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Un sfârșit de săptămână 
cu restricții, la Cluj-Napoca

Traficul pe Aeroportul Cluj, 
în revenire în martie

Un clujean a curățat 
o bancă din Parcul Central

Municipiul a ajuns joi la o rată a incidenței COVID-19
de 6,36 la mia de locuitori. Șase localități din județ 
au restricții pe toată durata săptămânii. Pagina 5

Pentru relansarea traficului aerian, introducerea 
certificatului de vaccinare digital ar permite pasagerilor 
să călătorească fără test COVID sau carantină. Pagina 6

Deranjat de cum arăta o bancă din Parcul Central, 
plină de fecale de păsări, cetățeanul a luat atitudine. 
S-a dus în parc şi a curăţat-o. Pagina 3

Promisiunea premierului Florin Cîțu: 
1.600 de paturi ATI la finalul săptămânii!

Investiții în domeniul sănătății din fonduri europene, la Cluj
Trei proiecte ale Consiliului Judeţean, un spital şi două centre de specialitate, ce urmează 
să fie edificate în următorii ani, vor pune Clujul pe harta europeană a sănătăţii. 

După demiterea lui Voiculescu 
din funcția de ministru 
al Sănătății, premierul 
Florin Cîțu, cel care a preluat 
interimatul ministerului, promite 
creșterea capacității secțiilor de 
terapie intensivă până la 1.600 
de locuri. Prim-ministrul 
Florin Cîțu se află vineri într-o 
vizită oficială la Cluj-Napoca. 
 Pagina 3
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HoReCa va primi ajutor 
pentru pierderile provocate 
de pandemia COVID-19

Comisia Europeană a aprobat schema româ-
nească de 500 mil. euro pentru agenţii economici 
din HoReCa, turism şi din domeniul hotelier.

Comisia Europeană (CE) va oferi un sprijin 
public, sub formă de subvenţii directe, va aco-
peri până la 20 % din pierderile de venituri pe 
care benefi ciarul le-a înregistrat între 1 ianuarie 
şi 21 decembrie 2020, comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă din 2019, potrivit unui comunicat trans-
mis de Reprezentanţa CE.

Măsura urmăreşte să ajute benefi ciarii să îşi 
acopere nevoile de lichidităţi şi să îşi continue ac-
tivităţile în timpul şi ulterior pandemiei. Comisia 
a constatat că schema românească respectă con-
diţiile prevăzute în cadrul temporar.

Există anumite condiţii:
¤ sprijinul nu va depăşi 1,8 milioane EUR per be-
nefi ciar, astfel cum se prevede în cadrul temporar
¤ ajutorul va fi  acordat cel târziu la 31 decem-
brie 2021.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

274 2.158 739 99 4 8

Situația epidemiologică în județul Cluj – 15 aprilie 2021
PUBLICITATE

Se va ține prim-ministrul de promisiune? Miniștrii Sănătății din ultimele două cabinete nu au reușit!
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO
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3°/8° Variabil
2°/6° Variabil
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

16 aprilie
1869: A apărut, la București, 
revista „Traian”, editată de 
Bogdan Petriceicu Hasdeu.
1938: Au fost arestați și 
condamnați la închisoare mai 
mulți conducători legionari, în 
frunte cu căpitanul Corneliu 
Zelea Codreanu.

17 aprilie
1931: La Calcutta, India a avut 
loc un accident aviatic, în ur-
ma căruia aviatorul Radu 
Beller a murit, iar principele 
G.V. Bibescu a fost grav rănit.
1937: Apariția personajului 
de desene animate Daffy Duck
1963: Compania Ford a lan-
sat mașina Mustang.

18 aprilie
1931: Formarea guvernului 
condus de Nicolae Iorga.
1947: Guvernul britanic 
hotărăște reluarea relațiilor co-
merciale cu România, după cel 
de-al Doilea Război Mondial.
2001: Camera Deputaților 
din România a adoptat textul 
legii privind accesul liber la 
informațiile de interes public.
2002: Camera Deputaților 
din România a adoptat tex-
tul legii privind accesul li-
ber la informațiile de inte-
res public.
2007: Google a lansat un in-
strument pentru protecția 
drepturilor de autor, denumit 
Claim your content.
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Senatorul Vasile Dâncu 
a declarat miercuri 
că Partidul Social 
Democrat nu doreşte 
să intre la guvernare 
în acest moment şi nici 
să depună o moţiune 
de cenzură fără a avea 
majoritate, în contextul 
crizei politice provocate 
de demiterea ministrului 
Vlad Voiculescu.

Vasile Dîncu, senator în 
Parlamentul României şi 
preşedinte al Consiliului 
Naţional al PSD, a declarat 
miercuri, după ce USR PLUS 
a anunţat că îşi retrage sus-
ţinerea faţă de premierul 
Florin Cîţu, că poate să func-
ţioneze şi un guvern mino-
ritar. El a mai spus că PSD 
nu are în acest moment în 
plan să depună o moţiune 
de cenzură, fără a avea o 
majoritate în Parament ca-
re să o voteze. Amintim că 
liberalii au mai funcţionat 
cu guvern minoritar susţi-
nut de PSD în mandatul de 
premier al lui Călin Popes-
cu Tăriceanu (2004-2008).

„Pot să funcţioneze şi 
guverne minoritare în con-
diţiile în care va exista un 
consens politic. Sigur că nu 
este propunerea PSD pen-
tru că pe noi nu interesea-
ză ce fac în acest moment 
cei din coaliţie, vrem însă 
să guverneze bine. Noi spe-
răm să găsească cât mai re-
pede o soluţie. În acest mo-
ment nu am hotărât să de-
punem o moţiune de cen-
zură. Există posibilitatea să 
depunem o moţiune de cen-
zură în momentul când vom 

avea o majoritate”, a decla-
rat Vasile Dîncu, la DIGI24.

Demiterea 
lui Voiculescu, „târzie”

Senatorul a apreciat că de-
miterea ministrului Sănătăţii de 
către premierul Florin Câţu a 
fost „târzie”, partidele din co-
aliţie pierzând procente de în-
credere. Vasile Dîncu a afi rmat 
că, în aceste momente, Guver-
nul „stă atârnat într-un cui”.

„Este o demisie destul de 
târzie, după părerea mea. Ar 
fi  trebuit ca premierul să îşi 
exercite această posibilitate 
de decizie mult mai repede, 
pentru că au pierdut foarte 
mult în ceea ce privesc pro-
centele şi încrederea popu-
laţiei în cele patru partide. 
(...) Nu ne interesează ce fa-
ce coaliţia de guvernare, noi 
în acest moment construim 
alternativa. Când va veni 
timpul, vom merge la guver-

nare, dar deocamdată nu ne 
gândim la asta. În momen-
tul acesta, Guvernul stă atâr-
nat de un cui. Nu am stabi-
lit încă ce vom face, pentru 
că nu ne-am aşteptat ca atât 
de repede să se întâmple a-
ceastă criză”, a adăugat Va-
sile Dîncu.

Criză în coaliţia 
de guvernare

Vlad Voiculescu a fost de-
mis din funcţie miercuri, 14 
martie, de premierul Români-
ei, în timpul şedinţei de urgen-
ţă. Andreea Moldovan, secre-
tar de stat în minister, şi-a pier-
dut şi ea funcţia în acelaşi timp. 
Motivul principal ar fi  faptul 
că ministrul a adus mai mul-
te momente de tensiune în co-
aliţie, dar „ultima picătură” ca-
re a umplut paharul a fost adă-
ugată de secretarul de stat în 
minister Andreea Moldovan, 
prin ordinul care modifi ca cri-

teriile de carantinare a unei lo-
calităţi. Premierul Florin Cîţu 
nu ar fi  fost informat de pu-
blicarea acelui ordin în Moni-
torul Ofi cial.

Premierul Cîţu a preluat in-
terimatul Ministerului Sănătă-
ţii, după ce Dan Barna a refu-
zat să preia interimar funcţia. 
După o şedinţă de urgenţă a 
USR PLUS, partidul a decis să 
nu îl mai susţină pe Florin Cîţu 
în funcţia de premier, mai mul-
te surse din partid arătând că 
ar fi  dispuşi să îl susţină pe 
Ludovic Orban în funcţia de 
prim-ministru. Reprezentanţii 
Partidului Naţional Liberal au 
arătat însă că îl vor susţine în 
continuare pe Florin Cîţu în 
funcţia de premier şi se pare 
că aceeaşi este şi poziţia UDMR. 
Vicepremierul Kelemen Hunor 
le-a transmite partenerilor de 
coaliţie din USR PLUS că nu 
există niciun motiv pentru 
schimbarea premierului.

Vasile Dîncu: „Pot să funcționeze 
și guverne minoritare”
Senatorul PSD de Cluj a declarat că, dacă există înțelegere în acest sens, 
un guvern minoritar PNL ar putea funcționa

VASILE DÎNCU | 
președintele 
Consiliului Național 
al PSD

 „Această coaliție are 
două provocări 
importante. Una este 
rezistența la rupere și 
până acum a funcționat, 
nu s-a rupt și nu cred că 
se va rupe în viitorul 
apropiat, dar nu a reușit 
la proba competenței. 
Nu este vorba doar de 
comunicare aici, ci și de 
expertiză. Nu doar 
comunicarea a fost 
problema, este vorba de 
măsurile pe care nu le-a 
luat și lucrurile pe care nu 
și le-a asumat acest 
ministru al Sănătății 
și aceasta este o 
problemă foarte mare“
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Trei proiecte ale Consiliului 
Judeţean, un spital şi două 
centre de specialitate, 
ce urmează să fi e edifi cate 
în următorii ani, vor pune 
Clujul pe harta europeană 
a sănătăţii.

Este vorba despre Spita-
lul Pediatric Monobloc, 
Centrul Integrat De Trans-
plant şi Centrul Regional 
de Boli Cerebro-Vasculare 
şi Neurochirurgie.

Spital Monobloc 
pentru Copii, 
în cartierul Borhanci

Spitalul Pediatric Mono-
bloc ce va fi  construit pe 
un teren primit de Consi-
liul Judeţean de la Univer-
sitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară 
(USAMV) în cartierul Bor-
hanci, va fi  cel mai mo-
dern spital pediatric con-
struit vreodată în România. 

Unitatea medicală va 
reuni toate secţiile actua-
lului Spital de Urgenţă 
pentru Copii Cluj-Napoca, 
care în prezent îşi desfă-
şoară activitatea în 14 clă-
diri din 9 locaţii diferite. 
Terenul are o suprafaţă de 
circa 17.000 mp. Acesta va 
cuprinde peste 600 de pa-
turi pentru spitalizarea de 

zi şi potrivit aproximărilor, 
va deservi 50.000 de copii 
pe an, din toată ţara.

Locaţia este foarte acce-
sibilă, la intersecţia cu vii-
toarea Centură Metropolita-
nă, poziţionată foarte 
aproape de tronsoanele ru-
tiere majore ale Clujului. 
În prezent, se afl ă în desfă-
şurare un concurs interna-
ţional de soluţii pentru 
proiectarea spitalului, care 
se va încheia în luna iunie.

Începerea execuţiei este 
estimată pentru anul 2022, 
iar valoarea proiectului este 
de 120 milioane de euro, cu 
fi nanţare parţială din fonduri 
ale Uniunii Europene, ale 
Guvernului României şi ale 
Consiliului Judeţean Cluj.

Centrul Integrat 
de Transplant,premieră 
pentru Europa de Sud-Est

Primul Centru Integrat de 
Transplant din România şi 
Sud-Estul Europei va fi  de ase-
menea construit la Cluj-Napo-
ca, pe un teren afl at în paragi-
nă de pe strada Victor Babeş. 
În prezent, planul urbanistic 
zonal (PUZ) aferent centrului 
se afl ă în consultare publică, 
până în 23 aprilie, urmând să 
fi e avizat de comisia de urba-
nism a Primăriei Cluj-Napoca 
înainte să fi e supus votului 
consilierilor locali.

Centrul va fi  unul de exce-
lenţă şi va putea realiza cele 
mai importante patru tipuri 
de transplant: de cord, plă-
mân, hepatic şi renal. Începe-

rea execuţiei este estimată tot 
pentru anul 2022, iar valoa-
rea proiectului este de circa 
90 de milioane de euro, cu fi -
nanţare parţială din fonduri 
ale Uniunii Europene, ale Gu-
vernului României şi ale Con-
siliului Judeţean Cluj.

Centru de Neurochirurgie, 
singurul din regiune

Va fi  singurul Centru din 
Regiunea de Nord-Vest a Ro-
mâniei care tratează o astfel 
de patologie. Iniţial, în februa-
rie 2020, Ministerul Sănătăţii 
pregătise proiectul de investi-
ţie de 45 milioane euro pentru 
crearea Centrului Regional de 
Boli Cerebro-Vasculare şi Neu-
rochirurgie la Cluj, care preve-
dea că fi nanţarea investiţiei va 

fi  realizată de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Sănătăţii, precum şi din alte 
surse legal constituite.

Între timp, noul pachet 
european de rezilienţă dis-
ponibil pentru România per-
mite asigurarea fi nanţării 
din fonduri europene.

Durata de execuţie a lu-
crărilor este estimată la 18 
luni, din momentul dema-
rării investiţiei. Odată fi na-
lizat proiectul, clădirea care 
avea demisol, parter şi 4 
etaje va asigura tratamentul 
complex pentru peste 3.500 
de pacienţi pe an.

Centrul va avea, pe lângă 
secţiile cu paturi şi săli de tra-
tament, şase săli de operaţie 
modulare, secţii de Terapie In-

tensivă, un laborator de ima-
gistică şi sala de operaţii hi-
brid, un punct de laborator 
pentru urgenţe şi un punct 
farmaceutic. Acesta va dispu-
ne inclusiv de un comparti-
ment specializat de Neurochi-
rurgie Pediatrică.

Valoarea proiectului este de 
45 de milioane de euro.

Investiţii în sănătate de peste 255 milioane de euro, 
în următorii ani, la Cluj, cu fonduri europene
Județul Cluj va deveni unul dintre cele mai importante centre medicale din Europa de Sud-Est

Centrul va fi  unul de excelenţă şi va putea realiza cele mai importante patru tipuri de transplant

Acestor trei unităţi medicale li se adaugă Spitalul Regional 
de Urgenţă din Florești care va fi  construit de Guvernul 
României în Florești, pe care Consiliul Judeţean ar fi  dorit 
să îl edifi ce, pentru a accelera lucrurile care stagnează de 
circa 16 ani.
În 2018, președintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe, a 
transmis Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice o adresă prin care solicita preluarea de către forul 
judeţean a proiectului de construire a Spitalului Regional de 
Urgenţă de la Cluj. Răspunsul Ministerului Sănătăţii a fost 
unul tranșant. Ministrul Sănătăţii de la acea vreme, Sorina 
Pintea, le-a replicat reprezentanţilor CJ Cluj că acest proiect 
va fi  făcut de către Guvernul României. Ideea a fost aban-
donată după ce Partidul Naţional Liberal a ajuns la guver-
nare, în toamna anului 2019.

Spital Regional de Urgență, 
construit de guvern la Cluj

INVESTIȚIE

90
milioane de euro 
va costa viitorul Centru 
Integrat de Transplant 
ce va fi  edifi cat 
în centrul Clujului, 
singurul de acest fel 
din Europa de Sud-Est

Un clujean, deranjat 
de cum arăta o bancă 
din Parcul Central, 
plină de fecale de păsări, 
a luat atitudine. 
S-a dus în parc cu produ-
se de igienă şi a curăţat-o.

Un clujean a curăţat o 
bancă plină de fecale de ani-
male pentru că arăta foarte 
inestetic şi toţi trecătorii prin 
Parcul Central o ocoleau de 
mai bine de un an de zile.

Băiatul şi-a luat produsele 
de curăţat cu el şi a soluţio-
nat problema:

„Măcar am făcut un lucru 
bun pentru Cluj. De cel pu-
ţin un an acea bancă era pli-
nă de fecale de cioară şi toa-
tă lumea o ocolea. Arăta foar-
te inestetic aşa că am luat ati-
tudine. Azi de dimineaţă pe 
la 7:00 mi-am pus în rucsac:
¤ un burete de sârmă
¤ două tipuri de diluant
¤ o sticlă de alcool izopropilic
¤ două cârpe şi am pornit spre 
parc am plecat însă cu frica 
în sân.”, scrie clujeanul.
Totuşi, noile restricţii i-au dat 
bătăi de cap:

„- Oare de la ce oră pu-
tem ieşi afară? Ştiu că la 
20:00 se dă «stingerea» dar 
oare la 7:00 dimineaţa pu-
tem circula pe stradă?
¤ Dacă o să mă prindă vreun 
poliţist în timp ce curăţ banca, 
mi-oi lua vreo amendă că n-am 
autorizaţie de la primărie? Îmi 
asum şi voi plăti amenda.

După ce am ajuns, m-am 
pus pe treabă. Nu am fost vă-
zut decât de câţiva oameni ca-
re făceau jogging. Niciun po-
liţist din fericire nu era pe-aco-
lo”, a adăugat clujeanul.

Un clujean cu spirit civic a curățat 
o bancă din Parcul Central

Primarul Emil Boc, rapor-
torul Comitetului euro-
pean al regiunilor pentru 
educaţie, a participat la 
conferinţa „Universităţi 
europene – Transformare 
pionieră în educaţie, cer-
cetare şi inovare”.

Edilul clujean a avut o in-
tervenţie privind rolul Univer-
sităţilor europene în condu-
cerea ecosistemelor regiona-
le de inovare, în cadrul con-
ferinţei organizate sub preşe-
dinţia portugheză a Consiliu-
lui Uniunii Europene.

„Am participat în calita-
te de Raportor al Comitetu-
lui european al regiunilor 
(CoR) la Conferinţa «Univer-
sităţi europene – Transfor-
mare pionieră în educaţie, 
cercetare şi inovare» organi-
zată sub preşedinţia portu-
gheză a Consiliului Uniunii 
Europene. Conferinţa reuneş-
te reprezentanţi ai universi-
tăţilor europene, inclusiv rec-

tori, preşedinţi şi coordona-
tori, dar şi studenţi, cercetă-
tori, personal academic, re-
prezentanţi ai Comisiei Eu-
ropene şi ai statelor mem-
bre”, a transmis Emil Boc.

În cadrul panelului „Rolul 
universităţilor europene în 
conducerea ecosistemelor re-
gionale de inovare”, edilul a 
subliniat faptul că instituţiile 
europene trebuie să accelere-
ze procesul de modernizare a 
învăţământului universitar în 
Europa. Învăţământul superi-

or, cercetarea şi inovarea tre-
buie să fi e în prim-planul re-
dresării economice durabile, 
iar universităţile europene să 
devină centre de cunoaştere 
în cadrul comunităţilor loca-
le, susţine Emil Boc.

„Am amintit despre Spaţiul 
European al Educaţiei şi am 
prezentat cele patru ingredien-
te care transformă universită-
ţile clujene într-un nucleu lo-
cal pentru inovare: talentele, 
toleranţa, încrederea şi tehno-
logia”, a mai arătat primarul.

Emil Boc, intervenție la conferința 
„Universități europene”

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Poliţiştii din Cluj au dat 
aproape 100 de amenzi 
clujenilor într-un interval 
de doar 24 de ore, de mier-
curi până joi, în timpul 
controalelor efectuate pen-
tru a verifi ca dacă oame-
nii respectă măsurile de 
prevenţie anti-COVID-19.

Suma totală pe care cei 
98 de clujeni trebuie să o 
scoată din buzunar este de 
90.000 lei.

„În ultimele 24 de ore, sub 
autoritatea Instituţiei Prefec-
tului, poliţişti, împreună cu 
jandarmi din cadrul Grupării 
de Jandarmi Mobilă Cluj-Na-
poca, respectiv Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeţean Cluj 
au desfăşurat acţiuni de veri-
fi care cu privire la respecta-
rea măsurilor impuse în con-
textul stării de alertă, în sco-
pul limitării şi combaterii efec-
telor pandemiei de Covid-19.

La aceste activităţi au par-
ticipat 272 de efective, în 
timpul activităţilor efectua-
te fiind legitimate peste 1647 
de persoane.

De asemenea, au fost de-
rulate controale unui număr 
de 133 de societăţi comer-
ciale, fiind verificate peste 
600 de obiective de interes 
şi circa 150 de mijloace de 
transport persoane.

Pentru abaterile constatate 
au fost aplicate 98 de sancţiuni 
contravenţionale în valoare de 
peste 90.000 de lei”, a trans-
mis Inspectoratul de Poliţie Ju-
deţean Cluj joi, 15 aprilie.

În timpul săptămânii, clu-
jenilor le este interzis să 
circule după ora 22.00 şi 
înainte de ora 05.00 fără un 
motiv întemeiat, cu o de-
claraţie pe propria răspun-
dere sau cu o adeverinţă de 
la angajator, dacă se depla-
sează în interes profesio-
nal. De asemenea, este obli-
gatorie purtarea măştii în 
toate spaţiile publice, des-
chise sau în interior.

Amenzi de 90.000 lei pentru clujenii 
care au încălcat restricţiile

Poliţiştii pregătesc peste 
200 de percheziţii la domi-
ciliu, în mai multe judeţe, 
printre care şi în Cluj.

Poliţiştii Serviciului de In-
vestigare a Criminalităţii Eco-
nomice Mureş efectuează per-
chjeziţii la domiciliu, în 28 de 
judeţe, printre care şi în Cluj, 
pentru evaziune fi scală, spă-
lare a banilor, complicitate la 
spălare a banilor, fals în în-
scrisuri sub semnătură priva-
tă şi uz de fals.

Din cercetări a reieşit că o 
societate comercială din Bu-
cureşti, având ca obiect prin-
cipal de activitate „activităţi 
de luptă împotriva incendii-
lor şi de prevenire a acesto-
ra”, începând din 2019, ar fi  
avut acces la numeroase con-
tracte cu instituţii publice şi 
private de interes naţional, in-
formează un comunicat al In-
spectoratului General al Poli-
ţiei Române (IGPR).

În baza contractelor, ar fi  
avut obligaţia să presteze ser-
vicii de mentenanţă (verifi ca-
re, încărcare, reparare) a echi-

pamentelor de protecţie (ex-
tinctoare, hidranţi). Aceste 
servicii s-ar fi  realizat fără ve-
rifi carea efectivă a bunei func-
ţionări, astfel s-ar fi  înlocuit 
sigilii, etichete de conformi-
tate şi de valabilitate.

„Gravitatea este dată de 
amploarea actelor materiale 
care vizau inclusiv spitale, 
şcoli, unităţi militare, peniten-
ciare, sedii ale unor instituţii 
publice, staţii de alimentare 
cu carburant, companii de 
transport public, companii de 
transport aeriene, companii 

de producere a energiei ter-
mice, electrice şi nucleare, 
combinat chimic etc.”, arată 
sursa citată.

Acţiunea se desfăşoară sub 
supravegherea Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Mureş şi 
are loc în Bucureşti, Mureş, 
Arad, Alba, Argeş, Bacău, Bra-
şov, Buzău, Bistriţa-Năsăud, 
Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâm-
boviţa, Dolj, Hunedoara, Ga-
laţi, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Mara-
mureş, Mehedinţi, Olt, Praho-
va, Satu-Mare, Sălaj, Suceava, 
Timiş, Teleorman şi Vâlcea.

Percheziţii în județul Cluj într-o anchetă 
de evaziune fiscală şi spălare de bani

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

O fi lmare în care se vede 
cum mai mulţi clujeni 
provoacă doi câini 
de rasă să se lupte au 
ajuns în atenţia iubitori-
lor de animale. Unul din-
tre câini se afl a într-o 
vizibilă stare de suferin-
ţă, fi ind muşcat de un alt 
animal. Urmează să fi e 
formulată o plângere 
penală în acest caz.

Un clujean a filmat şi 
postat pe reţelele de socia-
lizare cum doi câini de lup-
tă sunt încurajaţi de stăpâni 
să se atace. În imagini se 
poate observa cum unul 
dintre câini este muşcat, fi-
ind într-o stare vizibilă de 
suferinţă. Un clujean ur-
mează să facă plângere la 
parchet în acest caz.

Anamaria Manolea, ad-
ministrator al unui grup de 
Facebook pe care sunt sem-
nalate cazurile de cruzime 
asupra animalelor din Cluj 
şi care se implică în acţiu-
nile de salvare a acestora, 
în special prin formularea 
plângerilor penale, a decla-
rat pentru monitorulcj.ro că 
intenţionează să facă o plân-
gere la Parchetul de pe lân-
gă Curtea de Apel Cluj şi în 
acest caz.

„Vorbim despre 
o crescătorie cu care 
se organizează lupte”

„Voi face plângere la par-
chet, o voi scrie zilele aces-
tea. Am afl at despre acest caz 
de pe reţelele de socializare 
şi am salvat imediat fi lma-
rea, pentru a o avea ca pro-
bă, pentru că de obicei aces-
tea sunt şterse după ce cazul 

intră în atenţia oamenilor. Nu 
ne interesează cine sunt vi-
novaţii, pentru că poliţia îi 
identifi că pe baza fi lmării, 
dacă le indicăm zona”, a ex-
plicat Anamaria Manolea.

În fi lmarea apărută pe Fa-
cebook se poate auzi cum pro-
prietarul câinelui care atacă 
spune că acesta a mai omo-
rât un alt animal.

„Acei câini trebuie să fi e în-
registraţi fi ind pitbulli, vorbim 
despre o crescătorie acolo, sunt 
mai mulţi câini, se organizează 
lupte cu ei. Din experienţă, po-
liţia se va autosesiza acum, pro-
babil va confi sca câinii. În gene-
ral, în aceste cazuri, cei respon-
sabili au un loc unde înmulţesc 
câinii, unde îi antrenează şi un 
alt loc unde se ţin luptele. Sunt 

oameni care fac foarte mulţi 
bani”, a mai spus femeia.

Vinovaţii au săvârşit 
mai multe infracţiuni

De asemenea, aceasta a pre-
cizat că în cadrul plângerii pe-
nale pe care o va formula, va 
semnala mai multe încălcări ale 
legii, nu doar cea legată de or-
ganizarea luptelor ilegale, astfel 

fi ind creat un concurs de infrac-
ţiuni, pentru a se asigura că res-
ponsabilii vor fi  sancţionaţi.

„Nu e vorba doar despre 
luptele cu câini, ci şi despre 
plimbatul fără botniţă pe spa-
ţiul public, despre înregistrarea 
lor la poliţie, tăierea urechilor, 
întărâtarea câinilor pentru lup-
tă, deţinerea lor, dacă sunt vac-
cinaţi, sterilizaţi şi inclusiv ci-
catricile care se pot vedea în 
imagini. Mă voi asigura astfel 
că vom obţine rezultate din par-
tea autorităţilor”, a precizat A-
namaria Manolea.

Poliţia a deschis o anchetă

Vinovaţii au fost identifi caţi 
deja de către iubitorii de anima-
le care s-au implicat în acest 
caz, iar cel care a postat fi lma-
rea a şters-o şi şi-a schimbat nu-
mele pe Facebook, pentru a-şi 
ascunde urmele. Chiar şi aşa, 
urmează ca plângerea penală 
să fi e înaintată organelor abili-
tate, pentru ca aceştia să fi e 
identifi caţi şi de poliţie.

„În prezent, poliţiştii din 
cadrul Biroului pentru Protec-
ţia Animalelor desfăşoară ac-
tivităţi investigative, în vede-
rea identifi cării persoanelor ca-
re apar în imagini şi stabilirii 
tuturor aspectelor care ţin de 
cauză, urmând a fi  luate mă-
surile legale care se impun”, 
a transmis Inspectoratul de Po-
liţie Judeţean (IPJ) Cluj.

Lupte ilegale și crude între câini, la Cluj. 
Poliţia a deschis o anchetă.
Activiştii pentru protecţia animalelor s-au sesizat cu privire la lupte ilegale care se desfăşoară în Cluj

Conform Ordonanţei de 
Urgenţă 55/2002 privind re-
gimul de deținere al câinilor 
periculoși sau agresivi, repu-
blicată spune că, proprietarii 
câinilor trebuie să-i sterilize-
ze pe cheltuială proprie, iar 
organizarea luptelor ilegale 
între câini sau pregătirea lor 
în acest scop, precum și par-
ticiparea cu câini la astfel de 
lupte constituie infracţiune și 
se pedepsește cu închisoare 
de la 6 luni la 3 ani.
Proprietarul unui câine peri-
culos, care nu împiedică ata-
cul acestuia împotriva unui 
animal sau a unui om, este 
considerată tot infracțiune. 
Dacă atacul se soldează cu 
rănirea victimei, pedeapsa 
cu închisoare se încadrează 
între 6 luni și 5 ani, iar dacă 
agresiunea a avut ca urmare 
moartea victimei, posesorul 
câinelui riscă închisoare între 
10 și 20 de ani.

Ce pedeapsă pot 
primi proprietarii 
care folosesc câinii 
pentru luptă?

VEZI VIDEOCLIPUL AICI:
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Expertul UBB în sănătate 
publică, Răzvan 
Cherecheș, a explicat care 
sunt semnele care arată că 
o persoană vaccinată cu 
AstraZeneca a dezvoltat 
tromboză. Conform specia-
listului, există șapte simp-
tome care ar trebui moni-
torizate în primele două 
săptămâni de la efectuarea 
primei doze de vaccin.

Răzvan Cherecheș, profe-
sor de sănătate publică în ca-
drul UBB, a explicat care sunt 
semnele care indică că per-
soanele vaccinate cu AstraZe-
neca au dezvoltat tromboză. 
Specialistul atrage atenția a-
supra faptului că cele șapte 
simptome trebuie să fi e mo-
nitorizate în decurs de două 
săptămâni de la efectuarea 
primei doze.

„Dacă tocmai m-am vacci-
nat cu AstraZeneca, de unde 
știu că dezvolt tromboză, 
ținând cont de faptul că 
Agenția Europeană a Medica-
mentului a spus că tromboza 

poate fi  un efect advers ex-
trem de rar al vaccinării?” , 
este întrebarea la care profe-
sorul clujean de sănătate pu-
blică a răspuns.

Conform acestuia, persoa-
nele vaccinate cu AstraZene-
ca trebuie să fi e atente dacă 
în următoarele două săptămâni 
de la imunizare apar oricare 
dintre următoarele simptome:
• Insufi ciență respiratorie
• Durere în piept

• Picioare umfl ate
• Durere de burtă/stomac
• Dureri de cap intense
• Tulburări de vedere
• Puncte roșii apărute pe piele

 „Dacă oricare din aceste 
simptome apar în decurs de 
două săptămâni de la efectu-
area primei doze de vaccin, 
prezentați-vă imediat la urgență 
ori la medicul de familie”, a 
transmis Răzvan Cherecheș, 
pe rețelele de socializare.

Cum recunoaștem o tromboză 
după vaccinarea cu AstraZeneca?

Premierul Florin Cîțu 
a declarat că își propune 
ca numărul de paturi ATI 
din țară să crească la 
1.600 până duminică.

Premierul Florin Cîțu a 
anunțat joi care sunt prime-
le lucruri pe care dorește să 
le implementeze din funcția 
de ministru interimar al 
Sănătății, în care a fost nu-
mit miercuri. Acesta urmărește 
creșterea numărului de pa-
turi ATI din spitalele din țară, 
dorind să se ajungă la un nu-
măr de 1.600, până la fi na-
lul acestei săptămâni.

„Ținta pe termen scurt e-
ra de 1.600 de paturi. Este ne-
voie de un efort suplimentar. 
Le-am spus directorilor DSP 
din țară să caute spații prin 
spitale iar câteva soluții au 
fost avansate. Noi accelerăm 
campania de vaccinare, dar 
este nevoie ca resursele din 
sistemul sanitar să fi e folosi-
te optim. Până duminică exis-
tă toate premisele să ajungem 
la ținta de 1.600 de paturi și 

se fac eforturi să ajungem la 
1.800”, a declarat Florin Cîțu.

 „O luptă pe care 
o ducem în fi ecare zi”

În acest moment, ultimele da-
te comunicate la nivel național 
arată că la ATI sunt internați 
1.518 pacienți, însă lipsa locuri-
lor sufi ciente la aceste secții nu 
este singura problemă cu care se 
confruntă sistemul medical din 
România la acest moment, ci și 
lipsa personalului medical care 
să îngrijească un număr atât de 
mare de pacienți. Astfel, premi-
erul a asigurat că se va rezolva 
și această problemă.

„Este o luptă pe care o 
ducem în fi ecare zi. Înțelegem 
ca se rezolvă și problema 
personalului prin organiza-
rea de concursuri”, a mai 
precizat ministrul.

Prim-ministrul Florin Cîţu 
a fost numit miercuri în 
funcția de ministru interimar 
al Sănătății, după ce acesta 
l-a revocat pe Vlad Voicules-
cu din funcţie. Inițial, Cîțu 
a anunțat că interimar la con-
ducerea ministerului va fi  vi-
cepremierul Dan Barna, în-
să acesta a refuzat, ca urma-
re a deciziei de demitere a 
lui Vlad Voiculescu.

Florin Cîțu vrea 1.600 de paturi ATI 
până la finalul săptămânii

Carmen LUCUȚ
Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Incidența cazurilor de 
COVID-19 din Cluj-Napoca 
a ajuns la 6.36 joi, 15 apri-
lie 2021, potrivit datelor 
publicate de Direcția de 
Sănătate Publică. În Cluj-
Napoca, situația epidemio-
logică se îmbunătățește. 
Orașul „se îndepărtează” 
tot mai mult de restricțiile 
dure și înregistrează o rată 
de incidență COVID-19 
mai mică decât în ziua 
precedentă, păstrând 
restricțiile de weekend.

Restricții de weekend se 
aplică de asemenea în Turda, 
Dej, Gherla și Huedin și în al-
te 27 de comune din județ.

În momentul de față, 
restricțiile dure se aplică doar 
în weekend, în zilele de vi-
neri, sâmbătă și duminică, 
în Cluj-Napoca. Mai exact, 
circulația pe timp de noap-
te e restricționată în acele 
zile până la ora 20:00, iar 
magazinele se închid la ora 
18:00. În momentul în care 
rata de infectare a cazurilor 
de COVID-19 scade sub 3,5 
cazuri la mie, noile restricții 
privind magazinele și 
circulația se ridică. Odată cu 
ele se deschid și sălile de 
sport și fi tness.

Rata incidenței cazurilor 
de COVID-19 în ultimele 14 
zile a ajuns la 5.80 în județul 
Cluj, conform ultimelor date 
oferite de Direcția pentru Să-
nătate Publică.

Șase localități au restricții 
toată săptămâna

Localitățile Săvădisla - 7.51, 
Sânmartin - 8.66, Cuzdrioara - 
7.53, Bonțida - 9.94, Apahida 
- 7.99 și Câmpia Turzii - 9.34 
au restricții dure pe toată du-
rata săptămânii. În momentul 
în care incidenţa depăşeşte 7.5 
la 1.000 de locuitori se interzi-
ce circulația în intervalul orar 
20,00 - 5,00 şi se reduce pro-
gramul operatorilor economici 
până la ora 18,00 pe durata în-
tregii săptămâni.

Ce măsuri se aplică 
în starea de alertă?

Art.1 – Se propune modifi ca-
rea și  completarea măsurilor 

adoptate pentru prevenirea 
răspândirii și controlul 
infecțiilor generate de virusul  
SARS-CoV-2,valabile pe peri-
oada stării de alertă, după 
cum urmează:
a) Reducerea intervalului 
orar, în care este permisă 
circulația persoanelor în a-
fara locuinței/gospodăriei 
fără restricții, în localitățile 
în care incidența cumulată 
în ultimele 14 zile este mai 
mare de 4 la 1.000 de locu-
itori și mai mică de 7,5 la 
1.000 de locuitori, până la 
ora 20:00, pentru zilele de 
vineri, sâmbătă și dumini-
că. Aplicabilitatea măsurii 
încetează când rata de 

incidență cumulată în ulti-
mele 14 zile scade sub 3,5 
la 1.000 de locuitori.
b) Reducerea intervalului orar, 
în care este permisă circulația 
persoanelor în afara locuinței/
gospodăriei fără restricții, în 
localitățile în care incidența 
cumulată în ultimele 14 zile 
este mai mare de 7,5 la 1.000 
de locuitori, până la ora 20:00 
pe întreaga durată a săptămâ-
nii. Aplicabilitatea măsurii în-
cetează când rata de incidență 
cumulată în ultimele 14 zile 
scade sub 7 la 1.000 de locu-
itori și intră în vigoare măsu-
ra prevăzută la lit. a)
c) Limitarea intervalului de 
timp în care este permisă 

desfășurarea activității ope-
ratorilor economici care 
desfășoară activități de 
comerț/prestări de servicii 
în spații închise şi/sau des-
chise, publice şi/sau priva-
te, în localitățile în care 
incidența cumulată în ulti-
mele 14 zile este mai mare 
de 4 la 1.000 de locuitori și 
mai mică de 7,5 la 1.000 de 
locuitori, până la ora 18:00 
pentru zilele de vineri, sâm-
bătă și duminică. Aplicabi-
litatea măsurii încetează când 
rata de incidență scade sub 
3,5 la 1.000 de locuitori.
d) Limitarea intervalului de 
timp în care este permisă 
desfășurarea activității ope-

ratorilor economici care 
desfășoară activități de 
comerț/prestări de servicii 
în spații închise şi/sau des-
chise, publice şi/sau priva-
te, în localitățile în care 
incidența cumulată în ulti-
mele 14 zile este mai mare 
de 7,5 la 1.000 de locuitori, 
până la ora 18:00 pe întrea-
ga durată a săptămânii. Apli-
cabilitatea măsurii încetea-
ză când rata de incidență 
scade sub 7 la 1.000 de lo-
cuitori și intră în vigoare mă-
sura prevăzută la lit. c).
e) Suspendarea activității 
operatorilor economici 
desfășurată în spații închise 
în domeniul sălilor de sport/
fi tness, în localitățile în ca-
re incidența cumulată a ca-
zurilor în ultimele 14 zile es-
te mai mare de 4 la 1.000 de 
locuitori. Aplicabilitatea mă-
surii încetează când rata de 
incidență scade sub 3,5 la 
1.000 de locuitori.
f) În perioadele 03.04-
04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 
se permite circulația persoa-
nelor în afara locuinței/gos-
podăriei, în intervalul orar 
20:00-02:00 pentru deplasa-
rea și participarea la slujbele 
religioase.
g) În datele de 27.03.2021 
și 28.03.2021 se permite 
circulația persoanelor în a-
fara locuinței/gospodăriei, 
în intervalul orar 18:00-22:00 
pentru deplasarea și parti-
ciparea la serviciile religi-
oase oficiate pentru sărbă-
toarea Pesah.

Sfârșit de săptămână cu restricții, la Cluj-Napoca
Cluj-Napoca a ajuns joi la o rată a incidenței COVID-19 de 6,36 la mia de locuitori. Șase localități 
din județ au restricții pe toată durata săptămânii și peste 30 vor avea restricții doar în weekend.

Restricțile de weekend se aplică În Cluj-Napoca, Turda, Dej, Gherla și Huedin și în alte 27 de comune din județ
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GUNOAIE DIN 2016, GĂSITE PE UN CÂMP DIN BORHANCI. Locuitorii din cartierul Borhanci s-au mo-
bilizat și au creat un eveniment online pentru a organiza o acțiune de curățenie a gunoaielor din zo-
nă. Au fost găsite ambalaje aruncate pe câmp care se afl au în zona respectivă încă din anul 2016. 
Sâmbătă, 24 aprilie, locuitorii vor ieși din nou pentru a curăța cartierul de gunoaie. „Acestea sunt 
doar o parte din gunoaiele din zona străzii Nordului. Am verifi cat unele ambalaje să văd de când 
stau «liniștite » pe acolo și am observat și din 2016”, a scris unul dintre locuitorii cartierului.

inFOTO

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Trafi cul aerian de pe 
Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj a cres-
cut în luna martie faţă de 
luna februarie, 37.954 de 
pasageri înregistrându-se 
pe aerogara din Cluj luna 
trecută. Numărul acestora 
a crescut cu aproape 
10.000 faţă de luna 
februarie a acestui an.

În ceea ce priveşte aeropor-
turile din România, trafi cul a-
erian de la nivelul lunii mar-
tie a scăzut cu 54% faţă de va-
loarea înregistrată în aceeaşi 
lună a anului 2020, de la 
685.773 milioane de pasageri 
la doar 311.279 de pasageri.

„Aeroportul este peste me-
dia europeană şi peste aeropor-
turile europene, mă refer la pro-
cent, în ceea ce priveşte trafi cul 
aerian şi în aprilie o să stăm mai 
bine. Noi avem mari speranţe 
în paşaportul de vaccinare, nu-
mit Digital Green Certifi cate, 
care a intrat în procedură de 
implementare în Parlamentul 
European pentru că acesta va 
fl uidiza călătoriile şi este im-
portant ca lumea să poată că-
lători. Noi considerăm că sunt 
sigure călătoriile cu avionul, 
de asemenea, lumea este dor-
nică să călătorească. Din cei ca-
re au călătorit în timpul pande-
miei, foarte puţini s-au infec-
tat, pentru că se respectă regu-
lile şi în aeroport, şi în aerona-
ve”, a declarat directorul gene-
ral al Aeroportului Internaţio-
nal Avram Iancu Cluj, David 
Ciceo, pentru monitorulcj.ro.

Directorul Aeroportului a mai 
spus că una dintre cele mai aş-
teptate măsuri pentru relansa-
rea trafi cului aerian este intro-
ducerea certifi catului de vacci-
nare digital, care ar permite pa-
sagerilor să călătorească fără 
test COVID sau carantină.

„De la nivel naţional, aştep-
tăm să implementeze foarte re-

pede acest certifi cat digital. Apre-
ciem faptul că România este 
printre primele ţări din Europa 
care au stabilit că cei care au 
două vaccinuri nu trebuie să ai-
bă test negativ şi nici nu trebu-
ie să stea în carantină. A fost o 
măsură extraordinar de bună. 
La nivel local, considerăm că 
s-au luat toate măsurile pentru 
a preîntâmpina efectele crizei”, 
a mai spus David Ciceo.

Centru de testare 
pe Aeroportul din Cluj

Aeroportul din Cluj va avea 
şi un centru de testare PCR şi 
rapidă pentru coronavirus, vi-
neri urmând să fi e deschisă li-
citaţia pentru desemnarea fi r-
mei care va face testarea.

„Mâine (vineri – n.red.) es-
te deschiderea licitaţiei pentru 
centrul de testare COVID-19 din 
Aeroport. Am solicitat ca fi rma 
care va câştig licitaţia să asigu-
re atât testarea PCR, cât şi tes-
te rapide. Sunt foarte multe ţă-
ri care acceptă, pentru îmbar-
care, un test rapid negativ. Cen-
trul se va adresa pasagerilor, 
dar nu numai, se va adresa tu-
turor clujenilor şi faţă de restul 
centrelor de testare din oraş, 
va fi  deschis la orele corespun-
zătoare curselor aeriene. Se vor 
face teste foarte devreme, di-
mineaţa, astfel încât să se poa-
tă îmbarca pasagerii, se fac tes-
te seara, la sosire. Considerăm 
că acest centru va fi  un mare 

avantaj, atât pentru Cluj, cât şi 
pentru Aeroport”, a mai arătat 
directorul aeroportului.

Compania aeriană HiSky 
va opera în premieră anul 
acesta de pe Aeroportul In-
ternaţional „Avram Iancu” 
Cluj, atât zboruri regulate cât 
şi zboruri charter turistice, 
unele dintre acestea fi ind no-
utăţi absolute în reţeaua de 
destinaţii a aeroportului.

Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj a organizat 
recent o conferinţă de presă în 
aer liber, cu ocazia poziţionării 
primei aeronave a companiei 
aeriene HiSky, pe baza sa ope-
raţională de la Cluj-Napoca.

Printre noutăţile introduse 
pe Aeroportul Cluj odată cu po-
ziţionarea aeronavei HiSky se 
numără destinaţia regulată Li-
sabona (cu data de debut – 28 
aprilie 2021, 2 frecvenţe/săptă-
mână, în zilele de miercuri şi 
duminică) şi destinaţia charter 
turistica Agadir, din Maroc.

De asemenea, prin interme-
diul zborurilor HiSky mai sunt 
programate zboruri regulate 
spre Dublin (cu data de debut 
– 29 aprilie 2021, 2 frecvenţe/
săptămână, în zilele de luni şi 
joi), cât şi spre 5 alte destina-
ţii charter turistice, precum 
Antalya (Turcia), Djerba şi Mo-
nastir (Tunisia), Hurghada şi 
Sharm el Sheikh (Egipt), pro-
gramate spre operare încă din 
luna aprilie a anului 2021.

Traficul aerian 
pe Aeroportul Cluj, 
în revenire în martie
Numărul de pasageri pe Aeroportul din Cluj-Napoca 
a cunoscut o creştere în luna martie faţă de februarie
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Parcul de sculptură 
Arkhai reprezintă o oază 
de linişte, perfect pentru 
o escapadă de primăvară 
în judeţul Cluj. Creaţiile 
din fân şi natura 
ce-l înconjoară formează 
o atmosferă de vis 
pentru clujenii care vor 
să se îndepărteze 
de agitaţia urbană.

Parcul Arkhai a fost creat 
de sculptorul şi artistul plas-
tic clujean Erno Bartha. În 
parcul de sculptură „omul se 
întâlneşte cu natură şi arta 
într-o armonie deplină”.

Acest loc, perfect pentru 
o escapadă, este unul unic 
în lume datorită sculpturilor 
din fân care au dimensiuni 
monumentale. Ele sunt aşe-
zate sub o pădure de brazi, 
în satul Vlaha din judeţul 
Cluj, la 20 de kilometri de 
municipiul Cluj-Napoca. 
„Parcul doreşte să servească 
drept centru multicultural, 
dedicat evenimentelor artis-
tice, culturale şi educative”, 
se arată pe site-ul parcului.

Sculpturile din fân, 
unice în lume

Sculpturile din fân ale ar-
tistului Erno Bartha au trans-
format parcul într-un loc u-
nic, plin de artă şi linişte. Ini-
ţial, locul în care sunt expu-
se creaţiile de artă a fost un 
teren folosit pentru agricultu-
ră. Artistul a transformat par-
cul într-o oază de linişte din 
resurse proprii.

Parcul care se întinde pe 
circa un hectar, amplasat 
sub o pădure de brazi, a fost 
terasat pe trei nivele. Aces-
ta a fost creat în anul 2008, 
de atunci fiind într-o conti-
nuă dezvoltare. Scopul zo-
nei era de a deveni un cen-
tru multicultural pentru or-
ganizarea evenimentelor ar-
tistice, educative, culturale 
sau pentru susţinerea tine-
rilor artişti care sunt la în-
ceput de drum.

Sculpturile realizate de 
artistul clujean şi expuse în 
parc sunt şase la număr. 
Creaţia intitulată „1848” se 
aseamănă unui tun cu ghiu-
lea, de dimensiuni enorme, 
realizat în totalitate din fân. 
O altă sculptură spectacu-
loasă este „Spirala timpu-
lui”. Formele sale circulare 
conferă o imagine intere-
santă şi creează o boltă 
imensă, perfectă pentru fo-
tografii artistice.

„Venus” este a treia 
sculptură din fân care vă 

aşteaptă în parcul Arkhai. 
Aceasta seamănă cu o fe-
meie, dar fără mâini. O al-
tă creaţie care vă va întâm-
pina în muzeul în aer liber 
este „Zgârie-nor”, cu o for-
mă abstractă şi singura re-
alizată din oţel. O altă sculp-
tură cu multă însemnătate 
este „Pendul”, amplasată 
pe al treilea nivel al parcu-
lui, sus pe deal.

O creaţie a artistului ca-
re „îţi taie respiraţia” este 
„Madame Recamier”, o ma-
să în formă de femeie am-
plasată chiar în mijlocul pri-
mului nivel al parcului, lân-
gă un bar de unde vă puteţi 
delecta cu diverse băuturi 
răcoritoare. La capătul ni-
velului, puteţi sta la umbra 
unei umbrele din fân care a 
prins forma unei femei îm-
brăcată în rochie. Parcul es-
te un deliciu şi pentru per-
soanele care iubesc anima-
lele. Aici veţi găsi câini, pi-
sici, iepuri, chiar şi un corb.

„Am trecut prin faţa 
porţii. Ne-am întors 
ca să vedem sculpturile”

Echipa Arkhai deţine chiar 
şi „cartea vizitatorilor” pe care 
dacă o răsfoiţi puteţi să vedeţi 
impresii ale oamenilor care au 
admirat zona şi sculpturile.

În 2009, aceştia au spus că 
locul este „extraordinar”: „Ex-
traordinar! Minunat! Rusticul 
este perfect îmbinat cu mo-
dernismul. Este perfect anco-
rat în peisajul oferit de acest 
relief. Mult succes!”.

Oamenii au fost ademeniţi 
de sculpturi din faţa porţii, de 
la intrarea în parc: „Trecând 
prin faţa porţii ne-au atras aten-
ţia aceste sculpturi făcându-ne 
să ne întoarcem pentru a vi-
zita. Nu am văzut niciodată 
o sculptură la o scală atât de 
mare. Suntem foarte impresi-
onaţi şi tot respectul pentru 
cei care au pus sufl et în aces-
te lucrări de artă. FELICITĂRI!”

Parcul de artă a avut par-
te şi de vizitatori străini. Unii 

au scris, în engleză, următo-
rul mesaj: „Thank you for sha-
ring your artwork with us. It 
is beautiful here”. Acest me-
saj s-ar traduce în felul urmă-
tor: „Mulţumim pentru că aţi 
împărtăşit operele de artă cu 
noi. E frumos aici.”

În 2012, un vizitator a vor-
bit despre Erno Bartha ca ar-
tistul care poate să-şi aducă 
universul său în „lumea noas-
tră”: „Un sufl et de artist care 
poate aduce universul lui în 
lumea noastră, un colţ de rai 
acasă la el, un personaj pe ca-
re îl vezi ani şi ani şi nu cre-
ează că odată, într-o zi poţi 
să-l cunoşti, să îţi arate co-
mori. Mulţumesc Erno.”

Printre ultimele reacţii ale 
vizitatorilor regăsim şi urmă-
toarea expresie populară: „Cu 
adevărat omul sfi nţeşte locul”.

Despre artistul clujean 
Erno Bartha

Erno Bartha este un artist 
plastic clujean, recunoscut 

la nivel naţional şi mondial, 
dar şi unul dintre cei mai 
proeminenţi artişti contem-
porani din Europa. Expozi-
ţiile sale au cunoscut nume-
roase ţări: începând din Ro-
mânia, acestea au ajuns prin 
state precum Ungaria, Fran-
ţa, Serbia, Italia şi Anglia. 
În Anglia, în anul 2012, a 
ajuns cu ocazia.

Parcul de sculpturi arkhai 
Olimpiadei de la Londra un-
de a expus sculpturile „Spi-
rala Timpului” la Pleasure 
Gardens, „Pasărea” şi „Zgâ-
rie nori” pe lacul din Vic-
toria Park.

Sculptura „Zgârie-nori” a 
artistului clujean Bartha Er-
no a fost expusă la loc de cin-
ste în Jardin du Luxembourg. 
Lucrarea lui Bartha Erno a 
fost amplasată chiar lângă 
rondoul principal al faimoa-
sei grădini pariziene, la ini-
ţiativa Institutului Cultural 
Român, prin reprezentanţa 
sa de la Paris şi cu sprijinul 

Senatului francez şi al Am-
basadei României la Paris.

Potrivit artistului, sculp-
tura este „un simbol polise-
mantic al tenacităţii europe-
ne”, dar şi al unei viziuni 
ecologice a demersului cre-
ativ, care îşi propune să re-
prezinte natura într-un me-
diu urban. „Zgârie-nori” es-
te dorinţa continuă reînnoi-
tă de a căuta împreună so-
luţii pentru ameliorarea lu-
mii în care trăim.

În anul 2020, artistul clu-
jean Erno Bartha a fost di-
agnosticat cu cancer. Cos-
turile operaţiei atârnau greu 
pe umerii sculptorului, ca-
re a cerut sprijin, care n-a 
întârziat să apară! Cu o mo-
bilizare generală exempla-
ră, banii pentru operaţia ne-
cesară, care a avut loc în lu-
na decembrie a anului 2020, 
circa 17.000 de euro, au fost 
strânşi prin donaţii. Artis-
tul a fost operat la o clini-
că din Istanbul.

Parcul de sculptură Arkhai, 
escapada perfectă lângă Cluj-Napoca
Muzeul în aer liber este unic în lume datorită creaţiilor din fân ale artistului clujean Erno Bartha

Parcul de sculptură Arkhai reprezintă o oază de linişte, perfect pentru o escapadă de primăvară

Sculptura „Zgârie-nor”                                                         Sculptura „Pendul”
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În săptămâna a V-a din 
Postul Paştilor, miercuri 
seara, 14 aprilie 2021, 
la Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca, 
Înaltpreasfi nțitul 
Andrei, Arhiepiscopul 
și Mitropolitul Clujului 
a ofi ciat Denia Canonului 
cel Mare al Sfântului 
Andrei Criteanul.

Alături de ierarh, în rugă-
ciune, au fost slujitori ai Ca-
tedralei, părinții profesori și 
studenți teologi de la Facul-
tatea de Teologie Ortodoxă 
din Cluj-Napoca, precum și 
numeroși credincioși clujeni, 
care au rostit împreună cu 
strana cele 250 de stihiri ur-
mate de invocația: „Miluiește-
mă, Dumnezeule, miluiește-
mă!”, cerere care amintește 
de rugăciunea vameșului din 
prima duminică a perioadei 
Triodului.

La finalul deniei, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte An-
drei a rostit un cuvânt de 
învățătură, în cadrul căruia le-
a vorbit celor prezenți despre 
starea de trezvie la care ne 

cheamă să medităm Canonul 
cel Mare. Totodată, a vorbit 
despre modelul de pocăință și 
viața pilduitoare a Sfi ntei Cu-
vioase Maria Egipteanca.

Slujba a fost ofi ciată cu 
respectarea îndrumările 
bisericești și regulile impuse 
de autorităţi în perioada stă-
rii de alertă, fi ind transmisă 
în direct pe postul de Radio 
Renașterea, precum și pe pa-
gina de facebook a acestuia.

Scopul acestui canon, scris 
de Sfântul Andrei Criteanul († 
circa 740 d.Hr.), este să ne rea-
ducă aminte de starea noastră 
de păcătoșenie, de necesitatea 
chemării numelui lui Iisus Hris-
tos în inima noastră și de 
importanța pe care o are pocăința 
în viața noastră.

Din punct de vedere al struc-
turii, Canonul cel Mare este cel 
mai extins imn liturgic din cul-
tul ortodox, alcătuit din nouă 
cântări, acestea sunt compuse 
la rândul lor din stihiri scurte 
de pocăință, 250 la număr, rit-
mate de invocația „Miluiește-
mă, Dumnezeule, miluiește-mă”, 
cerere care amintește de rugă-
ciunea vameșului din prima du-
minica a perioadei Triodului.

Părintele Mitropolit Andrei 
a săvârșit Denia Canonului cel 
Mare la Catedrala Mitropolitană

Perioada celor 50 de zile 
de la Paşti şi până la 
Rusalii exprimă cel mai 
bine bucuria şi libertatea 
pe care fi ecare creştin 
este chemat să o trăiască 
în lumina Învierii 
Domnului, ca o pregusta-
re a zilei celei neînserate 
din Împărăţia 
lui Dumnezeu. 

Acest timp binecuvântat 
poate fi  trăit ca o adevărată 
sărbătoare a sufl etului în at-
mosfera predicilor rostite de 
Mitropolitul Bartolomeu la a-
ceste duminici şi pe care Fun-
daţia „Mitropolitul Bartolo-
meu” împreună cu casa de 
discuri E Multimedia din Bu-
cureşti le-a editat sub forma 
unui audiobook. „Predici la 
duminicile penticostarului” 
reuneşte pe 4 compact dis-
curi 9 predici rostite de Mi-
tropolitul Bartolomeu la a-
ceste duminici începând cu 
marea sărbătoare a Învierii 
Domnului şi până la dumini-
ca tuturor Sfi nţilor. 

Teme precum: Învierea, su-
prema biruință asupra morții, 
Crede mai întâi și apoi cerce-
tează! , Credința iubirii 
duhovnicești a femeilor 
mironosițe, În așteptarea unui 
om , Apa vie a sufl etului, Lu-
mina cunoașterii lăuntrice, 
Ținta ultimă a credinței, Nu 
lăsați Duhul Sfânt să vă ducă 
dorul! , Sfi nții, prietenii lui 
Dumnezeu și ai noștri sunt tot 

atâtea invitații de a redesco-
peri sensul credinței, al 
solidarității umane, al curăției 
interioare și bucuriile autenti-
ce ale vieții creștine, ca reme-
dii spirituale la zgomotul și vi-
dul spiritual al lumii de azi.

Cuvintele de învățătură 
ale Mitropolitului relevă ma-
rea sa moştenire, limbajul 
împrospătat şi viu prin ma-
rile refl ecţii şi prin orizontul 
cultural vast, dar și adânci-
mea ideilor şi a meditaţiilor 
foarte actuale pentru lumea 
în care trăim. Privit ca unul 
din marii ierarhi ai Bisericii 
Ortodoxe Române, apreciat 
pentru verticalitatea şi fer-
mitatea poziţiilor lui, dar mai 
ales pentru căldura cuvinte-
lor lui de învăţătură, Mitro-
politul Bartolomeu Anania 
rămâne un reper viu pentru 
orice om care dorește să își 
trăiască viața ca un refl ex al 
libertății interioare. 

Realizat într-o viziune gra-
fi că de excepție, completată 
de elementele grafi ce ale ar-
tistului Silviu Oravitzan, au-
dio book-ul poartă amprenta 
simplității, a eleganței și a bu-
nului gust, care sunt virtuți 
cu adevărat creștine. 

Audiobook-ul va fi  dispo-
nibil pe piață începând din 19 
aprilie 2021 și va putea fi  
achiziționat de la magazine-
le bisericești ale Arhiepisco-
piei Clujului, dar și de la Mu-
zeul Mitropoliei Clujului.  

Un nou album cu predicile 
Mitropolitului Bartolomeu 
la Duminicile Penticostarului

Ziua de 8 aprilie a fost 
adoptată drept Ziua 
Internaţională a Rromilor, 
în anul 1971, la Londra, cu 
ocazia Primului Congres 
Internaţional al rromilor 
de pretutindeni. Începând 
cu anul 2006, an în care 
Guvernul României a adop-
tat Legea nr. 66/2006 pen-
tru consacrarea zilei de 8 
aprilie ca „Sărbătoarea etni-
ei rromilor din România”, 
sunt organizate la nivel 
național manifestări publi-
ce, culturale, sociale și 
educaționale dedicate Zilei 
Internaționale a Rromilor.

Cu acest prilej, pentru a 
marca 50 de ani de la prima 
aniversare, în după-amiaza 
zilei de joi, 8 aprilie 2021, în 
biserica parohiei misionare 
pentru rromi din zona Tur-
da-Fabrici, cu hramul 
„Nașterea Sfântului Ioan Bo-
tezătorul”, Preasfi nțitul Pă-
rinte Benedict Bistrițeanul, 
Episcopul-vicar al Arhiepi-
scopiei Vadului, Feleacului 
și Clujului, a săvârșit Litur-

ghia Darurilor mai înainte 
sfi nțite, în limbile română și 
rromani. Au fost rostite al-
ternativ ectenii și rugăciuni 
în cele două limbi.

Alături de Preasfi nția Sa au 
slujit: protopopul de Turda, 
preotul Alexandru Rus, secre-
tarul de cabinet al ierarhului, 
diaconul Sergiu-Iustin Pop, 
duhovnicul Mănăstirii „Mihai 
Vodă” din Turda, ieromona-
hul Efrem Crișan, parohul 
comunității, preotul Marin 
Trandafi r Roz, precum și alți 
preoți invitați.

La fi nalul slujbei, Părinte-
le Episcop-vicar Benedict 
Bistrițeanul le-a adresat celor 
prezenți un cuvânt de 
învățătură, vorbindu-le pe te-
ma „Hristos, lumina tuturor”.

„Tare ne bucurăm că sunteți 
mulți și sunteți tineri. E mare 
lucru într-o lume în care sunt 
tot mai puțini copii. E mare 
lucru că dumneavoastră dați 
naștere, că sunteți preocupați 
să faceți această rânduială de 
a fi  colaboratori ai lui Dumne-
zeu și de a aduce prunci 

sănătoși la viață. Iar noi, 
ceilalți, maturi, suntem chemați 
să ne străduim să le facem co-
piilor o viață mai bună”, a spus 
PS Benedict Bistrițeanul.

În omilia rostită, ierarhul 
a interpretat din punct de ve-
dere spiritual steagul rromi-
lor și a spus că roata cu spi-
ţe – „chakra” – exprimă felul 
de a trăi al poporului romani, 
dar „mai mult decât atât aș 
zice că ne descrie modul de 
a fi  al tuturor creștinilor că 
toți suntem călători pe aceas-
tă lume și nimeni nu are ce-
tate stătătoare, ci toți o cău-
tăm pe cea care va să vie. Ce-
tatea stătătoare ne-o dă Dum-
nezeu în împărăția Lui”.

În semn de apreciere și 
respect, pentru activitatea 
administrativă și pastoral-
misionară, din încredințarea 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei, 
Preasfințitul Benedict 
Bistrițeanul i-a acordat o Diplo-
mă de aleasă cinstire preotului 
paroh Marin Trandafi r Roz. De 
asemenea, tuturor copiilor 

prezenți, ierarhul le-a oferit dul-
ciuri și cărți de rugăciune.

Scurt istoric al parohiei

Biserica parohială datează 
din anul 1934, la început fi ind 
o casă particulară, o cameră fi -
ind capelă, iar celelalte came-
re – locuința preotului. Între 
anii 1983-1985, după ce în anul 
1979 i se dă bisericii noul hram 
„Naşterea Sfântului Ioan Bote-
zătorul’’, preotul paroh Ioan 
Andreicuț, actualul Mitropolit 
al Clujului, care a slujit timp 
de șapte ani în această paro-
hie, în perioada 1978-1985, îi 
dă forma actuală, o extinde, re-
pară exteriorul şi o împodobește 
cu o frumoasă pictură.

Pentru această parohie, da-
torită dezvoltării comunității 
de etnie rromă din zona, în 
luna ianuarie 2019, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Ar-
hiepiscop și Mitropolit Andrei 
a hirotonit și a numit un pre-
ot misionar pentru a deservi 
comunitățile de rromi de pe 
raza municipiilor Turda și 
Câmpia Turzi. 

Ziua Internațională a Rromilor, sărbătorită prin rugăciune, 
în Parohia misionară Turda-Fabrici

Vestea mutării în veșnicie 
a Părintelui Profesor Ioan 
Ică sr. a îndoliat întregul 
corp profesoral al 
Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

A rămas în memoria școlii 
noastre pentru saltul valoric pe 
care l-a imprimat în facultatea 
noastră în timpul mandatului 
său de decan,  pe care l-a în-
deplinit cu abnegație și dărui-
re de sine între anii 1996-2000, 
după ce avusese o impresio-
nantă activitate de aproape trei 
decenii la Facultatea de Teolo-
gie Ortodoxă din Sibiu. În ca-
litate de decan a contribuit de-
cisiv la consolidarea și afi rma-
rea învățământului teologic su-
perior clujean, precum și la 
înfi ințarea primei școli teologi-
ce doctorale în cadrul 
Universității „Babeș-Bolyai”.

Pentru Părintele Ioan Ică sr., 
învățătura teologică s-a situat 
între harismă și intelecție, în-
tre pedagogie și mistagogie. Te-
ologul a depus mărturie despre 
ceea ce a învățat de la înaintașii 
săi, şi în același timp despre 
ceea ce el însuși trăise și refl ec-
tase, călăuzit de Revelația dum-
nezeiască păstrată și transmi-
să în Biserică. Strălucitul și pa-
sionatul dogmatist a fost disci-
pol și continuator al marilor 
profesori Isidor Todoran și Du-
mitru Stăniloae, coagulând în 
opera sa teologică și în slujirea 

sa de dascăl tot ceea ce au dat 
mai bun generațiile anterioare 
de profesori și teologi români.

A fost un excelent cunoscă-
tor al teologiei ortodoxe și ecu-
menice, având o inegalabilă 
acribie științifi că, dublată de 
un deosebit discernământ du-
hovnicesc. În activitatea sa di-
dactică, Părintele Profesor Ioan 
Ică sr. a impresionat prin recur-
sul constant la izvoarele patris-
tice, prin bogatele referințe cul-
turale și printr-un dar pedago-
gic excepțional, în care expu-
nerea plină de entuziasm do-
bândea adeseori valențe doxo-
logice. Dar pe cât de înfl ăcăra-
tă era forma orală a predării, 
pe atât de sobru și bine cum-

pănit era conținutul de idei al 
discursului. Ca dascăl de teo-
logie, a impus prin viața și ac-
tivitatea sa un model pedago-
gic după care educația, în Bi-
serică și în Școală, este cea ca-
re decide destinul persoanei.

Fiind foarte familiarizat cu 
teologia apuseană, în special 
cu cea protestantă, a avut o 
importantă contribuție în dia-
logul ecumenic al Bisericii Or-
todoxe Române. Deschiderea 
ecumenică a Părintelui Ioan 
Ică sr. a prilejuit întotdeauna 
mărturisirea irenică, dar fer-
mă și inteligentă, a credinței 
ortodoxe. De aceea rămâne un 
model strălucit pentru tinere-
le generații de teologi, care 

sunt adeseori ispitiți să cadă 
fi e în capcana fundamentalis-
mului autosufi cient și ghetoi-
zat, fi e în cea a unui ecume-
nism relativist și dizolvant.

A fost un „teolog enciclo-
ped”, mereu „la zi” cu noutățile 
din teologie, cu puterea de a-
i dinamiza pe cei care l-au 
frecventat pentru sfătuire. Ex-
traordinara putere de muncă 
și entuziasmul contagios ale 
Părintelui Profesor Ioan Ică 
sr. au inspirat generațiile de 
studenți care au învățat sub 
îndrumarea lui. Mulți dintre 
ei sunt în prezent personalități 
marcante ale teologiei și ale 
vieții bisericești din România, 
iar unii dintre aceștia profe-
sori la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca.

După cum spunea părinte-
le Ioan Ică sr, „Tradiția nu es-
te numai trecutul, ci și pre-
zentul în care locuiește deja 
viitorul”. Ca reprezentant al 
acestei tradiții nemuritoare, 
Părintele Ioan Ică sr. rămâne 
în memoria noastră ca un re-
per al pasiunii pentru Adevăr 
și al slujirii Bisericii.

Condoleanțe familiei îndu-
rerate! Dumnezeu să îl odih-
nească în pace, alături de 
sfi nții Săi teologi!

Corpul profesoral al 
Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca 
cu studențimea

Ne-a părăsit un exponent 
entuziast al Teologiei 
cu valențe doxologice....



vineri – duminică, 16 – 18 aprilie 2021 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 16 - 22 APRILIE

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Săptămâna aceasta se anunță a fi  ex-

trem de aglomerată. Ai o mulțime de 
lucruri de făcut și deseori simți că nu 
îți ajunge timpul să duci la bun sfârșit 
tot ce ți-ai propus. Pe de altă parte, 
înveți să renunți la orgoliu și să ceri 
ajutorul celor din jur.
Taur

Se anunță o săptămână foarte pro-
ductivă. Reușești să faci tot ce îți propui 
și chiar îți rămâne timp pentru a te bu-
cura de compania persoanelor impor-
tante din viața ta. De asemenea, începi 
să îți dai seama ce îți dorești cu adevă-
rat de la viitor.
Gemeni

Îți petreci mare parte din timp în con-
fortul oferit de propria locuință. Reușești 
să-ți pui ordine în gânduri și chiar te bu-
curi de tot ce înseamnă regăsire. Începi 
să îți dai seama ce îți dorești cu adevă-
rat de la viitor și chiar faci primul pas 
în direcția pe care ți-o dorești.
Rac

Ești în centrul atenției peste tot pe un-
de mergi. În plus, dai doavă de implica-
re și devotament, iar acest lucru te adu-
ce în atenția superiorilor de la locul de 
muncă. Spre sfârșitul săptămânii, primești 
o veste bună pe plan profesional.

Leu
Vrei să îi ajuți pe cei din jurul tău, în-

să este important să nu uiți de nevoile 
pe care le ai. Încearcă să acorzi mai mul-
tă atenție pasiunilor pe care le ai, pen-
tru a avea mai multă încredere în tine. 
Ai parte de o săptămână plină de empa-
tie și creativitate.
Fecioară

Săptămâna aceasta este despre stu-
diu. Vrei să înveți cât mai multe lucruri, 
așa că îți îndrepți atenția spre cărți. Îți 
petreci mare parte din timp singur și 
reușești, astfel, să îți dai seama care sunt 
zonele unde ai lipsuri. Dezvoltarea per-
sonală este în centrul atenției.
Balanță

Oportunitățile apar la fi ecare pas. Totuși, 
încearcă să nu te culci pe o ureche, ci acor-
dă atenție fi ecărei șanse care îți apare în 
cale. Este important să analizezi toate 
opțiunile pe care le ai pentru a putea să 
iei o decizie corectă legată de viitor.
Scorpion

Înveți să te organizezi mai bine, așa 
că săptămâna aceasta se anunță a fi  foar-
te productivă. Reușești să duci la bun 
sfârșit tot ce îți propui și chiar îți îndrepți 
atenția și asupra unor probleme cu ca-
re se confruntă o persoană importantă 
din viața ta.

Săgetător
Săptămâna aceasta este despre 

distracție. Petreci timp în compania per-
soanelor importante din viața ta și te bu-
curi de fi ecare moment liber pe care îl 
ai. Reușești să îți reîncarci bateriile și 
chiar începi să privești lucrurile dintr-o 
altă perspectivă.
Capricorn

Lucrezi la un proiect important, însă 
ești cu capul în nori. Încearcă să îți acorzi 
timp pentru a te organiza și nu pune 
foarte multă presiune pe tine. O discuție 
cu o persoană importantă din viața ta 
te-ar putea ajuta să vezi lucrurile cu mai 
multă claritate.
Vărsător

Descoperi lucruri noi despre tine prin 
intermediul activităților pe care le faci 
în această săptămână. În plus, reușești 
să îi mobilizezi pe cei din jurul tău să 
încerce lucruri noi și, astfel, ești în cen-
trul atenției la fi ecare pas.
Pești

Săptămâna aceasta este despre timp 
petrecut în compania partenerului de 
cuplu, cât și despre planuri de viitor. 
Ai parte de o serie de discuții intere-
sante care te ajută să îți pui ordine în 
gânduri și să îți dai seama ce vrei cu 
adevărat.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 0744 
653097. (7.7)
¤ 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 telefon 
0787-869474.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.
¤ 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.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ 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 telefon 
0787-869474.
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 

agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare 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.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Cumpăr casă cu teren, mai ve-
che sau demolabilă, situată în 
zona bună. Aștept telefoane la 
0787-869474.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.
¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spălat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
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tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament mo-
bilat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
preţ convenabil, pe termen lung. 
Rog seriozitate. Prefer o tânără 
familie serioasă. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0743-330440.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0740-694047.

¤ 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 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 Ka-
ufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

CASE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, utilat complet, contorizat, C.T., 
balcon, internet, cablu, parcare, 
zona gării, preț 350 euro. 
Informații la telefon 0744-
282885. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept telefoa-
ne la 0749-974302.

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi -
ecare sfârșit de săptămână. 
Aștept oferte la nr. de tel. 0749-
074302.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.
¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.
¤ Recuperare taxe auto plătite 
începând din 2016 care nu au 
fost încă restituite. Tel – 0736 – 
138 193.
¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.
¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.
¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.
¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (7.7)
¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (7.7)
¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 

0264-440108. (7.7)
¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-
re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813.
¤ Vând prize și întrerupătoare noi 
și diferite cabluri pentru aparaturi 
electonice, unele noi. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0742-401019.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru centra-
le termice. Informații la telefon 
0743-515388 sau 0264-440108.

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 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 bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.
¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

MEDICALE

¤ Vând scutece tip chilot pentru 
incontinență, toate mărimile, la 
preț bun. Pentru informații și de-
talii suplimentare sunați la telefon 
0744-282885. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (53.60)

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preț 
10 RON/kg, producție 2020, pro-
dus bio din zonă nepoluată. 
Informații suplimentare la tel. 
0748-220979. (7.7)
¤ Vând pătuț pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preț 200 RON. Informații la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(6.7)
¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0745-300323 sau 0264-
424005. (6.7)
¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. 
Sunați la nr. de telefon 0264-
424005. (6.7)
¤ Vând semințe de lobodă verde, 
semințe de pătrunjel pentru frun-
ze, semințe de fl ori. Pentru alte 
informații apelați 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-265436.
¤ Vând miere de albine direct din 
gospodărie proprie. Informații la 
telefon 0264-535847 sau 0745-
265436.
¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.
¤ Producător, vând ouă din gos-
podărie proprie, preț între 80 de 
bani și 1 RON. pentru cantități 
mai mari livrăm și acasă. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
0745-265436. 
¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.
¤ Vând găini ouătoare cu procent 
de ouat 85%, preţ 15 lei/bucata. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon: 0264-535847 sau 
0745-265436.
¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, la preţ negociabil. Detalii la 
telefon 0742-401019.

PIERDERI

¤ PAULETI PAOLO P.F.A., C.U.I. 
30558875, Nr. de Ordine 
F12/2228/12, declar pierdut cer-
tifi cat de înregistrare și certifi cat 
constatator sediul social. Se de-
clară nule.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

BOCHIȘ LUCIAN, persoană fi zică, anunță inițierea Pla-
nului Urbanistic Zonal „Elaborare plan urbanistic zonal în 
condiţiile Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată“, am-
plasat în localitatea Cluj–Napoca, str. zona Făget, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 64, et. 1, 
tel. 0264-596030, int. 4310.

ANUNŢ DE MEDIU

KAUFLAND ROMÂNIA SCS titular al proiectului „Des-
fi inţare construcţii existente şi desfi inţare branşamente“, 
anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei de încadra-
re de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul „Desfi inţare 
construcţii existente şi desfi inţare branşamente“, propus 
a fi  amplasat în comuna Florești, sat Florești, str. Cetăţii, 
nr. 101-103, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, str. Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 09 
00 –14 00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.anpm.ro.

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

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, LUKOIL RO-
MÂNIA S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Staţia de 
distribuţie carburanţi Lukoil Cluj 5“, cu sediul în municipiul 
Cluj-Napoca, str.Anton Pann nr. 15, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, în-
tre orele 8:00-16:30, vineri: 9:00-14:00.
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15.04.2021

Demararea proiectului „Capital de lucru GELA COM”
Societatea GELA COM SRL, cu sediul în str. Calea Turzii, nr. 72, Cluj-

Napoca, județul Cluj, anunță lansarea proiectului cu titlul „Capital de 
lucru GELA COM”, proiect cu nr. RUE M2-4768, înscris în cadrul Măsurii 
„Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu 
data semnării contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei 
si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății GELA 
COM SRL, a cărei activitate a fost afectată de criza provocată de 
pandemia COVID-19. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii 

cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului: 834.813,75 lei, din care: 725.925,00 
lei grant și 108.888,75 lei cofi nanțare. 

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 
3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea 
de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe 
piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare.

Date suplimentare puteți obține de la: GELA COM SRL, punctul de 
lucru din localitatea Mirăslău, Sat Decea, județul Alba, persoană de 
contact Radu Valer Mureșan, e-mail: muresangela@yahoo.com, tel. 
0729009211. 

15.04.2021

Demararea proiectului „Capital de lucru Daisler”
Societatea RILANDI SOFT SRL, cu sediul în str. Călățele, nr. 303, localitatea 

Călățele, județul Cluj, anunță lansarea proiectului cu titlul „Capital de 
lucru Daisler”, proiect cu nr. RUE M2-4937, înscris în cadrul Măsurii „Granturi 
pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020. 

Proiectul se derulează pe o perioadă de maxim 12 luni, începând cu 
data semnării contractului de fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei 
si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 07.04.2021.

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societății RILANDI 
SOFT SRL, a cărei activitate a fost afectată de criza provocată de 
pandemia COVID-19. 

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii 

cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului: 834.813,75 lei, din care: 725.925,00 
lei grant și 108.888,75 lei cofi nanțare. 

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 
3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea 
de investiții 3d - Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe 
piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în 
procesele de inovare.

Date suplimentare puteți obține de la RILANDI SOFT SRL, la punctul 
de lucru din strada Avram Iancu, nr. 20A, Municipiul Cluj-Napoca, județul 
Cluj, e-mail: dani@daisler.ro, tel. 0726292900, persoană de contact 
Elena Dorina Daiszler, website: www.daisler.ro.  

ANUNŢ

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SOMEG GHERLA S.A., cu 
sediul în Gherla, str. Fabricii, nr.19, jud. Cluj, înregistrată la 
ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1345/1992, având 
CUI RO 202131, convoacă Adunarea Generală Ordinară şi 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 20.05.2021, ora 
12, respectiv ora 14, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă de 
30.04.2021, cu următoarea ordine de zi:

PENTRU A.G.A. ORDINARĂ:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al 
societăţii pentru anul 2020.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar al societăţii 
pentru anul 2020.

3. Discutarea, aprobarea sau modifi carea, după caz, a 
situaţiilor fi nanciare ale societăţii aferente anului 2020, pe 
baza raportului Consiliului de Administraţie și al Auditorului 
Financiar.

4. Pronunţarea asupra gestiunii și activităţii Consiliului de 
Administraţie al societăţii pe anul 2020, precum și descărcarea 
de gestiune a acestuia.

5. Repartizarea profi tului net înregistrat la 31.12.2020.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget pe anul 

2021.
7. Prezentarea și aprobarea programului de investiţii pe 

anul 2021.
8. Stabilirea indemnizaţiei administratorilor și auditorului 

fi nanciar pentru anul 2021.
9. Diverse.

PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ:

1. Modifi carea Actului Constitutiv al societăţii.

Textul integral al propunerilor privind modifi carea Actului 
Constitutiv al SOMEG GHERLA SA:

1. Articolele 7, 8 şi 14 se modifi ca şi vor avea următorul 
cuprins:

„Art.8. Acţiunile
Acţiunile nominative ale societăţii sunt emise în formă 

dematerializata.
Societatea va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru 

numerotat, sigilat și parafat de Consiliul de Administraţie, care 
se păstrează la sediul societăţii.

Adunarea Generală a Acţionarilor poate hotăra ca registrul 
acţionarilor să fi e ţinut de o societate specializată, în condiţiile legii.

Art.9. Reducerea sau mărirea capitalului social
Capitalul social poate fi  redus sau mărit pe baza hotărârii 

adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului 

de administraţie în condiţiile și cu respectarea procedurii 
prevăzute de lege.

Art.14. Tranzacţionarea acţiunilor
Se va proceda potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, 

actualizata.”
2. Art.15. se elimină.
3. Articolele 21 şi 24 se modifi ca şi vor avea următorul 

cuprins:
„Art.21. Administratorii sunt desemnaţi de către adunarea 

generală ordinară a acţionarilor. Durata mandatului 
administratorilor este de 4 ani, putând fi  reînnoit, conform 
legii.

Consiliul de Administraţie are atribuţiile prevăzute de art.142 
din Legea nr.31/1990, precum și următoarele atribuţii:

A) mutarea sediului societăţii;
B) schimbarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia 

domeniului și a activităţii principale a societăţii;
C) majorarea capitalului social;
D) încheie acte juridice, în numele și în contul societăţii prin 

care să dobândească facilităţi de creditare, bunuri pentru 
aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să 
constituie în garanţii bunuri afl ate în patrimoniul societăţii a 
căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă 
a activelor societăţii la data încheierii actului juridic;

E) decide înfi inţarea sau desfi inţarea unor sedii secundare: 
sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi 
fără personalitate juridică;

F) angajează și concediază personalul societăţii, stabilește 
drepturile, obligaţiile, îndatoririle și responsabilităţile acestuia;

G) aprobă operaţiunile de încasări și plăti;
H) aprobă operaţiunile de vânzare și cumpărare de bunuri 

și mijloace circulante;
G) aprobă încheierea contratelor de închiriere, etc.
H) aprobă, rezolva și răspunde de toate problemele legate 

de administrarea societăţii;
I) supune spre aprobarea adunării generale bilanţul, contul 

de profi t și pierderi, programul de activitate și proiectul de 
buget pentru anul în curs.

J) numește administratorul provizoriu, până la întrunirea 
adunării generale a acţionarilor, în situaţia în care se creează 
un loc vacant în Consiliul de Administraţie;

K) aprobă contractarea de către societate a oricăror tipuri de 
împrumuturi, fi nanţări sau obligaţii de tipul împrumuturilor, 
precum și constituirea de garanţii reale sau personale aferente 
împrumuturilor contractate de societate, sau, după caz, de 
societăţile din grup, a căror valoare individuală nu depășește 50% 
din valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului.

Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societăţii 
unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei 
Director General, conform art.143 din Legea nr.31/1990 
modifi cată și republicata.

Directorii pot fi  numiţi din afară Consiliului de Administraţie 
sau dintre administratori, care devin astfel administratori 
executivi, pe o durată de 4 ani cu posibilitate de prelungire 
conform legii.

La numire, Directorul General va prelua întreg inventarul 
societăţii, activele și pasivele societăţii de care va răspunde în 
faţa Consiliului de Administraţie și a legilor în vigoare, pentru 
acţiunile exercitate în timpul mandatului.

La preluarea mandatului, directorul general va încheia un 
contract de management cu Consiliul de Administraţie în care 
se vor prezenta atribuţiile, obligaţiile și garanţiile de management 
pe toată durata mandatului.

Selectarea directorilor se va face cu respectarea dispoziţiilor 
legale în vigoare, pe baza propunerii acţionarilor sau a 
administratorilor.

Consiliul de Administraţie fi xează numărul, atribuţiile, 
obligaţiile, drepturile, salariul și limitele competentei directorilor 
societăţii.

Consiliul de Administraţie poate revoca oricând persoanele 
delegate pentru conducerea societăţii dacă nu răspund cerinţelor 
Consiliului de Administraţie ori nu îndeplinesc competentele 
specifi ce desfășurării activităţii de conducere a societăţii.

Oricare administrator poate solicita directorilor informaţii 
cu privire la conducerea operativă a societăţii. Directorii 
vor informa Consiliul de Administraţie în mod regulat și 
cuprinzător, asupra operaţiunilor întreprinse și asupra 
celor avute în vedere.

Art.24. Personalul societăţii
Personalul de conducere al societăţii, respectiv Directorul 

General este ales de Consiliul de Administraţie.
Restul personalului este angajat și/sau concediat de Directorul 

General, pe bază și în limitele împuternicirii date de Consiliul 
de Administraţie.

Directorul General angajează, promovează și concediază 
personalul salariat, în condiţiile legii.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări 
sociale se face potrivit legii.

Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare și în funcţie 
de posibilităţile fi nanciare ale societăţii.

Drepturile și obligaţiile personalului societăţii sunt stabilite 
în contractul colectiv de muncă.”

2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.
3. Diverse.

Dacă în data de 20.05.2021 Adunările generale nu 
îndeplinesc condiţiile legale de întrunire ele se reprogramează 
pentru data de 21.05.2021, în același loc, la aceeași oră și 
cu aceiași ordine de zi.

Documentele și informaţiile referitoare la problemele înscrise 
în ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii începând 
cu data publicării prezentului convocator.

Formularele de procura specială pentru reprezentare în AGA 
se pot ridica de la sediul societăţii începând cu data publicării 
prezentului anunţ și vor putea fi  depuse la sediul societăţii 
până la data de 18.05.2021, ora 15:30.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ING. BÂLC GAVRIL
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Djokovici, eliminat 
surprinzător 
la Monte Carlo

Jucătorul sârb de tenis Novak 
Djokovic (1 ATP, principalul fa-
vorit) a fost eliminat surprinză-
tor joi în optimile de fi nală ale 
turneului ATP Masters 1.000 de 
la Monte Carlo, dotat cu premii 
totale de 2.082.960 euro, după 
ce s-a înclinat în două seturi, 
6-4, 7-5, în faţa britanicului 
Daniel Evans (33 ATP).
Evans s-a impus după două ore și 
8 minute de joc, și chiar dacă nu 
a avut decât un singur as (3 pen-
tru Djokovic), nu a comis nicio du-
blă greșeală (4 făcute de sârb).
În turul următor, Evans va juca 
împotriva belgianului David 
Goffi n (15 ATP, favorit nr. 11) 
care s-a impus în faţa nr. 6 
mondial, germanul Alexander 
Zverev (favorit nr. 5) cu 6-4, 
7-6 (9/7).

Rugby-ul revine 
la Cluj-Napoca

Echipa de rugby masculin ”U” 
Cluj revine pe terenul din Parcul 
Sportiv „Iuliu Haţieganu”. 
Rugbyștii universitari primesc 
sâmbătă, 17 aprilie, de la ora 
14:00, vizita formaţiei CSM 
Știinţa Baia Mare, în cadrul eta-
pei a 3-a a Cupei României. 
Aceasta este ultima etapă din 
tur, returul competiţiei urmând 
să se desfășoare în luna august, 
semifi nalele fi ind programate 
pentru data de 28 august, iar fi -
nala pe 27 noiembrie.
De asemenea, echipa a pregă-
tit o tombolă pentru suporterii 
care vor achiziţiona bilete virtu-
ale la partidă. Premiile constau 
în 2 tricouri polo personalizate 
și 2 baloane de rugby semnate 
de către jucători.
În Cupa României s-au înscris 
cinci echipe, CSM Știinţa Baia 
Mare, CSA Steaua, SCM 
Timișoara, CS Dinamo și 
Universitatea Cluj.

Grupa A
CSM Știinţa Baia Mare
SCM Timișoara
”U” Cluj
Grupa B
CSA Steaua București
CS Dinamo București

TUR
Etapa 1 – 03 04 2021
Etapa 2 – 10 04 2021
Etapa 3 – 17 04 2021
RETUR
Etapa 4 – 07 08 2021
Etapa 5 – 14 08 2021
Etapa 6 – 21 08 2021

Pe scurt

Etapele 20 şi 21 din Liga 
Florilor sunt programate 
să se desfăşoare pe 6 şi 7 
mai la Cluj-Napoca, însă 
echipa ”U” Cluj ar urma 
să dispute partidele 
cu CSM Galaţi 
şi HC Zalău la Turda.

Faţă de această situaţie, 
clubul clujean a înaintat o 
solicitare Federaţiei Româ-
ne de Handbal, în vederea 
disputării celor două jocuri 
în sala ”Horia Demian”, fă-
când trimtere la faptul că 
Activ Prahova Ploieşti, CSM 
Bucureşti, SCM Râmnicu Vâl-

cea şi Minaur Baia Mare 
şi-au disputat jocurile pe 
propriul teren, lucru care se 
va întâmpla şi cu Gloria Bis-
triţa la următorul turneu.

„CLUBUL SPORTIV UNI-
VERSITATEA CLUJ a respec-
tat competiţia deplasându-se 
pentru un singur meci des-
făşurat sub forma de „tur-
neu” cu HC ZALĂU , la Bu-
cureşti pe o distanţă de 1000 
de kilometri. Suntem singu-
ra echipă care este trimisă 
în exil având in vedere fap-
tul că turneul se desfăşoa-
ră la Cluj-Napoca, avem 

dreptul la fel ca restul echi-
pelor de a desfăşura parti-
dele in Sala Horia Demian, 
in sala in care echipa îşi des-
făşoară activitatea. CLUBUL 
SPORTIV UNIVERSITATEA 
CLUJ cere respectuos repro-
gramarea acestor etape in 
Sala Sporturilor Horia De-
mian, competiţia trebuie sa 
se desfăşoare în spiritul 
fair-play, iar regulile trebu-
ie să fie la fel pentru toată 
lumea, în caz contrar vor-
bim despre o măsură discri-
minatorie ! Sergiu Cacovean 
(director sportiv U Cluj).

Oficialii lui „U” Cluj, nemulţumiti 
de programările din Liga Florilor

CFR Cluj joacă primul 
meci din play-off-ul Ligii 1, 
sezonul 2020/2021 împotri-
va celor de la Academica 
Clinceni.

Formaţia antrenată de Edi 
Iordănescu vine după un meci 
greu cu FCSB în Supercupa Ro-
mâniei şi are nevoie de un suc-
ces în meciul programat dumi-
nică, de la ora 18:30.

Academica Clinceni a prins 
la limită play-off-ul şi începe ul-
tima parte a sezonului de pe lo-
cul 5. Ilfovenii au pierdut doar 
două meciuri în 2021, în depla-
sare, unul dintre ele fi ind pe te-
renul celor de la CFR Cluj.

Campioana en-titre a domi-
nat toate meciurile directe cu 

Academica şi are 4 victorii din 
tot atâtea meciuri.

Edward Iordănescu nu se 
poate baza pe nume impor-
tante precum Paulo Vinicius, 
Mike Cestor, Bilel Omrani sau 
Mihai Bordeianu la jocul de 
duminică. CFR Cluj poate ur-
ca pe primul loc în ierarhia 
play-off dacă se impune cu 
Academica, iar FCSB nu o ba-
te pe FC Botoşani.

Trupa din Gruia vânează în 
acest sezon al patrulea titlu con-
secutiv în Liga 1 şi o posibilă 
prezenţă în Liga Campionilor. 
De altfel, o prezenţă în cea mai 
importantă competiţie din lume 
ar aduce multă linişte din punc-
te de vedere fi nanciar.

CFR Cluj debutează în 
play-off-ul Ligii 1 duminică

România şi Italia se due-
lează vineri şi sâmbătă în 
Sala Polivalentă BT Arena 
din Cluj-Napoca, într-o 
partidă din play-off-ul 
Grupei Mondiale 
a Billie Jean King Cup.

Cele două echipe naţio-
nale nu se pot baza la acest 
mecei pe cele mai bune ju-
cătoare din cauza unor pro-
bleme medicale. Camila 
Giorgi lipseşte din cauza in-
fecţiei COVID-19, în timp Si-
mona Halep se luptă cu un 
şir de accidentări în ultime-
le săptămănâni.

Din tabăra României lip-
sesc şi alte jucătoare impor-
tante precum Sorana Cîrstea, 
Irina Begu, Patricia Ţig sau 
Irina Begu.

Niculescu debutează 
în postura de căpitan

Monica Niculescu îl înlo-
cuieşte pe Florin Segărceanu 
în postura de căpitan al echi-
pei feminine de Fed Cup.

„Emoţii sunt, emoţii diferi-
te faţă de cele de jucător. Eu 
am trăit însă puţin aceste emo-
ţii când am jucat contra Marii 
Britanii la Constanţa (n.r. – în 
2017, când căpitanul nejucă-
tor Ilie Năstase a fost eliminat 

de ITF). A fost o experienţă 
interesantă, am învăţat multe 
din acel meci. Am fost atunci 
pe bancă şi la Simona, şi la 
Sorana. Dar normal că am emo-
ţii şi acum, îmi doresc foarte 
mult să câştigăm cu Italia. Eu 
voi încerca să îmi aduc ener-
gia în aceste meciuri, va fi  di-

ferit pentru mine de exemplu 
la dublu, dar cred că mă voi 
descurca. Mi-am dorit foarte 
mult să îmi ajut echipa şi cred 
că va fi  interesant. Sper să fac 
o treabă bună. Propunerea de 
a fi  căpitan am primit-o din 
partea conducerii Federaţiei 
Române de Tenis. Eram la Du-

bai, la turneu... m-am gândit 
câteva zile, dar mi-a plăcut 
foarte mult ideea pentru că 
suntem într-un moment difi -
cil. Şi n-am putut să las echi-
pa în acest moment. Eu vin 
tot timpul cu sufl etul şi cu mul-
tă energie la Fed Cup. Iar pro-
punerea a fost să fi u căpitan-ju-

cător. Aşa că eu dacă trebuie 
intru şi joc. Am discutat cu fe-
tele, iar ele au răspuns pozi-
tiv, s-au bucurat, au zis că e o 
idee foarte bună”, a declarat 
Monica Niculescu înaintea pri-
mul meci din noua postură.

Progamul meciurilor 
Fed Cup România – Italia

Echipa României întâlneş-
te vineri şi sâmbătă, în Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, 
selecţionata Italiei în play-off-ul 
Grupei Mondiale a Billie Jean 
King Cup.

Irina Maria Bara (26 ani, 132 
WTA) o va înfrunta, vineri, de 
la ora 15:30, pe Elisabetta Coc-
ciaretto (20 ani, 111 WTA), în 
prima partidă de simplu a în-
tâlnirii, conform tragerii la sorţi 
care a avut loc, joi, la Cluj. 
Acest meci va fi  urmat de par-
tida dintre Mihaela Buzărnescu 
(32 ani, 137 WTA) şi Martina 
Trevisan (27 ani, 99 WTA).

Sâmbătă, de la 14:00, se 
va juca meciul dintre Bara şi 
Trevisan, urmat de confrun-
tarea dintre Buzărnescu şi Coc-
ciaretto şi de meciul de du-
blu, dintre perechile Monica 
Niculescu/Elena-Gabriela Ru-
se – Jasmine Paolini/Giulia 
Gatto-Monticone.

Weekend plin de tenis la Cluj! 
România – Italia se joacă în BT Arena.
România şi Italia se duelează vineri şi sâmbătă în Sala Polivalentă BT Arena 
din Cluj-Napoca, într-o partidă din play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup

România şi Italia se vor duela în weekend. Cele două naţionale joacă în play-off -ul Grupei Mondiale Billie Jean King Cup.
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