada Lingurarilor, cei 

care nu mai aveau unde trage 

în Cluj mergeau la părintele Va-

sile de atunci, la vlădicul Vasi-

le de mai târziu, şi mama Ro-

zalia, dimpreună cu el, îi mân-

gâia şi îi primea absolut pe toţi”.

IPS Mitropolit Andrei a amin-

tit, mai apoi, marile realizări 

pe plan misionar şi social-fi lan-

tropic ale Preasfi nţitului Părin-

te Vasile Flueraş: „Dintre mul-

tele fapte caritative ale vlădi-

cului Vasile ni se impune Cen-

trul de îngrijiri paliative «Sfân-

tul Nectarie», în care până acum 

mii de oameni şi-au găsit liniş-

tea şi alinarea.

„A adus şi s-a adus, 
a primit şi s-a împărţit”

A luat cuvântul, apoi, Prea-

sfi nţitul Părinte Episcop Bene-

dict Bistriţeanul, care a vorbit 

despre viaţa plină de sfi nţenie 

a Preasfi nţitului Părinte Episcop 

Vasile, amintind biografi a sa: 

„Autenticitatea şi dinamismul 

unei biografi i se pot verifi ca prin 

suprapunerea Evangheliei pes-

te atitudinile, cuvintele şi lucră-

rile esenţiale care o formează. 

Întâlnirea dintre cele două se 

vădeşte într-un mod consistent, 

intens şi specifi c în personalita-

tea Părintelui Episcop Vasile Flu-

eraş. Încercând o imagine sin-

tetizatoare, aş îndrăzni să spun 

că itinerarul vieţii sale se poate 

prezenta ca o istorie personală, 

pe modelul «Cum am vrut să 

mă fac sfânt», construit pe do-

uă coordonate: până la sfârşit a 

iubit, până la sfârşit s-a smerit, 

pentru ca pe nici unul să nu 

piardă. Plecarea sa în eternita-

te poate fi  descrisă, în consecin-

ţă, drept săvârşirea întru credin-

ţă a unui sufl et drept. Iar icoa-

na sa, în termeni liturgici, îl pre-

zintă şi îl reprezintă ca pe unul 

care şi-a adus aminte de cei să-

raci, potrivit anaforalei Sfântu-

lui Ioan Gură de Aur”.

Puterea de a se dărui du-

hovniceşte celorlalţi şi jertfel-

nicia Preasfi nţitului Părinte Va-

sile Flueraş au rămas în inimi-

le celor care l-au cunoscut, a 

mai spus Părintele Episcop Be-

nedict Bistriţeanul: „O viaţă în-

treagă, Preasfi nţitul Părinte Va-

sile a adus şi s-a adus, a primit 

şi s-a împărţit, a adus, a oferit 

mult şi multe celorlalţi, dăru-

ind din tot ce avea şi chiar din 

ceea ce nu avea. S-a adus pe 

sine cu dragoste, cu bucurie, 

dar şi cu cru¬ce celor care 

aveau nevoie. I-a primit pe toţi 

fără selecţie, fără condiţii, cu 

problemele şi cu durerile lor, şi 

s-a împărţit pretutindeni pe un-

de trecea, lăsând câte ceva din 

inima sa, cu prisos de bucurie, 

cu prisos de măsură, bucurie, 

pace, aşezare şi, mai ales, îm-

brăţişare de părinte”.

Cortegiul funerar a încon-

jurat, apoi, Catedrala Mitropo-

litană clujeană, împreună cu 

mulţimile de credincioşi, ofi -

cialităţile, militarii, jandarmii 

şi toţi cei veniţi să-şi ia ră-

mas-bun de la Preasfi nţitul Pă-

rinte Vasile Flueraş. În salve 

de armă, cu onoruri militare, 

sicriul cu trupul neînsufl eţit a 

fost coborât în cripta ierarhi-

lor din subsolul Catedralei Mi-

tropolitane clujene, unde arhi-

ereii şi preoţii au săvârşit sluj-

ba punerii în mormânt.

Sfânta Liturghie arhierească, prohodirea şi înhumarea Preasfinţitului Părinte Episcop Vasile

Într-o lume tot mai bulver-

sată, în care neadevărul, 

duplicitatea şi falsul reper 

tind să sufoce orice valoare 

şi să o marginalizeze, ima-

ginea părintelui îndrumă-

tor, a duhovnicului este o 

promisiune tăcută că nu 

este totul pierdut şi că mai 

putem încă avea speranţe 

pentru o viaţă duhovni-

cească normală. Croit din-

tr-o autentică fi bră duhov-

nicească de părinte îndru-

mător, Preasfi nţitul Părinte 

Episcop Vasile Someşanul 

este fără doar şi poate ima-

ginea duhovnicului care 

înnobilează Clujul de mai 

bine de 4 decenii.

Înfruntând un trecut comu-

nist bine ancorat, părintele Va-

sile Flueraş a avut curajul să-şi 

asume, la acea vreme stigma-

tul de a ieşi din mult lăudata 

clasă muncitoare pentru a pă-

şi pe drumul slujirii lui Dum-

nezeu şi a oamenilor, ca preot 

şi duhovnic al marelui cartier 

clujean Mănăştur. Simplu, ti-

mid şi retras, Preasfi nţitul Pă-

rinte Vasile a arătat că acel abe-

rant deceniu 8 poate fi  depăşit 

prin slujirea statornică a lui 

Dumnezeu şi prin deschidere 

sufl etească spre toţi cei care că-

utau alinare şi ajutor. În acei 

ani, Părintele Vasile a ştiut că 

Liturghia, marea citadelă a Or-

todoxiei, nu este doar refugiul 

Bisericii în faţa vitregiilor isto-

riei, ci şi o ancoră pentru slu-

jitorul ei, care îşi poate salva 

astfel libertatea interioară, 

într-un regim care îţi îngrădeş-

te tot mai mult libertatea exte-

rioară. Faptul de a sluji litur-

ghia timp de 14 ani, fără nicio 

întrerupere, nu trebuie privit ca 

o performanţă duhovnicească, 

ci ca pe semnul adevăratei îm-

pliniri pe care slujitorul şi-o gă-

seşte în faţa lui Dumnezeu. Din 

acest punct de vedere, Preasfi n-

ţitul Vasile se înrudeşte spiritu-

al cu marii slujitori ai Liturghi-

ei, dintre care l-aş aminti pe 

Sfântul Ioan de Kronstadt, ca-

re a slujit liturghia neîntrerupt, 

decenii de-a rândul. În anii când 

a fost preot în Mănăştur, viito-

rul ierarh a avut o bună îndru-

mare duhovnicească din par-

tea venerabilului părinte Ro-

mul Popa, coleg cu Episcopul 

Nicolae Colan, care i-a deschis 

perspectivele unei slujiri pline 

de înţelepciune şi nobleţe, dar 

şi vocaţia lui de a face în jurul 

său şcoală de duhovnicie.

Călit în stăreţia Niculei, în 

anii grei 1990-1991, prăintele 

Vasile Flueraş şi-a confi rmat, 

cu asupra de măsura, calita-

tea de părinte, capabil să adu-

ne în jurul său tineri dornici 

de viaţă sfântă, în condiţiile 

unor mari şi acute lipsuri ma-

teriale. Acest fapt ne arată că 

sfi nţenia vieţii depăşeşte ori-

ce neajunsuri materiale şi poa-

te seduce mai mult şi mai pro-

fund decât orice alte perspec-

tive de onoruri şi funcţii.

În postura de preot slujitor 

şi eclesiarh al Catedralei Mitro-

politane din Cluj, părintele Va-

sile s-a afi rmat pe sine ca un 

veritabil misionar, dar mai ales 

ca un călugăr căruia cultura şi 

scrisul nu îi sunt străine.

Ajuns la o maturitate ca-

re se doreşte împărtăşită şi 

care îşi cere roadele, dar şi 

pentru a da un impuls anga-

jării ierarhilor în slujirea mi-

sionară din linia întâi a Bi-

sericii, Arhiepiscopul Barto-

lomeu al Clujului a cerut 

Sfântului Sinod ca arhiman-

dritul Vasile Flueraş să fi e 

hirotonit Episcop-vicar. Acel 

moment, trăit ca o veritabi-

lă sărbătoare a Transilvani-

ei, la Hramul Mânăstirii Ni-

cula de acum 20, de ani avea 

să fi e începutul unui itine-

rar misionar şi de slujire pen-

tru Preasfi nţitului Vasile So-

meşanul, care a ajuns pe 

culmi. În toţi aceşti ani de 

slujire, Preasfi nţitul Vasile a 

dovedit aceeaşi simplitate şi 

deschidere în a-i asculta pe 

toţi, dublate de multă ener-

gie care l-a făcut să fi e ierar-

hul cu cea mai consistentă 

prezenţă pastorală şi sluji-

toare din întreaga Eparhie. 

A reuşit astfel să marcheze, 

prin slujirea şi cuvântul său, 

întreaga viaţă a păstoriţilor 

şi a credincioşilor săi. Cu toa-

te aceste noi şi înalte ascul-

tări părintele Vasile nu a în-

cetat să rămână acelaşi du-

hovnic aşezat, cu duh de umi-

linţă şi de pogorământ, pe ca-

re le-a arătat celor care s-au 

aplecat sub omoforul său. De 

aceea, slujirea de ierarh a Prea-

sfi nţitului nu a anulat-o nici-

odată pe cea a părintelui, ca-

re este tot timpul atent la ne-

voile şi aşteptările fi ilor lui 

duhovniceşti. Acelaşi respect 

de ierarh-părinte l-a câştigat 

şi printre ierarhii colegi din 

Sfântul Sinod, care au ştiut 

să aprecieze tot timpul a-

ceastă mare calitate a sa.

Eleganţa cu care ştie să se 

mişte în lumea culturii, fi res-

cul prin care adună minţi lu-

minate şi energii în jurul unor 

proiecte admirabile, precum 

Centrul de Îngrijiri „Sfântul 

Nectarie” din Cluj, sunt va-

lori prin care părintele a şti-

ut să deschidă Biserica spre 

lume, să o facă şi mai vie şi 

mai plină de rod.

Neştiind să spună nicio-

dată nu, Preasfi nţitul nostru 

părinte a ars pentru cei ca-

re l-au vrut în mijlocul lor, 

lumină în sfeşnic şi candelă 

la icoană, bucurându-se oa-

recum egoist de faptul că pă-

rintele, chiar şi pentru o cli-

pă, este numai al lor.

Despre Părintele Episcop 

dau mărturie toţi cei care au 

găsit la el alinare şi mângăie-

re, tot harul pe care l-a revăr-

sat prin bogata şi rodnica sa 

slujire şi, mai ales tot binele 

pe care l-a făcut cu cei care 

au avut nevoie de el. Toate 

acestea fac din el „darul lui 

Dumnezeu”, aşa cum în mod 

inspirat şi fericit l-a numit în 

urmă cu 10 ani Mitropolitul 

Bartolomeu Anania.

De acest dar ne-am bucu-

rat noi.

Dumnezeu să şi facă par-

te de odihnă veşnică

Părintele care a ars pentru fiii săi
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DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

SUDOKU

Reguli

Sudoku se joacă într-o grilă care este alcătuită din 9 x 

9 căsuţe separate în 9 rânduri (poziţionate orizontal) şi 9 

coloane (poziţionate vertical) grupate în pătrate cu dimen-

siuni 3 x 3.

Fiecare rând, coloană şi pătrat (9 căsuţe fi ecare) trebuie 

să fi e completat cu numerele de la 9 până la 9 fără a se re-

peta niciunul dintre numerele în rând, coloană sau pătrat.

La începutul jocului în unele dintre căsuţele ale grilei sunt 

prezente unele dintre numerele. Scopul este de a se comple-

ta toate pătratele goale cu cifrele de la 1 la 9. Cu cât mai mult 

sunt numerele din grila sudoku atunci când începeţi jocul, 

cu atât mai uşor este puzzle-ul sudoku. Puzzle-urile Sudoku 

mai difi cile au numai câteva numere completate la început, 

iar cele mai difi cile dispun numai de 17 numere.

Este numai o regulă – Fiecare rând, fi ecare coloană şi 

fi ecare dintre micile pătrate cu mărime de 3 x3 după ter-

minarea completării trebuie să conţină toate cifrele de la 

1 la 9. În plus, fi ecare dintre cifrele poate exista numai o 

dată într-un anumit rând, coloană sau pătrat.

Berbec
În această săptămână, vezi oportunităţi în 
jurul tău. Dar există și o mulţime de distra-
geri pe parcurs. Veii întâlni o persoană de 
care te vei îndrăgosti la prima vedere dar 
sunt obstacole în calea acestei legături. 
Poate tu nu ești liber sau obiectul dragostei 
tale este o fantezie. Comunici ușor cu prie-
tenii, asociaţii de afaceri și membrii famili-
ei. Este un moment bun pentru a cumpăra 
pantofi i cool pe care îi visezi.

Taur
Iei decizii și permiţi lucrurilor bune să intre în 
viaţa ta. Însă ve fi  frustrat de cât timp îţi ia să 
înveţi ceva nou. Ai uitat, când erai mai tânăr, 
că nu conta durata pentru a face ce îţi doreai? 
Atrage acea energie pozitivă din trecutul tîu 
pentru a te ajuta cu acest proiect. Programul 
tău începe să fi ie mai clar pe la mijlocul peri-
oadei iar lucrurile devin mai calme.

Gemeni
Ai chef de pasiune, dragoste și aventură. Eșt 
atât de absorbit de energia ta sexuală, încât 
s-ar putea să nu mai faci nimic altceva. Toate 
acestea pot fi  legate de cineva pe care tocmai 
l-ai cunoscut, o persoană pe care nu o poţi lă-
sa să plece. Comunici bine și cu copiii.

Rac
Ceea ce pare problematic la început, ar pu-
tea fi  o oportunitate bună. Ești îngrijorat cu 
privire la introducerea în familie a persoa-
nei iubite. Dacă te afl ii deja într-o relaţie, 
se vor isca tensuni între tine și unele rude. 
Folosește-ţ energia pentru a repara prin ca-
să. Dacă vrei să o vinzi, vei primi oferte.

Leu
În această săptămână, viaţa ta poate 
lua o nouă întorsătură. Găsești calea 
cea mai bună. Vei putea rata însă une-
le comunicări de afaceri importante, 
așa că ma bine ţii telefonul deschis în 
weekend. Este momentul să-ţi schimbi 
mijloacele de comunicare, precum tele-
fonul sau laptopul.

Fecioară
Vrei să faci un pariu, mai ales dacă te in-
teresează o afacere riscantă. Vei fi  tentat 
cu oferte de câștiguri astronomice dar a 
grijă să nu-ţi pierzi banii. Vei benefi cia de 
niște fonduri care ajung cu întârziere.

Balanţă
Sunt posibile noi începuturi. Ar putea fi  
începutul a ceva mare. Te simţi puternic 
și înfrunţi un membru al familiei. Ești ho-
tărât să-ţi trăiești viata așa cum dorești și 
nu vrei să-i lași pe alţii să-ţi stea în cale 
acum. Hotărârea ta îi va determina pe 
ceilalţi să fi e de acord cu tine. Cei care se 
opuneau, se vor da la o parte. Toată lu-
mea pare să-ţi aplaude alegerile. poţi 
merge mai departe.

Scorpion
Vei avea posibilitatea de a avansa în cari-
eră. Vezi tot felul de semne care te încura-
jează să mergi mai departe. Comunicare 
cu cei din jur devine mai ușoară. Dintr-o 
dată oamenii par mai puţin combativi și 
mai dispuși să te ajute. Și, în cele din ur-
mă, primești un mesaj de la o persoană 
care te interesează.

Săgetător
În această săptămână ești darnic. Un prie-
ten îţi cere un împrumut pentru noua lui 
afacere. Dar nu este cea mai bună perioa-
dă pentru o investiţie. Spune-i că trebuie 
să te mai gândești. Știi exact ce să-i spui 
prietenului tău pentru a păstra prietenia 
fără a te încurca în planurile lui de afaceri.

Capricorn
Te simţi energic și te simţi un super erou. 
Capricorn, ești gata să te transformi în cos-
tumul tău de super-erou. Dar a grjă ce pos-
tezi pe reţelele de socializare. Este bine să 
fi i precaut. Alege-ţi cuvintele cu atenţie și 
nu stârni controverse. În cele din urmă a-
pare un mesaj al unui supraveghetor. 
Zvonurile au răspuns cu fapte. Acum vezi 
ce se întâmplă cu adevărat în compania ta.

Vărsător
Ești pe val. Simţi energia care unifi că toa-
te vieţuitoarele. Ai ocazia să vă înţelegi 
ce ai de făcut și să te deplasezii în direc-
ţia corectă. Comunicarea cu o instituţie 
de învăţământ sau un profesor va conti-
nua. Vei obţine câteva informaţii despre 
împrumuturi. Te vei împăca cu o persoa-
nă apropiată. Lucrurile se îmbunătăţesc.

Peşti
Posibilităţile se deschid ca o stridie cu o perlă. 
Caută oportuntăţi de investiţii sau reduceri la 
asgurări. Actualizează-ţi cv-ul și căută un loc 
de muncă mai bun. Primești informaţii referi-
toare la un împrumut sau o fi nanţare. Mai 
sunt niște documente de făcut, dar acum poţi 
vedea posibilităţi de a merge mai departe.

Horoscop săptămânal 15 - 21 octombrie 2021



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică, 15 – 17 octombrie 2021

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.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 27.500 
euro, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-302177.

APARTAMENTE

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

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

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

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

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

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

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 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-

deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă 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.

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. 18100 mp, 
poziție și amplasament foarte 
bun pentru construcții hale, ben-
zinărie, depozit, la 3,5 km de in-
trarea în Turda dinspre Cluj, vis-à-
vis de Pensiunea Sfânta Sava, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, teren plan, com-
pact, curent electric, carte funcia-
ră, preț 6 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.7)

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

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii 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, balcon închis, frigider, cup-
tor cu microunde, preţ 220 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 3 camere, 
mobilat, C.T., termopane, par-
chet, aragaz, frigider, masină de 
spălat, zonă centrală, prețul 
pieței. Informații suplimentare la 

telefon 0766-425562. (1.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră, situat în cart. Mănăș-
tur, str. Primăverii nr. 6, disponi-
bilă. Prețul pieţii, negociabil + 
garanţie. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0741-028813. (5.7)

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, benzină 
+ GLP, PRITAX + DANIEL. Informații 
la telefon 0724-681273. (2.7)

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști 
industriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

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

SC Agomec Avrig,

cu sediul în Avrig, str. Gh. 
Lazar, nr. 103,

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

Se asigură cazare și masă. 
Program de lucru 10 ore. Pla-
ta se negociază la fața locului. 

Relații la telefon 
0745-191860.

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

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

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

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

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

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

¤ 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.

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

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând DACIA 1304, 4 x carosat, 
an de fabricaţie 2005, 91.000 
km, ITP până în 2022, preţ 4.500 
RON, negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0788-287268. (6.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcţionare, preţ 
2800 euro. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (6.7)

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricaţie 2012, 
171.000 km/bord, culoare viși-
nie, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând parbriz spate pentru au-
toturism DACIA BREAK, butoni ra-
pizi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0264-541759. (6.7)

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA LOGAN, preţ 50 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
nr. de tel. 0740-823056.

¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

UZ CASNIC

¤ Vând 3 sobe de teracotă, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
maro, 1.000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, puţin 
folosit, în stare bună, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut cu pe-
dală SINGER. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 5 ochiuri, bu-
telie, în stare perfectă. Infomaţii 
la telefon 0752-639636. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 2 
sertare, din lemn, preţ 200 RON. 

Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând la set sau separat, cana-
pea cu 3 locuri, extensibilă, cu 2 
fotolii, din piele ecologică, culoa-
re vișinie, pat lemn masiv cu la-
dă, culoare albă, dim. 90 x 2000 
și saltea spumă, stare foarte bu-
nă, aproape noi, preţ negociabil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0740-399822. (5.7)

¤ Vând în Gilău, 2 canapele de 
două persoane, în stare bună. 
Preţ negociabil. Infomaţii la te-
lefon 0752-639636. (6.7)

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună. Infomaţii la 
telefon 0752-639636. (6.7)

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

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând canapea extensibilă de 2 
persoane, culoare maro, bine în-
treţinută. Preţ negociabil. Infomaţii 
la telefon 0744-613954.

MEDITAŢII

¤ Profesoară cu 18 ani experien-
ţă, ajut online la teme elevii din 
clasele 5 ,6, 7 (sau mai mici) la 
lb. română, matematică, lb. en-
gleză. Se poate dimineaţa sau 
după-masa sau eventual când a-
re elevul nevoie. Informaţii supli-
mentare la tel. 0754934646. 
(5.20)

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, adulţi, 
toate mărimile, la preţ bun. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând orteza de genunchi mo-
bilă Thermo-Med, cu suport pale-
tar, articulaţie policentrică, cu re-
glarea fl exiei și extensiei, fi xare 
velcro, deschisă sus, albastră. 
Produsa în Spania, preţ 350 
RON. Informaţii la telefon 
0761-682344. (5.7)

ELECTRO

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

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. Infor-

maţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

DIVERSE

¤ Vând costum judo, culoare albă 
(15-17 ani), stare excepţională. 
Pentru înformaţii suplimentare la 
telefon 0744-282885. (4.7)

¤ Vând cărucior bebe, albie din 
plastic, scaun (scoică) pentru au-
toturism, cântar bebe, stare foar-
te bună. Tel. 0264-424005, 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker cărţi 
și jetoane. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (5.7)

¤ Vând prune bio, nestropite, ro-
șii, bistriţe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
ţuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. Se 
pot culege și de client, preţul dife-
ră de cantitatea dorită și de ur-
genţa comenzii. Tel. 
0762-258062.

¤ Vând articole de îmbrăcăminte 
și încălţăminte pentru adulţi și co-
pii de 6-12 ani, articole de maro-
chinărie, curele, portmonee, bor-
sete din piele naturală. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0762-258062.

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
între vârsta de 4-9 ani. Pentru in-
formaţii la telefon 0799-725180.

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a patra licitaţie 
publică, în data de 27.10.2021, 
ora 12.00, bunuri mobile constând 
din: Autoutilitară N3 DAF 
FT95.430 XF95, nefuncţională, an 
fabricaţie 1998, sursa de energie 
motorină, nr. identifi care 
XLRTE47XS0E473152, culoare ro-
șu, nr. înmatriculare CJ-08-EHV, la 
preţul 14.250 lei plus TVA; Semire-
morcă Renders 12.27, an fabricaţie 
1998, nr. identifi care 
YA5B302U839B55001, culoare ro-
șu nr. înmatriculare CJ-80-HWX, la 
preţul 7.513 lei plus TVA. Informa-
ţii suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, camera 112, telefon 
0264.705603 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
26.10.2021, ora 12.00, bunul 
mobil constând din: Un autotu-
rism Renault, preţ 3200 lei plus 
TVA. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 115, telefon 0264.705603 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anun-
ţuri vânzarea prin licitaţie a bu-
nurilor sechestrate.
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0729–15.86.00

www.batrom.ro

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proaspăt 
renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte tip 
terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facultatea 
de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereastră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 De 17 ani oferim 

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie 
Neurologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalm
ologieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatol
ogieOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere 
Psihologică Reumatologie GastroenterologieGeriatr
ie-GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM ŞOFER &
MANIPULANT MARFĂ

Unde?
Localitatea Florești
Judeţul Cluj

Cerințe:
•Cu permis de conducere categoria B
•Capacitate fi zică bună și tare, rapiditate, abilitate
•Permis de conducere categoria B
•Nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
•Salar Atractiv
•Program fl exibil
•Bonusuri, premii
•Asigurăm sau plătim drumul la loc de muncă

Desfăşurarea activităţii de lucru
•Va avea loc pe raza judeţelor: Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureş, Bihor şi Sălaj.

Informaţii: între orele 9-18
Tel 0748 883 637

info@containeretextile.ro

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Călăţele, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra organizării ședinei de dezbatere publică a 
alternativei fi nale a ”Amenjamentului fondului forestier 
proprietate publică a comunei Călăţele, UP III Călăţele“, 
propus a fi  amplasat în comunele Călăţele și Beliș, jud. Cluj, 
în data de 29.11.2021 ora 16:00 la Căminul Cultural din 
localitatea Călăţele, jud. Cluj și online, în vederea obţinerii 
avizului de mediu conform HG 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe.

Informaţiile privind alternativa fi nală a planului menţionat, 
inclusiv Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM 
Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, jud. Cluj, în zilele 
de luni până vineri, între orele 9-14.

Toţi cei care doresc să participe activ la dezbaterea publică 
online (exprimare puncte de vedere, întrebări etc.) se pot 
înscrie, ca participanţi, la adresa de email padopotera@
gmail.com. Termenul limită pentru înscriere este miercuri, 
26.11.2021, ora 14:00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Domnul ADRIAN BONDIUC, în calitate de bebefi ciar, 
anunţă iniţierea planului urbanistic de detaliu „ELABORARE 
PLAN URBANISTIC DE DETALIU ŞI DOCUMETAŢIE TEHNICĂ 
PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE EXTINDERE CASĂ 
EXISTENTĂ ŞI MODIFICARE TERASĂ, CONSTRUIRE FOIŞOR 
ŞI PISCINĂ NEACOPERITĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE“, 
amplasat în Mun. Cluj-Napoca, str. Odobești, nr.14, C.F. 
303800, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj 
Napoca, direcţia urbanism.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

CRISAN KINGA-TIMEA și asociații anunță inițierea 
planului urbanistic zonal „Elaborare PUZ introducere teren 
în intravilan pentru construire locuinţe unifamiliale, 
împrejmuire, amenajări exterioare, extindere reţele 
edilitare, racorduri, branşamente“, amplasat în com. 
Gilău, sat Gilău, f.n., C.F. 54941, 50597, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Județean 
Cluj, direcția urbanism.

ANUNŢ DE MEDIU

LIBERTY TECHNOLOGY PARK S.R.L. titular al 
proiectului Construire Corp de clădire "H" – birouri şi servicii, 
amenajări exterioare şi organizare de santier conform PUZ 
aprobat cu HCL nr. 632/20.08.2020, Cluj-Napoca, str.Gării, 
nr 21, judeţul Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire 
corp de cladire "H" – birouri şi servicii, amenajări exterioare 
şi organizare de şantier conform PUZ aprobat cu HCL nr. 
632/20.08.2020, Cluj-Napoca, str.Gării, nr 21, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr.90, în zilele de luni-vineri între orele 
9-13, precum și la urmatoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicarii anunţului pe pagina de internet a A.P.M. 
Cluj http://apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

S.C. ZENTEX AUTO S.R.L. cu sediul în loc. Huedin, 
str. Avram Iancu nr. 1, Bl. A2, sc. 1, ap. 6, anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „SPĂLĂTORIE AUTO SELF-SERVICE 
BRANŞAMENT LA UTILITĂŢI ", propus a fi  realizat în loc. 
Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. 90-92, jud. Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, și la sediul din 
loc. Huedin, str. Protopop Aurel Munteanu nr. 90-92, jud. 
Cluj, în zilele de luni-joi între orele 09:00 -14:00 și vineri 
între orele 09:00-13:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 
99, jud. Cluj, în zilele de luni-joi între orele 09:00 -14:00 
și vineri între orele 09:00-13:00.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

GAVRIȘ MIHAI în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru PUD pentru CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, FlRMĂ LUMINOASĂ în municipiul 
Cluj-Napoca, strada Constantin Brâncuși, nr. 80, jud. Cluj. 

Prima versiune a P.U.D. poate fi  consultată la domiciliul 
dl. GAVRIȘ MIHAI din municipiul Cluj-Napoca, strada 
Brăduțului, nr. 16A, județul Cluj, în zilele de luni- vineri, 
între orele 9.00-14.00, din data de 13.10.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 29.10.2021 , la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro, după următorul program : luni-joi, între 
orele 9.00-14.00 și vineri, între orele 9.00-13.00.“

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Călăţele, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra elaborării altenativei fi nale a ”Amenjamentului 
fondului forestier proprietate publică a comunei Călăţele, 
UP III Călăţele, jud. Cluj“, propus a fi  amplasat în comuna 
Călăţele și Beliș, jud. Cluj, care pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj și sediul titularului 
din loc Călăţele, nr. 100, jud. Cluj, în zilele de luni până 
vineri între orele 9:00 – 13:00.

Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc 
zilnic la sediul titularului din comuna Călăţele, nr. 100, 
judeţul Cluj și la sediul APM Cluj, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail: ofi ce@apmcj.anpm.ro, în termen 
de 45 de zile de la data publicării anunţului.
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Înfrângere 
neaşteptată 
pentru voleibalişti
Echipa de volei masculin a sufe-
rit miercuri seara o înfrângere 
surprinzătoare cu 3-0 (-20, -15, 
-18) în meciul cu Olimpia 
Titanii București din primul tur 
al optimilor Cupei României.
Vlad Negrean a fost din nou cel 
mai bun marcator de pe teren 
dar în aceste condiţii, elevii lui 
Romeo Lotei vor trebui să se în-
trebuinţeze la maximum pentru 
a se califca în sferturile de fi na-
lă ale competiţiei.
Meciul retur este programat 
miercuri, 20 noiembrie, în capi-
tală însă, până atunci, ”U” Cluj 
joacă sâmbătă, de la ora 
17:00, tot în București, cu CSU 
Știinţa, în cadrul etapei a 2-a a 
Diviziei A1.
Universitatea Cluj a început 
prost sezonul și a pierdut pri-
mul meci al sezonului cu Unirea 
Dej. „Studenţii” vor avea mai 
multe șanse în meciul din we-
ekend cu CSU Știinţa București, 
o echipă de același nivel.

Pedri rămâne 
la Barcelona

Mijlocașul spaniol Pedri a 
semnat joi o prelungire a în-
ţelegerii cu FC Barcelona pâ-
nă în 2026.
Tânărul de 18 ani mai avea 
mai puţin de 12 luni din con-
tractul precedent, iar clubul 
putea să-i ofere o prelungire 
cu încă două sezoane. Cu toa-
te acestea, gruparea blaugra-
na i-au făcut o ofertă pe o pe-
rioadă mai lungă, ambele 
părţi agreând propunerea.
„FC Barcelona și jucătorul Pedri 
au ajuns la un acord pentru re-
înnoirea contractului ce va fi  va-
labil acum până pe 30 iunie 
2026. Clauza de reziliere este fi -
xată la 1 miliard euro”, se arată 
într-un comunicat al catalanilor.
Pedri a avut o ascensiune ra-
pidă la FC Barcelona venind 
de la Las Palmas anul trecut, 
fiind unul dintre jucătorii ca-
re l-au impresionat pe 
Ronald Koeman.

Ceasul lui Olăroiu, 
recuperat 
de poliţişti
Poliţia din Dubai a recuperat 
ceasul de lux care îi fusese furat 
antrenorului român Cosmin 
Olăroiu, în august, la Milano.
Trei suspecţi au fost arestaţi la 
Dubai, după ce ceasul a fost 
vândut ilegal de mai multe ori 
în Europa până a ajunge în 
Emiratele Arabe Unite.
Olăroiu a fost deposedat de 
ceasul evaluat la circa 
180.000 de euro la finalul lu-
nii august, într-un moment în 
care se plimba cu soţia sa pe 
străzile din Milano.

Pe scurt

În data de 13 octombrie 

2021, peste 120 de persoane 

au participat, prin mijloace 

electronice, la Adunarea 

Generală a Federaţiei 

Internaţionale de Aikido.

Având în vedere situaţia 

pandemică, soluţia prin care 

se puteau întâlni reprezentan-

ţii a zeci de ţări a fost de a re-

curge la întâlnirea prin mij-

loace electronice, respectiv 

prin platforma Zoom. Siste-

mul de votare confi denţial a 

fost oferit de platforma Elec-

tion Runner.

Aikido Doshu Moriteru U-

eshiba, Preşedintele Federaţi-

ei Internaţionale de Aikido, a 

deschis şedinţa şi tot el a avut 

şi cuvântul de încheiere.

Rapoartele ofi ciale ale Pre-

şedintelui Executiv, Secreta-

rului General şi Trezorierului 

au fost aprobate fără obiecţii, 

iar statutul şi sistemul contri-

butiv au fost actualizate.

17 noi state membre s-au 

alăturat federaţiei: Austria, 

Azerbaidjan, Bolivia, Cuba, 

India, Kazakstan, Republica 

Moldova, Muntenegru, Myan-

mar, Nepal, Macedonia de 

Nord, Peru, San Marino, Ara-

bia Saudită, Serbia, Polinezia 

şi Turcia.

4 ţări s-au alăturat ca state 

asociate federaţiei: Costa Rica, 

Guatemala, Malta şi Tunisia.

Adunarea Generală a votat 

un nou Comitet Director a cărui 

componenţă este următoarea:

¤ Preşedinte Executiv – dl. 

Wilko Vriesman (Olanda)

¤ Secretar General – dl. Do-

rin Marchiş (România)

¤ Vicepreşedinte executiv – 

dl. Kei Izawa (USA)

¤ Asistent al Secretarului Ge-

neral – dl. Corrie Human (Afri-

ca de Sud)

¤ Consilier al Aikikai – dl. 

Shoichi Kamiya (Japonia)

¤ Membră a Comitetului Di-

rector – dna. Yoko Okamoto 

(Japonia)

¤ Membru al Comitetului Di-

rector – dl. Charlie McGinnis 

(USA)

¤ Membru al Comitetului Di-

rector – dl. Adam Manikowski 

(Polonia)

¤ Membru al Comitetului Di-

rector – dl. Frederic Heylbro-

eck (Belgia)

¤ Trezorier – dl. Satoshi Ka-

ga (Japonia)

Pentru o bună organizare a 

Adunării Generale, în perioa-

da mai-septembrie au avut loc 

5 pre-şedinţe, desfăşurate on-

line, care au permis membri-

lor să discute pe larg şi să apro-

be forme fi nale ale documen-

telor ce privesc activitatea fe-

deraţiei internaţionale. Coor-

donarea tehnică a acestor 

pre-şedinţe, precum şi a adu-

nării generale a fost în respon-

sabilitatea lui Dorin Marchiş.

„Unul dintre principalele 

proiecte care mă entuziasmea-

ză este IAF 100, precum l-am 

numit eu. Sunt implicat în 

creşterea numărului de mem-

bri ai organizaţiei internaţio-

nale de câţiva ani. Sunt feri-

cit că 17 state s-au alăturat fe-

deraţiei ca membre cu drep-

turi depline şi alte 4 state au 

devenit membre asociate, adi-

că sunt pe calea procedurală 

de a deveni membre cu drep-

turi depline. Aşadar, în tim-

pul acestui mandat, voi face 

tot posibilul să ajungem la 100 

de ţări membre în cadrul fe-

deraţiei internaţionale de Aiki-

do” a spus Dorin Marchiş, Se-

cretar General

Federaţia Internaţională de 

Aikido este o federaţie a or-

ganizaţiilor naţionale de Aiki-

do, care sunt afi liate direct la 

„organizaţia-mamă” de Aiki-

do ca Budo, Aikikai Hombu, 

din Japonia. O dată la 4 ani, 

Adunarea Generală reuneşte 

reprezentanţii tuturor mem-

brilor, precum şi observatori, 

spre a dezbate, alege şi sta-

bili chestiuni cu privire la ac-

tivităţile principale ale fede-

raţiei. Adunarea organizată 

acum a fost plănuită pentru 

2020, însă amânată pe fondul 

pandemiei. Următoarea întâl-

nire de acest fel va fi  în 2024, 

conform calendarului iniţial.

Dorin Marchiş este repre-

zentantul României în ca-

drul Federaţiei Internaţiona-

le de Aikido şi este Preşe-

dintele Fundaţiei Române 

de Aikido Aikikai. Sediul 

central al fundaţiei este în 

Cluj-Napoca. Organizaţia cu-

prinde 50 de dojo-uri în 40 

de localităţi din ţară.

Dorin Marchiş a fost ales Secretar General 
al Federaţiei Internaţionale de Aikido

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

E bine ştiut că noul stadion 

Giuleşti nu este fi nalizat, 

iar Arena Naţională este 

ocupată cu un al eveni-

ment în această perioadă.

Din acest motiv, Rapid – 

CFR Cluj se va juca la Mio-

veni, localitate care are o in-

cidenţă COVID-19 de peste 7 

cazuri la mia de locuitori. Din 

cauza numărului mare de in-

fectări, la meci vor putea asis-

ta doar persoanele vaccinate 

sau care au trecut prin boală.

Dan Petrescu nu se poate 

baza la acest meci pe Andrei 

Burcă, cel care s-a accidentat 

la echipa naţională. „Bursu-

cul” a tras un semnal de alar-

mă încă dinaintea meciurilor 

cu Germania şi Armenia în 

momentul în care a declarat 

că speră că jucătorii convo-

caţi se vor întoarce sănătoşi 

la echipă.

CFR – Rapid, 
primul meci după 6 ani

Cele două echipe nu s-au 

mai duelat în ultimii ani 

după ce Rapid a retrogra-

dat şi a trecut prin momen-

te dificile. Cele două for-

maţii au jucat ultimul meci 

direct în 2015, atunci când 

ardelenii s-au impus cu 2-1 

la finalul unui meci în ca-

re au marcat Petrucci, Ta-

de, respectiv Daniel Nicua-

le. Jucătorul Rapidului es-

te acum preşedintele clu-

bului, în timp ce la CFR 

Cluj au mai rămas Păun, 

Deac şi Camora de atunci.

Meciul Rapid – CFR Cluj 

va fi  unul special şi pentru Ci-

prian Deac. Fotbalistul echi-

pei din Gruia a evoluat pen-

tru ambele formaţii de-a lun-

gul carierei.

Campioana României 
are o şansă 
bună la Mioveni

Rapid nu se poate baza la 

acest meci pe cel mai impor-

tant „jucător” şi anume Pe-

luza Nord. Ultraşii giuleşteni 

au anunţat că nu vor parti-

cipa la meci, deoarece intra-

rea se va face pe baza Cer-

tifi catului Verde.

La această confruntare, Mi-

hai Iosif are aproape tot lotul 

la dispoziţie. Absentul princi-

pal este Alami, cel care a vă-

zut cartonaş roşu în meciul 

cu Sepsi de etapa trecută.

Probleme are şi Lucian Go-

ge, însă el oricum avea şanse 

mici să evolueze titular după 

revenirea lui Belu Iordache.

Rapid a început fabulos 

acest campionat şi a fost mult 

timp pe primele trei etape 

din clasament. Elevii lui Mi-

hai Iosif şi-au pierdut ritmul 

în meciul cu Universitatea 

Craiova, atunci când au con-

dus cu 1-0, dar au pierdut 

după două goluri încasate 

după miutul 80.

Înfrângerea cu Universi-

tatea Craiova de la finalul 

lunii august a fost punctul 

de cotitură petnru suflarea 

giuleşteană. La Rapid s-a in-

stalat nervozitatea, neliniş-

tea, iar rezultatele au fost 

tot mai slabe. Singura vic-

torie în ultimele cinci me-

ciuri a venit în Cupa Româ-

niei, tocmai la Mioveni, la 

loviturile de departajare.

CFR Cluj are o şansă bună 

să obţină toate cele trei punc-

te în duelul de la Mioveni. 

Echipa antrenată de Dan Pe-

trescu este pe primul loc cu 

30 de puncte acumulate în 11 

etape. Campioana are 17 go-

luri marcate şi 6 primite.

Rapid este pe 7 înainte de 

startul etapei cu 18 puncte, 13 

goluri marcate şi 9 primite.

CFR Cluj joacă „derby-ul” 
feroviar în weekend la Mioveni
Rapid – CFR Cluj este derbyul etapei cu numărul 12 în Liga 1, fiind o adevărată confruntare 
între „vișinii”. Cele două formații se duelează duminică de la ora 20:30.

CFR Cluj se duelează cu Rapid în etapa a 12-a din Liga1 într-o partidă care va avea loc duminică
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