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Certificatul COVID, obligatoriu 
la restaurante, nunți sau botezuri

Let's Do It, Cluj! CJ susține 
Ziua de Curățenie Națională

Creșe în Iris și Dâmbul Rotund. 
Peste 350 de noi locuri.

Certificatul COVID-19 care atestează vaccinarea, testarea 
sau trecerea prin boală va fi necesar în localitățile care au 
o incidență între 3 și 6 la mia de locuitori.  Pagina 4

Ziua de Curățenie Națională va fi organizată în data 
de 18 septembrie, în cadrul căreia voluntarii din toată țara 
vor strânge deșeurile din natură.  Pagina 3

Emil Boc a declarat că nu vrea să se oprească până când nu 
vor fi suficiente locuri în creșe. El a precizat că din 15 
octombrie vor mai fi disponibile încă 352 de locuri.  Pagina 3

Untold a adus în Cluj-Napoca 
peste 35 de milioane de euro

Primele restricții la Cluj-Napoca, în valul 4 al pandemiei
Municipiul Cluj-Napoca a intrat vineri în scenariul galben de funcționare, după ce a depășit rata 
de infectare de 2 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Ce restricții se aplică?  Paginile 4-5

Organizatorii UNTOLD 
au anunţat că, în urma 
festivalului care a avut loc 
în perioada 9-12 septembrie, 
peste 35 de milioane de euro 
au rămas în economia 
municipiului Cluj-Napoca.  
 Pagina 7
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Ploi torențiale, grindină și vijelii, până sâmbătă dimineață
Administraţia Naţională de 

Meteorologie a emis o informa-
re de vreme severă, valabilă, în 
majoritatea zonelor ţării. Potri-
vit specialiştilor, ploile torenţi-
ale, grindina şi vijeliile vor afec-
ta cu precădere vestul, centrul 
şi nordul ţării, precum zonele 
de munte.

Ploile, grindina şi vijeliile pun 
stăpânire pe aproape toată ţara. 
Meteorologii au emis o informa-
re de instabilitate atmosferică în 
mai multe regiuni ale ţării, până 
sâmbătă dimineaţă.

Astfel, în intervalul 16 sep-
tembrie, ora 19:00 – 18 septem-
brie, ora 10:00, în vestul, centrul 
şi nordul ţării, precum şi în zo-
nele de munte vor fi  perioade în 

care instabilitatea atmosferică va 
fi  accentuată şi se va manifesta 
prin averse, descărcări electrice 
şi izolat căderi de grindină.

În intervale scurte de timp 
sau prin acumulare, cantităţile 
de apă vor depăşi 15...25 l/mp, 
iar pe alocuri, 30...40 l/mp, în-
deosebi la munte. Temporar 
vântul se va intensifi ca în ma-
joritatea regiunilor, cu viteze, 
în general, de 45...50 km/h, iar 
în zona montană înaltă, de pes-
te 70 km/h.

Astfel de fenomene se vor sem-
nala începând din după-amiaza 
zilei de vineri pe arii restrânse şi 
în restul teritoriului, precizează 
reprezentanţii Administraţiei Na-
ţionale de Meteorologie.

De luni, temperaturile medii 
ale aerului vor fi  mai coborâte 
decât cele normale pentru acest 
interval, în toate regiunile, dar 
cu o abatere termică negativă 
mai accentuată în cele nord-es-

tice. Cantităţile de precipitaţii vor 

fi  excedentare în jumătatea su-

dică a ţării, iar în rest vor fi  în 

general apropiate de cele norma-

le pentru această săptămână.
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 16 septembrie 2021
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

130/180C
Variabil

100/150C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

14°/19° Variabil

13°/17° Variabil

13°/17° Variabil

13°/17° Înnorat

11°/21° Variabil

10°/15° Variabil

11°/17° Variabil

10°/14° Înnorat
13°/17° Variabil

9°/12° Înnorat

11°/15° Variabil

11°/14° Ploaie

10°/19° Variabil

8°/13° Variabil

9°/13° Variabil

8°/15° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

17 septembrie

1944: Al Doilea Război 
Mondial: Armata a IV-a ro-
mână poartă lupte grele 
pentru forțarea Mureșului 
în centrul Transilvaniei, în 
zona Oarba de Mureș - 
Dealul Sângiorgiu - Iernut, 
zdrobind rezistența 
înverșunată și bine organi-
zată a armatelor germano-
ungare.

18 septembrie

1600: Mihai Viteazul este în-
vins la Mirăslău de generalul 
Gheorghe Basta.

1739: Prin pacea de la 
Belgrad, Oltenia este reîncor-
porată Țării Românești.

1914: S-a încheiat Acordul se-
cret ruso-român prin care 
Rusia, în schimbul neutralității 
prietenoase a României, 
recunoștea dreptul țării noastre 
asupra teritoriilor locuite de ro-
mâni afl ate în Austro-Ungaria. 
(18 septembrie/1 octombrie).

19 septembrie

1941: Al Doilea Război 
Mondial: În timpul războiului 
împotriva Uniunii Sovietice, 
trupele germane cuceresc ca-
pitala ucraineană Kiev.

1946: Festivalul de Film de la 
Cannes se reia după o între-
rupere de șapte ani în timpul 
celui de-al Doilea Război 
Mondial.

160/210C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16°/21° Înnorat

17°/21° Variabil

16°/21° Variabil

17°/21° Ploaie
15°/20° Înnorat

13°/16° Înnorat

14°/19° Înnorat

15°/18° Ploaie
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Preşedintele Consiliului 

Naţional al PSD, senatorul 

Vasile Dîncu, a vorbit des-

pre vaccinare şi măsuri de 

protecţie anti-COVID, în 

contextul creşterii număru-

lui de cazuri de infectare 

din ultimele zile. Sociologul 

este de părere că greşeala 

cea mai mare a guvernului 

a fost aceea ca, în 15 mai, 

să anunţe relaxarea tuturor 

restricţiilor, în ciuda gradu-

lui mic de vaccinare din 

România, ceea ce s-a tradus 

în rândul populaţiei în 

renunţarea la orice măsură 

de protecţie, dar şi înceta-

rea vaccinării.

„Să fi u sincer, mi se pare | 

în jurul a două congrese se în-

vârte lumea şi România pare 

neguvernată. Dinamică creşte-

rii numărului de cazuri îşi are 

originea, de fapt, în mai. Am 

făcut nişte studii în momentul 

respectiv, când premierul a 

anunţat, în 15 mai, relaxarea, 

că vine o perioadă bună, că li-

bertăţile vor reveni şi apărând 

«pe un cal alb» ne-a spus că nu 

este nevoie de vaccinare, cel 

puţin oamenii aşa au înţeles.

Ţin minte că am fost înain-

te cu o săptămână la un centru 

de vaccinare în Bucureşti, lu-

crurile mergeau foarte bine, erau 

două fl uxuri de vaccinare aco-

lo, şi în duminica următoare nu 

mai era nimeni, pentru că oa-

menii au simţit că nu mai are 

rost să se vaccineze, pentru că 

am scăpat de pandemie. Toată 

vara aceasta, nimic nu a fost lu-

at în serios în materie de vacci-

nare, am fost la mare în august 

şi am văzut acolo mii de oa-

meni în cluburi, fără mască, fă-

ră distanţare. Este total iraţional 

ce se întâmplă şi aici Guvernul 

trebuia să facă ceva”, a decla-

rat Vasile Dîncu, la Digi24.

„Este greu să lupţi 
cu anti-vacciniştii”

Senatorul a afi rmat că lup-

ta pentru combaterea informa-

ţiilor false propagate de an-

ti-vaccinişti este grea, întrucât 

strategia acestora este constru-

ită pe emoţii şi temeri pe care 

oamenii le au, însă a arătat că, 

la nivel guvernamental, în afa-

ra coordonatorului campaniei 

de vaccinare, colonelul Valeriu 

Gheorghiţă, nimeni nu a părut 

preocupat de această temă.

„Sigur că este greu să lupţi 

cu o campanie a anti-vacciniş-

tilor, care se bazează pe o struc-

tură mai veche, se bazează pe 

nişte temeri ale oamenilor, pe 

lipsa de informaţie, pentru că 

aici îl vedem din când în când 

pe colonelul Gheorghiţă şi atât. 

În rest, parcă totul s-a oprit, nu 

avem nevoie de vaccin şi nu 

avem nevoie de nici un fel de 

măsuri care să sprijine vaccina-

rea şi care să ne ajute să ne pro-

tejăm. Oamenii au şi uitat de 

pandemie, mi s-a părut, în a-

ceastă vară, am avut şi cifre foar-

te joase, e adevărat, dar asta 

cred că a făcut mai mult rău de-

cât bine”, a mai spus Dîncu.

„Românii resping ideea 
de vaccinare obligatorie”

Întrebat dacă PSD ar susţi-

ne introducerea vaccinării obli-

gatorii pentru medici, cadre 

didactice şi militari, sociologul 

Vasile Dîncu a răspuns că, la 

acest moment, consideră opor-

tun ca oamenilor să le fi e ne-

atinsă libertatea de a alege res-

ponsabil, pe cont propriu.

„Există o mare presiune şi 

propensiune a românilor spre li-

bertate în acest moment spre toa-

te lucrurile şi studiile arată acest 

lucru. Vaccinarea obligatorie es-

te respinsă de public. Pentru ca 

să poată fi  aprobat un asemenea 

proiect trebuie să existe din par-

tea clasei politice atâta respon-

sabilitate, încât să nu îşi facă u-

nii campanie pe libertate şi cei-

lalţi să meargă cu ideea că vac-

cinarea trebuie să fi e obligatorie. 

Ar trebui să avem o responsabi-

litate de genul acesta. În acest 

moment, nu am hotărât asta în 

mod organizat, vom discuta la 

partid. Nu putem să mergem pe 

opţiunea vaccinării obligatorii. 

Desigur că sunt multe argumen-

te şi pentru vaccinarea obligato-

rie, dar pe de altă parte, vedem 

şi din studii, cea mai mare par-

te a publicului vrea ca oamenii 

să poată să răspundă responsa-

bil de corpul lor şi au libertatea 

de a se vaccina sau nu.

Trebuie impuse şi este normal 

să se impună restricţii ca prezen-

ţa socială, prezenţa în grupuri să 

poată fi  condiţionată de vaccina-

re sau de altceva, teste realizate 

des. În acest moment, noi mer-

gem pe ideea de responsabilitate 

şi libertate. Asta ar trebui să facă 

toate partidele, cred că ar trebui 

cu toţii să încercăm să îi convin-

gem pe oameni că vaccinarea es-

te singura soluţie din acest mo-

ment. Poate că nu este o solu-

ţie-miracol, dar este cea mai bu-

nă soluţie dintre toate disponibile 

la acest moment pentru a scăpa 

de pandemie, şi noi am făcut as-

ta, o să facem recomandări în con-

tinuare, dar cred că ar trebui cu 

toţii să facem asta în această toam-

nă, să uităm de congrese şi de al-

te lucruri şi să facem din campa-

nia de vaccinare primul punct al 

guvernării”, a conchis Dîncu.

Dîncu: „Mergem pe ideea de 
responsabilitate şi libertate”
Senatorul Vasile Dîncu a declarat că, în acest moment, PSD merge pe ideea 
de responsabilitate şi libertate în ceea ce priveşte vaccinarea anti-COVID
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Consiliul Judeţean Cluj 

împreună cu Let’s Do It, 

Romania! îi invită 

pe doritori să ia parte 

la Ziua de Curăţenie 

Naţională, organizată 

în data de 18 septembrie, 

în cadrul căreia voluntarii 

din toată ţara vor strânge 

deşeurile din natură.

Tot pe 18 septembrie, 175 de 

ţări din comunitatea Let’s Do It, 

World! se unesc într-o cauză co-

mună: o lume fără deşeuri.

Astfel, toţi clujenii care vor 

să contribuie la o ţară mai cu-

rată se pot înscrie pe pagina 

https://membership.letsdoi-

tromania.ro/. De asemenea, 

contactele echipelor judeţene 

pot fi  obţinute la https://

letsdoitromania.ro/proiecte/

ziua-de-curatenie-nationala/.

În judeţul Cluj activitatea 

de curăţenie va fi  realizată în 

două maniere:

 Preponderent, ca proiect 

pilot, în mediul online. Parti-

cipanţii sunt invitaţi în comu-

nitatea care poate fi  accesată 

la https://www.facebook.

com/NatureOclock/events. În 

acest sens, voluntarii sunt în-

drumaţi ca în data de 18 sep-

tembrie 2021 să pornească în 

această experienţă împreună 

cu familia sau prietenii iar în 

timpul activităţilor de relaxa-

re prin natură să colecteze de-

şeurile găsite şi să le pună în 

primul coş. O echipă de vo-

luntari va fi  disponibilă onli-

ne pentru a le oferi suport.

 Activitate organizată, con-

form reglementărilor, în loca-

litatea Măguri- Răcătău, ca o 

continuare a acţiunii realiza-

tă în anul 2019. Mai multe in-

formaţii se regăsesc pe www.

letsdoitromania.ro şi https://

www.facebook.com/Nature-

Oclock/events.

În vederea derulării în con-

diţii de siguranţă a manifes-

tării, organizatorii şi volunta-

rii trebuie să ţină cont de o 

serie de măsuri:

 Pe toată durata acţiunii, vo-

luntarii vor purta măşti de pro-

tecţie, astfel încât să le acopere 

nasul şi gura şi vor avea soluţii 

pentru dezinfectarea mâinilor;

 Va fi  păstrată o distanţă de 

cel puţin 1 m faţă de ceilalţi 

participanţi;

 Este interzisă organizarea 

de acţiuni de curăţenie în lo-

calităţile cu o incidenţă la 14 

zile mai mare de 3/1000 de 

locuitori. Totodată, este inter-

zisă organizarea de acţiuni de 

curăţenie cu mai mult de 100 

de participanţi/zonă în loca-

lităţile cu o incidenţă la 14 zi-

le mai mică de 3/1000 de lo-

cuitori, dar mai mare de 2/1000 

de locuitori. De asemenea, es-

te interzisă organizarea de ac-

ţiuni de curăţenie cu mai mult 

de 500 de participanţi/zonă 

în localităţile cu o incidenţă 

la 14 zile mai mică de 2/1000 

de locuitori.

Let's Do It, Cluj! Consiliul Județean 
susține Ziua de Curățenie Națională.

Primarul Emil Boc 

a declarat, joi, că nu are 

de gând să se oprească 

până ce nu vor fi  sufi cien-

te locuri în creşe. El a 

precizat că din 15 octom-

brie vor mai fi  disponibile 

352 de locuri în plus.

„V-am zis, nu mă opresc 

până nu avem creşe sufici-

ente. M-am pornit cu ches-

tia asta pentru că am văzut 

că nu mă ajută nimeni. Noi 

facem acest lucru de 10 ani, 

de asta e atâta presiune pe 

Cluj-Napoca.

De la 400 de locuri, avem 

acum 1.400, adică să fi m se-

rioşi... Nu am linişte până în 

15 octombrie, când, aşa cum 

am promis, faţă de luna iunie 

când s-au făcut repartizările, 

vom mai avea în plus 352 de 

locuri. Acestea, începând cu 

15 octombrie, vor fi  în plus 

faţă de repartizarea din 1 iu-

nie”, a declarat edilul, la un 

post de radio local.

Exproprieri pentru 
construirea de creşe

Edilul a afi rmat că admi-

nistraţia locală este „pe cont 

propriu” când vine vorba de 

construirea creşelor, neavând 

sprijin fi nanciar de la nivel 

naţional în cele mai multe din-

tre cazuri. De la găsirea unei 

locaţii, la costuri de expropri-

ere şi plata angajaţilor, primă-

ria acoperă singură cheltuie-

lile. Primarul a arătat însă că 

intenţionează să exproprieze 

terenuri pentru construirea de 

creşe din fonduri europene, 

prin Planul Naţional de Re-

dresare şi Rezilienţă, progra-

mul România Educată.

„Văzând programul Româ-

nia educată, unde sunt pre-

văzuţi bani pentru 2.000 de 

creşe la nivel naţional, nu vă 

ascund faptul că suntem în 

căutarea unei locaţii, inclusiv 

prin expropriere de teren, pen-

tru că noi nu avem terenuri, 

bani pe care să îi suportăm 

noi, primăria, iar prin PNRR, 

prin România educată, să con-

struim o creşă. (…) Poate prin 

complementarea unui efort 

care să vină din partea guver-

nului, fi e prin CNI, fi e prin 

PNRR, să ne ajute să ne fa-

cem datoria, inclusiv prin ul-

tima soluţie, exproprierea”, a 

spus Emil Boc.

Creşe în Iris şi Dâmbul Rotund. 
Peste 350 de noi locuri, din octombrie.

 Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc 

a anunţat joi, la o emisiune 

radio, că săptămâna viitoa-

re ar urma să fi e semnat 

contractul de execuţie pen-

tru reabilitarea şi moderni-

zarea Parcului Feroviarilor.

„O veste foarte bună, săp-

tămâna viitoare voi semna con-

tractul de execuţie de aproape 

10 milioane de euro pentru 

Parcul Feroviarilor. Este cel mai 

important proiect pe care îl 

avem acum, alături de malu-

rile Someşului, ca amploare, 

şi care va întări mult calitatea 

vieţii în Cluj-Napoca, pentru 

că sunt proiecte extraordinar 

de importante.

Am aşteptat adjudecarea, 

procedurile legale au fost res-

pectate. Finanţarea o s-o avem 

de la bugetul local în prima par-

te şi restul, după ce se vor des-

chide liniile de fi nanţare euro-

peană. Dar vom începe pe bu-

getul local, pentru că dacă nu 

pornim acum, pierdem licitaţia 

şi trebuie să o luăm de la capăt. 

Aşadar, ne-am asumat să înce-

pem cu bani de la bugetul lo-

cal, cu găsirea surselor de fi nan-

ţare. Dar soluţii fi nanciare exis-

tă, atât din bugetul naţional, de 

la Ministerul Mediului, cât şi 

din dimensiunea europeană, 

poate chiar şi din PNRR”, a de-

clarat Emil Boc, joi, la un post 

de radio local.

Licitaţia privind lucrările de 

execuţie la obiectivul „Revitali-

zare şi activare Parcul Ferovia-

rilor” a fost lansată de Primăria 

municipiului Cluj-Napoca în Sis-

temul Electronic de Achiziţii Pu-

blice (SEAP), în noiembrie 2020.

Licitaţia, pusă pe „pauză”

În ianuarie, însă, licitaţia a 

fost suspendată temporar, după 

ce o fi rmă interesată de lucrare 

a contestat la Consiliul Naţio-

nal de Soluţionare a Contesta-

ţiilor (CNSC) procedura, cerând 

modifi carea caietului de sarcini. 

Astfel, până la soluţionarea con-

testaţiei, licitaţia a fost suspen-

dată, explica viceprimarul Dan 

Tarcea, la începutul acestui an, 

pentru monitorulcj.ro.

„Au fost vreo 14 fi rme în-

scrise care au făcut tot felul 

de solicitări. Le-am răspuns 

celor care au făcut solicitări-

le, deci încă nu a fost atins 

termenul limită de depunere 

a ofertelor. Una dintre fi rme 

a făcut o contestaţie la Con-

siliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor (CNSC), pen-

tru modifi carea caietului de 

sarcini şi până în momentul 

în care CNSC clarifi că acest 

aspect, adică ne spune dacă 

trebuie sau nu să modifi căm 

caietul de sarcini, este sus-

pendată licitaţia. Nu este sus-

pendată procedura de licita-

ţie, ci doar partea prelimina-

ră a ei, pentru că se afl ă încă 

în faza de depunere a oferte-

lor”, a declarat Dan Tarcea.

Valoarea totală estimată a 

contractului ce prevede moder-

nizarea se ridică la 43.280.882,27 

de lei (peste 8,8 milioane de 

euro, fără TVA), durata de exe-

cuţie fi ind de 22 de luni. Pen-

tru fi nanţarea investiţiei, mu-

nicipalitatea spera iniţial la atra-

gerea de fonduri europene, în-

să după cum a anunţat joi Emil 

Boc, proiectul va fi  început cu 

bani din bugetul local.

Patru mari obiective 
de investiţii 
în Parcul Feroviarilor

În cadrul proiectului de mo-

dernizare a Parcului Feroviari-

lor sunt cuprinse patru obiecti-

ve. Mai întâi, se va amenaja Par-

cul Feroviarilor, în suprafaţă de 

53.457 metri pătraţi, prin plan-

tarea de arbori şi alte tipuri de 

vegetaţie, amplasarea de bănci 

moderne, echipamente de joa-

că şi de fi tness, realizarea unui 

loc pentru jocuri de masă, in-

stalarea de cişmele, rastele pen-

tru biciclete, iluminat public.

De asemenea, vor fi  realiza-

te două lacuri de agrement (unul 

de 1.088 mp, celălalt de 548 

mp), despărţite de o platformă 

de odihnă, de pe care va putea 

fi  admirată priveliştea. Parcul 

Feroviarilor va oferi astfel un ni-

vel ridicat de biodiversitate, toa-

te amenajările propuse ţinând 

cont de obiectivele legate de 

protejarea naturii şi a mediului 

înconjurător.

Modernizarea Parcului Feroviarilor, 
tot mai aproape de realitate
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat că săptămâna viitoare va avea loc semnarea 
contractului de execuţie pentru modernizarea Parcului Feroviarilor

Săptămâna viitoare va avea loc semnarea contractului de execuţie privind modernizarea Parcului Feroviarilor

Mai apoi, lucrările de modernizare cuprind amenajarea 
străzii Parcul Feroviarilor, prin înlocuirea integrală a pavaju-
lui, a mobilierului urban și a sistemului de iluminat, precum 
și prin plantarea de arbori. Vor fi  amenajate piste pentru bi-
ciclete și vor fi  amplasate staţii de alimentare pentru bicicle-
tele și trotinetele electrice.

De asemenea, investiţia propune reamenajarea malurilor 
râului Someșul Mic din dreptul Parcului Feroviarilor, prin 
amenajări peisajere, noi alei pietonale (din lespezi de pia-
tră), vegetaţie, mobilier urban și iluminat cu sistem LED.

Într-un fi nal, obiectivul de investiţii va cuprinde și realizarea 
a două pasarele pietonale destinate pietonilor și bicicliști-
lor, care vor face legătura cu parcul, dinspre strada Traian. 
Tot pe malurile Someșului Mic vor fi  construite două amfi -
teatre de mici dimensiuni și două platforme pentru odihnă.

Noi alei pietonale, amfiteatre, 
platforme pentru odihnă
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În urmă cu două zile, pre-

fectul judeţului Cluj, a 

declarat că municipiul 

Cluj-Napoca, deşi a trecut 

de 2 cazuri de COVID-19 

la mia de locuitori, „mai 

aşteaptă” până la restricţii.

Mai exact, oraşul transil-

vănean a intrat într-o perioa-

dă de observaţie de 48 de ore. 

Ei bine, cele 48 de ore s-au 

terminat, iar incidenţa din pre-

zent este de 2,15 cazuri de 

Covid-19 la 1.000 de locuitori.

Prefectul Clujului, Tasna-

di Szilard, a confi rmat pen-

tru monitorulcj.ro că acest 

lucru înseamnă că, ofi cial, 

Cluj-Napoca a intrat în sce-

nariul galben la care se apli-

că noi restricţii. Măsurile se 

aplică începând de vineri, 17 

septembrie 2021.

Cele mai importante 
restricţii:

Competiţiile sportive îşi 

pot desfăşura activitatea în 

spaţii deschise/închise, cu 

participarea spectatorilor pâ-

nă la 50% din capacitatea 

maximă a spaţiului şi cu asi-

gurarea unei distanţe de mi-

nimum 1 metru între persoa-

ne. De asemenea, participa-

rea este permisă doar persoa-

nelor vaccinate anti-COVID, 

care au trecut prin boală sau 

cu un test COVID negativ.

Organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în cadrul cinemato-

grafelor, instituţiilor de spec-

tacole sau concerte sunt per-

mise cu participarea publicu-

lui până la 70% din capacita-

tea maximă a spaţiului şi cu 

purtarea măştii de protecţie.

Organizarea şi desfăşurarea 

în aer liber a spectacolelor, 

concertelor, festivalurilor pu-

blice şi private sau a altor eve-

nimente culturale vor fi  per-

mise numai cu participarea a 

cel mult 2.500 de spectatori şi 

cu purtarea măştii de protec-

ţie. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele vacci-

nate cu schemă completă, per-

soanele care deţin test negativ 

sau persoanele care se afl ă în-

tre a 15-a zi şi a 180-a zi ulte-

rior trecerii prin boală. Dacă 

incidenţa de infectare cu 

SARS-CoV-2 va atinge şi depă-

şi 3 la mia de locuitori, aces-

te activităţi vor fi  interzise.

De asemenea, la nunţi, bo-

tezuri, mese festive este permi-

să participarea a maximum 150 

de persoane în spaţii deschise 

sau maximum 100 de persoa-

ne în spaţii închise. Se permi-

te un număr maxim la 300 de 

persoane în interior şi până la 

capacitate maximă în exterior 

doar pentru persoanele vacci-

nate cu schemă completă, per-

soanele care deţin test negativ 

sau persoanele care se afl ă în-

tre a 15-a zi şi a 180-a zi ulte-

rior trecerii prin boală. La de-

păşirea unei incidenţe de 3 la 

mia de locuitori, aceste activi-

tăţi vor fi  interzise.

Activitatea în baruri, cluburi 

şi discoteci este permisă fără a 

depăşi 70% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului în intervalul 

orar 05:00-02:00 dacă toate per-

soanele sunt vaccinate împo-

triva virusului SARS-CoV-2 şi 

pentru care au trecut 10 zile de 

la fi nalizarea schemei comple-

te de vaccinare.

Se permit activităţile recre-

ative şi sportive desfăşurate în 

aer liber, cu participarea a cel 

mult 30 de persoane care nu 

locuiesc împreună, stabilite 

prin ordin comun al ministru-

lui sănătăţii, după caz, cu mi-

nistrul tineretului şi sportului, 

ministrul mediului, apelor şi 

pădurilor sau ministrul agri-

culturii şi dezvoltării rurale.

Cluj-Napoca, în scenariul galben, de vineri.     
Municipiul Cluj-Napoca și comunele Florești, Săndulești, Săvădisla a intrat vineri, 17 septembrie, în scenariul   

Municipiul Cluj-Napoca a intrat în scenariul galben de vineri. Rata incidenţei a depăşit 2 cazuri la mie.

Certifi catul verde 

COVID-19 care atestează 

vaccinarea, testarea sau 

trecerea prin boală a unei 

persoane va fi  necesar în 

localităţile care au o inci-

denţă de infecţii cu corona-

virus între 3 şi 6 la mia de 

locuitori pentru localuri, 

restaurante, evenimente 

publice şi private, concerte, 

spectacole, piscine.

Principalele modifi cări 
propuse vizează:

a) Permiterea desfăşurării 

unor activităţi din anumite 

domenii economice, dacă in-

cidenţa cumulată la 14 zile 

este mai mare de 3/1.000 de 

locuitori şi mai mică sau e-

gală cu 6/1.000 de locuitori, 

doar pentru persoanele vac-

cinate, testate sau trecute prin 

boală, astfel:

• Competiţiile sportive orga-

nizate în spaţii închise sau 

deschise, se pot desfăşura cu 

participarea spectatorilor pâ-

nă la 30% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului, cu purtarea 

măştii de protecţie şi asigura-

rea unei distanţe de minimum 

1 metru între spectatori;

• Activitatea în cadrul cine-

matografelor, instituţiilor de 

spectacole şi/sau concerte 

se pot desfăşura cu partici-

parea spectatorilor până la 

50% din capacitatea maxi-

mă a spaţiului, cu purtarea 

măştii de protecţie;

• Organizarea şi desfăşurarea 

în spaţii deschise a spectacole-

lor, concertelor, festivalurilor 

publice şi private sau a altor 

evenimente culturale poate fi  

realizată cu participarea a cel 

mult 1.000 de spectatori, cu 

purtarea măştii de protecţie;

• Evenimentele private în spa-

ţii închise (nunţi, botezuri), în 

saloane, cămine culturale, re-

staurante, baruri, cafenele, săli/

corturi de evenimente se pot 

desfăşura cu participarea a ma-

ximum 200 de persoane, cu asi-

gurarea unei suprafeţe de min 

2 mp pentru fi ecare persoană;

• Organizarea de cursuri de in-

struire şi workshop-uri poate fi  

realizată cu participarea unui 

număr de maximum 150 de 

persoane în spaţii închise, re-

spectiv maximum 200 de per-

soane în spaţii deschise, cu pur-

tarea măştii de protecţie şi asi-

gurarea unei suprafeţe de min 

2 mp pentru fi ecare persoană;

• Organizarea de conferinţe 

în spaţii închise poate fi  rea-

lizată cu participarea unui nu-

măr de maximum 150 de per-

soane, cu purtarea măştii de 

protecţie şi asigurarea unei 

suprafeţe de min 2 mp pen-

tru fi ecare persoană;

• Organizarea de mitinguri şi 

demonstraţii poate fi  realizată 

cu participarea unui număr de 

maximum 100 de persoane, cu 

respectarea anumitor măsuri:

• Activitatea restaurantelor şi 

cafenelelor, în spaţii închise, 

se poate desfăşura în interva-

lul orar 05.00-02.00 până la 

50% din capacitatea maximă 

a spaţiului;

• Activitatea sălilor de sport/

fi tness în spaţii închise, poa-

te fi  realizată cu participarea 

persoanelor până la 50% din 

capacitatea maximă a spaţiu-

lui, cu asigurarea unei supra-

feţe de min 7 mp pentru fi e-

care persoană;

• Activitatea operatorilor eco-

nomici licenţiaţi în domeniul 

jocurilor de noroc poate fi  re-

alizată cu participarea persoa-

nelor până la 50% din capa-

citatea maximă a spaţiului;

• Activitatea operatorilor eco-

nomici care administrează lo-

curi de joacă pentru copii în 

spaţii închise poate fi  realiza-

tă în intervalul orar 05.00-24.00 

până la 50% din capacitatea 

maximă a spaţiului;

•Activitatea piscinelor interi-

oare poate fi  realizată până la 

50% din capacitatea maximă 

a spaţiului.

b) Permiterea desfăşurării 

unor activităţi din anumite do-

menii economice, dacă inciden-

ţa cumulată la 14 zile este mai 

mare de 3/1.000 de locuitori şi 

mai mică sau egală cu 6/1.000 

de locuitori, doar pentru per-

soanele vaccinate, astfel:

• Activitatea în baruri, cluburi 

şi discoteci poate fi  realizată în 

intervalul orar 05.00-02.00 pâ-

nă la 30% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului;

• Activitatea sălilor de jocuri poa-

te fi  realizată în intervalul orar 

05.00-02.00 până la 50% din ca-

pacitatea maximă a spaţiului.

Certificatul COVID-19, obligatoriu la restaurante, 
nunți sau botezuri, la incidență de peste 3 la mie

Şeful DSU a declarat, mier-

curi, la Digi24, că medicii, 

profesorii şi cadrele milita-

re ar trebui să se vaccineze 

anti-COVID-19. În caz con-

trar, ei ar trebui să se teste-

ze obligatoriu o dată pe 

săptămână.

„Cert este că trebuie sau 

vaccinare obligatorie şi în 

cel mai rău caz testarea obli-

gatorie cel puţin o dată pe 

săptămână. Una din acestea 

două trebuie să fi e. Adică, 

eşti vaccinat, sau dacă nu 

eşti vaccinat eşti testat o da-

tă pe săptămână. Acest lu-

cru e minim. (…)

Statul îţi oferă vaccinul gra-

tuit, ai acces la el deja de câ-

teva luni, poţi să te duci ori-

unde să te vaccinezi. Dacă ai 

ales să nu o faci, atunci te tes-

tezi. Te testezi obligatoriu o 

dată pe săptămână pentru do-

uă motive – unu, pentru că 

eşti din păcate un risc pentru 

alţii, şi doi, dacă te îmbolnă-

veşti, măcar să te izolezi de 

persoanele celelalte”, a aver-

tizat Arafat.

Vaccinarea, soluţia 
optimă

„Vaccinarea rămâne soluţia 

optimă, pentru că în secunda 

în care te vaccinezi, şi eşti vac-

cinat, eşti protejat mult mai bi-

ne decât dacă eşti doar testat. 

Testarea nu-ţi oferă protecţie. 

Înseamnă că eşti vulnerabil mai 

departe, rişti să te îmbolnăveşti. 

Asta e logica statelor care au 

zis obligatoriu vaccinare, nu 

acceptăm testare. Pentru că în 

spital eşti vulnerabil să te in-

fectezi, la muncă, dacă eşti pe 

o maşină a SMURD-ului, Am-

bulanţă eşti cu risc să te infec-

tezi, şi atunci trebuie să te vac-

cinezi, ca să te avem perma-

nent şi să nu te pierdem, să 

ajungi în terapie intensivă, şi 

am dat exemplul colegului ca-

re a decedat la Bistriţa, la 44 

de ani, fi ind nevaccinat. Mai 

sunt şi alte cazuri de tineri ca-

re au decedat în ultima perioa-

dă, nevaccinaţi fi ind. Aşa că 

minim vaccinare obligatorie sau 

testare obligatorie. Eu cred că 

este o chestiune logică şi nor-

mală”, a mai spus specialistul.

Arafat susţine vaccinarea 
sau testarea obligatorie 
pentru medici și profesori
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    Rata incidenței a depășit 2 cazuri la mie.
     galben de funcționare, după ce rata incidenței în cele patru localități a depășit 2 cazuri la mia de locuitori

Restricţii de circulaţie 
pe timpul nopţii, în două 
localităţi din Cluj

Comitetul pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj a anunţat 

noi restricţii în Ploscoş şi Că-

tina. Localnicii din Ploscoş 

vor avea parte de restricţii 

de circulaţie în intervalul 

orar 20:00 – 05:00 doar în 

weekend, în timp ce în Că-

tina se va aplica această mă-

sură toată săptămâna.

În unitatea administrativ-te-

ritorială comuna Ploscoş 

(6,43‰) unde incidenţa cu-

mulată la 14 zile este mai ma-

re de 4/1.000 de locuitori şi 

mai mică sau egală cu 7,5/1.000 

de locuitori, se dispun, înce-

pând cu data de 17 septem-

brie 2021, următoarele măsuri:

¤ se interzice circulaţia per-

soanelor în afara locuinţei/

gospodăriei în zilele de vineri, 

sâmbătă şi duminică în inter-

valul orar 20.00-05.00, cu anu-

mite excepţii;

¤ se instituie obligaţia pen-

tru operatorii economici ca-

re desfăşoară activităţi de 

comerţ/prestări de servicii 

în spaţii închise şi/sau des-

chise, publice şi/sau priva-

te, să îşi organizeze şi să îşi 

desfăşoare activitatea în zi-

lele de vineri, sâmbătă şi du-

minică în intervalul orar 

0500-1800. Prin excepţie, în 

intervalul orar 1800-0500, 

operatorii economici pot ac-

tiva doar în relaţia cu ope-

ratorii economici cu activi-

tate de livrare la domiciliu;

¤ se suspendă activitatea ope-

ratorilor economici desfăşura-

tă în spaţii închise în domeniul 

sălilor de sport şi/sau fi tness.

În unitatea administrativ-te-

ritorială comuna Cătina 

(7,78‰), unde incidenţa cu-

mulată la 14 zile a depăşit 

pragul de 7,5/1.000 de locu-

itori, se dispun, începând cu 

data de 17 septembrie 2021, 

următoarele măsuri:

¤ se interzice circulaţia per-

soanelor în afara locuinţei/

gospodăriei în intervalul 

orar 20.00-05.00cu anumi-

te excepţii;

¤ se instituie obligaţia pen-

tru operatorii economici ca-

re desfăşoară activităţi de 

comerţ/prestări de servicii 

în spaţii închise şi/sau des-

chise, publice şi/sau priva-

te, să îşi organizeze şi să îşi 

desfăşoare activitatea în in-

tervalul orar 05.00-18.00. 

Prin excepţie, în intervalul 

orar 18.00-05.00 operatorii 

economici pot activa doar în 

relaţia cu operatorii econo-

mici cu activitate de livrare 

la domiciliu;

¤ se suspendă activitatea ope-

ratorilor economici desfăşura-

tă în spaţii închise în domeniul 

sălilor de sport şi/sau fi tness.

Creşte numărul 
clujenilor internaţi la ATI

Joi, numărul persoanelor 

internate la ATI în spitalele din 

Cluj a crescut la 25, faţă de 

miercuri, când erau 20 de pa-

cienţi la terapie intensivă. 171 

de cazuri noi au fost confi r-

mate în aceeaşi zi. Rata inci-

denţei pe judeţul Cluj a ajuns 

la 1,72, iar în municipiul 

Cluj-Napoca la 2,15 cazuri la 

mia de locuitori.

În intervalul miercuri-joi, 

o persoană a decedat la Cluj 

din cauza infecţiei cu 

SARS-CoV-2.

Situaţia COVID-19 la Cluj:

¤ Total număr de teste 1.833 

din care 464 diagnostic gru-

pe de risc, 406 teste efectu-

ate la cerere şi 963 teste ra-

pide. Până în acest moment 

s-au realizat 670.212 de tes-

te, la nivelul judeţului Cluj;

¤ 25 persoane internate în ATI;

¤ Total vindecaţi şi externaţi 

3.143 din care 2.143 din ju-

deţul Cluj;

¤ Total decedaţi 1.074 din ca-

re 675 din judeţul Cluj

¤ În acest moment sunt in-

ternaţi 306 pacienţi.

La nivel naţional, joi au fost 

confi rmate 4.441 de noi cazuri 

COVID-19, acesta fi ind cel mai 

mare număr din valul 4 al pan-

demiei de coronavirus.

În urma testelor efectuate 

la nivel naţional, faţă de ulti-

ma raportare, au fost înregis-

trate 4.441 cazuri noi de per-

soane infectate cu SARS – CoV 

– 2 (COVID – 19).

În intervalul 15.09.2021 

(10:00) – 16.09.2021 (10:00) 

au fost raportate de către IN-

SP 71 de decese (35 bărbaţi 

şi 36 femei), ale unor paci-

enţi infectaţi cu noul corona-

virus, internaţi în spitalele 

din Arad, Alba, Bihor, Bra-

şov, Botoşani, Caraş-Severin, 

Călăraşi, Cluj, Constanţa, 

Dâmboviţa, Galaţi, Hunedoa-

ra, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, 

Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, 

Satu Mare, Sibiu, Suceava, 

Teleorman, Timiş, Tulcea, 

Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi Mu-

nicipiul Bucureşti.

66 dintre decesele înregis-

trate sunt ale unor pacienţi 

care au prezentat comorbidi-

tăţi, 3 pacienţi decedaţi nu au 

prezentat comorbidităţi, iar 

pentru 2 pacienţi decedaţi nu 

au fost raportate comorbidi-

tăţi până în prezent.

În unităţile sanitare de pro-

fi l, numărul total de persoa-

ne internate cu COVID-19 es-

te de 6.271. Dintre acestea, 

741 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienţilor 

internaţi, 182 sunt minori, 

170 fiind internaţi în secţii 

şi 12 la ATI.

Spitalele din județul Cluj sunt reorganizate din cauza epide-
miei de Covid-19. Zeci de secții spitalicești, destinate 
pacienților testați pozitiv de Covid-19.

 Planul Integrat de Măsuri de Reorganizare a Asistenței 
Medicale, în condițiile epidemiei COVID-19, în perioada stă-
rii de alertă, la nivelul județului Cluj a fost reinstituit.

Toate spitalele din județul Cluj vor fi  reorganizate. Medicii 
de familie vor fi  în continuare implicați pentru preluarea 
urgențelor de cod verde. Ei tre-
buie să realizeze triajul epide-
miologic în centrul de 
permanență la care sunt sau 
telefonic, al pacienților cu 
afecțiuni acute respiratorii.

Totodată, aceștia efectuează 
manopere terapeutice (inclusiv 
cele indicate la externare) și de 
monitorizare de tip: injecții, 
pansamente, extras de fi re de 
sutură, măsurare TA, ECG, ad-
ministrare medicație.

Spitalele din Cluj, reorganizate 
pentru primirea pacienților COVID-19

VEZI AICI CUM 
SE REORGANIZEAZĂ SPITALELE

Josef Balla, un bărbat în 

vârstă de 46 de ani din 

Cluj-Napoca, este un supra-

vieţuitor din secţia de ATI 

care povesteşte experienţa 

sa şocantă cu virusul 

Covid-19. El spune că a fost 

marcat de faptul că la ATI 

„se moarte foarte uşor”.

A stat o săptămână acasă, 

sub medicamentaţie, iar după 

5 zile a chemat salvarea pen-

tru că nu mai putea să respi-

re. Ajuns la UPU, a trebuit să 

aştepte mai bine de 4 ore pâ-

nă s-a eliberat un pat în ATI.

Josef Balla a reuşit să sca-

pe cu viaţă de virus ca prin 

minune, afl ându-se chiar la 

limita puterilor:

„Anul trecut în noiembrie 

şi am stat acasă cam o săptă-

mână, cu boala tratată prin 

telefon de medicul de familie. 

Am luat antibiotic, azitrox, şi 

cu el cu tot în 5 zile am ajuns 

să nu mă mai pot mişca prin 

casă, să rămân fără aer. Abia 

atunci am chemat salvarea. 

La UPU am stat la coadă sea-

ra de la 22:00 până noaptea 

la 02:00, când s-a eliberat un 

pat. 60% din plămâni mi-au 

fost afectaţi. Covid-ul asta fa-

ce, opreşte plămânul.

Pe ATI am fost 3 zile şi ju-

mătate, n-am ajuns intubat, 

dar am fost la limită. Am scă-

pat de ventilaţie mecanică, 

pentru că am purtat masca. 

Dacă nu purtam masca, noap-

tea ajungeam la ventilaţie me-

canică. Nu puteam respira fă-

ră ceva. După ATI, acolo m-a 

marcat. E foarte uşor să mori”, 

a spus supravieţuitorul.

„Acum eşti bine, după 20 

de minute eşti mort”

Josef a fost marcat de „uşu-

rinţa” cu care se moarte pe 

patul de la ATI. El spune că 

chiar colegul de lângă patul 

său de suferinţă a murit, du-

pă ce în urmă cu 20 de minu-

te părea să fi e bine şi discuta 

cu asistentele.

„Discutau asistentele cu 

colegul de lângă patul meu 

5-10 minute, iar după 20 de 

minute era mort, era în sacul 

de nailon. Asta m-a marcat, 

uşurinţa cu care se moare. 

Acum eşti bine, după 20 de 

minute eşti mort. Repunerea 

pe picioare a fost foarte len-

tă. Mai bine de o lună am stat 

în spital. Pornirea a fost grea, 

dimineaţa, programul de spă-

lare pe etape s-a făcut. Repu-

nerea în funcţiune a durat la 

mine cel puţin 2-3 săptămâni 

– să intru în normalitate cât 

de cât, ca să ajung la 97-98 

saturaţia de sânge.”

Chiar şi după ce a ieşit din 

spital, Josef Balla a fost nevo-

it să folosească tubul cu oxi-

gen pentru a se recupera fi -

indcă urmările au fost dezas-

truoase. După experienţa tra-

umatizantă pe care a trăit-o, 

supravieţuitorul s-a vaccinat 

anti-Covid, alături de întrea-

ga sa familie:

„Acasă încă aproximativ o 

lună am mai folosit oxigenul. 

Am închiriat tub cu oxigen, a 

fost foarte mare nevoie de el. 

După aceea ne-am vaccinat, 

ne-am zbătut să prindem vac-

cin. Eu m-am vaccinat cu Pfi -

zer, soţia cu AstraZeneca şi fe-

tele mele de 18 şi 15 ani cu Pfi -

zer şi ele, ca să nu mai trecem 

prin ce am trecut. În timp ce 

eu eram în spital şi soţia era 

bolnavă acasă. Recomand vac-

cinul, că doamne feri să trea-

că prin ce-am trecut eu. Altă 

şansă nu avem şi nici nu o să 

avem. Asta e singura şansă să 

scăpăm”, a adăugat pacientul.

Povestea unui supravieţuitor 
din secția de ATI, din Cluj-Napoca

Alexandru Rafi la a spus 

despre Cluj-Napoca că va 

fi  primul oraş care va 

intra în carantină, din 

cauza festivalului Untold. 

Emil Boc îl trimite pe 

medic „la plimbare”.

Medicul Alexandru Rafi la 

îl condamnă pe primarul Emil 

Boc pentru că a permis orga-

nizarea festivalului Untold şi 

spune că primul oraş mare ca-

rantinat va fi  Cluj-Napoca.

„Eu am mai spus: putem 

fi  populari sau impopulari. 

Cred că prioritatea trebuie să 

fi e funcţionarea şcolilor faţă 

în faţă, dacă nu vrem să ne-

norocim această generaţie de 

copii de tot. Chestiunea asta, 

că e 6, că e nu ştiu ce (n.r. – 

incidenţa de la care s-a decis 

să se facă trecerea la online)… 

vreau să vă zic un lucru, că 

domnul Boc este extrem de 

popular la Cluj. Domnul Boc, 

datorită faptului că a fost am-

fi trionul, susţinătorul şi pro-

motorul acestui festival de la 

Cluj va fi  şi cel care va «be-

nefi cia» de primul mare oraş 

din România în carantină – 

acesta va fi  Cluj-Napoca”, a 

declarat Alexandru Rafi la.

Primarul Emil Boc a venit 

cu un răspuns la această de-

claraţie şi îl trimite pe Rafi la 

„să-şi vadă de treaba lui”.

„Eu îi recomand domnului 

Rafi la să-şi vadă de treaba lui. 

De grija noastră să nu moară 

şi mai bine ar fi  să-şi ia rucsa-

cul în spate şi să meargă să 

vaccineze oameni prin ţară. 

Ar trebui să susţină vaccina-

rea, aşa cum i-ar sta bine unui 

reprezentant al Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii. Să lase 

vorbele şi mai mult să facă, că 

de vorbe sunt sătui toţi”, a răs-

puns Boc la afi rmaţiile lui Ra-

fi la, într-o emisiune radio.

„Restaurante şi terase, des-

chise în Cluj-Napoca şi dacă 

va fi  scenariul roşu”

Întrebat dacă îi este frică 

de tulpina Delta, primarul Emil 

Boc a spus că nu are de ce să 

îi fi e frică având în vedere că 

este vaccinat: „De ce să ne fi e 

frică? Suntem vaccinaţi şi da-

că, doamne fereşte, fac o for-

mă, toate datele ne arată că 

e mult mai uşoară. Aşa că nu 

există alternativă la Delta sau 

ce o mai fi , decât vaccinarea.”

Edilul a vorbit la o emisi-

une radio despre efectele pe 

care această tulpină şi valul 

4 le poate avea asupra muni-

cipiului Cluj-Napoca.

El a mărturisit că, deşi 

trendul cazurilor de Covid-19 

este unul crescător, există 

soluţii ca economia clujea-

nă să nu fi e închisă nici în 

scenariul roşu, când oraşul 

de pe Someş va ajunge la 3 

cazuri la 1.000 de locuitori. 

Soluţia o reprezintă certifi -

catul verde, care atestă da-

că ai fost vaccinat anti-Co-

vid-19, ai trecut prin boală 

sau dacă te-ai testat.

Emil Boc, replică acidă pentru Rafila: 
„De grija noastră să nu moară”

VEZI VIDEO AICI
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Târgul de la Negreni care 

trebuia să aibă loc în 

perioada 7-10 octombrie 

a fost anulat. Deşi rata de 

incidenţă COVID-19 este 0 

în acest moment, rata de 

vaccinare este una scăzu-

tă, fapt care a dus la anu-

larea evenimentului.

„Conducerea comunei Ne-

greni a hotărât anularea des-

făşurării Târgului de toamnă 

din perioada 7-10 octombrie 

2021. Avem convingerea că 

vom depăşi cu bine această 

criză epidemiologică institui-

tă la nivel mondial şi că vom 

reveni la normalitate pentru a 

putea organiza în condiţii de 

siguranţă acest eveniment tra-

diţional, aşa cum se cuvine. 

Vă mulţumim pentru înţelege-

re”, au transmis reprezentan-

ţii Primăriei comunei Negreni.

În acest moment, rata vac-

cinării în comună este de 

11,69%, iar rata de incidenţă 

a cazurilor COVID-1 este 0.

Conform hotărârii Comite-

tului Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă (CJSU), evenimen-

tele în aer liber sunt permise 

doar cu participarea persoa-

nelor vaccinate, cu purtarea 

măştii de protecţie şi respec-

tarea distanţei de 2 metri în-

tre persoane, fapt pentru ca-

re, conducerea comunei a de-

cis anularea evenimentului 

din acest an.

Şi ediţia de vară din iunie 

a târgului a fost anulată, au-

torităţile locale precizând 

atunci că măsurile precum 

respectarea distanţei de 2 me-

tri între persoane sunt greu 

de controlat la un eveniment 

de acest gen.

Târgul de la Negreni, din nou anulat

Cei mici sunt aşteptaţi în 

sala instituţiei clujene (str. 

I. C. Brătianu, nr. 23) sâm-

bătă, 18 septembrie, de la 

ora 11, la spectacolul 

„Aventurile lui 

Paprikajancsi”/

„Paprikajancsi kalandjai”, 

spectacol inspirat din 

poveşti tradiţionale maghia-

re. Dramatizarea este sem-

nată de Demeter Ferencz, 

iar regia de Vadas László.

Eroul Paprikajancsi e fai-

mos pentru curajul, îndemâ-

narea şi isteţimea lui, avanta-

je cu care ajunge să îl învin-

gă chiar şi pe Diavol. E un 

personaj foarte popular, ase-

menea lui Vitéz László, iar în 

acest spectacol are de-a face 

cu provocări nemaiauzite. Es-

te prin excelenţă un specta-

col de bâlci, cu aventură şi 

umor. Cei doi actori din dis-

tribuţie (György László şi Gi-

riti Réka) interpretează peste 

10 roluri. Păpuşile au fost re-

alizate de György László şi 

Szabó Tünde. Va fi  prezentat 

în limba maghiară, iar vârsta 

minimă recomandată este de 

trei ani.

Spectacol cu întâlniri 
fantastice şi obiecte vrăjite

De asemenea, duminică, 

19 septembrie, de la ora 12.30, 

pe aceeaşi scenă, va fi  pre-

zentat spectacolul „Vasilache 

şi Marioara în jurul lumii”, cu 

scenariul, regia şi ilustraţia 

muzicală semnate de Ionuţ 

Constantinescu.

Ionuţ Constantinescu regân-

deşte şi adaptează povestea lui 

Vasilache şi a Marioarei din 

teatrul de bâlci tradiţional, 

într-un context nou, cu perso-

naje noi, cu întâlniri fantasti-

ce şi obiecte vrăjite. De data 

aceasta, protagoniştii devin ex-

ploratori, iar în drumul lor se 

întâlnesc cu Dumnezeu, Dra-

cul, Moartea, Elvis Presley şi 

alte personaje care animă sa-

vuros situaţiile.

În distribuţie: Ramona Ată-

năsoaie, Ion Iurcu şi Robert 

Trifan. Scenografi a este sem-

nată de Andra Ştefan, light 

designul de Călin Negrea, 

ilustraţia muzicală de Nagy 

Attila, iar regia tehnică de 

Mihai Pamfi loiu. Sculptura 

este realizată de Florin Ma-

rin, iar pictura de Elena Ilaş. 

Vârsta minimă recomandată 

este de cinci ani.

Biletele se achiziţionează 

de la casieria din foaierul tea-

trului, înainte de intrarea la 

spectacole.

Cum se fac rezervările 
pentru spectacole?

Întrucât locurile reglemen-

tate în contextul pandemiei 

sunt limitate, iar interesul 

publicului este foarte mare, 

accesul la Teatrul „Puck” se 

face doar pe baza unor re-

zervări prealabile. Telefonic, 

rezervările pentru spectaco-

lele din weekend se fac de 

luni până vineri, în interva-

lul orar 8-15, la următoare-

le numere de telefon: 

0731837691 – Lucian Boldor 

(impresar secţia română) şi 

0731837693 – Jakabfi  Agnes 

(impresar secţia maghiară).

Rezervările pentru specta-

colele Teatrului „Puck” se pot 

face online.

Cum se achiziţionează 
biletele

Biletul de intrare la spec-

tacolele prezentate la sediul 

Teatrului de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca în zilele de 

sâmbătă şi duminică va cos-

ta 40 de lei pentru adulţi, 20 

de lei pentru pensionari şi 

10 lei pentru preşcolari, elevi 

şi studenţi.

Biletul de intrare la specta-

colele jucate la sediu de luni 

până vineri va costa 28 de lei 

(pentru adulţi), 14 lei (pentru 

pensionari) şi 7 lei (pentru pre-

şcolari, elevi şi studenţi).

Abonamentul cuprinde şa-

se intrări, la preţul de 60 de lei.

Biletele se achiziţionează 

de la casieria din foaierul tea-

trului, înainte de intrarea la 

spectacole.

Reguli de acces

Accesul publicului la spec-

tacolele Teatrului „Puck” se va 

face cu respectarea normelor 

în vigoare pentru prevenirea 

răspândirii noului coronavirus. 

Astfel, spectatorii sunt rugaţi 

să respecte toate condiţiile im-

puse de starea de alertă şi să 

poarte mască de protecţie. De 

asemenea, este recomandat să 

ajungă mai devreme cu apro-

ximativ 30 de minute, pentru 

achiziţionarea biletelor şi pen-

tru efectuarea triajului epide-

miologic, pe baza verifi cării 

temperaturii. Persoanele care 

nu acceptă să le fi e verifi cată 

temperatura nu vor avea ac-

ces în locaţie. De asemenea, 

va fi  interzisă intrarea persoa-

nelor care manifestă febră sau 

probleme respiratorii.

Spectatorii îşi vor dezin-

fecta mâinile la intrare. Con-

sumul de alimente şi băuturi 

în locaţie este interzis. Nu-

mărul maxim de persoane ad-

mise la evenimentele din we-

ekend este de 50.

A început stagiunea 
2021 – 2022 
la Teatrul „Puck”
După debutul stagiunii o ediţie de succes a 
festivalului WonderPuck, noua stagiune continuă 
cu primele spectacole la sediul Teatrului „Puck”
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Mircea Bravo, celebrul come-

diant din Cluj şi simpatica 

Tanti Lenuţa din Chinteni, 

cea care joacă rolul bunicii 

lui, vor apărea pe marile 

ecrane, de anul viitor.

Anunţul a fost făcut de cu-

noscutul vlogger Youtube, aco-

lo unde este urmărit de pes-

te un milion de fani. Mircea 

Popa, cunoscut ca Mircea Bra-

vo, a anunţat că fi lmul, la ca-

re se lucrează deja, se va nu-

mi „Mirciulică” şi el va fi  ac-

torul principal, dar în fi lm vor 

apărea şi actorii din clipurile 

realizate până acum.

Comedia „Mirciulică” este 

scrisă şi regizată de Cristi Ili-

şuan, cel care stă şi în spate-

le celebrelor clipuri de pe in-

ternet. Acţiunea principală a 

fi lmului se petrece în Gherla. 

Mirciulică care este jucat de 

Mircea Bravo, ajuns la vârsta 

la care vrea să îşi ia viaţa în 

propriile mâini, se simte ca 

un prizonier în apartamentul 

părinţilor, unde trebuie să res-

pecte reguli stricte.

„În fi lmul nostru vor apă-

rea Cucu, mama mea, tatăl meu 

din fi lm şi multe alte persona-

je pe care le-aţi văzut în clipu-

rile noastre, dar şi multe alte 

personaje interesante şi foarte 

mulţi fi guranţi”, a declarat Mir-

cea Bravo în videoclipul său.

Evident, din distribuţie nu 

lipseşte nici simpatica Tanti 

Lenuţa din Chinteni, cunos-

cută de public drept „Bunica 

lui Mircea Bravo”.

„Aşa mi-e rolul să îl sfă-

desc la orice vorbă. Rolul lui 

e că nu face bine, atunci eu 

sunt, aşa cum se zice la noi, 

cea care îl sfădeşte”, a adău-

gat Tanti Lenuţa.

Conceptul acestui fi lm 
a apărut în luna ianuarie 
a acestui an

„Am început să scriem sce-

nariul la fi nalul lui Ianuarie şi 

l-am terminat în martie. Apoi 

l-am revizuit până în iunie, in-

clusiv la data fi lmărilor nu era 

100% revizuit şi pe parcurs apă-

reau tot felul de schimbări care 

ajută fi lmul, ne gândim că acto-

rul poate să mai zică o chestie 

care să ajute fi lmul. Este o pro-

ducţie foarte amplă din punct de 

vedere al producţiei”, a transmis 

Cristi Iliuşan, regizorul fi lmului.

Potrivit actorului, investi-

ţia în producerea fi lmului es-

te „de ordinul sutelor de mii 

de euro”. Mircea Bravo a anun-

ţat că fi lmul ar putea fi  lan-

sat în cinematografe în primă-

vara anului viitor şi speră ca 

în fi ecare an să reuşească să 

facă un fi lm datorită provo-

cărilor care sunt în crearea 

unui fi lm de lung metraj.

Vloggerul a anunţat că se 

doreşte ca fi lmul să poată fi  

urmărit şi pe Netfl ix.

Mircea Bravo produce un film! 
Tanti Lenuţa din Chinteni, 
în lumina reflectoarelor.Paula COPACIU

redactia@monitorulcj.ro

O descoperire arheologică 

importantă a fost scoasă 

la iveală în zona Clujului. 

Rămășițele unor oameni 

din Neolitic sau Noua Epocă 

a Pietrei au fost găsite 

pe un șantier din Iclod. 

Potrivit stirileprotv.ro, pe 

un teren din Iclod, județul 

Cluj, unde urma să fi e con-

struit un service pentru cami-

oane, arheologii au descope-

rit șapte morminte de 

inhumație neolitice, dar și 

cinci morminte de incinerație 

celtice. Potrivit experților, aces-

tea au aproximativ 7.000 de 

ani, fi ind mai vechi decât fai-

moasele Piramide din Egipt.

Mormintele, găsite pe o 

suprafață de o jumătate de 

hectar, în apropiere de Iclod, 

chiar lângă șosea, datează din 

perioade diferite. Până acum, 

arheologii au stabilit că 

rămășițele mai vechi aparțin 

unui adolescent și unor adulți. 

Toți sunt din aceeași specie, 

Homo Sapiens, și aveau deja 

aceleași trăsături că noi.

Bărbații erau robuști și 

aveau o înălțime de 1,65 - 1,68 

metri, în timp ce femeile, mai 

fi rave, abia depășeau un 1,50 

metri. Pe lângă rămășițele des-

coperite, în interiorul mormin-

telor s-au descoperit vase în 

care probabil se puneau ofran-

de care să le folosească celor 

decedați în lumea de apoi.

Deasupra acestor mormin-

te a fost găsită o altă așezare, 

celtică, veche de aproximativ 

2.200 de ani. O descoperire 

surprinzătoare pentru zona 

Iclod este un mormânt celtic, 

alături de care au fost puse al-

te vase, în care s-au depus 

ofrandă, fi e de mâncare, fi e de 

băut, precum și alte obiecte.

 „Acum 7.500 de ani avem 

cea mai nouă Epocă a Pietrei, 

Neoliticul, sunt comunități ca-

re au o cultură materială simi-

lară, dar nu cunoaștem nume-

le acestor comunități, pentru 

că nu a fost cine să scrie des-

pre ele”, a declarat Paul Pupe-

ză, arheolog la Muzeul Național 

de Istorie a Transilvaniei.

Descoperirile recente vor 

ajuta la conturarea unui pro-

fi l social al oamenilor care au 

trăit acolo. De exemplu, obiec-

tele găsite în morminte arată 

că făceau comerț.

Rămășițe de acum 7.000 
de ani, descoperite în Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Porţile celei de-a şasea 

ediţii UNTOLD abia s-au 

închis, însă magia festiva-

lului se resimte în oraş. 

Din cei peste 265.000 de 

participanţi, cât au fost în 

acest an în toate cele 4 

zile, unii dintre ei mai pot 

fi  văzuţi încă pe străzile 

oraşului Cluj-Napoca.

Organizatorii estimează că 

din totalul participanţilor, 25% 

sunt din judeţul Cluj, 15% din 

străinătate, iar restul de 60% 

venind din toată România. Şi 

anul acesta, au fost prezenţi 

participanţi din peste 100 de 

ţări ca Germania, Franţa, Ma-

rea Britanie, Polonia, Unga-

ria, Italia, Israel şi SUA până 

la ţări exotice cum ar fi  Ar-

gentina, Japonia sau Brazilia.

La o primă estimare, din cei 

peste 265.000 de participanţi, 

cei 200.000 veniţi din afara 

Clujului au cheltuit fi ecare în 

medie, în cele 4 zile, cel puţin 

175 euro, pe cazare, transport, 

restaurante, terase, cumpără-

turi, vizite la muzee, etc.

Peste 35 milioane euro 
rămân în Cluj-Napoca, 
după Untold

La un calcul simplu, acest 

lucru înseamnă o infuzie de 

capital în comunitatea clu-

jeană de peste 35 milioane 

euro. Aceşti bani se vor re-

găsi apoi în impozite şi ta-

xe locale, dar şi în încasări 

pentru business-urile loca-

le sau pentru oamenii care 

au profitat de numărul ma-

re de turişti prezenţi, pu-

nându-şi apartamentele sau 

casele la închiriat.

Bineînţeles Cluj-Napoca 

şi România au câştigat mult 

mai mult la capitolul imagi-

ne. Se scrie din nou şi se vor-

beşte la superlativ în toată 

lumea, iar toţi participanţii 

străini intervievaţi declară 

că se bucură că au reuşit să 

ajungă la singurul festival 

mare din Europa care s-a în-

tâmplat în acest an.

La nivel naţional, sunt de-

ja renumite campaniile BAC 

de 10, prin care toţi cei care 

iau nota 10 la Bac, participă 

gratuit la UNTOLD, dar şi 

campania BLOOD NETWORK. 

În acest an, campania de do-

nare de sânge, a fost prezen-

tă în toate centrele de trans-

fuzie din ţară, precum şi în 

11 din cele mai mari oraşe 

din ţară, prin caravana mo-

bilă. Rezultatele din acest an 

au fost extraordinare, sânge-

le donat salvând sau urmând 

să salveze peste 7000 de vieţi.

Cea de-a şasea ediţie a 

festivalului UNTOLD a avut 

loc în perioada 9-12 septem-

brie 2021 şi a adus peste 200 

de artişti, dintre care cei mai 

aşteptaţi au fost David Gu-

etta, Martin Garrix, DJ Sna-

ke, Steve Aoki, Afrojack, Tyga 

şi The Script. Bugetul festi-

valului a depăşit în 2021 su-

ma de 16 milioane de EUR. 

Fanii festivalului se pot în-

registra deja pe untold.com, 

pentru a fi  primii care vor 

putea cumpăra abonamente 

la preţ special pentru ediţia 

din anul 2022.

Peste 35 milioane de euro rămân 
în Cluj-Napoca, în urma Untold 2021
Clujul, mai bogat cu peste 35 de mil. euro, după Untold. Fiecare festivalier a cheltuit în medie 175 de euro, în cele 4 zile.

Fiecare festivalier a cheltuit în medie 175 de euro, în cele 4 zile

Atenția organizatorilor 
UNTOLD asupra 
comunității, dar și a 
investițiilor în oraș conti-
nuă și după festival. Ca în 
fi ecare an, organizatorii 
au pus rapid în practică 
un plan de acțiuni, menit 
să pună în valoare zona 
din centrul orașului unde 
își desfășoară activitatea 
festivalul. Astfel, organizatorii fac o investiție de 1,3 milioa-
ne RON în amenajarea spațiilor folosite în timpul festivalu-
lui. În Parcul Central aceste lucrări constau în schimbarea 
unor porțiuni de gazon, supraînsămânțare, recondiționare 
alei, podețe, rigole, bănci, toaletare vegetație și până la 
amenajări peisagistice. Și pe Cluj Arena, organizatorii 
UNTOLD derulează lucrări ample pentru înlocuirea întregu-
lui gazon, precum și a substraturilor care îl susțin.

Organizatorii Untold înlocuiesc 
gazonul de pe Cluj Arena



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 17 – 19 septembrie 2021

La Praznicul Înălţării 

Sfi ntei Cruci, marţi, 

14 septembrie 2021, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul s-a afl at în 

mijlocul obştii Mănăstirii 

Căşiel, cu ocazia hramu-

lui aşezământului mona-

hal şi a marcării a 256 

de ani de la înfi inţare.

De la ora 10:00, la Alta-

rul de vară din curtea mă-

năstirii, Părintele Mitropo-

lit Andrei a oficiat Sfânta Li-

turghie, în sobor de clerici, 

în prezenţa a numeroşi pe-

lerini şi a oficialităţilor lo-

cale şi judeţene.

Din sobor au făcut parte 

consilierul eparhial pe pro-

bleme de misiune şi proto-

col, arhidiaconul Claudiu 

Grama, protopopul de Dej, 

preotul Ioan Buftea, duhov-

nicul Mănăstirii Căşiel, pro-

tosinghelul Serafi m Bădilă, 

stareţul Mănăstirii Vad, pro-

tosinghelul Nicodim Pop, sta-

reţul Mănăstirii Piatra Cra-

iului, protosinghelul Anto-

nie Flore, duhovnicul Mă-

năstirii Ilva Mare, protosin-

ghelul Daniil Ureche, precum 

şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, spunându-le 

celor prezenţi că „Jertfa Cru-

cii ne izbăveşte din păcat şi 

din moarte”.

În cadrul slujbei, Întâistă-

tătorul Eparhiei s-a rugat pen-

tru elevii care ieri au început 

şcoala, precum şi pentru cei 

bolnavi, pentru personalul 

medical şi pentru toţi cei afl aţi 

în slujba aproapelui, în aceas-

tă perioadă de pandemie. De 

asemenea, la fi nalul Liturghi-

ei, ierarhul le-a oferit cărţi de 

rugăciune tuturor copiilor pre-

zenţi şi le-a urat succes în no-

ul an şcolar.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de corul maicilor de 

la Mănăstirea Căşiel. La chi-

nonic, Eugenia Marinescu şi 

Ioana Breda Morar au inter-

pretat mai multe pricesne.

La fi nalul Liturghiei, Mi-

tropolitul Clujului a ofi ciat 

slujba parastasului pentru cti-

torii şi binefăcătorii mănăsti-

rii. De asemenea, părintele 

Serafi m Bădilă, duhovnicul 

mănăstirii, a rostit un cuvânt 

duhovnicesc şi a mulţumit ie-

rarhului şi tuturor celor pre-

zenţi la sărbătoarea aşeză-

mântului monahal.

Ajunul sărbătorii

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei s-a aflat la Mănăsti-

rea Căşiel încă din ajunul 

sărbătorii. Astfel, de la ora 

19:00, la Altarul de vară al 

mănăstirii, a oficiat slujba 

Vecerniei cu Litie. La fina-

lul slujbei, protopopul De-

jului, preotul Ioan Buftea, a 

rostit un cuvânt de învăţă-

tură, îndemnându-i pe cei 

prezenţi să îşi poarte cru-

cea cu seninătate, indiferent 

de greutăţile vieţii, pentru 

că „în Sfânta Cruce e pute-

rea lui Dumnezeu”.

Istoricul mănăstirii

Mânăstirea Căşiel, din Pro-

topopiatul Dej, judeţul Cluj, 

a fost ctitorită de călugărul 

Pahomie Georgiu, în anul 

1765, pe pământul părinţilor 

lui. În anul 1991, Sfântul Si-

nod al Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne a aprobat reînfi inţarea 

Mănăstirii „Înălţarea Sfi ntei 

Cruci” – Căşiel, ca mănăstire 

de maici. În anul 1994, vred-

nicul de pomenire Mitropoli-

tul Bartolomeu Anania a sfi n-

ţit paraclisul cu hramul „Bu-

na Vestire”.

În prezent, obştea mănăs-

tirii numără 31 de maici, sta-

reţă fi ind stavrofora Varvara 

Georgiu, iar duhovnic proto-

singhelul Serafi m Bădilă.

Darius Echim

Hramul Mănăstirii Cășiel, sărbătorit în prezența 
Mitropolitului Andrei Hramul Mănăstirii Cășiel, 
sărbătorit în prezența Mitropolitului AndreiDouă volume apărute 

la Editura Renaşterea

 a Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului vor fi  

lansate în cadrul Festivalului 

Internaţional de Carte 

Transilvania. Momentul va 

avea loc vineri, la ora 12.00, 

în Piaţa Unirii, cu participa-

rea Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei.

Volumul „Taina Sfântă a Bi-

sericii” semnat de Mitropolitul 

Ilarion Alfeyev va fi  prezentat 

de Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chi-

rilă, Prof. Ovidiu Pecican şi Pr. 

Conf. Univ. Dr. Grigore Dinu 

Moş. Cea de a doua carte, „Lev 

Gillet, un monah al Bisericii de 

Răsărit”, semnată de Elisabeth 

Behr-Sigel va fi  prezentată de 

Pr. Lect. Univ. Dr. Paul Siladi şi 

de Lect. Univ. Dr. Ioana Sonea.

La ediţia de anul acesta a Fes-

tivalului Internaţional de Carte 

Transilvania, editura Renaşterea 

lansează două din cărţile ei apă-

rute de curând. Este vorba de un 

volum scris de mitropolitul Ilari-

on Alfeiev, preşedintele departa-

mentului de relaţii externe al pa-

triarhiei ruse, dar şi un teolog emi-

nent, larg recunoscut pe plan 

mondial. Volumul are în vedere 

problematica numelui lui Dum-

nezeu, o temă care se pretează 

la o abordare biblică, dar şi la una 

din perspectiva teologiei sistema-

tice sau mistice. Este numele lui 

Dumnezeu, Dumnezeu Însuşi? 

Iată o întrebare formulată frec-

vent în carte, la care autorul în-

cearcă să răspundă invocând Sfân-

ta Scriptură, mari părinţi ai Bise-

ricii, între ei mulţi isihaşti, câtă 

vreme numele lui Dumnezeu a 

fost chemat mereu în rugăciune 

de monahi şi de cei înclinaţi spre 

viaţa duhovnicească. Totodată 

autorul face apel şi la opinia unor 

mari teologi sau fi losofi  contem-

porani, care au avut ca temă de 

refl ecţie numele lui Dumnezeu, 

în contextul disputelor onomato-

doxe, şi ne referim aici la Serghei 

Bulgakov, Pavel Florenski, Aleksei 

Losev, Vladimir Ernst, sau arhi-

mandridul Sofronie Saharov. Dis-

putele teologice s-au purtat într-un 

context istoric, iar cartea are şi un 

fi r narativ care o face plăcută la 

citit. Cartea va fi  prezentată de 

părintele profesor Ioan Chirilă, 

profesorul universitar Ovidiu Pe-

cican şi părintele conferenţiar u-

niversitar Grigore Dinu Moş.

Celălalt volum pe care îl vom 

lansa poartă semnătura doamnei 

Elizabeth Behr-Sigel, un impor-

tant teolog ortodox francez, şi se 

referă la părintele Lev Gilet, un 

monah francez convertit de la ca-

tolicism la ortodoxie, un scriitor 

care-şi semna adesea anonim ar-

ticolele, drept un monah al Bise-

ricii de răsărit; un destin frămân-

tat, un monah atipic, o persona-

litate nonconformistă, un om sme-

rit care a trăit cu convingere ade-

vărul credinţei, şi care poate fi  so-

cotit peste timp un martor al iden-

tităţii ortodoxiei de limbă france-

ză. Cartea este totodată şi o evo-

care a felului în care Biserica Or-

todoxă, cu precădere cea de ex-

presie rusă, s-a răspândit în Eu-

ropa occidentală. Cartea este în-

cărcată cu o mare doză de sensi-

bilitate, dar este scrisă şi cu mul-

tă reverenţă faţă de un om atât 

de special. Volumul va fi  prezen-

tat de părintele lector universitar 

Paul Siladi şi doamna lector uni-

versitar Ioana Sonea, spune di-

rectorul Editurii Renaşterea, Pr. 

Dr. Cătălin Pălimaru.

Festivalul Internaţional de 

Carte Transilvania debuteaza 

joi, 16 septembrie 2021, în 

Piaţa Unirii din Cluj-Napoca. 

Mesajul editiei din acest an 

este „Ne revenim împreună!”.

Organizat de Asociaţia Cul-

turală Eikon în parteneriat cu 

Primăria Municipiului Cluj-Na-

poca, festivalul susţine cultura 

scrisă română şi universală. Po-

trivit organizatorilor, în cadrul 

ediţiei din acest an vor participa 

cele mai importante edituri din 

România, vor avea loc lansări de 

carte, colocvii şi conferinţe cu 

invitaţi speciali din mai multe 

tari. Totodată, manifestarea îşi 

propune să atragă atenţia tineri-

lor asupra necesităţii lecturii, să 

promoveze responsabilitatea so-

cială şi culturală, diversitatea şi 

implicarea civica.

Editura Renasterea, la Festivalul Internațional 
de Carte Transilvania

Un proiect editorial care 

poate restitui cu decenţă 

memoria Mitropolitului 

Bartolomeu, prin prisma 

lucrului inedit şi de valoa-

re, este şi această car-

te-album, cu viaţa 

în imagini a ierarhului 

şi omului de cultură. 

Dorinţa de a publica acum 

această biografi e în imagini a 

Mitropolitului Bartolomeu vine 

să încununeze într-un moment 

fast o idee veche de mai bine 

de 10 ani, când am descoperit 

cu multă bucurie şi emoţie în-

treaga arhivă fotografi că pe ca-

re Mitropolitul Bartolomeu o 

păstra în arhiva sa de la Mănăs-

tirea Nicula şi care, potrivit tes-

tamentului său, a rămas pe sea-

ma Fundaţiei. Până atunci, şti-

am doar de 3-4 fotografi i din 

copilăria, tinereţea şi după ieşi-

rea din închisoare a Mitropoli-

tului pe care însuşi acceptase să 

le publice, ştiută fi ind de toţi 

discreţia pe care o avea atunci 

când venea vorba despre viaţa 

şi persoana sa, dar mai ales re-

fuzul total de a-şi hrăni un cult 

al propriei sale imagini, prin ex-

ces de fotografi i sau prin publi-

citate ieftină şi păguboasă du-

hovniceşte. Am avut în schimb 

sentimentul că această comoa-

ră de viaţă în imagini nu poate 

să rămână îngropată în dulapu-

rile unei arhive, aşa încât în 

aceşti zece ani am valorifi cat-o 

în câteva expoziţii fotografi ce 

inedite, într-un amplu foto-re-

portaj în ziarul Adevărul, ca ane-

xe la volumele de predici audio 

sau la moneda comemorativă 

realizată de Banca Naţională a 

României sau la volumul Bar-

tolomeu Valeriu Anania, „Patri-

arhul meu”.

Aşa încât fără a-i trăda încre-

derea şi mai ales pentru a-i res-

pecta Mitropolitului Bartolomeu 

această decenţă am totuşi con-

vingerea că proiectul pe care Fun-

daţia „Mitropolitul Bartolomeu” 

îşi propune să îl realizeze împre-

ună cu Asociaţia Casa Cărţii de 

Ştiinţă din Cluj-Napoca va oferi 

publicului o viaţă mai puţin cu-

noscută a Mitropolitului, dar foar-

te autentică şi fără niciun fel de 

fard, confi rmând cu imagini ce-

ea ce dânsul a mărturisit în scris 

sau prin viu grai. Astfel această 

carte-album poate fi  parcursă şi 

ca o anexă şi în pandant cu toa-

te celelalte texte de memorialis-

tică ale lui Valeriu Anania, fi ind 

o incarnare a textelor în care au-

torul dă mărturie despre sine, 

despre oamenii pe care i-a întâl-

ni şi i-a cunoscut, dar şi despre 

lumea, care ni se descoperă în 

mod spectaculos şi nouă prin a-

ceastă carte.

Imaginile selectate pentru 

acest album, unele vechi de pes-

te un secol, reconstituie crono-

logic principalele etape din via-

ţa Mitropolitului: copilăria şi 

adolescenţa, călugăria şi intra-

rea în slujirea Bisericii, alături 

de Patriarhul Justinian, deten-

ţia, misiunea în Statele Unite, 

legătura sa cu lumea culturală, 

dar şi revenirea în ţară, reţinut 

de Securitate, ultima perioadă 

din administraţie, anii de pen-

sie trăiţi la Mănăstirea Văratec, 

încheind cu rechemarea „Bătrâ-

nului oştean” sub drapelul Bi-

sericii şi slujirea de la Cluj ca 

Arhiepiscop şi Mitropolit în mij-

locul oamenilor, în mijlocul ce-

tăţii Clujului, în faţa lui Dum-

nezeu. Chiar dacă din vastul 

material documentar existent a 

trebuit să operez o selecţie a 

imaginilor care formează albu-

mul de faţă, criteriul a fost în 

primul reprezentativitatea ima-

ginii, caracterul inedit şi nu în 

ultimul rând calitatea lor, având 

în vedere epocile diferite, dar şi 

multele avataruri prin care aces-

tea au trecut ca astăzi să ne vor-

bească nouă.

Volumul restiuie imagini de 

epocă, cele mai multe dintre e-

le necunoscute publicului şi de 

a o mare valoare documentară, 

în care apar Patriarhul Justini-

an, ierarhi români şi străini, dar 

şi ierodiaconul şi arhimandritul 

Bartolomeu, ucenicul care dă şi 

în acest fel mărturie des pre ad-

miraţia pentru dascălul său, oa-

meni de cultură din ţară sau 

străinătate, dar mai ales imagini 

care dau măsura unei oameni 

şi a unei lumi, care se lupta din 

răsputeri să rămână verticală.

Chiar dacă este aproape im-

posibil să reconstituim numele 

persoanelor care apar în foto-

grafi i, în absenţa ochiului celui 

prezent acolo sau a însemnări-

lor de pe ele, consider că aces-

te veritabile documente icono-

grafi ce pot fi  ilustrate cel mai 

bine, în acest context de cuvin-

tele Mitropolitului Bartolomeu, 

în special de mici fragmente din 

textele cu caracter memorilistic: 

Memorii, Rotonda plopilor 

aprinşi, Jurnale, dar şi din in-

terviuri, prelegeri sau poezii, ca-

re ne oferă perspectiva asupra 

unei lumi în mare parte necu-

noscută nouă.

Din toate aceste imagini 

pulsează viaţa reală, frămâ-

nătările, tristeţile, dar şi bu-

curiile Mitropolitului Barto-

lomeu şi, împreună cu el a 

lumii şi a oamenilor pe care 

i-a adunat în viaţa şi în ini-

ma sa şi care astăzi ne vor-

besc nouă.

Îmi sună şi acum în sufl et 

cuvintele Mitropolitul Bartolo-

meu Anania care spunea „sin-

gura imagine care mă interesea-

ză este aceea din Împărăţia lui 

Dumnezeu”, dar cu toate aces-

tea îmi exprim speranţa ca prin 

decenţa şi eleganţa cu care echi-

pa de grafi cieni şi tehnoredac-

tori ai Editurii Casa Cărţii de Şti-

inţă, coordonaţi cu mult entu-

ziasm de domnul director Mir-

cea Trifu au realizat acest al-

bum, am reuşti ca imaginile şi 

textele să ne vorbească cel mai 

mult şi, prin aceasta să oferim 

publicului o nouă bucurie a re-

întâlnirii cu Mitropolitul Barto-

lomeu şi cu viaţa trăită exem-

plar de el.

Lansarea acestui album va 

avea loc în cadrul Festivalului 

de carte Transilvania, vineri, 17 

septembrie de la ora 13, avan-

du-i ca vorbitori pe Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, Actorul Do-

rel Vişan, Poetul Horea Bădes-

cu, Profesorul Ilie Rad şi preo-

tul Bogdan Ivanov.

Pr. Bogdan Ivanov

„Viața Mitropolitului Bartolomeu Anania 
(1921-2021) în imagini” va fi lansată astăzi
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al
SANEX S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 

A ACŢIONARILOR

la data de 25.10.2021, orele 14:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 08.10.2021, sta-
bilită ca Dată de Referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea de principiu a termenilor și condiţiilor pri-
vind divizarea Societăţii și mandatarea Consiliului de Ad-
ministraţie să întocmească si să semneze proiectul de divi-
zare al Societăţii, precum și orice documente specifi ce ast-
fel cum vor fi  negociate, necesare punerii în aplicare a ho-
tărârii, având dreptul să își substituie persoanele pe care 
le consideră competente.

2. Aprobarea termenilor și condiţiilor prevăzuţi în Pro-
misiunea bilaterală de vânzare-cumpărare în conformitate 
cu care Societatea se obligă să vândă dreptul de proprie-
tate exclusivă asupra imobilului situat în Cluj-Napoca, str. 
Beiușului nr. 1, jud. Cluj, compus din teren si constructii, 
înscris în Cărţile Funciare ale localităţii Cluj-Napoca nr. 
335657, 335658, 335659, 335660, 335661 și mandata-
rea Consiliului de Administraţie să semneze Promisiunea 
bilaterală de vânzare-cumpărare, precum și orice documen-
te specifi ce astfel cum vor fi  negociate, necesare punerii în 
aplicare a hotărârii, având dreptul să își substituie persoa-
nele pe care le consideră competente.

3. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să sem-
neze toate hotărârile adoptate, precum și să efectueze for-
malităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra hotărâ-
rile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în Moni-
torul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Extraordinarã 
a Acţionarilor Societãţii se va ţine în ziua de 27.10.2021, 
în același loc, la orele 14:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispo-
ziţia acţionarilor la sediul Societãţii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de inter-
net www.sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. 
Relaþii suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@sanex.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Martin Ernst Hofmann
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Berbec

În această săptămână vei fi  un fel de 
Superman. Ești gata de acțiune pentru a 
prinde oportuntățile care se ivesc în aces-
te zile. Ai curajul să mergi mai departe. Tot-
odată, energia pozitivă te ajută într-o cola-
borare cu un prieten sau coleg. Ideile izvo-
răsc atunci când vă adunați împreună. Poți 
fi  încrezător în abilitățile tale. 

Taur
Ești determinat să învingi obstacolele 

care îți ies în cale. Implementaezi un nou 
sistem organizațional. S-ar putea să te in-
spiri din imagini frumoase pe Pinterest sau 
videoclipuri de productivitate pe YouTube. 
Acum ești gata să abordezi procedurile de 
lucru sau de birou. Ai mintea limpede și 
poți vedea ce ar putea fi  delegat sau elimi-
nat. 

Gemeni
Vei lăsa casa pentru distracție și aven-

tură. Ai în plan să te întâlnești și cu ci-
neva special. Îți planifi ci o călătorie pes-
te câteva zile sau pentru sărbători. În 
mintea ta îți faci multe planuri. Antici-
parea călătoriei este aproape la fel de 
dulce ca și călătoria în sine. 

Rac
Universul este gata să-ți ofere ceva 

nou. Dar fi i gata să-l prinzi. Vei discuta 
despre moșteniri de familie sau să vorbești 
despre dezorganizarea casei unei rude 
mai în vârstă. Te gândești ce să faci cu 
lucrurile tale. Începe cu fotografi ile și 
decide ce păstrezi și ce arunci. 

Leu
Se spune că averea îi favorizează pe cei 

curajoși. Și toată lumea știe că Leul este 
curajos. Relațiile excelente încep cu modul 
în care te vezi pe tine însuți. Ascultă cum 
vorbești cu tine și fă o schimbare pozitivă.  

Fecioară
Ajutorul vine sub multe forme în a-

ceastă săptămână, așa că ține ochii 
deschiși. Munca ta poate fi  observată de 
un supraveghetor. S-ar putea să participi 
la o promoție. Acest lucru ar putea veni 
cu o creștere a salariului. Avantajele vin 
datorită muncii tale sârguincioase. Fii 
foarte atent deoarece te poate tenta să 
cumperi ceva care îți depășește bugetul. 

Balanţă
A găsi echilibrul înseamnă uneori să ajungi 

la limită. Cineva ți-ar putea arăta cât de inte-
resat este de tine. Ar putea fi  vorba despre 
un fl irt subtil sau ar putea ajunge direct la 
subiect. Acest lucru te prinde cu garda jos, 
dar este totuși un compliment. Pe de altă par-
te, vrei vbrusc să te îngrijești de tine. 

Scorpion
Cu un pic de pregătire, poți găsi ușile ca-

re se deschid. Profi ta de puterea ascendenței 
tale familiale. Cei care au continuat înainte 
de tine îți vor împrumuta puterea și energia 
de care aii nevoie. Este o zi bună pentru a o 
ruga pe bunica ta să te ajute cu un proiect. 
De asemenea, poți ajunge înapoi în propriul 
tău trecut prin regresie sau hipnoza. În viața 
de zi cu zi vei studia documente pentru un 
credit, scriind un buget pentru tine sau pen-
tru fi nanțarea unei propuneri de afaceri. 

Săgetător
Ai cerut oportunități, iar acum ajung. 

Numele unui fost coleg s-ar putea să-ți 
vină astăzi în cap. L-ai putea contacta 
pentru un loc de muncă. Acest lucru ar 
putea duce la o oportunitate pentru tne. 
Totodată, o persoană apropiată ar putea 
dori să ducă relația ta la un nivel cu to-
tul nou. 

Capricorn
Există mișcare și schimbare în jurul 

tău. Este de ceea ce ai așteptat. Poți ce-
re o mărire de salariu. Urmărește câteva 
videoclipuri cu instrucțiuni pe YouTube 
pe această temă, în timp ce repeți men-
tal ce vei spune. De asemenea, realul suc-
ces vine atunci când te apuci de treabă. 

Vărsător
Deciziile pe care le iei săptămâna as-

ta vor fi  resimțite mult timp. Este posibil 
să primiți o invitație de a rămâne la un 
prieten care deține o cabană sau o casă 
lângă plajă. Mai mult decât atât, dacă te 
întâlnești cu alți prieteni din zonă, vei sta 
mai mult. Când te  întorci, vei fi  foarte 
interersat de educația copilului tău. 

Peşti
Atingerea laturii tale spirituale des-

chide câteva posibilități materiale. Pen-
tru prosperitate ia în considerare să aplici 
principiile Feng Shui. Îndepărtează lu-
crurile aglomerate de lângă ușa din față. 
Asigură-te că ai covoarele curate și bal-
conul aranjat. Pregătește-te ca și cum ai 
primi un oaspete important.
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ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul in-

teresat că „Întocmire PUZ pentru construire imobil de locuin-
ţe colective P+3E, amenajări exterioare, împrejmuire, racor-
duri şi branşamente utilităţi, organizare de şantier“ comuna 
Florești, sat Florești, str. Porii fnr., titular S.C. ASTORIA FI-
NANCING S.R.L., nu necesită evaluare de mediu, planul ur-
mând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni între orele 
900–1400, marţi-joi între orele 900–1400 și vineri între 
orele 900–1300, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.

NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschide-
rea procedurii simplifi cate a falimentului ENGENOR S.R.L., 
C.U.I. 30232371, J12/1406/2012, cu sediul în Cluj-Napo-
ca, Calea Dorobantilor nr. 14-16, scara A, etaj 4, ap. 6.

Creditorii ce deţin creanţe născute anterior datei de 
08.09.2021, au dreptul de a formula declaraţii de creanţă 
ce vor fi  depuse la Tribunalul Specializat Cluj, dosar 
329/1285/2021, până la 25.10.2021.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor – 25.10.2021, termenul limită de veri-
fi care a creanţelor, întocmire şi publicare în BPI a tabelu-
lui preliminar – 05.11.2021, termen de defi nitivare a ta-
belului creanţelor – 15.12.2021.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

ELITE GRUP S.R.L., în calitate de titular anunţă publi-
cul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu: Ela-
borare PUZ conform Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actu-
alizată, Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, fn, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, TRANS FORM S.R.L., pe strada Republicii 
nr. 81, ap. 7, în zilele de luni-vineri, între orele 09:00-14:00, 
din data de 14.09.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până în data de 02.10.2021, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementări@apmcj.anpm.ro. 

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

LUX IMOBIL CONSTRUCT S.R.L. anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 4 LOCU-
INŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 2D+P+3E (r) – CORP 
C1, D+P+5E – CORP C2, S+D+P+2E+2E (r) – CORP C3, 
S+P+1E+3E (r) – CORP C4, ÎMPREJMUIRE, AMENAJĂRI EX-
TERIOARE, EXTINDERE REŢELE, CONFORM PUZ APROBAT CU 
HCL Nr.113 din 31.07.2019, propus a fi  amplasat în comu-
na Florești, sat Florești, str. Prof. Dr. Vălean Mărgineanu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99 și la domiciliul din Cluj-Napoca, str. Dună-
rii, nr. 29, ap. 3, în zilele de luni-joi între orele 9-14, vineri 
între orele 9-13. Observaţiile publicului se primesc zilnic le 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. MAGNOLIA RESIDENCE S.R.L., titular al pro-
iectului „Construire ansamblu cu funcţiuni mixte-locuinţe, 
spaţii comerciale la parter, împrejmuire, amenajări exte-
rioare, racorduri şi branşamente“, propus a fi  realizat în 
localitatea Baciu, strada Magnoliei, nr. 60, judeţul Cluj, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea eva-
luării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului și continuarea pro-
cedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru pro-
iectul „Construire ansamblu cu funcţiuni mixte-locuinţe, 
spaţii comerciale la parter, împrejmuire, amenajări exte-
rioare, racorduri şi branşamente“, propus a fi  realizat în 
localitatea Baciu, strada Magnoliei, nr. 60, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr.99, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-13:00, precum 
și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la da-
ta publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VÂLCELE & BRO S.R.L. – "în faliment", "in 
bankruptcy", "en faillite" – cu sediul social în Comuna Să-
vădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (CUI 18570330; 
J12/1261/2006), prin lichidator judiciar Jurca Claudiu-Mi-
hai & Maxim Andreea-Maria Cabinete asociate de practi-
cieni în insolvenţă, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 346/2021, 
pronunţată în data de 18.02.2021, în dosarul nr. 
243/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ BUNURI 
MOBILE

Denumire bunuri – libere de sarcini Preț vânzare 60%VL lei fără TVA

Autoutilitara Ford Tranzit frigorifi că CJ61VOL 10,440

Autoutilitara Renault Kangoo CJ03VOL 70% VL 1,470

Transpalet cu cântar 1,080

TOTAL 12,980

Nr. 
crt.

BUNURI MOBILE – ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE - LIBERE DE SARCINI

UM Cantitate Preț vânzare 
70%VL lei fără 
TVA

1 GRUP COMPRESOR-CONDENSATOR 
CAMERA FRIGORIFICA

set 1 1,890

2 VAPORIZATOR FRIGORIFIC buc 1 1,330

3 ECHIPAMENTE FRIGORIFICE set 1 2,940

TOTAL 6,160

*Se va aplica cota TVA în vigoare la momentul vânzării.

Licitațiile se vor desfășura vinerea, în datele de 24.09.2021, 
01.10.2021, 08.10.2021, 15.10.2021, la ora 13.00, în Alba 
Iulia, str. Henri Coandă, nr. 2A, etaj II, biroul 12, jud. Alba.

Conditiile de participare la licitatie pot fi  obținute de la li-
chidatorul judiciar. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire. Documentaţia necesară partici-
pării la licitaţie se transmite lichidatorului judiciar cu cel puțin 
1 zi lucrătoare anterioară datei de desfășurare a licitației.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați 
pe adresele de mail claudiujurca.cii@gmail.com, e-mail: 
andreea_maria_maxim@yahoo.com și nr. de telefon 0744-
666158, 0728-176861.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră, cart. Mănăștur, str. Pri-
măverii, disponibilă, preţ nego-
ciabil. Pentru informaţii supli-
mentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (1.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, pe termen lung, mobilat, 
zonă bună, liniștită, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun, cart. Mănăștur, P-ţa Flora. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (1.7)

AUTO/MOTO

¤ Vând autoturism TOYOTA YA-
RIS HIBRID, an fabricaţie 2012, 
171000 km/bord, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând DACIA 1304, 4 x caro-
sat, an de fabricaţie 2005, 
91.000 km, ITP până în 2022, 
preţ 4.500 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0788-287268. 
(1.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 

schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 
cu model, stare foarte bună, cu-
loare maro, 1000 RON/buc. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(1.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, în stare bună. Preţ 
negociabil. Infomaţii la telefon 
0741-028813. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând cosutum judo, culoare 
albă (15-17 ani), stare excepţio-
nală. Pentru înformaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (1.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (1.7)

CITAŢII

¤ Se citează numiţii KITA IOAN, 
KITA ECATERINA, LĂPUSAN 
IOAN, în data de 23.11.2021, 
ora 14.00, la Judecătoria Hue-
din, în dos. 2442/242/2019, a-
vând ca obiect uzucapiune.

PIERDERI

¤ S.C. NAPOSEM AGROPRPD 
S.R.L., J12/2848/2013, C.U.I. 
32251590, pierdut acte origi-
nale, certifi cat de înregistrare, 
act constitutiv și încheiere. Le 
declar nule.

www.medsancluj.ro
medical@

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie Ne-
urologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalmolo
gieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatologi
eOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere Psi-
hologică Reumatologie GastroenterologieGeriatrie-
GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajez echipă formată din 2 muncitori califi cați 
cu experiență în construcții și amenajări interioare. 

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + al-
te bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint trans-
portul și șederea în Austria împreuna cu actele nece-

sare sunt suportate de catre persoana de contact. 

Pentru mai multe detalii pot fi  contactat în limba 
română la numarul de telefon 00436763986293 in-

tre orele 09-20. Persoana de contact Michael.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Unitatea Militară 01585 Petrești 

organizează concursul 
pentru ocuparea unui post vacant de personal civil contractual 

la U.M. 01706 Cluj-Napoca.

 Tehnician II 
studii medii, cu o vechime în muncă de minim 6 luni;

Data limită de depunere a dosarelor – 01.10.2021, orele 14.00.

Detalii la telefon: 0258 / 743.795, luni-vineri, între orele 
08.00 – 14.00.

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică de 
alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, 
după cum urmează:

LUNI, 20 SEPTEMBRIE 2021
Localitatea: Dej
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Petuniei;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 08:00 – 16:00

Localitatea: Gherla
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Clujului între pod Someș și localitatea Băiţa;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 14:00

Localitatea: Băiţa
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 14:00

MIERCURI, 22 SEPTEMBRIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Fabricii de Chibrituri;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

JOI, 23 SEPTEMBRIE 2021
Localitatea: Floreşti
Lista Strazilor afectate:
1. Str. Stadionului, str. Trandafi rilor, str. Tineretului, str. Horea, str. Closca, str. Crisan, 

str. Profesor Cardinal Iuliu Hosu, str. Simion Barnuţiu, str. Gheorghe Doja, str. Mihail 
Kogălniceanu, str. Andrei Mureșan, str. Barbu Lăutaru, str. Balastierei, str. Tudor Vladimirescu, 
str. Ion Barnuţiu, str. Sportului, str. Morii, str. Iazului, str. Colonia Nouă, str. Iazul Morii, str. 
Avram Iancu între numerele 1-300.

Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele: 09-16

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite o 
notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă. 
Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIU CLIENȚI

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!

Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

 agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

 0264-504 200

Programul Pieţii în aer liber în luna Programul Pieţii în aer liber în luna septembrieseptembrie este de la ora 05.00 la ora 18.00  este de la ora 05.00 la ora 18.00 
( inclusiv sâmbăta și duminică) ( inclusiv sâmbăta și duminică) 

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Roșii 2.50 lei/kg Cartofi  noi 1.30 lei/ kg

Gogonele 2,00 lei/kg Ardei iute 4.50 lei/ kg

Vinete 1.50 lei/kg Ardei gras 2.50 lei/ kg

Conopida  6.00 lei/kg Ardei Kapia 4.80 lei/ kg

Struguri 3.00 lei/kg Mure 18.00 lei/ kg

Prune 2.50 lei/kg Piersici 4.00 lei/ kg

Pere 3.00 lei/kg Tarhon,Mentă, Busuioc, Rozmarin 4.00  lei/caserolă mică

Gogoșari 5.00 lei/kg Leuștean,Mărar,Tarhon,Ţelină 7.00 lei/legătură mare

Castraveți 4.00 lei/ kg Afi ne 20.00 lei/ kg

Pepene verde 0.90 lei/ kg

Pepene galben 1.50 lei/kg

Preţuri actualizate la mijlocul lunii septembrie.

Toamna este sezonul gospodinelor. Borcanele cu zacuscă, castraveţi muraţi, dulceaţă și câteva sticle 
de bulion, nu trebuie să lipsească din cămara familiei.

La Centrul Agro Transilvania găsiti prune, pere, piersici , struguri, afi ne, mure, ardei, gogoșari, 
vinete, roșii si toate mirodeniile necesare, direct de la producători.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
FELINVEST S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Henri Barbusse, nr. 44-46, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/90/1991, 
cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă 
Adunarea Extraordinară a Acţionarilor, 
pentru data de 18.10.2021, ora 12:00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor administrat 
de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 
08.10.2021, care au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul adunărilor generale. 
În caz de nerealizare a condiţiilor de cvorum, 
Adunarea Generală Extraordinară se va ţine 
în data de 19.10.2021, la aceeasi ora și în 
același loc, cu aceeași ordine de zi, și anume:

1. Ratifi carea hotărârii Consiliului de 
administraţie din 28.07.2021 privind:

- efectuarea demersurilor necesare în 
vederea radierii interdicţiilor și ipotecilor 
constituite în favoarea CEC Bank SA astfel 
cum acestea sunt înscrise în CF 341334-C1-U85, 
CF 341334-C1-U86, CF 341334-C1-U87, CF 
341334-C1-U88, CF 341334-C1-U90, CF 
341334, asupra imobilelor proprietatea 
Felinvest SA.

- efectuarea demersurilor necesare în 
vederea radierii ipotecii asupra creanţelor 
aferente contractelor încheiate între Felinvest 
SA și chiriașii corpului CBC 3 și CBC Living 2 
(Contract nr. 1649/09.12.2019 incheiat cu 
Studying for Europe, Contract nr. 
1602/12.09.2019 incheiat cu Bit Defender, 
Contract nr. 1742/08.05.2020 incheiat cu 
Cloudfl ight SRL, Contract nr. 1869/10.08.2020 
incheiat cu Asset Portfolio Servicing Romania 
SRL, Contract nr. 1886A/31.08.2020 incheiat 
cu Comsis IT Development)

- negocierea și semnarea unor acte 
adiţionale la contractele de credit încheiate 
cu CEC Bank SA, având ca și obiect radierea 
interdicţiilor și ipotecilor menţionate anterior 
și alinierea garanţiilor aferente tuturor 
contractelor de credit încheiate cu CEC Bank 
SA cu valoarea de piaţă a imobilelor aduse 
în garanţie.

2. Aprobarea constituirii unui drept de 
ipotecă de rang subsecvent în favoarea CEC 
Bank SA, asupra următoarelor imobile 
proprietatea Felinvest SA: cladirile CBC1 si 
CBC2 si terenurile aferente.

Dreptul de ipotecă se va constitui pentru 
a garanta executarea contractului de credit 
ce se va încheia între Transilvania Sport Horse 
Company SRL și CEC Bank SA în vederea 
acoperirii aportului propriu, a costurilor 
neeligibile și a decalajului de plăţi reprezentând 
TVA datorate în baza contractului de fi nanţare 
nr.4582/18.07.2019 încheiat cu Organismul 
Intermediar – Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord Vest pentru proiectul Techville by CBC.

Dreptul de ipotecă astfel constituit va fi  
radiat odată cu fi nalizarea/recepţia proiectului 
Techville by CBC și constituirea unui nou drept 
de ipotecă în favoarea CEC Bank SA asupra 
construcţiilor edifi cate în cadrul Techville, 
proprietatea Transilvania Sport Horse 
Company SRL.

3. Aprobarea prelungirii liniei de credit 
sub condiţie având ca și destinaţie capital de 
lucru, pe o perioadă de 2 ani, în sumă de 
3.300.000 lei, contractată initial conform 
c o n t r a c t u l u i  d e  c r e d i t 
RQ17086660897817/14.08.2017, cu 
menţinerea în garanţie a tuturor bunurilor 
menţionate în contractul de credit 
RQ17086660897817/14.08.2017 si în Actele 
aditionale încheiate ulterior și anume: parcare 
auto 2, înscrisă în CF 328914-C1-U2, parcare 
auto 1, înscrisă în CF 328914-C1-U1, spaţiu 
de birouri, înscris în CF 328914-C1-U3, spaţiu 
birouri 2, înscris în CF 328914-C1-U5, spaţiu 
birouri 3, înscris în CF 328914-C1-U6, spaţiu 
de birouri 4, înscris în CF 328914-C1-U7, 
spaţiu de birouri 5, înscris în CF 328914-C1-U8, 
spaţiu de birouri 6, înscris în CF 328914-C1-U9, 
imobil teren înscris în CF 328914 și imobil 
construcţie înscris în CF 328914-C2.

4. Ratifi carea Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 2124/09.08.2021 privind 
prelungirea liniei de credit în suma de 
3.300.000 lei, avand ca si destinatie fi nantarea 
activitatii curente, pe o perioada de 30 zile 
contractată initial conform contractului de 
credit RQ17086660897817/14.08.2017, cu 
menţinerea în garanţie a tuturor bunurilor 
menţionate în contractul de credit 
RQ17086660897817/14.08.2017 si in Actele 
aditionale încheiate ulterior și anume: parcare 
auto 2, înscrisă în CF 328914-C1-U2, parcare 
auto 1, înscrisă în CF 328914-C1-U1, spaţiu 
de birouri, înscris în CF 328914-C1-U3, spaţiu 
birouri 2, înscris în CF 328914-C1-U5, spaţiu 
birouri 3, înscris în CF 328914-C1-U6, spaţiu 
de birouri 4, înscris în CF 328914-C1-U7, 
spaţiu de birouri 5, înscris în CF 328914-C1-U8, 
spaţiu de birouri 6, înscris în CF 328914-C1-U9, 
imobil teren înscris în CF 328914 și imobil 
construcţie înscris în CF 328914-C2.

5. Ratifi carea Hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 2133/08.09.2021 privind 
prelungirea liniei de credit în suma de 
3.300.000 lei, avand ca si destinatie fi nantarea 
activitatii curente, pe o perioada de 30 zile 
contractată initial conform contractului de 
credit RQ17086660897817/14.08.2017, cu 
menţinerea în garanţie a tuturor bunurilor 
menţionate în contractul de credit 
RQ17086660897817/14.08.2017 si in Actele 
aditionale incheiate ulterior și anume: parcare 
auto 2, înscrisă în CF 328914-C1-U2, parcare 
auto 1, înscrisă în CF 328914-C1-U1, spaţiu 
de birouri, înscris în CF 328914-C1-U3, spaţiu 
birouri 2, înscris în CF 328914-C1-U5, spaţiu 
birouri 3, înscris în CF 328914-C1-U6, spaţiu 
de birouri 4, înscris în CF 328914-C1-U7, 
spaţiu de birouri 5, înscris în CF 328914-C1-U8, 
spaţiu de birouri 6, înscris în CF 328914-C1-U9, 
imobil teren înscris în CF 328914 și imobil 
construcţie înscris în CF 328914-C2.

6. Aprobarea mandatării unei persoane 
să semneze în numele și pentru toţi acţionarii 
societăţii Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.

7. Aprobarea mandatării unei persoane 
să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea la Ofi ciul Registrului Comerţului 
a Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată și privind 
publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a, precum și să obţină 
documentele aferente eliberate de ORC.

Documentele și materialele privind ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul 
societăţii sau de pe pagina de internet a 
societăţii: www.felinvest.ro, începând cu 
data convocării. Acţionarii se vor putea 
prezenta personal la adunările generale, își 
vor putea numi un reprezentant, reprezentarea 
acţionarilor putându-se face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale/
generale, care se vor depune în original la 
sediul societăţii până la data de 15.10.2021 
inclusiv, personal, prin poștă recomandat cu 
confi rmare de primire pe care să fi e trecută 
adresa expeditorului (acţionarului) sau prin 
mijloace electronice, având atașată semnătura 
electronică extinsă, la adresa de e-mail: 
offi ce@cbcampus.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/
limitarea răspândirii coronavirusului 
SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare 
la data prezentei, recomandăm participarea 
la AGA și exercitarea dreptului de vot asupra 
punctelor de pe ordinea de zi AGA prin 
utilizarea votului prin corespondenţă și 
recomandăm accesarea si transmiterea 
documentelor aferente AGA prin mijloace de 
comunicareelectronice, cu evitarea, în măsura 
în care este posibil, a transmiterii acestora 
în copie fi zică prin poștă, servicii de curierat 
sau a depunerii în mod personal la registratura 
emitentului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Buzoianu Vlad Bogdan
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România a urcat 
pe locul 42 în lume
Naţionala României a urcat 
trei locuri faţă de luna trecu-
tă, de pe 45 pe 42, în clasa-
mentul Federaţiei 
Internaţionale de Fotbal 
(FIFA). Tricolorii, care înce-
peau anul pe locul 37, iar în 
august ajungeau pe 45, au 
reușit acest salt după rezulta-
tele pozitive din luna septem-
brie, 2-0 cu Islanda (deplasa-
re), 2-0 cu Liechtenstein (aca-
să) și 0-0 cu Macedonia de 
Nord (deplasare), în prelimi-
nariile Cupei Mondiale din 
2022. Belgia se menţine în 
fruntea ierarhiei, urmată de 
Brazilia, dar Anglia, vicecam-
pioana europeană, i-a luat 
locul Franţei (campioana 
mondială en titre) pe podi-
um, după cele două remize 
înregistrate de „Les Bleus” în 
septembrie. Campioana 
Europei, Italia, se menţine pe 
locul 5. Germania, favorita 
Grupei J a preliminariilor CM 
2022, din care face parte și 
România, a urcat două poziţii 
faţă de luna trecută și este 
acum pe 14, Islanda a cobo-
rât șapte locuri și se află pe 
60, Macedonia de Nord a 
pierdut două poziţii și este pe 
74, Armenia a coborât și ea 
un loc, fiind pe 89, în timp ce 
Liechtensteinul a urcat o 
treaptă, fiind pe 188. 
Următoarea ierarhie va fi pu-
blicată pe 21 octombrie.

Dusan Ivkovic 
a decedat 
la 77 de ani
Dusan Ivkovic, care a câștigat 
cu naţionala masculină de 
baschet a Iugoslaviei un titlu 
mondial, patru europene și 
argintul olimpic în 1988, la 
Seul, a decedat, joi, la vârsta 
de 77 de ani, a anunţat 
Federaţia Sârbă de Baschet. 
Ivkovic, născut la Belgrad, în 
1943, a fost unul dintre cei 
mai mari antrenori europeni 
și cel mai performanţele cele 
mai mari la cârma echipei fos-
tei Iugoslavii, câștigând 
Campionatul Mondial din 
Argentina, în 1990, trei me-
dalii de aur la Europene 
(1989, 1991, 1995), și argin-
tul la Jocurile de la Seul, în 
1988. În perioada 2008-2013, 
Ivkovic a condus echipa 
Serbiei, câștigând titlul conti-
nental în 2009. El a mai pre-
gătit echipe de club precum 
Partizan Belgrad, Radnicki, 
Vojvodina, PAOK, Panionis, 
Olympiakos, ŢSKA Moscova 
sau Anadolu Efes, înainte de a 
se retrage din activitate, în 
2016. Potrivit unui canal de 
televiziune privat, Ivkovic a 
decedat din cauza unui „edem 
pulmonar și al unui herpes”.

Dorin Goga a 
semnat cu „viruşii”
Dorin Goga a ajuns la o înţe-
legere cu Sănătate Cluj, aco-
lo unde mai activează 
Valentin Lemnaru și George 
Florescu. Goga a anunţat că 
se retrage din fotbal după 
aventura de la „U” Cluj, dar 
se pare că a revenit asupra 
deciziei și îl va ajuta pe 
George Florescu, cel care es-
te antrenor la „virușii verzi”.

Pe scurt

Fotbalistul Alexandru 

Ioniţă II, a cărui sancţiu-

ne pentru doping va expi-

ra la 30 septembrie, a 

declarat, joi, în conferinţa 

de presă în care a fost 

prezentat ofi cial al FC 

Rapid, că în perioada de 

un an în care a fost sus-

pendat a învăţat din 

lucrurile pe care le-a 

făcut greşit în trecut.

„A fost o perioadă difici-

lă pentru mine, dar m-am 

antrenat şi am avut timp să 

îmi dau seama de greşelile 

pe care le am făcut în tre-

cut. Ştiu ce am de făcut, 

sunt la jumătatea carierei 

cred eu, pentru că sper să 

rămân sănătos şi să mai joc 

încă 6-7-8 ani de acum în-

colo. Am învăţat multe din 

lucrurile pe care le-am fă-

cut greşit până acum. O să 

am timp să mă antrenez do-

uă săptămâni cu echipa, pen-

tru că suspendarea mea ex-

piră la 30 septembrie şi de 

la 1 octombrie voi avea drept 

de joc. Deci de la 1 octom-

brie mi-aş dori să prind toa-

te meciurile”, a afirmat el.

Mijlocaşul Alexandru Ioni-

ţă (26 de ani) a semnat, joi, 

un contract valabil trei ani cu 

FC Rapid.

În prezent, Ioniţă este sus-

pendat pentru doping. Sanc-

ţiunea, primită în cazul de 

dopaj în care a fost implicat 

alături de foştii săi colegi de 

la Astra Giurgiu, Kehinde Fa-

tai şi Takayuki Seto, după ce 

au efectuat o terapie IV Drip 

cu vitamine, expiră la 30 sep-

tembrie 2021.

Alex Ioniţă a fost unul din-

tre cei mai scumpi fotbalişti 

transferaţi de CFR Cluj în ul-

timii ani. „Feroviarii” au plă-

tit peste 1 milion de euro pen-

tru jucătorul român, dar aces-

ta nu a confi rmat.

Ioniţă, prezentat la Rapid
Comitetul pentru Situaţii 

de Urgenţă a propus joi ca 

certifi catul verde să devi-

nă obligatoriu în toate 

zonele din România unde 

rata de incidenţă depăşeş-

te 3 la mia de locuitori.

Astfel, românii vor avea 

acces la meciuri, în sălile de 

sport, la nunţi, botezuri ori în 

cinematografe doar dacă vor 

prezenta certifi catul verde, cel 

care atestă vaccinarea, testa-

rea sau trecerea prin boală.

Comitetul Naţional pentru 

Situaţii de Urgenţă a adoptat 

joi Hotărârea numărul 70, 

prin care se propune stabili-

rea unor măsuri în contextul 

creşterii cazurilor de CO-

VID-19. O decizie fi nală a CN-

SU trebui validată printr-o 

hotărâre de guvern.

Propunerile de astăzi vi-

zează şi lumea sportului. Ast-

fel, în localităţile unde rata de 

infectare depăşeşte 3 la mia 

de locuitori, stadioanele vor 

fi  deschise doar la 30% din 

capacitate, în loc de 75%, cum 

e în prezent.

Restricţiile propuse în Ro-

mânia, dacă incidenţa depă-

şeşte 3 la mie

a) Permiterea desfăşurării 

unor activităţi din anumite 

domenii economice, dacă in-

cidenţa cumulată la 14 zile 

este mai mare de 3/1.000 de 

locuitori şi mai mică sau ega-

lă cu 6/1.000 de locuitori, doar 

pentru persoanele vaccinate, 

testate sau trecute prin boa-

lă, astfel:

– Competiţiile sportive or-

ganizate în spaţii închise sau 

deschise, se pot desfăşura cu 

participarea spectatorilor pâ-

nă la 30% din capacitatea ma-

ximă a spaţiului, cu purtarea 

măştii de protecţie şi asigura-

rea unei distanţe de minimum 

1 metru între spectatori;

Reguli noi la meciurile de fotbal

U-Banca Transilvania se va 

lupta cu Fribourg Olympic 

pentru un loc în grupele 

Basketball Champions 

League, într-un meci pro-

gramat vineri de la ora 

20:30. Formaţia noastră va 

întâlni campioana Elveţiei, 

care a eliminat-o miercuri 

pe KK Split.

Clujenii le-au învins până 

acum pe Salon Villpas şi Pe-

risteri, ultimul fi ind o surpri-

ză de proporţii reuşite de echi-

pa lui Silvăşan. U-BT a trecut 

de Peristeri cu 84-74, într-un 

meci în care Elijah Stewart a 

fost cel mai bun marcator al 

clujenilor cu 17 puncte, la ca-

re a adăugat şi 7 recuperări. 

Patrick Richard a făcut din 

nou un joc complet şi a ter-

minat cu 15 puncte, 12 pase 

decisive şi 6 recuperări pen-

tru 22 la efi cienţă. Toni Katic 

a contribuit cu 15 puncte şi 5 

pase decisive iar Andrija Sti-

panovic cu 13 puncte, 7 recu-

perări şi 3 pase decisive.

Cu 19 titluri la activ, Fri-

bourg este cea mai impor-

tantă grupare din Elveţia. 

Clubul a fost fondat în anul 

1961, pe data de 27 aprilie. 

Alb-albaştrii au câştigat pri-

mul campionat în 1966. De 

asemenea, în ultimul dece-

niu, Olympic se mândreşte 

cu patru titluri. În palmare-

sul lui Friboug se regăsesc 

alte 9 Cupe ale Elveţiei, ală-

turi de şase Cupe ale Ligii.

Fribourg este un oraş pozi-

ţionat în estul Elveţiei şi se evi-

denţiază cu o bogată istorie. 

Multe dintre clădiri sunt con-

struite în stilul gotic. Oraşul 

este unul mic, fi ind reşedinţă 

pentru 40.000 de locuitori, ma-

joritatea vorbitori de limbă 

franceză. Din punct de vede-

re sportiv, cea mai iubită echi-

pă este cea de hochei, care 

participă aproape în perma-

nenţă în competiţii internaţio-

nale. Baschetbaliştii îşi dispu-

tă meciurile de pe teren pro-

priu la arena Salle Saint-Léo-

nard, o sală cu o capacitate de 

aproape 3.000 de locuri.

Preşedintele clubului este 

Philippe de Gottrau, în timp 

ce Petar Aleksić ocupă func-

ţia de antrenor principal. Teh-

nicianul provine din Bosnia 

şi Herţegovina, însă cariera 

sa este strâns legată de Ţara 

Cantoanelor. În vârstă de 51 

de ani, Aleksić a evoluat ca 

baschetbalist în Elveţia, apoi 

a devenit antrenor. Ca prin-

cipal a debutat în stagiunea 

2006/2007 la Union Neuchâ-

tel. El fost antrenor secund 

la Alba Berlin şi a mai con-

dus formaţii precum Monthey 

sau BBC Feldkirch Baskets. 

Totodată, Aleksić a fost se-

lecţionerul Elveţiei în perioa-

da 2013-2016.

Pe lângă sportivii elveţieni, 

în lotul lui Fribourg se afl ă doi 

americani, un sârb şi un mun-

tenegrean. Printre jucătorii im-

portanţi se numără Natan 

Jurkovitz, o extremă de forţă 

cu origini israelieni, care s-a 

născut în Franţa, dar a copilă-

rit în Elveţia. Jurkovitz măsoa-

ră 2.02 m şi a mai jucat la Fri-

bourg din 2005 până în 2020. 

Un sezon l-a petrecut în Isra-

el, la Hapoel Be'er Sheva B.C.

Un alt jucător de bază es-

te elveţianul Arnaud Cotture. 

El poate fi  utilizat pe poziţia 

de extremă, fi ind component 

al naţionalei. În preliminarii-

le EuroBasket 2017, Cotture a 

fost liderul Elveţiei la capace, 

deşi avea doar 22 de ani. Că-

pitan este Boris Mbala, un 

fundaş de 25 de ani şi 1.90 

m. În vară, Fribourg i-a mai 

transferat pe Lamar Mitchell 

(32 de ani, conducător de joc 

din Statele Unite ale Ameri-

cii), Quincy Diggs ( 31 de ani, 

extremă mică Statele Unite) 

sau Miloš Janković (27 de ani, 

pivot din Serbia). De notat 

faptul că în sezonul precedent 

Sean Barnette a ieşit campi-

on alături de Fribourg.

U-BT Cluj, la un singur meci de grupele 
Basketball Champions League
U-Banca Transilvania Cluj s-a calificat în ultimul tur al preliminariilor Basketball 
Champions League și va juca vineri pentru accederea în grupe

U-BT Cluj a trecut de puternica Peristeri și este la un singur meci de grupele Champions League
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