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„La pas” prin grotele din Răchițele

Primăria Cluj-Napoca vrea „să scape” de semnătura olografă
După ce a renunțat la copiile xerox și la ștampile, Primăria Cluj-Napoca vrea să elimine 
semnătura olografă și să devină prima „Primărie digitală” din România. Pagina 3

S-a deschis „sezonul” 
drumețiilor, iar Clujul 
are numeroase destinații 
perfecte pentru 
o escapadă în natură. 
Printre acestea 
se numără și Cascada 
Vălul Miresei și Vârful 
Lespezi, unde puteți 
ajunge urmând 
circuitul Grotelor. Pagina 7

monitorul weekendde

Campania de vaccinare 
anti-COVID-19, un eșec

Sergei Polunin, pentru 
prima dată în România

Tânăr, încătuşat 
de poliţiştii clujeni

România este una dintre ţările Uniunii Europene 
cu cea mai mică rată de vaccinare în ultima 
perioadă, deşi există doze suficiente. Pagina 5

Starul internaţional Sergei Polunin, considerat cel 
mai talentat dansator al generaţiei sale, este invitat 
special al celei de-a 20-a ediţii a TIFF.  Pagina 6

Tânărul a fost săltat şi încătuşat de poliţişti 
pentru că mergea pe lângă un trotuar 
care era ocupat de maşini parcate.  Pagina 4

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

De azi, transportul în comun e gratuit la Cluj, în cadrul „Vinerea Verde”
Municipiul Cluj-Napoca a 

depășit recent 50% populație vac-

cinată, iar miercuri, 16 iunie, pri-

marul Emil Boc a anunțat că, de 

astăzi, clujenii pot circula gratis 

cu autobuzul în fi ecare zi de vi-

neri.„A venit și Vinerea Verde. 

Am spus că atunci când rata de 

vaccinare depășește 50% prin vo-

tul dumneavoastă, de la ședința 

anterioară de Consiliul Local, am 

validat decizia Companiei de 

Transport Public ca împreună să 

implementăm, în premieră, în Ro-

mânia, programul Vinerea Verde, 

adică «Stop! Vinerea mașina stă 

pe loc». Invitația e adresată tutu-

ror clujenilor de a utiliza trans-

portul în comun ca principală mo-

dalitate de mobilitate în orașul 

nostru. Viața la oraș are din feri-

cire multe avantaje, dar și multe 

privațiuni. O privațiune este le-

gată de mobilitatea sau transpor-

tul cu mașina personală. În toa-

te orașele din lume, mai ales ce-

le europene, transportul cu 

mașina personală este descura-

jat, din cel puțin două motive: 

poluează și ne afectează sănăta-

tea (putem să ne lăsăm de fumat, 

dar nu putem ieși afară să spu-

nem că mirosim aer curat dacă e 

poluat - putem face toți ceva ca 

aerul să fi e mai puțin poluat) și 

mobilitatea alternativă la mașină 

ne oferă șansa să facem mai mul-

tă mișcare - lipsa de mișcare e o 

cauză importantă de îmbolnăvi-

re. De aceea susțin mișcarea. Le 

mulțumesc colegilor pentru că au 

găsit soluția legală pentru un pro-

iect pilot care nu mai există nică-

ieri în țară. Dragi clujeni, de vi-

neri puteți circula cu Transportul 

în Comun din Cluj-Napoca fără 

bilet, gratuit”, a declarat Emil Boc 

miercuri, 16 iunie.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

4 1.332 127 17 9 0

Situația epidemiologică în județul Cluj – 17 iunie 2021

Următoarea ediţie a cotidianului Monitorul de Cluj va apărea marți,, 22 iunie
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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

170/230C
Variabil

150/250C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/25° Înnorat

18°/24° Variabil

17°/23° Înnorat

19°/25° Înnorat

17°/26° Înnorat

15°/25° Înnorat

15°/24° Variabil

16°/25° Înnorat
17°/22° Înnorat

14°/18° Variabil

15°/20° Variabil

16°/20° Variabil

15°/22° Înnorat

10°/19° Variabil

14°/22° Înnorat

13°/21° Variabil

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 iunie

1925: S-a votat Legea pentru 
reglementarea repausului du-
minical și sărbătorilor legale.

1976: A fost pusă piatra de 
temelie a Combinatului de 
utilaj greu din municipiul 
Cluj-Napoca.

19 iunie

1992: România și Republica 
Azerbaidjan au stabilit 
relații diplomatice la nivel 
de ambasadă.

2001: A fost realizat, pen-
tru prima dată în România 
și în Europa Centrală și de 
Est, un transplant de inimă 
artificială de ultimă 
generație „Novacor" – un 

sistem montat la nivelul ab-
domenului bolnavului 
(Institutul de Boli 
Cardiovasculare Fundeni 
din București).

20 iunie

1991: La Tribunalul Municipiului 
București a fost înregistrat 
Partidul „România Mare”.

2012: Adrian Năstase, fost 
premier din partea PSD, a fost 
condamnat pentru infracțiuni 
de corupție la doi ani de închi-
soare cu executare, în dosarul 
„Trofeul calității”. În timp ce e-
ra așteptat de polițiști pentru 
a fi  dus la închisoare, Adrian 
Năstase a încercat să se sinuci-
dă cu un pistol.

170/250C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/26° Înnorat

16°/25° Înnorat

15°/25° Variabil

16°/27° Variabil
16°/24° Variabil

12°/19° Variabil

15°/22° Variabil

15°/21° Variabil
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PSD mizează pe votul libe-

ralilor nemulţumiţi de acti-

vitatea Guvernului Cîţu din 

cele şase luni de guvernare 

la moţiunea de cenzură 

numită „România eşuată”, 

a declarat senatorul PSD de 

Cluj, Vasile Dîncu.

Parlamentarul social-demo-

crat este de părere că proiecte-

le incluse în Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă au divi-

zat liberalii, întrucât PNRR fa-

vorizează regiunile şi oraşele 

mai defvoltate ale ţării.

„Moţiunea este despre insuc-

cesele de şase luni ale guvernu-

lui Cîţu şi are un capitol şi des-

pre PNRR, unde, dincolo de 

competiţia internă din Partidul 

Naţional Liberal, mi se pare un 

lucru foarte bun pentru demo-

craţie, pentru că este prima da-

tă când avem o competiţie se-

rioasă într-un partid care avea 

tot timpul moţiuni şi toată lu-

mea mergea în general fără prea 

mare scandal.

Sunt în PNL nemulţumiţi, 

nu numai legat de cele două ta-

bere, ci de faptuil că PNRR-ul 

concentrează oarecum investi-

ţiile cam în 60% din teritoriul 

ţării, în general cu un indice de 

dezvoltare mult mai important, 

unde sunt conduse în genral de 

PNL şi aliaţii lor de guvernare. 

Acest lucru înseamnă că există 

nemulţumiri şi în rândul libera-

lilor faţă de guvernare. Noi le 

dăm o şansă să se exprimă şi 

să dea o notă guvernului. Zo-

nele favorizate de PNRR sunt 

Transilvania, Banat, oraşele ma-

ri, acolo unde există guvernări 

PNL-iste”, a declarat Vasile Dîn-

cu, într-o emisiune Digi24.

„Sunt liberali nemulţumiţi, 
cei din zonele sărace”

Senatorul Vasile Dîncu spu-

ne că liberalii din zonele mai 

sărace ale ţării sunt dezamăgiţi 

de Guvernul Cîţu şi ar putea vo-

ta moţiunea de cenzură, dacă 

conducerea PNL nu le va inter-

zice să ia parte la vot.

„Cu siguranţă sunt liberali ne-

mulţumiţi, cei din zonele sărace 

de exemplu şi care nu au bene-

fi ciat de marile investiţii ale 

PNRR-ului şi ştiu personal. Nu 

spun că o să voteze ei moţiunea, 

s-ar putea să nu fi e lăsaţi să vo-

teze. Aceasta ar fi  o probă a Par-

tidului Naţional Liberal, dacă o 

să îi lase să voteze, sau or să fi e 

în sală dar nu vor fi  lăsaţi să par-

ticipe la vot. Există această po-

psibilitate, cel puţin teoretică”, a 

adăugat Dîncu.

Ce spune Vasile Dîncu 
despre o posibilă 
colaborare PSD-PNL?

Preşedinetele Consiliului 

Naţional PSD a mai adăugat 

că, într-un interviu acordat 

săptămâna trecută, a admis că 

există posibilitatea ca PNL şi 

PSD să colaboreze în anumi-

te condiţii, însă a subliniat că 

acest lucru nu înseamnă că 

există sau va exista o colabo-

rare între cele două partide.

„Competitorul nostru prin-

cipal este Partidul Naţional Li-

beral. Săptămâna trecută, când 

am răspuns la întrebarea pu-

să insistent de un jurnalist, da-

că ar exista vreodată posibili-

tatea ca dacă ar cădea guver-

nul să se întâmple ca noi să 

colaborăm cu PNL, eu am fost 

cinstit şi am spus că sunt com-

petitorii noştri, nu sunt duş-

manii noştri. S-ar putea ca, la 

un moment dat, chiar să ajun-

gem la situaţia asta, dar nu în 

situaţia de acum, nu acceptăm 

un prim-ministru liberal, pe 

domnul Cîţu, erau o mie de 

condiţii. De fapt, nu era vor-

ba de colaborarea noastră cu 

PNL. Foarte multă lume a de-

pus multă energie să asigure 

că nu este aşa, că nu vom co-

labora niciodată. Nici eu nu 

am spus că vom colabora, dar 

asta e altă problemă”, a punc-

tat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu, despre moţiune: 
„Există liberali nemulţumiţi”
Vasile Dîncu a declarat că moţiunea de cenzură ar putea 
trece, întrucât există mulţi liberali nemulţumiţi de Guvern

PSD va depune săptămâna viitoare moţiunea 
de cenzură numită ”România eșuată – recor-
dul fantastic al guvernului Cîţu”, a anunţat 
luni Marcel Ciolacu, președintele PSD, într-o 
conferinţă de presă.

Ciolacu a expus motivele pentru care guver-
nul Cîţu ar trebui dărâmat de la putere, 
enunţând printre ele și unul legat de PNRR: 
„Singurul scop real în PNRR a fost să încerce 
să dospească miliarde de euro (nota redacţi-
ei – „să dosească”?) pentru fi rmele de con-
sultanţă sau fi rmele de casă ale PNL și USR”.

Șeful PSD a acuzat guvernul Cîţu că vrea să 
transforme pensia în ajutor de înmormânta-
re, că benzina ar fi  ajuns la 6 lei/litru, că exe-
cutivul nu a ajutat fi rmele românești în pan-
demie și că alimentele de bază ar fi  devenit 
un lux. „Acestea nu sunt lucruri fantastice, 
așa cum susţine domnul Cîţu, a spus Ciolacu.

Ciolacu a spus că propunerea PSD de premi-
er este Alexandru Rafi la și a refuzat să dea 
detalii despre eventuale coaliţii de guverna-
re, spunând că acestea vor fi  decise dacă mo-
ţiunea are succes.

PSD, moțiune de cenzură „România eșuată” 
împotriva guvernului Cîțu
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Livratorilor din Cluj nu li 

se va permite staționarea 

în zonele centrale din 

oraș, pentru că atunci 

s-ar putea forma un haos 

total, spune Emil Boc.

Livratorii din Cluj-Napoca 

sunt amendați adeseori pen-

tru că parchează neregula-

mentar când livrează clienților 

produsele comandate. Ei cer 

să se găsească o soluție prin 

care să li se permită staționarea 

pentru câteva minute în anu-

mite zone ale orașului.

Emil Boc a spus că acest 

lucru nu este posibil, deoare-

ce regulile trebuie respectate, 

tocmai pentru a nu se forma 

un haos total în oraș. 

 „Închipuiți-vă că pe me-

morandumului, de exemplu, 

ei ar putea parca fi ecare câte 

cinci minute pe banda dedi-

cată transportului în comun, 

și ar fi  vreo 10 comenzi într-

o oră în acea zonă. Imaginați-

vă ce s-ar putea întâmpla? 

Când stă un autobuz cu 20 de 

oameni în spatele unui livra-

tor, nu este ok. Fiecare din 

oraș trebuie să se adapteze 

regulilor. Dacă îi vom lăsa pe 

ei, vor veni și cei de la Fan 

Courier care vor să parcheze 

acolo, după vor veni și cei ca-

re descarcă marfă, și tot așa. 

Regulile trebuie să fi e reguli 

pentru toată lumea. Pe stră-

zile principale dăm prioritate 

majorității, cei care sunt în 

transport în comun, nu livra-

torilor”, a declarat Emil Boc, 

la un post de radio local.

Livratorii din Cluj-Napoca, amendați 
„la fiecare colț” al orașului Narcisa BUD

redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc a declarat că stra-

da Valea Chintăului va fi  

asfaltată după fi nalizarea 

lucrărilor de canalizare.

Primarul Emil Boc a de-

clarat că urmează să fie asfal-

tată strada Valea Chintău-

lui, „după finalizarea cana-

lizării”, iar în ceea ce 

privește Calea Mănăștur, va 

fi convocată în curând o 

ședință extraordinară de con-

siliu local, în vederea adop-

tării PUZ-ului.

În contextul aprobării ca-

dastrării străzii Valea Chintă-

ului, Boc a precizat că „îi va 

veni rândul” și acesteia pen-

tru a fi  asfaltată.

 „După fi nalizarea canali-

zării va fi  asfaltată, îi vine rân-

dul și acestei străzi, categoric 

da. Am făcut prima parte im-

portantă pentru autorizație”, 

a precizat edilul, joi, la o emi-

siune radio.

În luna aprilie, Boc decla-

ra că lucrările la drumul de 

pe Valea Chintăului se afl ă în 

proces de desfășurare, asfal-

tarea acestuia fi ind preconi-

zată să înceapă după luna iu-

lie a acestui an.

 „Se lucrează la acest pro-

iect, dar depinde de celelalte 

regii - Compania de Apă Șomeș 

ori Electrica. Ulterior, se vor 

realiza asfaltarea, trotuarele, 

plantarea arborilor și imple-

mentarea sistemelor moder-

ne de iluminat LED”, a expli-

cat edilul, în aprilie.

Drumul de pe Valea Chintă-

ului a fost cedat primăriei 

municipiului Cluj-Napoca de 

către Consiliul Județean Cluj, 

în acest moment, acesta fi -

ind avariat și fără iluminat 

public, după cum reclamă lo-

cuitorii din zonă.

Când se va asfalta strada Valea Chintăului?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Emil Boc a anunțat 

miercuri, 16 iunie, că toți cei 

770 de funcționari ai primă-

riei care, într-o formă sau 

alta, semnează un docu-

ment, au semnătură electro-

nică, iar în interiorul primă-

riei, 85% din documente 

sunt emise în format digital.

Administrația locală dorește 

să devină prima „Primărie di-

gitală” din România, în ulti-

mii ani renunțând la copiile 

xerox, dar și la ștampile pen-

tru anumite acte emise, iar în 

2020, în plină pandemie, pri-

măria a lansat serviciul „Ti-

chetul albastru” pentru 

audiențe online cu funcționarii 

primăriei.

Primarul Emil Boc a decla-

rat în repetate rânduri că dorește 

renunțarea la ștampile - o sur-

să de mică corupție și un fac-

tor ce poate constitui o barie-

ră birocratică pentru cetățeni - 

dar și la semnătura olografă.

„Un element important de 

care vreau să vă informez es-

te «Primăria digitală». Toți 

funcționarii Primăriei Cluj-Na-

poca au într-o formă sau alta 

semnătură digitală. Sunt do-

uă categorii de semnături. 

Sunt 770 de funcționari care 

într-o formă sau alta semnea-

ză un document sau un act al 

primăriei și care au semnături 

electronice. Ceilalți funcționari 

ai primăriei, care nu emit do-

cumente au conturi în Info-

cet, care sunt asimilate, din 

punct de vedere juridic, aces-

tui tip de semnătură ca efect 

juridic. Și portarul, și femeia 

de serviciu, și paznicul au 

cont în Infocet, dacă își fac o 

cerere de concediu sau își fac 

un alt document, ei nu mai 

trebuie să facă o cerere de mâ-

nă, olografă, ei fac direct în 

această formulă”, a declarat 

primarul Clujului.

Dacă în cadrul primăriei, 

semnătura olografă a fost eli-

minată, cu câteva excepții, în 

afara primăriei, doar puțin 

peste jumătate dintre docu-

mente pot fi  semnate electro-

nic în relația cu alte instituții.

„Drumul spre digitalizare 

e clar că nu mai poate fi  oprit, 

nici în România, nici în Euro-

pa și cu atât mai mult, într-

un oraș ca Cluj-Napoca, un-

de dorim să accelerăm și să 

aducem cetățenii să foloseas-

că cât mai mult cu putință 

semnătura electronică și co-

municarea electronică, digita-

lă. Primăria emite în jur de 

522 de documente, de la 

adeverințe, până la autorizații, 

de la diospoziții până la in-

formări. În privința documen-

telor interne, un procent de 

85% sunt emise în format di-

gital, astăzi, iar externe, sunt 

un procent de 55%. În total, 

primăria are un procent de 

65% din documente care cir-

culă în format electronic, în 

interior 85%, în afară doar 

55%. Aici este mesajul nos-

tru adresat celor din afară, 

pentru a ne ajuta să simplifi -

căm, astfel încât să fi m prima 

«Primăria digitală» din Româ-

nia. Pentru asta avem nevoie 

și de o modifi care a cadrului 

legislativ, dar și de participa-

rea tuturor actorilor care con-

tribuie la viața digitală”, a 

adăugat Emil Boc.

Care sunt aceste excepții?

 în relația cu Instituția Pre-

fectului și cu Trezoreria Sta-

tului

 la Evidența Populației

 în procese verbale care se 

semnează la fața locului sau 

cele care presupun numerar

 documente ce provin de la 

persoane fi zice sau juridice 

cu semnătură olografă – fac-

turi, planuri

 în cazul contribuabililor ca-

re au optat pentru comunica-

rea în format olograf

 situațiile când una din 

părțile contractante nu deține 

semnătură electronică califi -

cată: la contracte de diverse 

tipuri, acte adiționale, co-

menzi, acord cadru

 o parte din documentele de 

la Direcția Economică

După copiile xerox și ștampile, 
Primăria elimină și semnătura olografă
Primăria Cluj-Napoca vrea să renunțe complet la semnătura olografă și să devină astfel prima 
„Primărie digitală” din România. „Drumul spre digitalizare nu mai poate fi oprit”, spune Emil Boc.

Administrația locală dorește să devină prima „Primărie digitală” din România, în ultimii ani renunțând la copiile xerox, dar și la ștampile pentru anumite acte emise

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Mesajul nostru este adresat tuturor. Celor 201 
instituții, mai mici sau mai mari, cu care 
primăria este în contact, să utilizeze semnătura 
digitală. Noi suntem pregătiți din acest punct 
de vedere de a comunica electroinic, 
de a semna electronic, fi e în forma 
prevăzută de lege, a semnăturii califi cate, 
fi e în formula internă, din Infocet“

Primarul Emil Boc a anun-
ţat lansarea unei hărţi live 
în care sunt afi șate certifi -
catele de urbanism și au-
torizaţiile de construire 
emise de primărie.

Este vorba despre „butonul 
GIS” (sistem informaţional 
geografi c) afi șat pe site-ul 
primăriei, la secţiunea 
„Locuire”, platformă ce 
conţine planurile urbanisti-
ce zonale și planurile urba-
nistice de detaliu emise din 
2014 încoace, dar și toate 
autorizaţiile de construite 
emise și toate certifi catele 
de urbanism emise după 1 
mai 2021. Datele din GIS 
sunt cele prevăzute în pla-
nul urbanistic general.

„Toate PUZ-urile, 
PUD-urile, care sunt în va-
labilitate din 2014, se pot 
vedea în sistemul GIS, toa-
te autorizaţiile de construi-
re începând din mai anul 
acesta, toate certifi catele 
de urbanism din anul 
acesta. Începând din ianu-
arie 2022, vrem ca cetă-
ţeanul să poată obţine cer-
tifi catul de urbanism de in-
formare, în sistem GIS. 
Pentru asta, avem nevoie 
să introducem toate regu-
lamentele în sistem GIS, 
din PDF în Word, e o mun-
că titanică de 6 luni de zi-
le, dar pe care o vom avea 
fi nalizată astfel încât, cetă-
ţeanul singur, fără să mai 
facă nicio cerere la primă-
rie, să își poată emite el, 
propriul lui certifi cat de ur-
banism de informare, pen-
tru a ști exact ce se poate 
construi”, a declarat pri-
marul Emil Boc, în ședinţa 
consiliului local de mier-
curi, 16 iunie.

A fost lansată 
harta virtuală 
a urbanismului 
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Un tânăr din Cluj-Napoca 

a fost săltat de poliţişti în 

timp ce mergea pe stradă, 

dar pe lângă trotuar, pen-

tru că acesta era ocupat 

de maşini. Autorităţile 

l-au încătuşat şi l-au dus 

la secţia de Poliţie.

Un tânăr din Cluj-Napoca 

a relatat pentru monitorulcj.ro 

o întâmplare neplăcută, ce a 

avut loc în noaptea de sâm-

bătă, 12 iunie spre duminică, 

13 iunie 2021.

El ar fi  mers pe stradă, pe 

lângă trotuar, pentru că aces-

ta era plin de maşini şi nu avea 

loc, alături de încă două tine-

re şi un băiat. Aceştia se afl au 

în apropierea străzii Parâng, în 

cartierul Mănăştur.

Tânăr din Cluj,
săltat de poliţişti

Tânărul ne-a povestit că o 

maşină de Poliţie s-a oprit în 

faţa lui, poliţiştii întrebându-l 

ce face în acel loc. Unul din-

tre ei l-ar fi  bruscat pe tânăr 

şi ar fi  ridicat tonul.

Poliţiştii i-au cerut actele, 

dar tânărul le-a explicat că 

nu le are asupra sa, în schimb 

poate să le spună datele, fi-

indcă le-a memorat. Totoda-

tă, tânărul susţine că poli-

ţiştii au refuzat să se legiti-

meze când acesta le-a ce-

rut, fiindcă ei ar fi susţinut 

că nu este obligatoriu acest 

lucru. Băiatul susţine că po-

liţiştii l-ar fi  percheziţionat 

şi că au văzut şi ei că nu 

minte în legătură cu actele 

de identifi care.

Ulterior, poliţiştii l-au pus 

pe maşină, l-au încătuşat, du-

pă care l-au transportat la sec-

ţia de Poliţie, după cum se 

poate observa şi în videoclip.

Martorii de la faţa locu-

lui susţin că tânărul nu a 

avut un comportament agre-

siv, chiar dacă poliţiştii au 

fi spus că tânărul ar fi „al-

coolizat”, deşi el neagă 

acest lucru, spunând că a 

fost complet conştient de 

ce se întâmplă.

La secţia de Poliţie, tânărul nu 

a petrecut mult timp şi a plecat cu 

un avertisment, în ceea ce priveş-

te neprezentarea documentelor.

Răspunsul Poliţiei:

„La data de 13 iunie a.c., 

în jurul orei 02.45, în timpul 

efectuării activităţilor de pa-

trulare pe raza de competen-

ţă, în cartierul Mănăştur, po-

liţiştii Secţiei 4 Poliţie Cluj-Na-

poca au observat un grup de 

tineri care se deplasau pe par-

tea carosabilă.

În acest context, poliţiştii 

i-au interceptat, fi indu-le so-

licitate actele de identitate 

sau datele necesare stabilirii 

identităţii, unul dintre aceş-

tia refuzând.

În urma refuzului, poliţiş-

tii i-au pus în vedere necesi-

tatea de a fi  condus la sediul 

poliţiei în vederea identifi că-

rii, însă acesta a refuzat să co-

opereze, motiv pentru care a 

fost imobilizat şi condus la 

sediul unităţii.

Verifi cările întreprinse au 

condus la identifi carea aces-

tuia, stabilindu-se ca este un 

tânăr de 22 de ani, din jude-

ţul Timiş.

Acesta a fost sancţionat 

în conformitate cu art 2, pct., 

31 din Legea 61/1991R cu 

avertisment, ca urmare a re-

fuzului de a furniza date pen-

tru stabilirea identităţii sa-

le”, a declarat ofi ţerul de pre-

să IPJ pentru monitorulcj.ro.

Ce trebuie şi ce nu trebuie 
să facă poliţiştul?

Monitorulcj.ro a mai cerut 

Poliţiei informaţii referitoare 

la ce poate, ce trebuie şi ce 

nu trebuie să facă poliţiştii 

într-o astfel de situaţie.

Răspunsul a fost următorul:

„În conformitate cu art. 

32, alin. 1, din Legea 218 

din 2002R privind organi-

zarea şi funcţionarea Poli-

ţiei Române „Poliţistul es-

te îndreptăţit să legitime-

ze şi să stabilească identi-

tatea persoanei numai în 

situaţia în care:

a) aceasta încalcă dispozi-

ţiile legale, ori există motive 

verosimile pentru a bănui că 

pregăteşte sau a comis o fap-

tă ilegală”.

De asemenea, în conformi-

tate cu articolul 34 alin. 1. 

„Poliţistul este îndreptăţit să 

conducă o persoană la sediul 

poliţiei, atunci când:

a) nu s-a putut stabili 

identitatea acesteia ori exis-

tă motive verosimile pen-

tru a bănui că identitatea 

declarată nu este reală sau 

documentele prezentate nu 

sunt veridice”.

Totodată, în conformita-

te cu art. 32 din Legea 192 

din 2019, poliţistul este în-

dreptăţit să folosească for-

ţa fizică în scopul înfrânge-

rii rezistenţei fizice a per-

soanei care, fără a folosi vi-

olenţa, se opune ori nu se 

supune solicitărilor legale 

ale poliţistului, potrivit art. 

31 alin. (1) lit. m)-o) sau re-

feritoare la:

a) conducerea la sediul 

poliţiei sau al altor orga-

ne judiciare;

b) efectuarea percheziţi-

ei potrivit normelor de pro-

cedură penală, a controlu-

lui corporal şi al bagajelor 

persoanei legitimate, pre-

cum şi a vehiculului utili-

zat de aceasta

c) aplicarea cătuşelor 

sau a altor mijloace de 

imobilizare.

Referitor la obligaţia po-

liţistului de a-şi face cunos-

cută calitatea, vă aducem la 

cunoştinţă faptul că poliţis-

tul îmbrăcat în uniformă, a-

re obligaţia de a se prezen-

ta verbal în momentul in-

terceptării unei persoane, 

obligaţia de a prezenta le-

gitimaţia de serviciu sau in-

signa fiind necesară doar în 

cazul în care acesta este în 

ţinută civilă, conform nor-

melor prevăzute de art. 57 

din Legea 218/2002 R pri-

vind organizarea şi funcţio-

narea Poliţiei Române.”

Un tânăr a fost încătuşat de poliţiştii 
clujeni pentru că mergea pe lângă trotuar
Tânărul a fost săltat şi încătuşat de poliţişti pentru că mergea pe lângă un trotuar ocupat de maşini parcate

Un tânăr din Cluj-Napoca a fost săltat de poliţişti în timp ce mergea pe stradă

Redacția monitorulcj.ro 
a cerut și punctul de vede-
re al Poliției. 
Neprezentarea documen-
telor, dar transmiterea da-
telor pe cale verbală, ar fi  
fost văzută ca un „refuz”. 
Totodată, polițiștii susțin 
că tânărul „a refuzat să co-
opereze”, iar aceasta ar fi  
explicația pentru imobili-
zarea lui.

Polițiștii susțin 
că tânărul „a refuzat 
să coopereze”

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) 

a luat act de discuţiile 

şi de confuziile generate 

în spaţiul public 

de Hotărârea Consiliului 

de Administraţie al UBB 

în legătură cu obligaţia 

studenţilor de a se vaccina 

pentru a putea utiliza 

căminele studenţeşti 

peste vară.

Care studenţi se vor putea 
caza fără a fi  vaccinaţi?

Studenţii UBB care desfă-

şoară activităţi didactice obli-

gatorii sunt cazaţi, în regimul 

constrângerilor impuse de pan-

demie, fără a fi  condiţionaţi 

de vaccinare.

Însă, studenţii care nu au ac-

tivităţi didactice obligatorii, dar 

doresc să rămână în oraş şi să 

utilizeze căminele UBB „în re-

gim hotelier”, cu scop personal, 

au obligaţia de vaccinare.

Universitatea consideră a-

ceastă decizie ca fi ind una ne-

cesară pentru a nu crea pre-

misele unor focare COVID-19 

în căminele studenţeşti peste 

vară, care ar afecta atât ora-

şul, cât şi începerea anului u-

niversitar 2021-2022 (inclusiv 

cazarea studenţilor).

Modalităţile de cazare şi 

de începere a anului univer-

sitar 2021-2022 vor fi  stabili-

tate la sfârşitul lunii iulie, în 

funcţie de condiţiile pande-

miei şi de reglementările na-

ţionale existente, cu implica-

rea întregii comunităţii aca-

demice a UBB.

UBB vrea să evite focarele 
COVID-19 din cămine

„UBB se pregăteşte să în-

ceapă anul universitar 

2021-2022 în logica clasică. Dar 

acest lucru depinde atât de 

condiţiile pandemiei şi de re-

glementările naţionale, cât şi 

de măsurile interne. Măsura 

vaccinării pentru acei studenţi 

care doresc să utilizeze peste 

vară, “în regim hotelier”, că-

minele UBB este o astfel de 

măsură, luată democratic, in-

clusiv cu participarea studen-

ţilor, pentru a nu crea premi-

sele unor focare COVID-19 în 

căminele studenţeşti peste va-

ră, care ar afecta atât oraşul, 

cât şi începerea anului univer-

sitar 2021 – 2022.

Aşadar, este o decizie co-

mună pentru a putea pregăti 

fără riscuri mari un nou an u-

niversitar 2021-2022, fără a 

discrimina pe cineva acade-

mic (nimeni nu este oprit de 

la un act academic). Mai mult 

decât atât, vom analiza la ur-

mătoarea şedinţă a Consiliu-

lui de Administraţie dacă vac-

cinarea poate să fi e înlocuită 

(nu doar ca măsură excepţi-

onală) cu prezentarea perio-

dică a unui test şi/sau cu do-

vada trecerii prin boală; deja, 

aşa cum este precizat în Ho-

tărârea Consiliului de Admi-

nistraţie al UBB, dacă vacci-

narea nu se poate realiza ca 

urmare a unor condiţii medi-

cale, atunci se aplică măsuri 

alternative pentru a permite 

cazarea (ex. testare periodi-

că, gruparea căminelor etc.)” 

afi rmă rectorul UBB, prof. u-

niv. dr. Daniel David.

Unii studenți UBB se vor putea caza 
în cămine, fără a se vaccina anti-COVID

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Un tânăr de doar 18 ani a 

fost arestat de Judecătoria 

Huedin, fi ind acuzat de 

trei infracţiuni care s-au 

repetat de 32 de ori.

Gheorghe Ostafi e este acu-

zat de şantaj, viol şi agresiu-

ne sexuală cu o minoră de 12 

ani din Gilău. Cele trei acţi-

uni s-au petrecut de nu mai 

puţin de 32 de ori, iar tână-

rul este acum în arest.

Cei doi s-au cunoscut pe 

internet şi după mai multe 

schimburi de replici şi-au mu-

tat discuţiile pe WhatsApp.

„În data de 11 aprilie, orga-

nele de cercetare ale poliţiei 

judiciare au fost sesizate de 

către părinţii unei minore în 

vârstă de 12 ani, din comuna 

Gilău,cu privire la faptul că fi i-

ca lor a fost victima mai mul-

tor infracţiuni de şantaj, fapte 

comise de către un tânăr pe 

care l-a cunoscut prin inter-

mediul unei reţele de sociali-

zare. Din cercetări a reieşit că 

în perioada 15 martie – 11 apri-

lie minora a fost şantajată în 

repetate rânduri. În 12 aprilie 

s-a identifi cat autorul şi în 14 

aprilie au fost efectuate două 

percheziţii în localitatea Vână-

tori, din comuna Vânători, din 

judeţul Vrancea, la domiciliul 

şi reşedinţa acestuia.”, preci-

zează sursele INFO Huedin, 

din cadrul Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Huedin.

Gheorghe Ostafi e i-a obţi-

nut încrederea fetei cu celebrul 

joc PUGB, extrem de cunoscut 

în rândul tinerilor, iar după câ-

teva săptămâni a obţinut şi ma-

teriale compromiţătoare.

„Autorul faptelor i-a câşti-

gat încrederea minorei prin a-

ceea că cei doi se jucau un 

joc online, respectiv PUBG. 

Ulterior, tânărul a convins-o 

pe minoră să-i trimită fotogra-

fi i nud, iar apoi a continuat 

să o şantajeze cu expunerea 

fotografi ilor în spaţiul public 

şi totodată să o ameninţe pe 

minoră că îi va ucide părin-

ţii, pentru a o determina să-i 

trimită alte fotografi i în ipos-

taze intime şi diferite sume 

de bani care au tot crescut pe 

parcurs”, precizează aceleaşi 

surse din cadrul PJ Huedin.

Tânărul i-a cerut peste 
7.500 de lei fetei

Ostafi e i-a cerut victimei pen-

tru început câte 300 de lei, iar 

ulterior sumele au crescut spre 

500, respectiv 1.000 de euro. 

Banii erau trimişi prin Poştă sub 

formă de colete. Tânărul îşi ame-

ninţa victima că dacă nu îi tri-

mite banii, atunci pozele vor 

ajunge pe internet, sau mai rău 

îi va ucide părinţii.

Într-un timp scurt, fata i-a tri-

mis peste 7.500 de lei din care 

tânărul şi-a cumpărat un laptop.

Ani grei de puşcărie 
pentru Ostafi e

Potrivit Judecătoriei Hue-

din, Gheorghe Ostafi e a fost 

trimis în judecată sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunilor de 

„şantaj, în formă continuată 

(14 acte materiale), viol, în 

formă continuată, (8 acte ma-

teriale) şi agresiune sexuală, 

în formă continuată(10 acte 

materiale), totul cu aplicarea 

art. 38 alin. 1 Cod penal”.

Minoră din Cluj, șantajată cu poze 
compromițătoare și amenințată

VEZI VIDEO AICI
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Bărbaţii vaccinaţi 

anti-COVID-19 la centrul 

drive-thru din 

Cluj-Napoca erau mai spe-

riaţi de ace decât femeile, 

relatează un voluntar. 

Unii dintre ei chiar 

au venit cu acul de acasă.

Florin Moroşanu, volun-

tar la centrul de vaccinare 

drive-thru, amenajat la Sa-

la Sporturilor din Cluj-Na-

poca, a relatat cum se des-

făşoară procesul acolo. El 

a mărturisit că a văzut mai 

mulţi bărbaţi cu fobie de 

ace decât femei.

Aproape 30.000 
de persoane vaccinate 
într-o singură lună!

Vaccinarea merge bine 

la centru Drive-Thru din 

Cluj, fiind tot mai aproa-

pe de 30.000 de persoane 

vaccinate într-o singură lu-

nă. Totodată, din 10 per-

soane care prezintă reac-

ţii înainte să le fie admi-

nistrat vaccinul anti-CO-

VID, 8 sunt bărbaţi, po-

vesteşte voluntarul.

„A mai trecut o saptămâ-

nă bună la Drive Through 

Cluj, ne apropiem de 30.000 

de vaccinuri administrate 

într-o singură lună şi 20 de 

zile. Faţă de prima etapă 

când grija noastră cea ma-

re era să vaccinăm repede 

şi în siguranţă pentru a evi-

ta cozile, acum grijile noas-

tre sunt puţin altele. Explic. 

În prima lună, pentru ma-

joritatea pacienţilor, vacci-

narea era determinată de 

convingere şi exista o doză 

mare de determinare. Înce-

pând cu luna iunie, acestei 

categorii i se mai adaugă 

un profil distinct, omul ca-

re se teme de ac sau cel pu-

tin aşa crede”, a explicat 

Florin Moroşanu.

Un bărbat a venit 
cu acul de acasă

Voluntarul de la centrul de 

vaccinare şi-a pus întrebarea 

„Cum ar rezista bărbaţii, da-

că ar trebui să nască în locul 

femeilor?”, având în vedere 

că au o fobie foarte mare fa-

ţă de un singur ac inofensiv.

„Detaliul acesta mă face 

să mă gandesc cum ar re-

zista bărbaţii daca ei ar tre-

bui să nască în loculfeme-

ilor… Cred că am leşina pre-

ventiv înainte de naştere cu 

vreo câteva zile şi am aş-

tepta minunea în stare de 

inconştienţă”, a mai punc-

tat Moroşanu.

Unele persoane erau atât 

de cuprinse de frica de ace, 

încât au venit înainte să ve-

rifice acul: mărimea, grosi-

mea şi câţi centimetri intră 

în braţ. O persoană chiar a 

mers la centrul de la Sala 

Sporturilor cu propriul ac, 

adus de acasă:

„Bun, revin la vaccin. 

Am avut 2 situaţii în care 

2 pacienţi au venit să vadă 

acul, daca e mare, daca e 

gros, câţi cm intră în braţ, 

ba chiar cineva a venit cu 

acul de acasă. A căutat el 

în farmacie cel mai mic ac 

şi l-a adus să-l folosim. Evi-

dent că l-a dus înapoi aca-

să, era un ac care nu per-

mitea vaccinarea pentru că 

era prea scurt şi s-a vacci-

nat cu acul din centrul nos-

tru. Dar ideea în sine, de a 

căuta un ac cât mai mic 

prin farmacii mie mi-a dat 

senzaţia că acea persoană 

chiar a vut să se vaccine-

ze, iar teama de ac l-a fă-

cut să stea şi să aştepte o 

vreme, până şi-a făcut cu-

raj”, a adăugat Florin.

Psihologul de la drive-thru, 
alungător de fobii

Florin Moroşanu a expli-

cat că, deşi oamenii veneau 

înfricoşaţi la vaccinare, din 

cauza fobiei de ace, Lucian, 

psihologul clinician de la 

drive-thru i-a făcut mereu 

să uite de griji.

Astfel, aceştia au putut 

să se vaccineze în siguran-

ţă, iar procesul a devenit 

„o experienţă banală”, din-

tr-o mare fobie.

„Pentru toate aceste situ-

aţii de fobie de ace există 

Lucian. El este psiholog cli-

nician, este coleg cu noi la 

Drive Through şi am ajuns 

să-l apreciez tare în cele 2 

luni de când îl cunosc. E ca 

un frate mai mare, întelept 

şi calm. OK, calmul e în fi-

şa postului unui psiholog 

dar mai are o calitate, em-

patia. Vede el omul stresat 

în maşină, citeşte pe faţa 

pacientului că nu este în cea 

mai confortabilă stare şi mer-

ge la el sau la ea şi reuşeş-

te să-i distragă atenţia, ast-

fel încât vaccinarea devine 

o experienţă banală.

În etapa în care suntem 

acum, cu gândul la vacanţă 

şi la relaxare, vaccinarea de-

vine un subiect periferic. 

Pentru cei care au teamă de 

ac totul e o chestiune de 

pragmatism. Eşti ceea ce faci 

şi nu ceea ce spui că vrei să 

faci – «Lumea din interior» 

– Carl Gustav Jung”, a evi-

denţiat voluntarul.

Peste 50% din populaţia 
Clujului este vaccinată

În luna aprilie, s-a dat star-

tul la vaccinare la primul cen-

tru Drive-Thru din Cluj-Na-

poca, de la Sala Sporturilor. 

Tasnadi Szilard, prefectul Clu-

jului a explicat că dacă la cen-

trul Drive-Thru s-ar vaccina 

o medie de 4 persoane în timp 

de 5 minute, personalul me-

dical ar imuniza 1.000 de clu-

jeni pe zi.

Municipiul Cluj-Napoca 

a ajuns la 51,21% popula-

ţ ie vaccinată anti-CO-

VID-19, iar judeţul Cluj a-

re o rată de vaccinare de 

aproximativ 42%. Autori-

tăţile încearcă să convin-

gă oamenii să se vaccine-

ze, oferindu-le diferite be-

neficii, cum ar fi campa-

nia „Vinerea Verde”, care 

va începe de azi, iar clu-

jenii vor putea circula gra-

tis cu transportul în co-

mun, în fiecare vineri din 

săptămână.

Situaţia vaccinării anti-CO-

VID-19 în judeţul Cluj:

 Numărul total de doze ad-

ministrate- 450.722

 Numărul de doze admi-

nistrate în ultimele 24 de ore- 

1.260

 Numărul de doze admi-

nistrate la centrul Drive-Thru- 

29.327

Numărul de persoane vac-

cinate în cabinetele medicilor 

de familie- 5.601

Fobia de ace, întâlnită adesea 
la bărbaţii vaccinaţi la centrul drive-thru
8 bărbaţi din 10 au fobie de ace atunci când vine vorba de vaccinarea anti-COVID de la centrul Drive-Thru din Cluj

Din 10 persoane care prezintă reacţii înainte să le fi e administrat vaccinul anti-COVID, 8 sunt bărbaţi

Centrul Drive-Thru este deschis 7 zile din 7, în intervalul 
orar 08:00 – 20:00.Oamenii nu au nevoie de programare, 
ci trebuie doar să se prezinte la centrul de la Sala 
Sporturilor din Cluj-Napoca, unde vor fi  vaccinaţi, direct în 
mașină, cu serul de la vaccinul Pfi zer BioNTech. În primele 
zile, clujenii se înghesuiau pentru a se vaccina direct în 
mașină, formându-se cozi imene.

În acest moment, cererea nu mai este atât de mare, vacci-
nându-se pe zi aproximativ 400 de persoane.

Oamenii se pot vaccina anti-COVID 
la Drive-Thru fără programare

FLORIN MOROȘANU | voluntar la centrul 
de vaccinare Drive-Thru

 „Teama de ac este mai des întâlnită la bărbați 
decât la femei. Apoximativ din 10 persoane 
care dezvoltă reacții înainte de vaccinare, 8 sunt 
bărbați și 2 sunt femei. Transpirație, leșin, 
agitație, anxietate, albirea feței sunt manifestări 
ale unei frici care există doar în mintea noastră“

Începe vaccinarea 

anti-COVID şi în satele 

din România, iar în fi eca-

re zi, o echipă mobilă de 

vaccinare va fi  prezentă 

în localităţi din mediul 

rural. Până la sfârşitul 

lunii august, în cele peste 

2.862 de comune din 

România să se asigure 

accesul populaţiei la vac-

cinare, a spus Valeriu 

Gheorghiţă, coordonatorul 

campaniei de vaccinare 

anti-COVID în România.

„Un element important pe 

care îl avem în vedere – trece-

rea de la vaccinarea în centrele 

fi xe la vaccinarea în centru şi 

prin echipe mobile. Aici vorbim 

de conceptul 'Oraşul vaccinea-

ză satul'. În fi ecare zi, o echipă 

mobilă va fi  într-o comună, 

într-o localitate din rural în ur-

mătoarea perioadă, încât, până 

la sfârşitul lunii august, în cele 

peste 2.862 de comune din Ro-

mânia să avem echipe mobile 

care să asigure accesul popula-

ţiei la vaccinare, pentru a ne 

pregăti foarte bine pentru peri-

oada următoare, care s-ar pu-

tea să fi e asociată cu un alt val 

de îmbolnăviri şi sperăm să fi e 

de o amplitudine şi de o dura-

tă cât mai mică, pentru că pro-

babilitatea de îmbolnăvire, de 

recrudescenţă în mod deosebit 

prin creşterea circulaţiei cu tul-

pina Delta este foarte mare. (....) 

Tendinţa este de a mobiliza cât 

mai mult echipe mobile mai ales 

către zonele rurale", a spus Va-

leriu Gheorghiţă, coordonatorul 

campaniei de vaccinare anti-CO-

VID în România.

Puţini români 
se programează pe 
platforma de vaccinare

Potrivit acestuia, în prezent, 

peste 88% dintre persoanele ca-

re se vaccinează cu prima doză 

se imunizează prezentându-se 

direct la centrul de vaccinare fă-

ră programare în platformă.

„Numărul de persoane ca-

re se programează efectiv în 

centrele de vaccinare este din 

ce în ce mai redus. Vorbim de 

o medie şi aici sunt datele din 

16 iunie – între 17.000 şi 19.000 

de persoane în fi ecare zi”, a 

spus Valeriu Gheorghiţă.

Coordonatorul campaniei 

de vaccinare a amintit că, în-

cepând din 1 iulie, certifi catul 

verde va fi  disponibil la nivel 

naţional în vederea facilitării 

circulaţiei în ţări europene.

Până la finalul lunii august, populația 
din mediul rural va fi vaccinată anti-COVID

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

România este una dintre 

ţările Uniunii Europene 

cu cea mai mică 

rată de vaccinare în ulti-

ma perioadă, deşi există 

doze sufi ciente.

Preşedintele Comitetului na-

ţional de coordonare a activită-

ţilor privind vaccinare anti-CO-

IVD, Valeriu Gheorghiţă, a anun-

ţat joi că acoperirea vaccinală 

la nivel naţional este de aproa-

pe 25% din populaţia eligibilă.

Potrivit medicului militar, cea 

mai mare rată de acoperire vacci-

nală se înregistrează în Bucureşti 

– aproape 45% din populaţia eli-

gibilă – şi Cluj- cu peste 41%.

„Este important să creştem 

numărul de cabinete de me-

dicină de familie în care se 

vaccinează. Sunt, în momen-

tul de faţă, peste 2.360 de ca-

binete de medicină de fami-

lie care au activitate de vac-

cinare, cele mai mult primind 

vaccin de la compania John-

son & Johnson şi s-au admi-

nistrat până la acest moment 

peste 167.000 de doze de vac-

cin în cabinetele de medicină 

de familie. (...) Municipiul Bu-

cureşti are cea mai mare rată 

de acoperire vaccinală. Ne 

apropiem de 45% din popu-

laţia eligibilă, urmat de Cluj, 

cu peste 41% rată de acope-

rire vaccinală din populaţia 

eligibilă şi vorbim de o rată 

de acoperire vaccinală la ni-

vel naţional de aproape 25% 

din populaţia eligibilă", a spus 

Valeriu Gheorghiţă la o con-

ferinţă online.

Campania de vaccinare anti- COVID-19, 
un eșec la nivel național!
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Dansatorul va fi  prezent 

joi, pe 29 iulie, de la ora 

20:30, la Castelul Bánffy 

din Bonţida, în cadrul 

unui eveniment cu totul 

special: Sergei Polunin 

Up, Close and Personal. 

Cu o zi înainte, pe 28 

iulie, de la 19:00, la Casa 

de Cultură a Studenţilor 

din Cluj, celebrul dansa-

tor va discuta cu publicul 

după proiecţia documen-

tarului Dancer (r. Steven 

Cantor), o incursiune 

emoţionantă în viaţa 

sa tumultuoasă.

Biletele pentru cele două 

evenimente au fost puse în vân-

zare pe tiff.eventbook.ro. Ser-

gei Polunin va susţine şi un 

masterclass la TIFF, detaliile ur-

mând a fi  anunţate în curând.

Cine este Sergei Polunin?

Născut în 1989 în Ucraina, 

Sergei Polunin a devenit, la 

vârsta de 19 ani, cel mai tânăr 

prim-balerin din istoria Lon-

don Royal Ballet. Apreciat pen-

tru geniul artistic, tehnica fe-

nomenală şi prezenţa scenică 

hipnotizantă, artistul a luat cu 

asalt lumea dansului şi a trans-

format baletul într-un fenomen 

viral. A dansat pe cele mai ma-

ri scene ale lumii şi a cucerit 

publicul de pretutindeni.

Supranumit şi „băiatul rău 

al baletului mondial”, din ca-

uza stilului său rebel, a ple-

cărilor intempestive din com-

paniile de balet renumite şi a 

declaraţiilor sale controversa-

te, Sergei Polunin a demon-

strat lumii că succesul vine la 

pachet cu un preţ ridicat. Des-

pre parcursul său profesional 

şi despre sacrifi ciile făcute în 

numele dansului, Sergei Po-

lunin povesteşte cu sincerita-

te în Dancer (r. Steven Can-

tor), proiectat la TIFF mier-

curi, pe 28 iulie, de la 19:00, 

la Casa de Cultură a Studen-

ţilor din Cluj. Proiecţia va fi  

urmată de un Q&A cu starul.

Show-ul Close 
and Personal, 
la Castelul Bánff y

Show-ul Sergei Polunin Up, 

Close and Personal, programat 

joi, pe 29 iulie, de la 20:30, la 

Castelul Bánffy din Bonţida, 

va debuta cu proiecţia Bolero, 

un performance coregrafi c în 

care capodopera lui Ravel ca-

pătă o nouă dimensiune prin 

mişcările renumitului dansa-

tor, amplifi cate de efectele vi-

zuale realizate de artistul Te-

un van der Zalm. Ross Freddie 

Ray semnează conceptul şi co-

regrafi a spectacolului.

Seara va continua cu Sacré, 

un spectacol bazat pe Ritua-

lul primăverii, al lui Igor Stra-

vinski, şi inspirat din stilul dan-

satorului Vaslav Nijinski, în vi-

ziunea coregrafi că a artistei ja-

poneze Yuka Oishi. La fi nal îi 

vei putea adresa întrebări sta-

rului care va oferi detalii din 

culisele parcursului său artis-

tic spectaculos şi atipic.

Număr limitat de locuri 
la eveniment

În conformitate cu regle-

mentările în vigoare şi luând 

în considerare numărul de lo-

curi la evenimentul din 29 iu-

lie, de la Castelul Bánffy din 

Bonţida, va fi  permis doar ac-

cesul persoanelor vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 

pentru care au trecut 10 zile 

de la fi nalizarea schemei com-

plete de vaccinare, a celor ca-

re prezintă rezultatul negativ 

al unui test RT-PCR nu mai 

vechi de 72 de ore înaintea 

începerii evenimentului si al 

persoanelor care prezintă re-

zultatul negativ certifi cat de 

o unitate medicală al unui 

test antigen rapid nu mai 

vechi de 24 de ore înaintea în-

ceperii evenimentului.

Documentele necesare pen-

tru acces sunt: adeverinţa de 

vaccinare sau care certifi că 

rezultatul negativ al unui test 

RT-PCR sau antigen (pe hâr-

tie sau pe telefon) şi un act 

de identitate.

Biletele şi abonamentele 

pentru ediţia a 20-a au fost 

puse în vânzare pe tiff.

eventbook.ro.

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania este organi-

zat de Asociaţia pentru Pro-

movarea Filmului Românesc 

şi Asociaţia Festivalul de Film 

Transilvania. Ediţia a 20-a va 

avea loc între 23 iulie şi 1 au-

gust, cu respectarea tuturor 

măsurilor de siguranţă nece-

sare în contextul actual.

Sergei Polunin, 
pentru prima dată 
în România, la TIFF
Starul internaţional Sergei Polunin, considerat cel mai 
talentat dansator al generaţiei sale 
este invitat special al celei de-a 20-a ediţii a TIFF

Biletele pentru cele două evenimente au fost puse în vânzare pe tiff .eventbook.ro

Aeroportul din Cluj înce-

pe să îşi revină după pan-

demia de COVID-19 

şi tot mai multe zboruri 

revin în ofertă.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj pune 

la dispoziţia pasagerilor noi 

rute pentru călătorii în străi-

nătate. Din această săptămâ-

nă au fost reluate zborurile pe 

următoarele rute:

¤ Cluj-Napoca – Nurem-

berg-operat de Wizz Air cu 2 

zboruri săptămânal (Lu, Vi)

¤ Cluj-Napoca – Frankfurt 

Hahn-operat de Wizz Air 

cu 2 zboruri săptămânal 

(Ma, Sâ)

¤ Cluj-Napoca- Viena-operat 

de Wizz Air cu 2 zboruri săp-

tămânal (Jo, Du)

¤ Cluj-Napoca – Varşovia-ope-

rat de Lot Polish Airlines cu 

3 zboruri săptămânal (Ma, 

Mi, Du)

¤ Cluj-Napoca – Lisabona-ope-

rat de HiSky cu 2 zboruri săp-

tămânal (Mi, Du)

¤ Cluj-Napoca – Dublin-ope-

rat de HiSky cu 2 zboruri săp-

tămânal (Lu, Jo)

Până la sfărşitul săptămâ-

nii vor fi  reluate încă 4 zbo-

ruri directe operate de com-

pania aeriană Wizz Air:

¤ Cluj-Napoca – Berlin Bran-

denburg operat de Wizz Air cu 

2 zboruri săptămânal (Mi, Du)

¤ Cluj-Napoca – Bari operat 

de Wizz Air cu 2 zboruri săp-

tămânal (Lu, Vi)

¤ Cluj-Napoca – Larnaca ope-

rat de Wizz Air cu 2 zboruri 

săptămânal (Ma, Sâ)

¤ Cluj-Napoca – Koln operat 

de Wizz Air cu 2 zboruri săp-

tămânal (Jo, Du)

Aeroportul din Cluj revine la normalitate
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Odată cu venirea verii 

s-a deschis şi sezonul 

drumeţiilor, iar Clujul 

are numeroase destinaţii 

perfecte pentru o escapa-

dă în natură. Printre 

acestea se numără şi 

Cascada Vălul Miresei, 

Vârful Lespezi, unde 

puteţi ajunge urmând 

circuitul Grotelor.

Dacă v-aţi plictisit de mo-

notonia dintr-un apartament 

din Cluj-Napoca şi vă doriţi 

să ieşiţi în aer liber, în natu-

ră, departe de grijile cotidie-

ne şi fără bâzâitul constant al 

telefonului, localitatea Răchi-

ţele din judeţul Cluj are mul-

te lucruri de oferit.

Mişcarea rămâne un lucru 

foarte important, atât pentru 

bunăstarea oamenilor, cât şi 

pentru sănătatea lor şi, în spe-

cial, condiţia fi zică. Fiind va-

ră, sigur vă doriţi să străba-

teţi cât mai multe locuri, să 

călătoriţi, dar poate timpul nu 

vă permite.

Ei bine, şi Clujul are mul-

te locuri frumoase care aş-

teaptă să fi e explorate. Într-o 

drumeţie de 3-4 ore puteţi să 

vedeţi multe locuri spectacu-

loase şi să vă bucuraţi de o zi 

plină de peripeţii.

Unul dintre aceste locuri es-

te faimoasa cascadă Vălul Mi-

resei (Cascada Răchiţele) ca-

re, mai ales în această perioa-

dă, arată superb şi este o oa-

ză de linişte. Singurul lucru pe 

care îl veţi auzi este plosnetul 

apei de stânci, care se combi-

nă cu suntele naturii şi creea-

ză un mediu liniştitor.

Circuitul Grotelor, 
spre vârful Lespezi

După ce vă delectaţi cu pe-

isajul oferit de frumoasa cas-

cadă, amplasată într-un colţ 

de rai, în Răchiţele, puteţi por-

ni într-o drumeţie pe cinste. 

Un traseu perfect atât pentru 

începători, dar şi iubitorii de 

drumeţie mai experimentaţi, 

este circuitul Grotelor.

Întreg traseul vă transpune 

în locuri diferite şi vă supune 

la diverse încercări. Pe parcur-

sul acestui traseu vă veţi în-

tâlni şi cu zone în care va tre-

bui să folosiţi lanţurile, dar şi 

cu o peşteră impresionantă.

Circuitul vă va duce la vâr-

ful Lespezi, deasupra pădu-

rii, unde vă veţi putea delec-

ta cu un peisaj de basm. De 

sus, puteţi observa şi casca-

da Vălul Miresei, care va pă-

rea mult mai mică decât cre-

deaţi, cufundată în copaci.

Traseu: Vălul Miresei – 
Peştera Şuşman

Pentru a putea vedea tot 

ce am descris mai sus va tre-

bui să urmaţi trei trasee mar-

cate: crucea albastră (CA), 

punctul roşu (PR) şi coborâ-

re pe crucea roşie (CR).

Traseul începe cu un drum 

forestier unde circulaţia ma-

şinilor este interzisă. De aco-

lo într-o urcare uşoară pe drum 

de câteva minute veţi ajunge 

la Cascada Vălul Miresei, pe 

partea dreaptă. Acolo veţi ve-

dea una dintre cele mai fru-

moase şi fotogenice cascade 

din România. După ce v-aţi 

delectat cu priveliştea pe ca-

re aceasta o oferă, vă veţi în-

toarce pe drumul forestier, un-

de dacă urcaţi mai mult vă 

veţi întâlni cu o potecă.

De aici începe traseul cru-

cea albastră pe care trebuie 

să o urmăriţi până la Peştera 

Şuşman. Există unele zone 

mai abrupte, veţi străbate pă-

durea şi chiar înainte de a 

ajunge la peşteră va trebui să 

urcaţi o parte abruptă de stân-

ci, cu ajutorul lanţurilor. Nu 

vă fi e frică, este mai uşor de-

cât pare. Odată ajunşi sus, cu 

lanţurile, trebuie să mai ur-

caţi puţin în stânga şi veţi 

ajunge la intrarea în peşteră.

Acum va trebui să intraţi 

în peşteră, dar fi ţi atenţi. Cu 

cât mergeţi mai departe, din 

uriaşa peşteră cum aţi văzut-o 

la intrare, aceasta se va trans-

forma într-o grotă mult mai 

mică şi strâmtă. Ar fi  indicat 

să aveţi lanterne sau să vă fo-

losiţi de cele ale telefonului, 

fi ind întuneric.

La capătul peşterii veţi ve-

dea o mică „ruptură” din ca-

re iese lumina în care încape 

perfect un om. Ei bine, partea 

aceasta va trebui să o faceţi 

târâş. Nu este atât de difi cil, 

dar cu siguranţă este o porţi-

une amuzantă a traseului.

Peştera Şuşman – Vârful 
Lespezi – Pietrele Albe

Odată ieşiţi din peşteră, va 

trebui să urmaţi o cărare cu 

o coborâre destul de abruptă 

urmând traseul cruce albas-

tră până vă veţi întâlni cu mar-

cajul punctul roşu. Acesta vă 

va duce spre Vârful Lespezi 

unde vă veţi putea bucura de 

o „şedinţă foto” nemaipome-

nită, fi ind un punct de belve-

dere surprinzător.

La întoarcere veţi urma 

traseul marcat cruce roşie, 

prin pădure şi pe unele părţi 

mai stâncoase. În zonele mai 

stâncoase va trebui să aveţi 

mare grijă la coborâre, fi ind 

una abruptă. După ce cobo-

râţi mult timp veţi ajunge la 

drumul principal.

De aici o puteţi lua la stân-

ga sau la dreapta. Dacă încă 

nu v-aţi săturat de drumeţie, 

puteţi să o luaţi la stânga spre 

Refugiul Salvamont, iar puţin 

după acesta se regăsesc Pie-

trele Albe, un alt loc de refu-

giu frumos din zonă. După ce 

v-aţi delectat şi cu aceste ima-

gini, vă puteţi întoarce pe dru-

mul pe care aţi venit şi să 

ajungeţi înapoi la intrarea pe 

traseu, a drumului forestier 

de unde aţi pornit.

Cascada Vălul Miresei – 
cădere de apă 
de peste 30 de metri

Localitatea Răchiţele, din co-

muna Mărgău, are multe obiec-

tive turistice spectaculoase, pe 

lângă numeroasele peşteri şi 

păduri dese. Cascada Vălul Mi-

resei este pe departe cel mai 

frumos loc din această zonă, 

situată pe Valea Stanciului.

Cascada Răchiţele, cum a 

fost numită ea iniţial, are o că-

dere de apă de peste 30 de me-

tri, iar pe timp de iarnă perete-

le scântos îngheaţă. Acesta poa-

te să fi e un loc excelent pentru 

o escaladă, pentru oamenii ca-

re sunt pasionaţi de acest sport.

Obiectivul turistic natural 

se afl ă la o altitudine de aproa-

pe 1.000 de metri (981 metri). 

Înălţimea o are de 30 de me-

tri şi are două trepte. Nume-

le Vălul Miresei provine de la 

o marmită, la baza treptei de 

sus, care are un diametru de 

10 metri. Acea marmită asi-

gură o dispersie a apei care a-

re un aspect asemenător cu 

cel al unui voal.

Traseu de vară în Cluj: Cascada Vălul Miresei 
și Vârful Lespezi, prin grotele din Răchițele
Localitatea Răchițele este destinația perfectă pentru o escapadă de vară, în județul Cluj

Localitatea Răchiţele are multe obiective turistice spectaculoase, pe lângă numeroasele peşteri şi păduri dese

VEZI AICI VIDEO CU PEISAJE
 DE PE VÂRFUL LESPEZI 
ȘI CASCADA VĂLUL MIRESEI
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Darius Echim

Sâmbătă, 12 iunie 2021, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului 

şi Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

s-au afl at în mijlocul stu-

denţilor din Campusul uni-

versitar Haşdeu, 

Cluj-Napoca, cu prilejul 

sfi nţirii Bisericii Studenţilor 

din incinta complexului.

De la ora 8:30, cei doi ie-

rarhi clujeni au săvârşit slujba 

de târnosire a bisericii de lemn, 

cu hramurile „Sfântul Ioan 

Evanghelistul” şi „Sfântul Ie-

rarh Nicolae”, după 18 ani de 

la punerea pietrei de temelie.

În continuare, de la ora 

10:00, pe un podium special 

amenajat în faţa lăcaşului de 

cult, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei şi Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, alături 

de un sobor de preoţi şi dia-

coni, au ofi ciat Sfânta Litur-

ghie. La slujbă a participat şi 

Preasfi nţitul Părinte Vasile Flu-

eraş, Episcop emerit al Cluju-

lui, cel care a pus piatra de te-

melie şi a săvârşit prima sluj-

bă în biserica din campus. Du-

pă citirea pericopei evanghe-

lice, Episcopul-vicar Benedict 

Bistriţeanul a rostit un cuvânt 

de învăţătură, în care a vorbit 

despre Biserică, explicând că 

ne afl ăm în perioada de aştep-

tare a Duhului Sfânt şi a ară-

tării Bisericii în toată slava Sa.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul „Sfântul La-

vrentie al Cernigovului” al Bi-

sericii Studenţilor, dirijat de 

Doina Costin.

La fi nalul slujbei, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei le-a 

adresat celor prezenţi un gând 

duhovnicesc şi i-a felicitat pe 

toţi cei care s-au implicat în 

edifi carea bisericii. Totodată, 

i-a îndemnat pe tineri să fi e 

misionari râvnitori.

În semn de apreciere şi res-

pect, pentru meritele deose-

bite în promovarea valorilor 

creştine, din partea Preaferi-

citului Părinte Daniel, Patri-

arhul Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne, Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei a oferit Asociaţiei 

Studenţilor Creştini Ortodocşi, 

Filiala Cluj-Napoca, Diploma 

omagială cu medalie a anului 

2020, „Anul omagial al pas-

toraţiei părinţilor şi copiilor”.

Pentru întreaga activitate ad-

ministrativă şi pastorală desfă-

şurată în cei 20 de ani de sluji-

re preoţească în mijlocul stu-

denţilor din campusul Haşdeu, 

ca recunoaştere a eforturilor de 

a construi lăcaşul de cult şi de 

a închega comunitatea formată 

din studenţi veniţi din toată ţa-

ra să studieze la Cluj, Părintele 

Mitropolit Andrei l-a ridicat la 

rangul de iconom stavrofor, cu 

dreptul de a purta crucea pec-

torală, pe părintele Ciprian Ne-

greanu. Părintelui Mihai Mese-

şan (Lugano, Elveţia) i-a acor-

dat Ordinul „Episcop Nicolae 

Ivan” pentru clerici, iar arhima-

dritul Gabriel Bunge (Lugano, 

Elveţia) a primit Ordinul „Mi-

hai Vodă” pentru clerici.

De asemenea, prof. univ. 

dr. Andrei Marga, rector al U-

niversităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, în perioada 

1993-2004 şi 2008-2012, a fost 

distins cu Ordinul „Mihai Vo-

dă” pentru mireni, iar preo-

teasa Corina Negreanu a pri-

mit Ordinul „Sfi nţii Martiri şi 

Mărturisitori Năsăudeni”. Di-

plome de aleasă cinstire au 

primit toţi ostenitorii şi bine-

făcătorii din cadrul Bisericii 

Studenţilor.

Tot în această zi, la fi nalul 

slujbei, Ceata „Sfântul Ioan 

Valahul”, din cadrul Bisericii 

Studenţilor, a pus în scenă un 

vechi obicei românesc de îm-

pletire a cununii de Rusalii. 

Ceata „Sfântul Ioan Valahul” 

este cel mai numeros grup, a-

vând o prezenţă constantă în 

cadrul spectacolelor organi-

zate la Biserica Studenţilor. 

Membrii grupului îmbrăcă 

straie de sărbătoare ale ţăra-

nilor români.

Scurt istoric

Biserica Studenţilor, cu hra-

murile „Sfântul Ioan Evanghe-

listul” şi „Sfântul Ierarh Ni-

colae”, este situată în Cam-

pusul universitar Haşdeu, din 

Cluj-Napoca, fi ind păstorită 

de preotul misionar Ciprian 

Negreanu, care este şi duhov-

nicul ASCOR Cluj-Napoca. De 

asemenea, în cadrul bisericii 

îşi desfăşoară activitatea AS-

COR Cluj-Napoca şi Asociaţia 

,,Prietenii Bisericii Studenţi-

lor din Campusul Hasdeu”.

Construirea unei biserici 

pentru studenţii din campus a 

fost o dorinţă a vrednicului de 

pomenire Mitropolitul Barto-

lomeu. Piatra de temelie a lă-

caşului de rugăciune a fost pu-

să la data de 25 octombrie 

2003, de Preasfi nţitul Părinte 

Vasile Flueraş, pe atunci Epi-

scop-vicar al Arhiepiscopiei 

Clujului, iar construcţia efec-

tivă a început în primăvara 

anului 2004, după un proiect 

realizat de arhitectul Dorel Cor-

doş. În data de 30 ianuarie 

2005, la demisolul bisericii, 

acelaşi ierarh a ofi ciat prima 

Sfântă Liturghie, iar la data de 

13 decembrie 2008, tot Prea-

sfi nţia Sa a binecuvântat lu-

crările şi a săvârşit prima sluj-

bă în interiorul noii biserici.

Biserica este constuită din 

lemn, în stil maramureşean, 

în formă de cruce. Catapeteas-

ma a fost împodobită cu pic-

tură realizată de pictorul di-

ac. Nicolae Bălan, iar pereţii 

sunt străjuiţi de icoane (pic-

tate de preoteasa Corina Ne-

greanu) în faţa cărora ard ne-

încetat candele.

Biserica Studenților din Campusul universitar Hașdeu, sfințită de ierarhii Arhiepiscopiei Clujului

† Episcopul vicar 
BENEDICT Bistriţeanul

Unul din roadele Duhului 

Sfânt este bucuria. În lista 

pe care ne-o oferă Sfântul 

Apostol Pavel, bucuria 

apare imediat după dragos-

te, ocupând locul al doilea 

în succesiunea acestora: „Iar 

roada Duhului este dragos-

tea, bucuria, pacea, îndelun-

gă-răbdarea, bunătatea, 

facerea de bine, credinţa, 

blândeţea, înfrânarea, cură-

ţia” (Galateni 5, 22-23).

Dinspre în afară înspre înă-

untru, bucuria este semnul cel 

mai vizibil şi cel mai imediat 

al peceţii Duhului Sfânt aşeza-

te peste om. Dar este şi sem-

nul continuităţii între Hristos 

şi Duhul Sfânt, între lucrarea 

Lui şi cea a Duhului. În mai 

multe rânduri, Hristos îi chea-

mă pe cei din jurul Său la bu-

curie, însă în mod special „ofer-

ta” bucuriei se vădeşte în ară-

tările de după Înviere: „Dar 

când mergeau ele să vestească 

ucenicilor, iată, Iisus le-a în-

tâmpinat, zicând: Bucuraţi-vă!” 

(Matei 28, 9). Iar bucuria învi-

erii va fi  prelungită şi darul per-

manentizat prin pogorârea Sfân-

tului Duh în Biserică, dar şi 

prin adumbrirea în vieţuirea 

duhovnicească personală. În 

cartea Faptelor Apostolilor, au-

torul ne face cunoscut că, de-

odată cu Sfântul Duh, aposto-

lii se umpleau de bucurie (Fap-

tele Apostolilor 13, 52). Aceas-

ta este viaţa Bisericii.

Bucuria este a Duhului Sfânt 

şi noi înţelegem această bucu-

rie ca stare, dincolo de efuziu-

nile entuziaste de moment sau 

de durată, generate de plăceri 

materiale, fi e ele şi îngăduite. 

Şi nu ne referim aici nici la bu-

curiile sufl eteşti, legate de rea-

lizări familiale, relaţii între noi 

sau alte diferite forme de îm-

pliniri omeneşti. Ci bucuria Du-

hului descrie acea stare lăun-

trică care odihneşte, dă sens 

lucrurilor, lucrării noastre, şi ne 

leagă de Împărăţie. Bucuria es-

te şi pentru aici, jos, dar este 

şi chezăşia şi pregustarea Îm-

părăţiei de sus. Ştim lucrul aces-

ta din cuvântul Sfântului Apos-

tol Pavel, grăind despre şi din-

tru cele ale Împărăţiei: „Căci 

Împărăţia lui Dumnezeu nu es-

te mâncare şi băutură, ci drep-

tate şi pace şi bucurie în Du-

hul Sfânt” (Romani 14, 17). În 

felul acesta simţim lămurit cum 

Împărăţia lui Dumnezeu se afl ă 

de pe acum înlăuntrul nostru, 

între deja şi nu încă (Luca 17, 

21), ca bucurie, alături de iubi-

re, pace şi celelalte daruri ale 

Sfântului Duh, şi că nu avem 

de aşteptat viaţa de după moar-

te ca să o trăim, având acces 

încă de pe acum la ea, ca pre-

gustare, însă nu mai puţin re-

ală. Omul bucuros este omul 

Împărăţiei. Şi de aici, cel care 

trăieşte credinţa în „(D)duh şi 

adevăr” (Ioan 4, 24) trăieşte 

bucuria pe dinăuntru şi o ex-

primă pe dinafară, vădindu-se 

întru cele ale Împărăţiei.

Aşadar, starea de bucurie ţi-

ne de prezenţa Duhului prin 

harul Său mângâietor şi, pe li-

nia aceasta, vedem sărbătoa-

rea Rusaliilor însoţită de bucu-

rie. Ucenicii, apropiaţii lui Hris-

tos, după un timp al fricii, al 

deznădejdii, al neîncrederii, al 

singurătăţii, au primit bucuria 

Învierii lui Hristos. Însă aceas-

tă bucurie se pecetluieşte şi se 

permanentizează prin pogorâ-

rea Duhului, „al Doilea Para-

clet”, şi se răsfrânge peste în-

treaga lume. Ucenicii s-au um-

plut de bucurie, simţind că Îm-

părăţia a fost inaugurată în Bi-

serică. Din trişti, fricoşi, singuri 

şi neîncrezători ce erau, au de-

venit puternici, entuziaşti, cu-

rajoşi, dispuşi şi pregătiţi de 

acum pentru propovăduirea Îm-

părăţiei la toate neamurile, pro-

clamând bucuria Duhului şi în-

temeind Biserici ca „laboratoa-

re ale bucuriei”.

Sărbătoarea Rusaliilor, este 

„ziua de naştere” a Bisericii 

prin adumbrirea Duhului, Ca-

re rămâne acolo pentru totdeau-

na. Această „Duminică Mare” 

se trăieşte ca zi a purifi cării şi 

a eliberării de păcate şi frici, a 

înnoirii întru cele dinăuntru şi 

întru cele din afară, dar şi a re-

vigorării personale şi comuni-

tare. Biserica suntem împreu-

nă, dar ca mădulare fi ecare în 

parte. Şi dacă lucrurile stau aşa, 

înseamnă că această zi este un 

praznic al „bucuriei Duhului” 

şi, în consecinţă, o invitaţie 

pentru noi la bucurie.

Din nefericire, omul contem-

poran nu mai reuşeşte decât pu-

ţin să se bucure sau, dacă o fa-

ce, bucuria lui este de scurtă 

durată. Deşi nivelul de trai este 

mult mai ridicat ca înainte, to-

tuşi bucuria pe care o trăieşte 

nu este direct proporţională cu 

starea lui materială. Nu mai ştim 

sau nu ne mai putem bucura. 

Este o constatare. În contextul 

celor afi rmate până acum, acest 

lucru ne conduce la o explica-

ţie – (in)capacitatea de a ne bu-

cura este legată direct de (lip-

sa)/ prezenţa Duhului în viaţa 

noastră şi acest lucru determi-

nă şi înţelegerea noastră asupra 

vieţii. Sfântul Serafi m de Sarov 

exprima limpede faptul că sco-

pul vieţii omului pe pământ es-

te dobândirea Duhului Sfânt. 

Dar ce ne facem când nici nu 

ştim că este Duh Sfânt sau cine 

este Duhul Sfânt?! Absenţa Lui 

din viaţa noastră ne privează şi 

de sensul vieţii, de orientare, în 

general, de viziune sănătoasă 

asupra ei şi, implicit, de bucu-

rie. Şi lucrul acesta chiar şi atunci 

când vine vorba de generaţiile 

tinere, pentru care bucuria şi 

entuziasmul erau oarecând ca-

racteristici permanente.

Pentru a-i da un sens foar-

te practic sărbătorii şi o notă 

optimistă, ne vom referi acum 

la modul în care putem dobân-

di şi păstra pe Duhul Sfânt, ca 

sursă a bucuriei noastre. Por-

nim de aici – Sfântul Apostol 

Pavel ne cheamă la o bucurie 

permanentă – „Bucuraţi-vă pu-

rurea” (1 Tesaloniceni 5, 16). 

Să fi e posibil aşa ceva? Este ne-

voie în acest moment să mai 

subliniem faptul că atunci când 

este vorba de „bucuria Duhu-

lui” nu se are în vedere un en-

tuziasm, o plăcere, o efuziune 

emoţională de moment, gene-

rate de factori exteriori, ci de-

scrie o stare lăuntrică adusă de 

o prezenţă, a Duhului, prin ha-

rul Său. De aceea, bucuria ca 

stare nu este dependentă de ce-

le din afară, ci, mai degrabă, 

se revarsă înspre exterior. Sfân-

tul Apostol Pavel vorbeşte des-

pre bucurie în necazuri (1 Te-

saloniceni 1, 6), arătând „trăi-

nicia” şi „calitatea” bucuriei 

duhovniceşti. În felul acesta 

putem accepta caracterul per-

manent al bucuriei, altceva de-

cât schimbările de stare ale 

noastre în succesiunea zilnică 

a vieţii.

Sunt două condiţiile pe ca-

re, folosindu-mă de tradiţia as-

cetică a Bisericii, le voi evoca, 

prin care D(d)uhul bucuriei 

odihneşte peste noi şi rămâne 

în viaţa noastră – mulţumirea 

pentru toate şi efortul/ strădu-

inţa în lucrarea noastră. A-I 

mulţumi lui Dumnezeu pentru 

toate, ca lucrare de referinţă a 

creştinului, este evidenţiată tot 

de Sfântul Apostol Pavel – „Daţi 

mulţumire pentru toate” (1 Te-

saloniceni 5, 18). În felul aces-

ta „Duhul nu se stinge”. Şi când 

zicem mulţumire pentru toate, 

Sfântul Siluan Athonitul insis-

tă pe a-I mulţumi lui Dumne-

zeu, paradoxal, mai ales pen-

tru necazurile noastre, ca for-

mă prin care primim harul ime-

diat. Există puţină bucurie în 

lumea noastră pentru că se mul-

ţumeşte puţin. Chiar avându-le 

în vedere pe cele bune, cu atât 

mai puţin greutăţile. Se obser-

vă, mai degrabă, o stare de per-

manentă nemulţumire pentru 

multe – ne dovedim mereu pro-

testatari, şi, de aici, o neaşeza-

re şi o incapacitate de a apre-

cia ceea ce ni se întâmplă şi a 

benefi cia, în consecinţă, de îm-

plinire în realizările noastre. În 

plus, faţa de greutăţi şi neca-

zuri, ne vădim într-o stare de 

vulnerabilitate, care ne face să 

trecem prin ele cu difi cultate şi 

cu consum maxim.

Apoi există puţină bucurie 

în lume şi pentru că dorim să 

dobândim lucrurile, o viaţa co-

modă şi confortabilă, în gene-

ral, fără (prea multă) trudă şi 

foarte repede. Şi acest princi-

piu este aplicat chiar şi la ni-

velul vieţii spirituale – ne do-

rim să-L vedem pe Dumnezeu 

fără o viaţă de nevoinţă. Însă 

acolo unde nu este străduinţă 

întru răbdare bună nu este nici 

bucurie. A primi de-a gata nu 

aduce cu sine bucuria pe care 

o vizăm deodată cu realizările 

de care avem parte. Ambele 

condiţii sunt validate şi de psi-

hologia modernă, confi rmând 

tradiţia ascetică de veacuri a 

Părinţilor. Dobândim bucuria 

doar fi ind mulţumitori şi prin 

străduinţă, prin jertfă.

La Rusalii conştientizăm, 

într-un exerciţiu de lucidita-

te, că avem nevoie de Duhul 

Sfânt pentru că avem nevoie 

de bucurie, care să pulseze 

viaţă în noi şi să ne înnoias-

că. Duhul pe toate le umple, 

pe toate le înnoieşte prin bu-

curia Lui: „Vino, Duhule Sfi n-

te, Lumina adevărată, duhov-

nicească bucurie!”

Avem nevoie de bucurie
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DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
În această săptămână accentul este pus 
pe casa ta. Săptămâna începe duminică, 
20 iunie, când Soarele intră în semnul 
Racului în casa familiei tale. Accentul va 
fi  pus pe locuinţă și pe cei cu care stai. 
Acum există o energie mai armonioasă 
cu rudele. Luni, 21 iunie, Venus în Rac 
face un trigon cu Neptun în casa iluziilor 
și magiei. Astfel, răsăritul te va încânt, 
trilurile păsărilor îţi vor încânta auzul, iar 
fl orile vor avea culori strălucitoare. 

Taur
Vara este aproape, așa că este timpul să 
stai în aer liber. Soarele intră în Rac, pu-
nând accent pe casa călătoriilor. Poţi vizita 
parcurile din orașul tău, astfel încât copiii să 
poată alerga. Luni, 21 iunie, îţi poţi imagina 
viitorul pe care îl dorești. Gândește-te cum 
vrei isă trăiești și ce relaţie dorești.  

Gemeni
În această perioadă vei iavea cheltiueli 
surpriză. Dumincă, 20 iulie, Soarele intră 
în Rac, casa banilor. În următoarele pa-
tru săptămâni, veniturile și cheltuielile 
vor fi  în plin plan. Ai posibilitatea de găsi 
o nouă sursă de vent. Totodată, vei 
avansa în carieră. Un manager poate fi  
impresiionat de experiena ta, fără să ţi-
nă cont de diplome.

Rac
Soarele intră în zodia ta, așa că vei fi  ve-
detă pentru o lună. În următoarele câteva 
săptămâni te veii simţi mai sigur pe tine 
însuţi și oameni interesanţi se vor simţi 
atrași de tine. Ești, totodată, extrem de 

sensibil la energiile din jurul tău. Vei de-
veni mai intuitiv decât de obicei. S-ar pu-
tea să preiei emoţiile celor din jur. 

Leu
Ai nevoie de puţină odihnă și de natură, 
ceea ce îţi va vindeca sufl etul și mintea. 
Soarele intră în casa ta de recuperare. În 
următoarele patru săptămâni fă-ţi timp 
liber și mergi într-un loc nou. Totodată, 
luni vei fi  atras de investiţii riscante dar 
te așteaptă o capcană. Nu investi sume 
mari pentru că le vei pierde. 

Fecioara
Îţii asumi mai multă responsabilitate. Vei 
avansa la locul de muncă. Soarele intră în 
casa comunităţii și în următoarele patru 
săptămâni, este posibil să fi i destul de 
ocupat cu grupurile din care faci parte. 

Balanţa
Zodia Racului îţi aduce oportunităţi inci-
tante. Unii sunt impresionaţi de realizările 
tale și îţi vor face o ofertă excelentă. 
Soarele intră în casa carierei și reputaţiei. 
În următoara lună se vor ivi oportunităţi 
de afaceri sau o promovare. De luni ai 
igrijă la proiectele care au nevoie de aten-
ţie pentru că nu este momentul potrivit. 

Scorpion
Scorpion, ce ai în minte? Acesta este un 
moment minunat pentru a publica o car-
te sau a-ţi promova blogul. Soarele intră 
pentru o lună în casa credinţei. Oamenii 
vor veni la tine pentru a înţelege lucruri 
și a învăţa. Luni poţi vorbi despre căsăto-
rie sau un prieten își anunţă propria lo-

godna. Unul dintre copiii tăi poate aduce 
acasă pe cineva pe care să-l cunoști. 

Săgetător
Persoane care au relaţii te pot ajuta să iei u-
nele decizii fi nanciare, cu atât mai mult cu 
cât Soarele intră în casa banilor. În urmă-
toarea lună va trebui să faci un efort pentru 
a scăpa de datorii și chiar să economisești. 

Capricorn
Cercul tău de prieten se va extinde. 
Soarele va intra în casa relaţiilor timp de 
patru săptămâni, așa că vei cunoaște o 
persoană care ţi-ar putea fi  prietenă sau 
un partener de viaţă. Luni vei fi i într-o 
dispoziiţe romantică, vei scrie cântece 
sau vei citi poezie. Așa că atenţia ta nu 
va fi  spre muncă.

Vărsător
Vei decoperi că schimbarea unor mici 
obiceiuri te va ajuta. Sarele intră în casa 
rutinei, așa că vei fi  interesat de produc-
tivitate, de realizarea sarcinilor. Luni vei 
fi  tentat să cheltui prea mult iar apoi vei 
fi  nemulţumit.

Peşti
O persoană din familie va face un anunţ 
important. Este posibil și să îţi iei un ani-
mal de compane. Soarele intră în casa 
copiilor și creativităţii, așa că în urmă-
toarea lună vei crește spiritual. Luni te 
vei simţi în armonie cu sufl etul lumii. 
Oamenii îţi oferă zâmbete și complimen-
te. Un copil poate alerga la tine și să-ţi 
spună cât de mult te iubește. Este o zi 
bună pentru artă și contemplare.

PUBLICITATE

ANUNŢ VÂNZARE

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

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

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avoca-
tură, notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, co-
afor, masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hoteli-
er de tip airbnb. Tel 0728828753

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

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

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

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

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

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-

le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colo-
nia Valea Fânaţelor, preţ 10 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, front 280 m direct la șoseaua 
europeană E60, teren plan, com-
pact, amplasament foarte bun 
pentru construcţiihale, benzină-
rie, depozit, etc, curent electric, 
carte funciară, preţ 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (7.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

APARTAMENTE

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (13.23)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. Sunaţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu ex-
perienţă, caut loc de muncă în do-
meniul juridic. Cer și ofer seriozita-
te. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

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

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

SERVICII

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0740-252139.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO/MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând accesorii frigider ARCTIC 
k386B + 202 cm, sertare, cutii de 
depozitare, poliţă usă, raft geam, 
tavă pentru cuburi de gheaţă, etc., 
preţ 25 RON/buc. Informaţii la tel. 
0744 653097. (5.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATECH 
1600 W, fi ltrare prin apă, preţ 200 
RON. Pentru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0748-220979. (5.7)

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

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

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru apa-
raturi electonice, unele noi. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0742-401019.

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând puicuţe ouătoare, preţ 20 
RON/buc. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-550103.

¤ Vând răsad de căpșuni. Informaţii 
la telefon 0745-300323, 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând scaun scoică pentru autotu-
rism. Inf. la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (6.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (6.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte in-
formaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
plachete cu tematica fotbal, insig-
ne, decoraţii medalii comuniste sau 
mai vechi. Aștept oferte serioase. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr cărţi din domeniul auto 
și fotbal în limba română sau ma-
ghiară. Tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 
lei, 50.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
ofer preţ bun. Aștept oferte seri-
oase la tel. 0749-174082. (6.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj, prin Serviciul Fis-
cal Orășenesc Huedin, cu sediul în 
Huedin, str. Horea, nr. 23, vinde la 
a doua licitaţie publică, în data de 
08.07.2021, ora 10.00, bunul 
imobil constând din: Teren intravi-
lan în suprafaţă de 1098 mp, situ-
at în localitatea Mărișel, FN, la 
preţul de 88.500 lei, exclusiv TVA. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul Serviciul Fiscal Oră-
șenesc Huedin, str. Horea, nr. 23, 
camera 23, telefon 0264.351944, 
interior 120 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la a I-a licitație publică, în da-
ta de 06.07.2021, ora 12.00, bu-
nurile mobile constând în: - Încăr-
cător frontal, Fiat Allis R7B2T, Die-
sel, în stare de funcționare; - Auto-
turism Ford Focus, CJ-07-YOV, mo-
torină, an 2001; - Încărcător tele-
scopic pe roți cu graifer; - Tocător 
mobil pentru lemn, bunuri proprie-
tatea debitorului SC DENECO FOR 
SRL. Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, te-
lefon 0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut card-legitimație aferent 
locurilor gratuite de parcare pentru 
persoanele cu handicap, pe nume-
le PODOSU ION. Îl declar nul.

Persoană fi zică autorizată 
am pierdut autorizație 
sanitar veterinară, pe 
numele de Lungu L.Ioan 
Dorin P.F.A.

CONVOCATOR

CONVOCATOR 
al Adunării Generale Ordinare 

a Acţionarilor
Societăţii BONAS IMPORT EXPORT S.A.

Consiliul de administraţie al Societăţii BONAS IMPORT 
EXPORT S.A. cu sediul în sat Dezmir, com. Apahida, str. 
Crișeni, nr. 5, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. 
J12/3785/1991, C.U.I.: RO228824, în conformitate cu pre-
vederile actului constitutiv al Societăţii valabil la data con-
vocării, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, ale Legii nr. 
24/2017 privind emitenţii de instrumente fi nanciare și ope-
raţiuni de piaţă și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 pri-
vind emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de 
piaţă, cu modifi cările și completările ulterioare,

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

pe data de 22 iulie 2021, ora 10,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura În sala de 
conferinţe a Hotelului Pami din Cluj-Napoca, Calea Mănăș-
tur nr. 37-41, judeţul Cluj, în data de 22 iulie 2021, ora 
10,00, la care sunt îndreptăţiti să participe acţionarii exis-
tenţi în registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 15.07.2021, 
care este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de administraţie 
În locul rămas vacant. Durata pentru care este ales noul ad-
ministrator, va fi  egală cu perioada care a rămas până la ex-
pirarea mandatului predecesorului său. Data limită până la 
care se pot face propuneri de candidaturi este 17.07.2021. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor pro-
puse pentru funcţia de administrator se afl ă la dispoziţia ac-
ţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia.

2. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 14.08.2021) 
și a ex-date (propunere: 13.08.2021).

3. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a pre-
ședintelui consiliului de administraţie, în vederea semnă-
rii oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul 
constitutiv actualizat al Societăţii) și întreprinderii oricăror 
formalităţi necesare, să reprezinte acţionarii și societatea 
cu depline puteri în faţa tuturor persoanelor fi zice sau ju-
ridice, publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire 
a hotărârilor adoptate de AGOA.

În cazul în care pe data de 22 iulie 2021, ora 10,00, nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, 
adunarea generală se va desfășura pe data de 23 iulie 2021, 
în același loc, la aceeași oră, având aceeași ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de 
a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării con-
vocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adu-
nării generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o 
justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adopta-
re de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de 
hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii au dreptul de 
a adresa întrebări cu privire la punctele înscrise pe ordinea de 
zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai În scris.

Acţionarii își pot exercita dreptul de vot asupra puncte-
lor înscrise pe ordinile de zi:

a. personal;
b. prin reprezentant, care va prezenta formularul de pro-

cură specială completat de acţionarul reprezentat sau îm-
puternicire generală. Formularul de procură specială va fi  
afi șat pe website-ul Societăţii, împreună cu materialele su-
puse dezbaterii și celelalte documente prevăzute de art. 
188 din Regulamentul nr. 5/2018.

c. prin corespondenţă, utilizându-se buletinul de vot prin 
corespondenţă disponibil pe pagina de internet a societă-
ţii, iar votul urmează a fi  trimis, respectiv primit prin e-mail, 
cel mai târziu până la data întrunirii adunării generale;

Accesul acţionarilor la lucrările AGOA se face prin verifi ca-
rea actului de identitate, în cazul persoanelor fi zice, și a pro-
curii speciale, în cazul acţionarilor persoane juridice și a ac-
ţionarilor persoane fi zice reprezentate. Procurile speciale pot 
fi  primite cel mai târziu la data întrunirii adunării generale, 
însoţite de o copie a actului de identitate și certifi cat consta-
tator al acţionarului (persoană juridică) reprezentat.

Având în vedere situaţia generată de pandemia SARS-CoV2, 
recomandăm votul prin corespondenţă, iar pentru persoa-
nele care participă la AGOA este obligatorie purtarea măștii 
de protecţie și respectarea celorlalte măsuri de protecţie sta-
bilite de organizatori faţă de această situaţie.

Toate documentele legate de punctele înscrise pe ordi-
nea de zi, inclusiv, dar nefi ind limitate la documentele ca-
re urmează să fi e prezentate AGOA și proiectele de hotă-
râri se pot obţine de către acţionari, începând cu 22.06.2021, 
la sediul societăţii menţionat mai sus în fi ecare zi lucrătoa-
re, de luni până vineri, între orele 9:00-17:00 și pe pagi-
na de internet a Societăţii.

Acţionarii vor putea solicita în scris copii ale acestor docu-
mente, prin e-mail, la adresa investitori@bonas.ro sau prin 
curier la adresa sediului societăţii, în acest ultim caz plătind 
costul fotocopierii. Indiferent de modul de transmitere, solici-
tările vor fi  semnate de acţionari sau de reprezentanţii aces-
tora și vor fi  însoţite de documente purtând menţiunea con-
form cu originalul și semnatura acţionarului/reprezentantu-
lui acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor și, acolo un-
de este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor. De a-
semenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de 
e-mail sau numărul de fax unde respectivul acţionar dorește 
să primeasca copii ale documentelor menţionate anterior.

Preşedinte CA – Naş Vasile
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IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!
Sub sloganul ”STOP! Azi maşina stă pe loc!“, campanie sustinuta de catre Primaria 

Cluj-Napoca si Compania de Transport Public Cluj-Napoca, se va implementa transportul 
gratuit pe toată durata zilelor de vineri, pe raza municipiului Cluj-Napoca, incepand cu data 
de 18.06.2021. Asadar, in zilele de vineri, clujenii nu mai sunt nevoiti să prezinte titluri 
tarifare de calatorie. De mentionat este faptul ca acest proiect "Vinerea Verde" a fost 
prezentat si adoptat in Consiliul Local.

Prin aplicarea acestui proiect se urmareste:
1. Reducerea poluarii chimice si fonice;
2. Descongestionarea trafi cului din municipiu;
3. Stimularea publicului calator in directia renuntarii la deplasari cu autoturismele proprii 

si utilizarea cu precadere a transportului public;
4. Reducerea accidentelor rutiere prin diminuarea numarului de autovehicule care 

utilizeaza trama stradala din municipiu;
5. Cresterea gradului de incarcare a capacitatilor de transport disponibile ale companiei, 

prin cresterea numarului de calatori;
6. Reducerea costurilor pe calator transportat;
7. Reducerea sau chiar eliminarea blocajelor in trafi c ca urmare a numarului din ce mai 

mare de autovehicule existente in circulatie la diferite intervale din zi, in timp ce reteaua 
de strazi are capacitate limitata de preluare a fl uxului de autovehicule.

In scopul atingerii obiectivelor enumerate mai sus si nu numai, compania si-a propus 
sa stimuleze si sa convinga publicul calator in directia utilizarii mijloacelor de transport 
public, prin urmatoarele masuri:

1. Modernizarea continua a fl otei de mijloace de transport public utilizand atat surse 
proprii cat si surse din bugetul local si prin atragerea de fonduri europene nerambursabile;

2. Renuntarea treptata la autobuzele diesel si achizitia, cu precadere, de autobuze 
electrice, troleibuze si tramvaie cu cele mai moderne dotari si confort sporit pentru calatori;

3. Stimularea publicului in directia atragerii spre transportul in comun prin introducerea 
transportului gratuit, in municipiul Cluj-Napoca, in ultima zi lucratoare a fi ecarei saptamani 
( “Vinerea Verde” ).

Primaria Municipiului Cluj-Napoca in parteneriat cu CTP Cluj-Napoca SA propune 
introducerea programului “ Vinerea Verde “prin care se acorda gratuitate la transportul 
public in fi ecare zi de vineri oricarei persoane care doreste sa circule pe traseele companiei 
afl ate pe raza municipiului Cluj-Napoca. Pentru ca acest program sa aiba un impact real 
asupra cetatenilor estimam ca actiunile de procurare si validare a oricaror tipuri de titluri 
de calatorie gratuite in zilele de vineri ar putea indeparta o parte din publicul tinta. Accesul 
la transportul gratuit de vineri va fi  direct, simplu si atractiv.

Costurile generate de acest program vor fi  suportate de catre catre Primaria Municipiului 
Cluj-Napoca prin metoda compensatiei, conform Hotararii Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 
165 din 21.04.2021.

In prezent, fl ota companiei este alcatuita din mijloace de transport care ofera siguranta, 
confort, accesibilitate, adaptabilitate, dar in acelasi timp sunt prietenoase cu mediul 
inconjurator. Proiectul “Vinerea Verde” vizeaza, in esenta, promovarea utilizarii transportului 
public ecologic, ca masura de imbunatatire a calitatii aerului inconjurator, dar si de diminuare 
a nivelului de zgomot, prin acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun, pe 
liniile urbane, in fi ecare zi de vineri.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului 
constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru 19.07.2021, 
respectiv 20.07.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la 
prima convocare, la ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la data de referinţă 09.07.2021, care au dreptul de a participa și de 
a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare între Napochim SA în calitate de 
vânzător și AX PERPETUUM IMPEX SRL în calitate de cumpărător, pe durata unui an, cu o valoare 
maximă de 20.000.000 lei, având ca obiect comercializarea produselor societăţii Napochim S.A..

2. Mandatarea unei persoane să stabilească clauzele contractului de la punctul de mai 
sus și să semneze contractul cu AX PERPETUUM IMPEX SRL în numele și pe seama societăţii.

3. Aprobarea rezilierii, începând cu data de 01.09.2021, a Acordului de parteneriat pentru 
proiecte nr. 1444/30.04.2013 încheiat între Napochim SA și Ax Perpetuum Impex SRL.

4. Aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societăţii cu următoarele 
coduri CAEN: 4618 – Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter 
specifi c nca; 4669-Comerţ cu ridicata al altor mașini și echipamente; 5210-Depozitări; 
5224-Manipulări; 6810- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820- 
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7320-Activităţi de 
studiere a pieţei și de sondare a opiniei publice; 7711-Activităţi de închiriere și leasing cu 
autoturisme și autovehicole rutiere ușoare; 7729-Activităţi de închiriere și leasing cu alte 
bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 2561-Tratarea și acoperirea metalelor; 2562-Operaţiuni 
de mecanică generală; 2572-Fabricarea articolelor de feronerie; 2591 Fabricarea de 
recipiente, containere si alte produse similare din oţel; 2592-Fabricarea ambalajelor ușoare 
din metal; 2594-Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole fi letate, fabricarea de nituri 
și șaibe; 2823- Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea 
calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2829-Fabricarea altor mașini și utilaje de 
utilizare generala n.c.a.; 2830- Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și 
exploatări forestiere; 2891-Fabricarea utilajelor pentru metalurgie; 2893- Fabricarea 
utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului; 2896-Fabricarea 
utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice și a cauciucului; 3101-Fabricarea de mobilă 
pentru birouri și magazine; 3102-Fabricarea de mobilă pentru bucătării ; 3109-Fabricarea 
de mobilă n.c.a.; 3240-Fabricarea jocurilor și jucăriilor; 4674-Comerţ cu ridicata al 
echipamentelor și furniturilor de fi erărie pentru instalaţii sanitare și de încălzire; 4661-Comerţ 
cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor.

5. Aprobarea modifi cării primei teze a art. 24 alin. 3 din Actul constitutiv al societăţii, care 
va avea următorul conţinut: “Consiliul de Administraţie se întrunește la sediul societăţii, ori 
de câte ori este necesar, cel puţin o dată la 3 luni la convocarea președintelui sau a doi dintre 
membrii săi și ia decizii cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor Consiliului 
de Administraţie.”, modifi cării art. 20 punctul B lit. c) din Actul constitutiv al societăţii, care 
va avea următorul conţinut: “hotărăște cu privire la fuziunea, divizarea și dizolvarea societăţii;”, 
și aprobarea modifi cării în mod corespunzător a paragrafului doi al art. 6 din Actul constitutiv, 
cu adăugarea codurilor CAEN menţionate la punctul 4 din prezenta ordine de zi.

6. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
7. Aprobarea retragerii de la tranzacţionarea pe sistemul multilateral de tranzacţionare 

administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de Napochim S.A. 
și radierea acestora de la ASF, având consecinţa dobândirii caracterului de societate pe 
acţiuni de tip închis.

8. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la preţul pe 
acţiune și aprobarea preţului pe acţiune care urmează a fi  achitat în cazul retragerii acţionarilor 
din cadrul societăţii.

9. Aprobarea modalităţii de retragere din societate a acţionarilor care nu sunt de acord 
cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate, 
cu respectarea prevederilor Regulamenutlui ASF nr. 5/2018.

10. Aprobarea datei de 27.10.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 26.10.2021 ca 
ex date.

11. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 
Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.

12. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 
Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al României 
să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele 
incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi 
numai în scris, documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe ordinea 
de zi a adunării cel târziu până la data de 16.07.2021.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru 
votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate 
și procurate de la sediul societăţii, în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de 
pe site-ul societăţii www.napochim.ro – Secţiunea Despre noi/Adunări Generale, începând 
cu data de 18.06.2021.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un 
reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în 
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face și 
prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 
ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identifi cate în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e 
acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar defi nit conform prevederilor 
art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societăţii sau prin mijloace 
electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: offi ce@
napochim.ro până la data de 16.07.2021. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii 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@napochim.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 AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe 
ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondenţă și recomandăm accesarea si 
transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, 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.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MARGARIT DOINA DORINA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru: „Elaborare plan urbanistic zonal în condiţiile legii nr. 350/2001 actualizată“, 
situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Odobescu, F.N., jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul titularului/proiectantului, strada 
Frunzișului nr.34, Cluj-Napoca, din data de 18.06.2021, între orele 8- 14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până în data de 08.07.2021, 
la A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, fax 0264- 412914, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

MARGARIT DOINA DORINA anunţă iniţierea Planului Urbanistic Zonal „PUZ DE 
PARCELARE CONFORM LEGII 350/2001 ACTUALIZATĂ“, amplasat pe strada Alexandru 
Odobescu f.n.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-Napoca, strada Moţilor nr. 3, 
Compartiment Strategii urbane, cam 63, etaj 1.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC ZONAL

PETRIȘOR CIPRIAN IONEL ȘI PETRIȘOR DELIA MARIA, în calitate de titulari, 
anunăț publicul interesat de inițierea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) „Elaborare PUD 
şi construire casă unifamilială, împrejmuire şi branşamente utilităţi, amenajări exterioare“, 
Com. Gilău, Loc. Gilău, Zona la Răstoci F.N., Jud. Cluj.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei Gilău, Serviciul Urbanism.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. MUCART S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul „DEMOLARE IMOBILE EXISTENTE“, în municipiul Cluj-
Napoca, strada Gladiolelor nr. 1A-1H, județul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, județul Cluj și la sediul titular / 
proiectant S.C. MUCART S.A. (S.C. ARHIMOBIL S.R.L.) din Cluj-Napoca, strada Seceratorilor, 
nr. 5A, județul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj
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Kiki Bertens 
se retrage din tenis
Jucătoarea olandeză de tenis 
Kiki Bertens, în vârstă de 29 
ani, a decis să se retragă din 
circuitul profesionist la fi nalul 
acestui sezon.
Bertens a făcut acest anunţ 
miercuri, în cursul unei con-
ferinţe de presă, precizând 
că pandemia de coronavirus 
care a bulversat tenisul pro-
fesionist anul trecut și acci-
dentarea la tendonul lui 
Ahile, care continuă să îi fa-
că probleme, sunt principale-
le motive ale hotărârii sale.
„Am decis ca acesta să fie ul-
timul meu sezon în tenis. Am 
dat întotdeauna totul pe te-
ren, însă acum lucrurile nu 
mai funcţionează. Nu mai 
există echilibru între munca 
mea zilnică și satisfacţia pe 
care aceasta mi-o aduce, așa 
că mă retrag”, a spus Betens, 
declarându-se totodată „pre-
gătită să înceapă un nou ca-
pitol al vieţii” sale.
Câștigătoarea a 10 titluri WTA 
la simplu și 20 la dublu, Kiki 
Betens a atins cea mai înaltă 
poziţie a sa în urmă cu doi ani, 
când s-a afl at pe locul 4 în ier-
arhia mondială.

Nadal renunţă 
la Wimbledon 
şi Jocurile Olimpice
Rafael Nadal, nr. 3 mondial, 
a anunţat joi că nu va partici-
pa nici la turneul pe iarbă de 
la Wimbledon și nici la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
pentru a preveni orice tip de 
excese în corpul său,
Nadal a scris pe Twitter că a 
decis să nu participe în acest 
an la turneul de la 
Wimbledon (28 iunie-11 iu-
lie) și la Jocurile Olimpice de 
la Tokyo (23 iulie – 8 au-
gust): „O asemenea decizie 
nu este niciodată ușor de lu-
at, dar trebuie să-mi ascult 
corpul și după ce am discutat 
cu echipa mea am înţeles că 
este decizia corectă”:
Cu 20 de Grand Slam-uri în 
palmares, Nadal a câștigat 
două titluri la Wimbledon 
(2008, 2010), iar la ultimele 
două ediţii din 2018 și 2019 
a fost semifinalist.
La Jocurile Olimpice, Nadal a 
cucerit medalia de aur la 
simplu în 2008 la Beijing și 
medalia de aur la dublu în 
2016 la Rio.

Medicii îi vor 
implanta lui 
Christian Eriksen un 
defibrilator cardiac
Fotbalistul danez Christian 
Eriksen va fi supus unei in-
tervenţii chirugicale pentru 
a-i fi implantat un defibrila-
tor intern, după ce s-a pră-
bușit pe teren în cursul me-
ciului Danemarca – Finlanda 
(0-1), disputat sâmbătă în 
cadrul Grupei B a 
Campionatului European – 
EURO 2020, a anunţat medi-
cul naţionalei daneze.
„După ce Christian a fost su-
pus mai multor examinări la 
inimă, s-a decis că va trebui 
să aibă u ICD (defibrilator 
cardiac)”, a declarat joi medi-
cul Morten Boesen.

Pe scurt

Patru din cei şapte atleţi 

români califi caţi la 

Jocurile Olimpice de la 

Tokyo vor evolua pentru 

echipa ţării noastre la 

Campionatele Europene 

de atletism pe echipe – 

Liga I, pe 19 şi 20 iunie, 

pe Cluj Arena din 

Cluj-Napoca.

Florentina Iuşco (săritu-

ra în lungime), Daniela Stan-

ciu (săritura în înălţime), 

Alin Firfirică (aruncarea dis-

cului), Rareş Andrei Toader 

(aruncarea greutăţii) sunt 

cei care vor concura la 

Cluj-Napoca. Alina Rotaru 

Kottmann (săritura în lun-

gime) s-a accidentat la Cam-

pionatele Naţionale şi se 

află în Germania, iar Clau-

dia Bobocea (1.500 m) se 

antrenează în Portugalia. 

Marius Cocioran (50 km 

marş) este celălalt atlet ro-

mân calificat la JO 2020, 

dar proba sa nu figurează 

în programul competiţiei de 

pe Cluj Arena.

Alcătuirea echipei repre-

zentative a României a avut 

la bază selecţia din cadrul 

Campionatelor Naţionale 

desfăşurate la începutul lu-

nii iunie, pe „Cluj Arena”. 

Competiţia de la Cluj se des-

făşoară cu zece zile înain-

te ca lista calificaţilor pen-

tru Jocurile Olimpice de la 

Tokyo să se închidă (29 iu-

nie), precizează FRA.

Olimpicii României concurează 
în weekend la Cluj

Înaintea începutului peri-

oadei de pregătire pentru 

noul sezon, 14 dintre 

jucătorii care au făcut 

parte din lotul 

Universităţii Cluj în stagi-

unea precedentă au ajuns 

la fi nal de contract.

Jucătorii care nu vor fa-

ce parte din echipă pentru 

următorul an competiţional 

sunt: Iulian Anca-Trip, Lu-

cas Chacana, Cristian Gavra, 

Idan Golan, Dan Berci, Srgi-

an Luchin, Vlad Muţiu, Ro-

bert Neciu, Derick Ogbu, 

Rareş Sburlea, Cătălin Ştefă-

nescu şi Donaldo Acka.

De asemenea, cei doi jucă-

tori ce au evoluat sub formă 

de împrumut, Alex Pop şi Alex 

Negrean se vor întoarce la Vi-

itorul Constanţa.

Universitatea Cluj a avut 

o campanie de transferuri 

modestă până în acest mo-

ment şi în afara lui Valen-

tin Alexandru nu a fost adus 

nici un fotbalist cu adevă-

rat important.

FC Universitatea Cluj a re-

alizat o nouă mutare pe pia-

ţa transferurilor. Clubul nos-

tru a ajuns la o înţelegere cu 

Dragoş Tescan, un jucător în 

vârstă de 21 de ani ce evolu-

ează pe poziţia de extremă şi 

care a jucat până la sfărşitul 

sezonului recent încheiat pen-

tru UTA Arad.

„U” Cluj renunță 
la 14 jucători

Formaţia antrenată 

de Marius Şumudică 

s-a impus graţie golurilor 

înscrise de Mike Cestor, 

Ciprian Deac 

şi o „dublă” semnată 

de Claudiu Petrila.

Campioana României a do-

minat clar duelul cu micuţa echi-

pă din Austria şi conducea cu 

2-0 încă de la pauză. Sigurjon-

sson a centrat perfect pentru o 

lovitură de cap a lui Mike Ces-

tor în minutul 12. Până la fi na-

lul primei reprize, CFR Cluj a 

mai înscris o dată prin Ciprian 

Deac, cel care a făcut ce a vrut 

cu defensiva adversă.

Golul trei a aparţinut ju-

cătorilor U-21 din lotul lui 

CFR Cluj. Mihai Gîdea a in-

vetat o pasă fi ltrantă exce-

lentă pentru Claudiu Petrila, 

care a marcat la revenirea în 

tricoul campioanei. Pe fi nal, 

Petrila avea să reuşească „du-

bla” după o pasă sclipitoare 

a lui Bouhenna.

Şumudică, mulţumit 
după primul meci

Antrenorul lui CFR Cluj a 

avut doar motive de laudă că-

tre elevii săi după victoria cu 

FC Wels.

„Este o perioadă de acu-

mulare, în care trebuie să ne 

punem la punct fi zic. Aşa că 

suferim când luăm deciziile, 

nu suntem proaspeţi, totul vi-

ne de aici (n.r. – arată spre 

cap) şi se transmite către mem-

brele inferioare. Important es-

te că nu ne-am accidentat, că 

am făcut un antrenament bun. 

Am început adversitatea, am 

început să avem jocuri, im-

portant este şi să câştigi, in-

diferent cu cine joci. Tot tim-

pul victoriile aduc victorii”, a 

spus Şumudică.

CFR Cluj a fost susţinută 

de un număr important de 

spectatori la meciul disputat 

în Austria.

„Foarte mulţi suporteri, in-

credibil! Foarte mulţi români, 

am rămas surprins fi indcă 

erau îmbrăcaţi în culorile 

CFR-ului şi cu tricouri ale foş-

tilor jucători. Este o plăcere, 

este important când la mii de 

kilometri de casă echipa este 

susţinută de fani. Le mulţu-

mesc pe această cale şi trebu-

ie să înţelegem că şi la noi în 

Cluj avem nevoie la primul 

meci de un public numeros 

care să ne ajute să trecem de 

această primă bătălie cu Ban-

ja Luka, echipă agresivă, ca-

re cu siguranţă îşi va vinde 

scump pielea. Asta ne este 

meseria, trebuie să ne-o fa-

cem cât mai bine”, a mai adă-

ugat antrenorul.

Claudiu Petrila, 
în mare formă

Jucătorul U-21 al campioa-

nei României este în mare for-

mă după sezonul petrecut la 

Sepsi Sf. Gheorghe.

„Mă simt foarte bine aici, 

mă bucur că am revenit cu 

două goluri. Important este 

că am câştigat, asta ne dă mo-

ral pentru viitor. M-am simţit 

aici foarte bine şi înainte să 

plec, colegii m-au primit foar-

te bine înapoi, acum trebuie 

să continuăm. Ne bucurăm că 

fanii sunt lângă noi prin toa-

te ţările, asta ne dă putere şi 

moral. Ne vom pregăti foarte 

bine ca pe data de 6 iulie să 

fi m 100%, pentru meciul de 

Champions League”, a decla-

rat tânărul mijlocaş.

CFR Cluj, victorie uşoară în primul meci! 
Petrila, sclipitor la revenire.
CFR Cluj a obţinut o victorie cu 4-0 în faţa celor de la FC Wels, 
într-un meci jucat în cantonamentul din Austria.

CFR Cluj a început cantonamentul din Austria cu o victorie la scor

Echipa folosită în prima 
repriză: Bălgrădean – 
Susic, Ciobotariu, Cestor, 
Latovlevici – Sigurjonsson, 
Itu, Fica – Deac, Debeljuh, 
Rondon

Echipa folosită în repriza 
secundă: G. Sandomierski 
– D. Rusu, O. Hoban, R. 
Bouhenna, M. Butean – A. 
Tahiri, R. Andronic, J. 
Rodriguez – C. Petrila, B. 
Omrani, M. Gîdea

CFR Cluj a folosit 
două formule de joc 
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