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Vor crește pensiile în 2021? Anunțul făcut de Ministrul Muncii.
Ministrul Muncii a vorbit 

despre majorarea pensiilor în 
anul 2021. În septembrie, 
anul acesta, pensiile s-au mă-
rit cu 14%.

Violeta Alexandru a vorbit 
despre mărirea pensiilor în 
2021 la un post de televiziu-
ne. Potrivit ministrului Mun-
cii, orice promisiune de a 
creşte pensiile peste ce poa-
te susţine bugetul public es-
te iresponsabilă.

„Pensiile trebuie să crească 
astfel încât să acopere rata in-
fl aţiei. Ne preocupă deci un 

calendar al creşterii şi pentru 
anii viitori, dar această sursă 
trebuie să fi e susţinută de re-
sursele bugetare.

Orice promisiune de a creşte 
pensiile peste ce poate susţine 
bugetul public este iresponsabi-
lă. Nu pot confi rma majorarea 
cu 10% a pensiilor de la 1 ianu-
arie, următoarea evaluarea va 
avea loc la fi nalul anului, când 
vom face următoarea rectifi ca-
re şi vom şti cum se va prezen-
ta bugetul de anul viitor.

Guvernul este responsabil 
să se gândească la creşteri-

le din anul viitor, dar este 
inadmisibil să promiţi ceea 
ce nu poţi da la pensii.Nu 
este vorba că nu vrem să 
creştem pensiile. Ce partid 
nu ar vrea? Dar trebuie să 
înţelegem că se vând multe 
promisiuni.”, a declarat Vi-
oleta Alexandru

Guvernul a mărit pensiile 
cu 14% începând cu data de 1 
septembrie 2020. Asta înseam-
nă că la o pensie medie de 
1.340 de lei, cât este la nivel 
naţional, au fost adăugaţi 188 
de lei în plus.

Ministrul Municii a declarat 
că nu poate promite majorarea 
pensiilor de la 1 ianuarie 2021, 
deoarece trebuie recalculat bu-
getul pe anul viitor la sfârşit 
de decembrie 2020.

„PSD nu şi-a ţinut promisi-
unile şi nu a majorat pensiile 
cu 40% nici când puteau să fa-
că asta. Am să lupt până la ul-
timul dosar de pensie întârzi-
at. Angajaţii de la casele de 
pensii nu înţeleg că se mint pe 
ei înşişi şi bineînţeles pe pen-
sionari. Unora nu le pasă”, a 
acuzat Violeta Alexandru.

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Anul XXIII, nr. 178 (5842) ¤ 18 – 20 SEPTEMBRIE 2020 ¤ 12 pagini ¤ 1,50 lei

Clujul, Capitală Europeană 
a Accesibilității?

Cazuri de COVID-19 
la Filarmonica din Cluj

Au fost montate suporturi 
de biciclete pe autobuze

Clujul se pregăteşte pentru competiția 
ce recunoaște abilitatea și eforturile 
orașelor din Uniunea Europeană. Pagina 3

Filarmonica din Cluj a anulat deschiderea 
stagiunii deoarece doi angajaţi 
sunt confirmaţi cu noul coronavirus.  Pagina 4

Primăria din Cluj-Napoca a implementat 
un proiect prin care autobuzele 
vor avea suporturi pentru biciclete. Pagina 6
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Drumeție de toamnă – Cheile Turzii

Focar de COVID-19 la un cămin de vârstnici din Gilău
45 de persoane au fost depistate pozitiv într-o singură localitate. Pagina 4

Zona este complexă şi înconjurată de multă verdeaţă, iar traseele pe care le puteţi face nu sunt dificile. 
Sunt perfecte pentru o escapadă de sfârşit de săptămână, când tot ce vrei este puţină linişte.  Pagina 6

monitorul weekendde

Situația epidemiei de coronavirus

108.690 de persoane infectate la nivel național

2.160.669 de teste prelucrate

460 pacienți la Terapie Intensivă

2697 cazuri confi rmate la Cluj

43.244 vindecați

4.312  decese
*până la închiderea ediției

Cheile Turzii, o destinație spectaculoasă în apropiere de Cluj
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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

90/200C
Variabil

90/220C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

10°/22° Variabil

9°/21° Variabil

10°/21° Variabil

9°/21° Variabil

13°/23° Înnorat

9°/22° Înnorat

12°/23° Înnorat

9°/23° Înnorat
9°/18° Variabil

8°/16° Variabil

8°/17° Înnorat

10°/17° Variabil

10°/20° Înnorat

11°/15° Înnorat

9°/19° Înnorat

11°/19° Înnorat
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 septembrie

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

1851: A apărut prima 
ediție a ziarului american 
The New York Times sub 
titlul „The New York Daily 
Times”.

19 septembrie

1941: Al Doilea Război 
Mondial: În timpul războ-
iului împotriva Uniunii 
Sovietice, trupele germane 
cuceresc capitala ucrainea-
nă Kiev.

1946: Festivalul de Film de 
la Cannes se reia după o în-
trerupere de șapte ani în 

timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial.

1995: The Washington Post 
și The New York Times au pu-
blicat pentru prima oară 
Manifestul teroristului Ted 
Kaczynski.

20 septembrie

1347: Prima atestare documen-
tară al orașului Baia Mare, prin-
tr-un act emis de cancelaria re-
gelui Ludovic I al Ungariei.

1702: A fost inaugurat 
Palatul de la Mogoșoaia, așa 
cum stă scris pe pisania din 
foișorul de pe latura de răsă-
rit a palatului.

1913: A avut loc primul meci 
ofi cial de rugbi din România.

120/190C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

15°/21° Înnorat

16°/20° Variabil

14°/19° Variabil

16°/20° Înnorat
14°/18° Variabil

8°/12° Variabil

10°/15° Variabil

10°/16° Variabil
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Dealer de droguri prins 
în Cluj-Napoca

Un dealer a fost prins de jandarmi în zo-
na Mihai Viteazul cu 10 g de canabis și 
5.500 de euro. Un echipaj de intervenţie 
din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile 
din Cluj-Napoca, a depistat pe data de 
15.09.2020, în zona Piaţa Mihai Viteazul 

o persoană ce manifesta un comporta-
ment suspect.
În urma controlului corporal sumar efec-
tuat de către jandarmi, s-a găsit asupra 
sa o cantitate de peste 10 g de substanţe 
vegetale de culoare brun vărzui, declarate 
ca fiind canabis, împreună cu suma de 
5.500€. A fost anunţat procurorul DIICOT 
de serviciu, fiind dispusă ridicarea sumei 
de bani și a cantităţii de substanţe, înche-
ierea actului de sesizare și înaintarea 
acestora spre B.C.C.O.

O maşină a luat foc 
la ieşire din Floreşti
Un BMW a luat foc la ieșire din Florești. 
Clujenii au dat dovadă de spirit civic și au 
intervenit pentru a stinge focul. O mașină a 

luat foc la ieșire din comuna Florești către 
Gilău, joi dimineaţă. Imediat ISU Cluj s-a 
deplasat la faţa locului cu echipaje ale 
Pompierilor. Oamenii care se afl au în acel 
moment pe acel drum au oprit pe margi-
nea drumului și au intervenit cu extinctoa-
rele. De asemenea, șoferul unei betoniere 
a sărit în ajutor, reușind să stingă o mare 
parte din fl ăcări folosind furtunul utilajului.

Pe scurt

Măsura adoptată de către 

autorităţile de la Varşovia 

este valabilă până la data 

de 29 septembrie, iar 

această decizie a fost 

luată în contextul adoptă-

rii de către autorităţile 

polone de noi condiţii 

pentru operarea zboruri-

lor către şi dinspre alte 

ţări în contextul pandemi-

ei de COVID-19, conform 

unui comunicat al MAE.

Asftel, compania aeriană 

LOT Polish Airlines poate să 

îşi reia zborurile de la Cluj-Na-

poca, blocate încă din primă-

vară. Mai multe detalii vor fi  

publicate de Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj.

Zboruri spre Varşovia, 
în curând 
de pe Aeroportul Cluj

„Încă aşteptăm să afl ăm 

exact de la LOT toate infor-

maţiile. Din Cluj, singura des-

tinaţie este Varşovia”, a de-

clarat David Ciceo, directorul 

Aeroportului Cluj.

Românii pot intra 
în Polonia fără restricţii

Totodată, MAE precizea-

ză că persoanele care că-

lătoresc în Polonia dintr-un 

stat membru UE, precum 

şi din Regatul Norvegiei, 

Confederaţia Elveţiană, Re-

publica Islanda şi Princi-

patul Liechtenstein pot in-

tra în continuare în acest 

stat fără restricţii sau mă-

suri speciale precum ca-

rantină obligatorie sau au-

toizolare. La punctele de 

frontieră terestră Schen-

gen (cu Republica Federa-

lă Germania, Republica Ce-

hă, Republica Slovacă şi 

Republica Lituania) sunt 

efectuate numai verificări 

aleatorii ale documentelor 

de călătorie.

De ce a fost România 
trecută pe lista neagră?

Ţara noastră a fost in-

clusă de autorităţile polo-

neze pe lista statelor cu 

risc epidemiologic crescut, 

iar cursele aeriene către 

sau dinspre ţara noastră au 

fost suspendate temporar 

din cauza evoluţiei îngri-

jorătoare a pandemiei.

Potrivit MAE, măsura 

suspendării curselor ae-

riene viza toate cele pes-

te 40 de state incluse pe 

lista ţărilor cu risc epide-

miologic crescut şi a fost 

valabilă până la data de 

15 septembrie, fiind ree-

valuată în funcţie de evo-

luţiile epidemiologice.

Se reiau cursele către 
şi dinspre Varşovia
Autorităţile poloneze au decis că, începând de miercuri, vor putea fi reluate 
cursele aeriene regulate de călători pe ruta România – Polonia

Liber pentru zborurile către şi dinspre Polonia
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Trotinetele electrice 

sunt folosite de câteva 

sute de clujeni în fieca-

re zi, însă nu toţi ştiu 

cum trebuie să se com-

porte cu adevărat 

cu acest tip de vehicul. 

Trotinetele electrice au lo-

curi speciale în care pot fi  lă-

sat, dar cu astea clujenii igno-

ră sfaturile şi le parchează în 

mijlocul străzii, pe trotuar sau 

mai nou prin copaci.

Emil Boc dă vina pe numă-

rul mare de trotinete apărute 

în ultima perioadă în Cluj-Na-

poca şi nu pe lipsa de respon-

sabilitate a unor cetăţeni:

„Această mobilitate alterna-

tivă de transport nu trebuie igno-

rată şi eu, personal, o susţin, 

dar sunt pentru reglementarea 

clară şi fără echivoc. Aceste fi r-

me au făcut câteva gesturi in-

corecte faţă de administraţiile 

locale, pur şi simplu au năvălit, 

fără să aibă aprobare propriu-zi-

să. Nu e nimic, toate la timpul 

lor. Acum, acestea plătesc o ta-

xă de ocupare a domeniului pu-

blic, potrivit legii, şi suntem pri-

ma municipalitate din România 

care a pus în dezbatere publică 

un regulament de funcţionare”, 

a declarat Emil Boc, la RFI.

Trotinetele electrice, 
bătaia de joc a clujenilor
Trotinetele au apărut în această vară în Cluj în număr mare, aduse de firme renumite

Emil Boc dă vina pe numărul mare de trotinete apărute în ultima perioadă în Cluj-Napoca

Maşină prinsă sub barieră, pe Tăietura Turcului
Haosul s-a instaurat pe străzile Clujului odată 
cu revenirea elevilor la școală și cu întoarce-
rea din concedii a clujenilor. Un șofer „aven-
turier” a rămas blocat sub bariera căii ferate.

Pasajul peste calea ferată pe Tăietura 
Turcului va fi  în cele din urmă construit din 
fonduri europene. Emil Boc a anunţat că s-a 

semnat primul acord pentru realizarea pro-
iectului de „electrifi care și reabilitare a căii 
ferate dintre Cluj-Napoca și Episcopia 
Bihorului". Edilul a anunţat că în acest pro-
iect este inclus și mult așteptatul pasaj de pe 
Tăietura Turcului, iar lucrările vor fi  realizate 
100% din fonduri europene.

FOTOGRAFIA ZILEI

După succesul din competi-

ţia pentru Capitala 

Europeană a Inovării, în 

care Cluj-Napoca se numără 

printre fi nalişti, primarul 

Emil Boc a pus deja ochii pe 

un nou titlu: Capitala 

Europeană a Accesibilităţii.

Clujul se pregăteşte pentru 

intrarea în competiţia „Access 

City Award”, un titlu ce recu-

noaşte şi premiază dorinţa, 

abilitatea şi eforturile oraşelor 

din Uniunea Europeană de a 

deveni accesibile pentru per-

soanele cu dizabilităţi.

„Următorul proiect de am-

ploare pe care îl pregătim, tot în 

această manieră de capitală es-

te pregătirea Clujului să candi-

deze pentru titlul de Capitală Eu-

ropeană a Accesibilităţii, adică 

de a asigura facilităţi pentru per-

soanele cu dizabilităţi la cel mai 

înalt standard european. Suntem 

pe drumul corect, am făcut mul-

te lucruri în această privinţă şi 

ne pregătim ca în anii următori 

să ne depunem candidatura pen-

tru o asemenea opţiune. Este for-

ma supremă de respect faţă de 

cetăţenii oraşului pe care îl re-

prezint”, a declarat Emil Boc, 

într-o intervenţie la RFI.

Competiţia vizează oraşele 

din Uniunea Europeană cu pes-

te 50.000 de locuitori, care pot 

creşte calitatea vieţii locuitori-

lor prin garantarea accesului 

la resursele oraşului tuturor 

cetăţenilor, indiferent de vâr-

stă, mobilitate sau abilitate. În 

această competiţie, vor primi 

premii constând în bani doar 

primele trei clasate.

Clujul „se bate” 
pentru titlul de Capitala 
Europeană a Inovării

Alături de Valencia, Viena 

şi alte trei oraşe europene, 

Cluj-Napoca este printre cei 

şase fi nalişti ai competiţiei 

pentru titlul de Capitală Eu-

ropeană a Inovării 2020.

Un juriu, format din experţi 

independenţi, a selectat cei şa-

se fi nalişti după interviuri deta-

liate cu reprezentanţii unui nu-

măr de 12 oraşe afl ate pe o lis-

tă scurtă. Cele şase oraşe fi na-

liste ale ediţiei din acest an sunt: 

Viena (Austria), Leuvan (Bel-

gia), Valencia (Spania), Espoo 

(Finlanda), Helsingborg (Sue-

dia) şi Cluj-Napoca (România).

„Clujul a ajuns în fi nala 

pentru Capitala Europeană a 

Inovării, o situaţie fără prece-

dent în România şi chiar în es-

tul Europei, suntem primul 

oraş din fosta Europă de Est, 

comunistă, care ajunge în a-

ceastă fi nală, după ce am în-

trecut zeci de alte oraşe din U-

niunea Europeană şi acum sun-

tem la masă cu Valencia, cu 

Viena şi cu alte oraşe impor-

tante din Uniunea Europeană. 

Deja, intrând în galeria celor 

şase, ne-am asigurat un pre-

miu de 100.000 de euro şi 

ne-am îndeplinit obiectivul la 

prima participare la această 

competiţie. Este un lucru care 

subliniază dimensiunea de ino-

vare a Clujului, de ecosistem 

în care se lucrează, a talente-

lor şi a resurselor extraordina-

re pe care acest oraş le are. 

Peste tot unde mergi, în cafe-

nele, în locuri publice, în clă-

diri de birouri, vezi oameni 

din profesii diferite, lucrând 

împreună, creând, inovând”, 

a mai spus edilul.

Clujul se vrea Capitală Europeană 
a Accesibilităţii. Ce înseamnă asta?

Şoferii clujeni ar putea 

plăti mai puţin pentru 

recuperarea maşinilor. 

Legea prevede introduce-

rea unor tarife maxime la 

nivel naţional pentru ridi-

carea maşinilor parcate 

neregulamentar.

Maşinile mici nu vor de-

păşi suma de 100 de lei pen-

tru ridicare, 3 lei/kilometru 

pentru transport şi 2,5 lei 

pentru fiecare oră de depo-

zitare, potrivit iniţiatorilor 

proiectului de lege.

În prezent, taxele nu au 

o limită maximă şi sunt 

stabilite de fiecare admi-

nistraţie locală.

Un proiect de lege preve-

de introducerea unor tarife 

maxime la nivel naţional pen-

tru ridicarea maşinilor parca-

te neregulamentar.

În momentul de faţă şo-

ferii clujeni sancţionaţi pen-

tru parcarea neregulamen-

tară trebuie să scoată din 

buzunar peste 500 de lei 

pentru a-şi recupera maşi-

nile. 294 de lei este taxa 

de ridicare cu tot cu TVA, 

202 de lei este taxa de trans-

port, iar taxa de depozita-

re este de 51 de lei pentru 

24 de ore, potrivit RADP 

Cluj. De asemenea, şoferii 

neglijenţi trebuie să achi-

te şi amenda pentru opri-

re sau staţionare neregula-

mentară, care poate ajun-

ge la 725 de lei, echivalen-

tul a 5 puncte amendă, ce-

ea ce înseamnă un total de 

peste 1.200 de lei.

Cât îi costă pe șoferii clujeni 
să-și recupereze mașinile ridicate

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Regulile sunt foarte clare şi precise, 
unde pot fi  amplasate de către 
operator aceste trotinete, unde pot fi  
lăsate de către cei care le utilizează, 
deci nu pe trotuare care au lăţime 
mai mică de doi metri, nu în staţiile 
de transport în comun, nu pe trecerile 
de pietoni, nu în zonele aglomerate şi 
aşa mai departe, lucruri enunţate în 

regulament. Dacă trotinetele sunt 
amplasate sau sunt lăsate în alte 
locaţii decât cele menţionate, sunt 
ridicate de municipalitate şi se 
plăteşte amendă de către operator, la 
fel cum se plăteşte pentru ridicare 
maşinii, când o laşi într-un loc 
nepermis. Nu trebuie eliminat acest 
mijloc de transport.“
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Filarmonica din 

Cluj-Napoca a anulat des-

chiderea stagiunii deoarece 

doi angajaţi au fost confi r-

maţi cu noul coronavirus.

Pentru deschiderea stagiunii 

2020/2021, la Filarmonică tre-

buia să aibă loc un spectacol, 

vineri, 18 septembrie, la ora 19. 

Evenimentul a fost anulat, ris-

cul infectării fi ind unul mai ri-

dicat din cauza infectării cu CO-

VID-19 a celor doi angajaţi.

Angajaţii au fost internaţi la 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioa-

se din Cluj, iar la instituţia cul-

turală s-au desfăşurat acţiuni pen-

tru dezinfectarea încăperilor.

„Din păcate, trebuie să 

vă anunţăm că deschidem 

stagiunea 2020/2021 cu o 

închidere. Sau, altfel, spus, 

că închidem Concertul de 

Deschidere a Stagiunii 

2020/2021. Din orice sens 

vreţi să citiţi informaţia, re-

zultatul este acelaşi.

Şi, oricât de anormal ar 

părea, în circumstanţele pre-

zentului acest gest ţine de 

normalitate. Vă informăm că 

doi dintre angajaţii din admi-

nistraţia Filarmonicii de Stat 

„Transilvania” au fost dia-

gnosticaţi cu COVID-19. Ei se 

afl ă de azi în izolare, la Spi-

talul Clinic de Boli Infecţioa-

se din Cluj-Napoca. Institu-

ţia noastră a luat toate mă-

surile necesare pentru izola-

rea persoanelor care au in-

trat în contact cu aceştia şi, 

de asemenea, pentru dezin-

fectarea spaţiului de lucru.

Sala de concerte se închide 

iar, pe perioadă nedetermina-

tă, până când vom considera 

că reunirea publicului în sala 

de concerte devine mai sigu-

ră”, s-a anunţat pe pagina de 

Facebook a instituţiei.

Sala pentru spectacole ră-

mâne aşadar închisă. Repre-

zentanţii instituţiei o să revi-

nă în curând cu informaţii des-

pre evenimentele următoare.

Doi angajaţi 
de la Filarmonica din Cluj, 
infectați cu COVID-19

Un nou focar de Covid-19 

a fost depistat astăzi în 

judeţul Cluj, fi ind infecta-

te 45 de persoane.

Un nou focar de Covid-19 

a fost depistat astăzi la Gilău, 

acolo unde 45 de persoane au 

fost depistate pozitiv la un 

centru de vârstnici.

„Avem un nou focar activ 

la un centru de vârstnici din 

Gilău, deţinut de acelaşi pro-

prietar ca şi cel din Dezmir. 

Sunt 45 de pozitivi, dintre ca-

re 37 rezidenţi (cu vârste între 

65-91 ani) şi 8 angajaţi. Aceş-

tia vor fi  transportaţi la spita-

lele Covid pt evaluarea medi-

cala şi stabilirea parcursului te-

rapeutic. În cauză a fost des-

chis un dosar penal pentru ză-

dărnicirea combaterii bolilor, 

infracţiune prevăzută de art. 

352 NCP.”, a transmis Mircea 

Abrudean, prefectul Clujului.

Miercuri, în Dezmir, comuna 

Apahida, s-a descoperit un focar 

de infecţie Covid-19 la centrul 

de bătrâni „Casa Hermina”, un-

de, din totalul de 54 de persoa-

ne testate, 48 au fost testate po-

zitiv. Aceşti oameni au vârste cu-

prinse între 68 şi 92 de ani.

Focar de COVID-19 la un 
cămin de vârstnici din Gilău
45 de persoane au fost depistate pozitiv într-o singură localitate

93 de persoane au fost depistate pozitiv la două centre de vârstinici deținute de un singur proprietar

Proprietarul centrelor de bătrâni „Casa 
Hermina” din Gilău și Dezmir riscă până la 2 
ani de închisoare pentru zădărnicirea comba-
terii bolilor.

În ultimele 24 de ore au fost depistate două 
focare de Covid-19 la centrele de vârstnici 
„Casa Hermina” din localităţile clujene 
Dezmir și Gilău. DSP Cluj a identifi cat 93 de 
cazuri de infectare la cele două locaţii, 85 fi -
ind vârstnici rezidenţi, în timp ce 8 persoane 
sunt angaţi.

Conform Art.352, proprietarul centrelor ris-
că între 6 luni și 2 ani de închisoare pentru 
zădărnicirea combaterii bolilor: 
„Nerespectarea măsurilor privitoare la pre-
venirea sau combaterea bolilor infectocon-
tagioase, dacă a avut ca urmare răspândi-
rea unei asemenea boli, se pedepsește cu 
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu 
amendă”, se arată în Art. 352, alin.1.

IPJ Cluj a început o anchetă în acest caz pen-
tru a afl a cum a fost posibil ca 93 de persoa-
ne să fi e infectate în mai puţin de 24 de ore.

Proprietarul centrelor de bătrâni în care s-au găsit 
93 de cazuri de COVID-19 riscă 2 ani de închisoare
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Banca Transilvania 

a început să acorde credi-

te prin programul Noua 

Casă. De asemenea, BT 

a lansat pentru clienţi un 

ghid online despre paşii 

necesari achiziţionării 

unei locuinţe, Hai acasă. 

La tine, în sprijinul unor 

alegeri responsabile.

Noua Casă înlocuieşte 

Prima Casă şi, prin noută-

ţile cu care vine, programul 

are adresabilitate mult mai 

largă. Principala noutate es-

te posibilitatea achiziţionă-

rii unei locuinţe de o valoa-

re mai mare, care satisfice 

nevoia de spaţiu şi oferă 

clienţilor un confort sporit, 

tendinţe remarcate şi de BT 

în rândul preferinţelor şi 

cerinţelor clienţilor, mai ales 

în acest an.

De asemenea, suma maxi-

mă care poate fi  împrumuta-

tă a crescut la 119.000 de eu-

ro. Referitor la avansul minim 

necesar, acesta este între 5 şi 

15%, diferenţiat în funcţie de 

tipul locuinţei.

Casă nouă prin Noua Casă:
- Pot fi achiziţionate lo-

cuinţe vechi şi noi dacă va-

loarea de achiziţie nu depă-

şeste 70.000 de euro (echi-

valent în lei): valoarea ma-

ximă a finanţării trebuie să 

fie de 66.500 euro (echiva-

lent în lei), iar avansul mi-

nim necesar este 5%;

- Pot fi achiziţionate lo-

cuinţe noi dacă valoarea de 

achiziţie este egală sau mai 

mare de 70.001 euro (echi-

valent în lei): valoarea ma-

ximă de finanţare pentru a-

ceste imobile trebuie să fie 

de 119.000 de euro (echiva-

lent lei), iar avansul minim 

necesar este 15%;

Simulare credit:
- Credit Noua Casă de 

200.000 de lei, pe 360 de luni, 

cu dobândă 4,41% (IRCC+2%)

- DAE: 4,71%; Rata: 

1.002,70 lei

- Valoarea totală care tre-

buie plătită, care include co-

misionul de gestiune dato-

ra t  FNGCIMM, es te 

368.489,98 de lei.

În primele 8 luni ale a-

cestui an, peste 5.300 de 

persoane şi-au luat locuin-

ţă cu ajutorul programului 

anterior, Prima Casă, prin 

Banca Transilvania.

BT va acorda credite de 700 de milioane de lei prin programul Noua Casă

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Au demarat lucrările pen-

tru o nouă cale de rulare 

pe Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

O nouă cale de rulare se con-

struieşte pe Aeroportul Interna-

ţional Cluj. Potrivit directorului 

Aeroportului Cluj, David Ciceo, 

principalul avantaj pe care că-

lătorii îl vor resimţi după fi na-

lizarea lucrărilor este elimina-

rea întârzierilor provocate de re-

stricţiile impuse pe actuala ca-

le de rulare, dată în folosinţă în 

urmă cu mai bine de jumătate 

de secol în urmă.

„Au început lucrările la ca-

lea de rulare, este o cale de ru-

lare total nouă, paralelă cu pis-

ta. Pentru a realiza această lu-

crare din calea de rulare veche, 

fosta pistă de decolare-ateriza-

re, se demolează aproximativ 

700 de metri şi de asemenea va 

fi  o bretea de legătură între plat-

forma de lângă terminal şi no-

ua pistă. Ceea ce vedeţi este pri-

ma etapă, breteaua „India”, ca-

re va face legătura între pistă şi 

calea de rulare. Întreaga lucra-

re are termen de realizare 9 luni, 

dar bineînţeles, în cazul în ca-

re sunt condiţii nepotrivite în a-

ceastă iarnă, perioada se va ex-

tinde. Este o lucrare de 73 mi-

lioane de lei, din care 28 de mi-

lioane vom avea fonduri neram-

bursabile, fonduri europene.

Este o lucrare foarte impor-

tantă – până acum, calea de ru-

lare era fosta pistă, care a fost 

construită în 1968, foarte deteri-

orată, făceam eforturi pentru 

menţinerea ei în exploatare. De 

asemenea, din cauza uzurii şi 

degradării, la anumite ore de 

vârf, erau restricţii şi anul trecut 

au fost întârzieri din această ca-

uză. Noua pistă asigură condiţi-

ile fără restricţii, nu vom mai 

avea costuri pentru întreţinere şi 

va asigura condiţii corespunză-

toare pentru revenirea trafi cului 

la normal”, a declarat Ciceo.

50% din valoarea cheltuieli-

lor eligibile ale proiectului este 

fi nanţată din fonduri europene, 

iar restul de 50%, din bugetul 

Aeroportului Internaţional Cluj.

Constructor: „Societatea 
Napoca îşi va respecta 
datele contractuale”

Dan Canta, directorul gene-

ral al SC Napoca SA, fi rma ca-

re construieşte noua cale de ru-

lare, i-a promis directorului ae-

roportului că vor fi  respectate 

termenele prevăzute în contract. 

Societatea Napoca a mai deru-

lat şi alte lucrări pe Aeroportul 

Internaţional Cluj, printre care 

şi pista de aterizare şi decoalre 

şi lucrări de reparaţie şi întreţi-

nere la actuala cale de rulare.

„Este un moment foarte im-

portant pentru Aeroportul Cluj 

şi pentru judeţul Cluj. Este poar-

ta de intrare în partea de vest a 

României şi faptul că Aeropor-

tul Cluj a reuşit să atragă fon-

duri europene pentru realizarea 

acestei investiţii absolut nece-

sară în rularea cât mai în sigu-

ranţă a aeronavelor este un lu-

cru extraordinar. Întotdeauna, 

când îţi faci lucrările pe fonduri 

europene este foarte bine.

Din punct de vedere al Socie-

tăţii Napoca, noi suntem acasă. 

Am executat pista, am executat 

platforme de garare şi acum exe-

cutăm ce am reparat de câteva 

ori, pentru că altfel nu se putea 

rula pe aceste căi de rulare, fos-

ta pistă de aterizare-decolare. 

Ştim ce avem de făcut, ştim cum 

trebuie făcut şi vă asigur, dom-

nule director, că Societatea Na-

poca îşi va respecta datele con-

tractuale semnate cu dumnea-

voastră”, a declarat Canta.

Lucrare în două etape

Lucrările la noua cale de rul-

re se vor desfăşura în două eta-

pe, termenul de execuţie pen-

tru prima etapă fi ind de 5 luni, 

iar în etapa a doua, lucările vor 

fi  fi nalizate în 4 luni.

„În urma efectuării lucrări-

lor, se va construi această cale 

de rulare paralelă cu pista, „Ho-

tel” şi „India”, care va lega ca-

lea de rulare cu pista şi cu plat-

forma numărul 1. Pentru reali-

zarea acestui proiect, contrac-

tul de proiectare şi execuţie a 

prevăzut, pentru perioada de 

proiectare, trei luni, iar pentru 

perioada de execuţie, nouă luni.

În execuţie, s-a stabilit eta-

pizarea efectuării acestei lu-

crări: în etapa I, se va executa 

calea de rulare „India”, care 

leagă calea de rulare paralelă 

cu pista cu platforma, având o 

lungime de aproximativ 380 de 

metri şi un tronson din calea 

de rulare paralelă cu pista, de 

aproximativ 400 de metri. În 

etapa a doua, se va construi 

cel de-al doilea tronson al căii 

de rulare paralelă cu pista, în 

lungime de aproximativ 1.100 

de metri şi un racord care lea-

gă calea de rulare paralelă cu 

pista de actuala cale de rulare, 

în lungime de 80 de metri”, a 

explicat Ana Maria Creţu, şef 

birou de investiţii din cadrul 

Aeroportul Internaţional Cluj.

Aceasta a mai arătat că 

structura rutieră este rigidă, 

din beton, lăţimea căilor de 

rulare fi ind de 23 de metri, cu 

acostamente de o parte şi de 

alta de câte 7,5 metri fi ecare. 

Avantajele realizării acestui 

obectiv de investiţii sunt asi-

gurarea condiţiilor pentru ope-

rarea aeronavelor, creşterea 

performanţelor operaţionale şi 

consolidarea poziţiei Aeropor-

tului Cluj ca cel mai important 

aeroport regional din ţară.

Lucrarea 
va fi   monitorizată de 
Ministerul Transporturilor

Cirpian Ţăranu, şeful Di-

recţiei de Monitorizare din 

cadrul Ministerului Trans-

porturilor, a declarat că vor 

fi trimise lunar controale pe 

şantier pentru monitoriza-

rea lucrărilor.

„Suntem foarte foarte bu-

curoşi că am reuşit să putem 

fi nanţa acest proiect şi cele-

lalte două, urmând ca până 

la sfârşitul anului, prin efor-

turile aeroportului, să mai 

depunem încă două cereri 

de fi nanţare, pe care să le 

monitorizăm, pentru a nu 

avea cheltuieli neeligibile sau 

chiar să se piardă fi nanţa-

rea. Noi vom veni lunar pe 

şantier, urmărim lucrările, 

mai ales că de luna trecută 

au început lucrările, sperând 

ca constructorul să se înca-

dreze în grafi cul de lucrări. 

Aşteptăm cu drag cereri 

de rambursare, pe care să 

le rambursăm la comisie, să 

întregim bugetul de stat”, a 

declarat Ţăranu.

Au început lucrările la noua cale de rulare 
pe Aeroportul Cluj! Când va fi dată în folosință?
Principalul avantaj este eliminarea întârzierilor provocate de pandemie

O nouă cale de rulare se construieşte pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj
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Primăria din Cluj a imple-

mentat un proiect-pilot 

prin care autobuzele vor 

avea suporturi pentru 

biciclete.

Mulţi clujeni s-au plâns 

de-alungul anilor de lipsa unui 

asemenea sistem. Bicicliştii 

au propus Primăriei de mul-

te ori să se realizeze un su-

port de biciclete la autobuze, 

iar într-un fi nal, dorinţele le-au 

fost ascultate.

Emil Boc a postat pe pagi-

na sa de Facebook anunţul că 

s-a implementat proiectul pi-

lot: Autobuze cu suport pen-

tru biciclete.

Suporturile de biciclete 

sunt utilizate, în primă fa-

ză, pentru câteva linii de 

autobuz care au de urcat că-

tre cartierul Zorilor sau Ca-

lea Turzii, anume liniile 43, 

43B şi 35, traseu mai dificil 

pentru biciclişti.

„Să te deplasezi cu bicicle-

ta este de acum mai uşor. Ve-

dem cum funcţionează pe li-

niile 43 (Grigorescu -Zorilor) 

, 43B ( Grigorescu – Calea Tur-

zii), 35 ( Piaţa Gării – Zorilor), 

iar apoi vom extinde acest nou 

serviciu daca este considerat 

util”, a anunţat Emil Boc.

Bicicliştii clujeni 
şi-au dorit de mult timp 
un asemenea proiect

În 2019, pe pagina Emil 

Boc, un biciclist clujean a 

scris o postare în care îi so-

licita primarului „autobuze 

cu portbagaj pentru bicicle-

te” ca la Braşov, pentru car-

tierele de pe dealuri.

„Bună ziua. Într-o posta-

re anterioară vorbeaţi des-

pre CTP şi cardurile pe care 

le introduc. Am fost zilele 

astea la Braşov si am văzut 

autobuze cu portbagaj pen-

tru biciclete. Deci se poate 

şi în România. Oare în 

Cluj-Napoca când o să avem 

aşa ceva pentru cartierele 

de pe dealuri?”, a scris bi-

ciclistul clujean într-o pos-

tare din septembrie 2019.

Pe autobuzele din Cluj-Napoca au fost 
montate suporturi pentru biciclete

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.
07 99 55 77 99

Locaţia este una comple-

xă, şi înconjurată de 

multă verdeaţă, iar trasee-

le pe care le puteţi realiza 

nu sunt difi cile. Ba chiar 

sunt perfecte pentru o 

escapadă de sfărşit de săp-

tămână, când tot ce vrei e 

puţină linişte şi pace.

Cu toate că această des-

tinaţie este una foarte cu-

noscută pentru clujeni, nu 

cred că s-ar putea sătura de 

ea. Frumuseţea Cheilor Tur-

zii este dată de formaţiuni-

le stâncoase, intrările în peş-

teri, relieful calcaros, pere-

ţii abrupţi, turnurile şi vâr-

furile de piatră, dar şi văile 

din interiorul cheilor pe ca-

re le veţi întâlni pe trasee.

Aşadar, locul este unul po-

trivit pentru tine dacă vrei să 

te conectezi cu natura şi să îţi 

petreci timpul cu familia sau 

prietenii undeva departe de 

probleme, ascultând sunetul 

apei care curge, ciripitul pă-

sărilor şi savurând aerul proas-

păt pe care ţi-l oferă natura.

Dacă vrei să te bucuri 

din plin de priveliştile fer-

mecătoare pe care această 

destinaţie ţi-o poate oferi, 

atunci trebuie să te por-

neşti neapărat într-un tra-

seu circuit!

Traseul circuit pe fi rul 
Văii Hăşdate şi urcare
pe Versatul Stâng

Circuitul despre care ur-

mează să vă spun este mar-

cat cu Bandă Roşie şi Punc-

tul Roşu. Traseul, după cum 

am mai menţionat, este 

unul uşor. Există zone ame-

najate cu cabluri de oţel şi 

poduri peste apă, aşadar 

nu aveţi de ce să vă fie tea-

mă că va fi prea dificil.

Totuşi, veţi avea nevoie 

de multă apă şi energie, ur-

catul cheilor nu este nicio-

dată prea uşor! Astfel, să ne 

pornim la drum.

La intrarea în traseu es-

te amplasată şi o parcare 

publică gratuită. De la par-

care mergeţi 5 minute şi veţi 

ajunge la Cabana Cheile Tur-

zii, de acolo urmaţi marca-

jul Banda Roşie, pe firul apei 

văii Hăşdate. Aici zona e 

amenajată cu cabluri, iar 

plimbarea la pas îţi oferă 

timp suficient pentru a ad-

mira împrejurimile.

De la Valea Hăşdate ur-

măriţi marcajul până pe ver-

santul stâng al Cheilor Tur-

zii. Ajunşi acolo, veţi fi ui-

miţi de belvederea cu care 

o să vă întâlniţi.

În continuare, urcaţi pe 

versatul stâng al văii din 

partea dreaptă, faţă de cum 

sunteţi poziţionaţi în acest 

punct al traseului. Versatul 

drept este şi el impresio-

nant, fiind împădurit, dar 

pe cel stâng vă veţi întâlni 

cu mai multe locuri perfec-

te pentru făcut poze sau sa-

vurat peisaje!

Din apropiere veţi putea 

observa chiar şi locul de ple-

care, parcarea de la intrarea 

în circuit. Imaginea de vis pe 

care o formează relieful carstic 

şi priveliştea uimitoare în de-

părtare o să vă facă experien-

ţa şi mai plăcută!

În continuare, dacă tot ur-

caţi, o să ajungeţi la capătul 

traseului unde veţi observa o 

cruce. Acolo veţi fi  situaţi în 

inima Cheilor şi veţi putea fa-

ce un scurt popas. După acest 

lucru, vă puteţi întoarca ur-

mând marcajele punctului ro-

şu, prin pădure. Aici vă veţi 

bucura de puţină umbră, dar 

aveţi grijă la potecă pentru că 

este puţin abruptă.

Urmaţi traseul punctul 

roşu până la final şi vă veţi 

întoarce la Cabana Cheile 

Turzii, aproape de intrarea 

în traseu.

Durata traseului este 

una scurtă, de aproxima-

tiv 2-3 ore, dar este sufi-

cientă pentru o experien-

ţă plăcută de sfârşit de 

săptămână şi nu prea mult 

pentru a vă extenua.

Cheile Turzii, 
un traseu 
pentru weekend
Dacă îți place să te plimbi prin natură aproape de Cluj, 
Cheile Turzii sunt o destinație pe care nu vrei să o ratezi

Durata traseului este una scurtă, de aproximativ 2-3 ore, 
dar este sufi cientă pentru o experienţă plăcută de sfârşit de săptămână
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După aproape 7 ani de 

activitate, Peditel trece la 

nivelul următor și devine 

Hub medical integrat de 

telemedicină pediatrică.

După ce au ajutat peste 

270.000 de copii, cu o echipă 

medicală empatică, prefesio-

nistă, dedicată şi orientată spre 

siguranţa copiilor, după peste 

61.000 de ore de asistenţă me-

dicală non stop şi un serviciu 

comunitar gratuit care a adus 

linişte, sfaturi medicale utile 

şi suport familiilor din Româ-

nia şi diaspora, Peditel trece 

la nivelul următor şi devine 

Hub medical integrat de tele-

medicină pediatrică.

Sute de mii de părinţi 
apelează 
la serviciul Peditel

„Peditel 1791, singurul 

call-center medical pediatric 

gratuit din România, un servi-

ciu comunitar gratuit al Fun-

daţiei Părinţi din România, a 

pornit ca iniţiativă a clujenilor 

şi a devenit un model de bună 

practică pentru ceea ce mediul 

privat poate construi la nivel 

naţional, spre benefi ciul între-

gii comunităţi a părinţilor din 

România şi diaspora. În cei şap-

te ani de funcţionare continuă, 

sute de mii de părinţi au ape-

lat medicii Peditel şi le mulţu-

mim partenerilor noştri care fac 

posibilă continuitatea şi creşte-

rea proiectului.” a declarat Că-

tălin Chiş, preşedintele Funda-

ţiei Părinţi din România.

În urma premiului de 20.000 

de euro obţinut în fi nala acce-

leratorului Innovators for chil-

dren, implementat de Impact 

Hub Bucharest şi Foundation 

Botnar, începând din luna mar-

tie 2021, Peditel va integra o so-

luţie completă de telemedicină, 

prin care medicul Peditel va pu-

tea contacta prin: apel telefonic, 

apel video, chat, mesaje, va dis-

pune de dosar medical în care 

părinţii pot încărca documente 

medicale, într-un circuit securi-

zat, ca analize, CT şi RMN.

Video şi articole 
de educaţie medicală 
pentru părinţi

Pe lângă acestea, hub-ul 

va mai dispune şi de alte func-

ţionalităţi, precum: e-reţeta, 

carnetul virtual de vaccinare, 

precum şi video si articole de 

educaţie medicală ca: alăpta-

re, diversifi care, dezvoltarea 

neuro-motorie a copilului 0-5 

ani şi integrarea altor 8 spe-

cialităţi conexe pediatriei: ne-

onatologie, kinetoterapie, nu-

triţie, logopedie, psihoterapie.

Astfel, hub-ul pluridiscipli-

nar de telemedicină pediatri-

că PEDITEL va fi  o resursă 

completă de suport medical 

şi educaţie medicală integra-

tă cu scopul de a oferi ajutor 

necondiţionat părinţilor şi vi-

itorilor părinţi de graviditate 

până la 18 ani.

„Prin noua soluţie tehno-

logică de telemedicină inte-

grată dezvoltată de Peditel- 

peste 150.000 de copii din 

România şi Diaspora au ac-

ces la asistenţă medicală pe-

diatrică, non stop. Pentru că 

sănătatea copiilor este un 

drept. Dezvoltarea Peditel es-

te o muncă continuă, de pes-

te 11 ani, a unor oameni dor-

nici să schimbe în bine co-

munitatea în care trăiesc” a 

declarat Cristina Grigore, co-

ordonatorul Peditel.

În urma unui sondaj reali-

zat de cercetătorii UBB Cluj-Na-

poca, pe un eşantion de 1052 

de persoane, 94,4% dintre res-

pondenţi au afi rmat că le pla-

ce să folosească serviciul Pe-

ditel. Totodată, 96,7% dintre 

participanţii la sondaj susţin 

că folosirea Peditel le uşurea-

ză accesul la asistenţa medi-

cală pediatrică, iar 78,3% spun 

că „sănătatea copilului meu 

este mai bună decât era îna-

inte să sun la Peditel.”

Peditel devine hub medical integrat 
de telemedicină pediatrică
Cristina Grigore, coordonatorul Peditel, spune că sănătatea copiilor este un drept

În urma premiului de 20.000 de euro, începând din luna martie 2021, Peditel va integra o soluţie completă de telemedicină

Peditel 1791 este un call center pediatric care oferă sfaturi medicale 
în regim, non–stop, gratuit, funcţionează naţional și internaţional, 
fi ind o iniţiativă comunitară a Fundaţiei de Părinţi din România.

Serviciul gratuit Peditel1791 este deservit de 15 medici specialiști/pri-
mari. Programul de lucru este structurat pe 3 ture și o gardă are 7/10 
ore. Serviciul funcţionează non stop, fi ind deservit de 1 medic/tură 
sau gardă. Serviciul dispune de 26 de protocoale medicale, 1 centrală 
telefonică tip VOIP și 1 soft medical.

Peditel 1791 se adresează oricărui părinte care dorește să obţină un sfat 
medical pentru afecţiuni fără risc vital pentru copilul său, NU pentru ur-
genţe care se vor adresa 112 și Unităţilor de Primiri Urgenţe.

Pentru a veni in sprijinul tuturor copiilor, Peditel se poate apela 
din toate reţelele fi xe și mobile, de oriunde din lume, la numărul 
fi x cu tarif normal +40377771111.

Peditel - consiliere medicală non-stop
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Marţi, 15 septembrie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului şi Mitropolitul 

Clujului a ofi ciat o slujbă 

de Te Deum, cu prilejul 

începerii noului an şcolar 

2020-2021. Slujba a fost 

săvârşită începând cu ora 

10:00, în faţa Catedralei 

Mitropolitane din 

Cluj-Napoca, cu respecta-

rea îndrumărilor biseri-

ceşti şi a regulilor impuse 

de autorităţi în perioada 

stării de alertă, ca urmare 

a măsurilor de prevenţie şi 

limitare a răspândirii 

coronavirusului.

Având în vedere situaţia 

pandemică în care debutează 

noul an şcolar, la slujbă au 

fost prezenţi reprezentanţi ai 

conducerii Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj, inspectorii 

şcolari, profesorii de religie, 

precum si celelalte cadre di-

dactice, a căror activitate di-

dactică le-a permis acest lu-

cru, fără participarea elevilor, 

excepţie au făcut doar elevii 

de la Seminarul Teologic Or-

todox din municipiu, care au 

participat împreună cu profe-

sorii lor, reprezentându-i pe 

toţi elevii clujeni.

După ce a rostit o rugăciune 

de binecuvântare pentru elevi 

şi profesori, Părintele Mitropo-

lit Andrei le-a dat celor prezenţi 

câteva îndemnuri şi le-a urat 

succes în noul an şcolar ce toc-

mai a început, chiar şi în aces-

te condiţii speciale de protecţie 

sanitară determinate de pande-

mia de coronavirus.

Referindu-se la elevi, ierar-

hul a amintit de spusele lui 

Comenius care, în cartea Di-

dactica Magna, subliniază ne-

ajunsurile pe care le au tine-

rii care nu învaţă.

„Noi credem că dumnea-

voastră sunteţi tineri care do-

riţi să acumulaţi, să învăţaţi, 

şi ne bucurăm de lucrul aces-

ta. Dar în Didactica Magna, 

Jan Amos Comenius, referin-

du-se la tinerii care nu vor să 

înveţe, zice aşa: «Ce este un 

tânăr bogat, fără de învăţătu-

ră? Un biet purceluş îngrăşat 

cu tărâţe. Şi ce este un tânăr 

sărac, fără învăţătură? Un biet 

măgăruş condamnat să ducă 

poveri. Şi ce este un tânăr fă-

ră învăţătură? Un biet papagal 

împodobit cu pene». Noi cre-

dem că toate aceste categorii 

nu se găsesc printre frăţiile 

voastre. Aşa că, acum, când 

anul şcolar începe, în condiţi-

ile acestea speciale, ne rugăm 

lui Dumnezeu să contenească 

pandemia şi vă urăm ca, de la 

profesorii dumneavoastră, sau 

chiar din mediul online, să 

acumulaţi foarte, foarte multe 

învăţături frumoase, iar pe 

când vom face bilanţul anului 

care a început, să fi ţi mult mai 

bogaţi în ceea ce priveşte via-

ţa spirituală şi viaţa intelectu-

ală. Vă dorim succes deplin tu-

turor, dascălilor şi elevilor”, a 

spus Înaltpreasfi nţia Sa.

Alături de ierarh au slujit: 

consilierul cultural al Arhiepi-

scopiei Clujului, preotul Cor-

nel Coprean, consilierul epar-

hial pe probleme de misiune 

şi protocol, arhidiaconul Cla-

udiu Grama, inspectorul de re-

ligie al judeţului Cluj, preotul 

prof. Marian Sidon, directorul 

Seminarului Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca, preotul lect. 

Liviu Vidican-Manci, şi duhov-

nicul Seminarului, arhiman-

dritul Samuel Cristea.

La slujba de Te Deum a 

fost prezent şi inspectorul şco-

lar general al judeţului Cluj, 

prof. Marinela Marc.

„În ciuda tuturor temerilor 

generate de contextul în care 

începem în acest an cursurile, 

a trecut prima zi de şcoală şi 

a fost bine. A fost bine pentru 

că am început şcoala ieri, în 

zi de mare sărbătoare, şi, cu 

siguranţă, pentru că preoţii 

noştri s-au rugat pentru noi, 

aşa cum am primit şi astăzi 

binecuvântarea arhierească 

pentru a începe cu bine acest 

an şcolar.”, a spus inspectorul 

general, prof. Marinela Marc.

Răspunsurile la strană au fost 

date de Corul Seminarului Teo-

logic Ortodox, dirijat de preotul 

profesor Petru Stanciu.

Slujba de Te Deum a deve-

nit deja o tradiţie în Arhiepi-

scopia Clujului, şi are ca scop 

binecuvântarea cadrelor didac-

tice şi a elevilor la început şi 

sfârşit de an şcolar.

Seminarul Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca a început anul 

şcolar 2020-2021 cu un efectiv 

de 917 elevi, la cele trei cicluri 

de învăţământ: primar, gimna-

zial şi liceal, în creştere faţă de 

anul trecut. Elevii sunt pregătiţi 

de cadre didactice bine educa-

te, competente şi dedicate.

Din toamna anului 2012 

până în prezent, instituţia de 

învăţământ teologic este con-

dusă de pr. lect. univ. dr. Li-

viu Vidican-Manci.

Şcoala funcţionează pe 

principiul subordonării ierar-

hice si al ascultării canonice 

faţă de Arhiepiscopia Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului, des-

făşurându-şi activitatea sub 

supravegherea Inspectoratu-

lui Şcolar Județean Cluj.

Noul an şcolar a început în condiţii speciale la Cluj-Napoca | Elevii si profesorii 
s-au rugat alături de Mitropolitul Andrei

Darius Echim

Miercuri, 16 septembrie 

2020, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului 

a ofi ciat slujba parasta-

sului pentru poetul 

creştin Ioan Alexandru, 

de la a cărui trecere 

la Domnul s-au 

împlinit 20 de ani.

Slujba de pomenire a fost 

oficiată în satul natal al po-

etului, Topa Mică, judeţul 

Cluj, la crucea-monument, 

ridicată în curtea bisericii, 

în cinstea poetului Ioan Ale-

xandru, fiind identică cu 

crucea de pe mormântul un-

de îşi doarme somnul de 

veci, în cimitirul de la Mă-

năstirea Nicula.

Cu acest prilej, la fi nalul 

slujbei, a fost lansată cartea 

„Existenţa rituală: despre po-

ezia lui Ioan Alexandru”, 

scrisă de academicianul Ion 

Pop. Au rostit alocuţiuni: În-

altpreasfi nţitul Părinte Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei, 

precum şi alţi oameni de cul-

tură, poeţi şi scriitori, care 

au rememorat întâlnirile per-

sonale cu poetul Ioan Ale-

xandru, de pioasă amintire, 

conform celor afi rmate de 

protopopul de Huedin, pre-

otul Dan Ionuţ Lupuţan.

Ioan Alexandru a fost unul 

dintre cei mai mari poeţi creş-

tini români. S-a născut la da-

ta de 25 decembrie 1941, în 

localitatea Topa Mică, judeţul 

Cluj, şi a trecut la cele veşni-

ce în ziua de 16 septembrie 

2000, în oraşul Bonn, Germa-

nia, fi ind înmormântat în ci-

mitirul Mănăstirii Nicula.

Poet, publicist, eseist şi om 

politic român, Ioan Alexan-

dru s-a dovedit a fi  prin cre-

aţia şi activităţile sale un ma-

re cinstitor, apărător şi măr-

turisitor al credinţei ortodo-

xe. De exemplu, în noaptea 

de 21 Decembrie 1989, la Bu-

cureşti, din Piaţa Romană pâ-

na în Piaţa Unirii, poetul Ioan 

Alexandru a purtat Crucea şi 

Icoana Mântuitorului Iisus 

Hristos printre soldaţii răniţi 

şi participanţi la Revoluție.

Poetul Ioan Alexandru, comemorat la 20 de ani de la trecerea la cele veşnice

Prof. Univ. Dr. Marcel Munteanu

Instituită în veacul al 

IV-lea, această sărbătoare 

celebra la origini ridicarea 

Bisericii Învierii de la 

Ierusalim de către Sfântul 

Împărat Constantin cel 

Mare. Către anul 347, 

însuşi Sfântul Chiril al 

Ierusalimului menţiona 

faptul că în întreaga lume 

existau deja fragmente din 

Sfânta Cruce. Această afi r-

maţie ne face să credem că 

sărbătoarea era consfi nţită 

încă din acel veac.

Două istorisiri legate de afl a-

rea Sfi ntei Cruci sunt apropia-

te de ceea ce astăzi este pe de-

plin acceptat de către Biserică. 

Prima o aminteşte pe soţia îm-

păratului Claudiu, Protonicia, 

ca fi ind cea care ar fi  descope-

rit relicva sfântă, iar cea de-a 

doua, cea autentică şi demnă 

de crezare se referă la episodul 

în care mama vrednicului de 

pomenire Constantin cel Mare 

a afl at Crucea Domnului pe 

Golgota. Sfântul Ioan Gură de 

Aur relata în anul 395 acest mi-

racol în care se consemnează 

despre cele trei cruci, dintre ca-

re cea din mijloc purta inscrip-

ţia binecunoscută. Călătoarea 

Aeteria remarcă de asemenea 

acest lucru în jurul anului 400, 

astfel că sărbătoarea sfi nţirii a 

fost ţinută cu mare solemnita-

te pentru că s-a afl at în acea zi 

Crucea Domnului.

Sfi ntei şi de viaţă Făcătoa-

rei Cruci, Biserica Ortodoxă 

i-a închinat în timpul anului 

câteva sărbători, şi anume: 

Închinarea Sfi ntei Cruci (a 

treia duminică din Postul Ma-

re), Scoaterea Sfi ntei Cruci 

(1 august) şi Înălţarea Sfi n-

tei Cruci (14 septembrie). A-

ceasta, ultima menţionată, 

este celebrată şi în Apus.

În veacul al VI-lea călugă-

rul Alexandru pomeneşte de 

cele două prăznuiri ce se ofi -

ciau împreună pe data de 14 

septembrie, iar Menologul lui 

Vasile (din secolul al X-lea) 

amintea că în anul 335, a do-

ua zi după hram, credincio-

şii erau lăsaţi să se închine 

la lemnul Sfi ntei Cruci ce e-

ra ridicat în văzul tuturor, in-

vocând pe Dumnezeu cel mi-

lostiv prin cuvintele: Kύριε 
Eλέησον (Kyrie eleison), adi-

că „Doamne miluieşte!”.

Sărbătoarea va fi  consfi n-

ţită şi la Constantinopol, în-

cepând din anul 614. Recuce-

rită de la perşi de către Împă-

ratul Heraclie al III-lea, Sfân-

ta Cruce a fost întâmpinată 

de către poporul dreptmăritor 

în capitala imperiului în anul 

628. După cinci ani, în anul 

633 Patriarhul Serghie o va 

purta în procesiune de la Bi-

serica Vlaherne la Catedrala 

Sfi ntei Sofi i cu mult fast. Din 

acest moment sărbătoarea se 

va generaliza în întreaga lu-

me creştină şi din veacul ur-

mător şi la Roma. Papa Ser-

ghie (687-703) o va serba cu 

multă cinstire.

În iconografi e, tema Înălţă-

rii Sfi  ntei Cruci este deseori 

asociată cu Afl area ei. În par-

tea de sus a icoanei vizualizăm 

pe Patriarh, radicand cu ambe-

le mâini Crucea, în vreme ce 

braţele sale sunt susţinute de 

doi diaconi liturghisitori. La ba-

za scenei se observă prezenţa 

celorlalte cruci. Acest detaliu 

ţine de reprezentarea momen-

tului găsirii Sfi ntei relicve.

Unele compoziţii iconice au 

redaţi în fruntea poporului pe 

Sfi nţii Împăraţi Constantin şi 

Elena. Aceştia apar în partea 

dreaptă a evenimentului, iar în 

cea opusă este înfăţişată o mi-

nune, precum cea a învierii 

mortului atins de Sfânta Cruce 

sau vindecarea unui bolnav.

În spatele personajelor se 

înalţă Biserica Învierii Dom-

nului de la Ierusalim, vechiul 

hram, cel care a fost pomenit 

la momentul sfi nţirii şi iniţi-

erii sărbătorii.

Gama cromatică e festivă, 

în acord cu momentul prăz-

nuirii. Culoarea dominantă e 

aurul, în raport cu accente 

de roşu şi alb. În icoanele 

contemporane Patriarhul nu 

ridică Crucea Domnului, ci 

se uită la ea cu smerenie, ţi-

nându-o cu ambele mâini. El 

se găseşte urcat pe un am-

von înalt, cu trepte, constru-

it din marmură roşietică.

Împreună cu arhiereul sunt 

înfăţişaţi doi diaconi cu făcli-

ile ridicate şi aprinse. Alte fi -

guri întregesc ansamblul, în 

planul din spate.

Două clădiri, de înălţimi di-

ferite mărginesc laturile icoa-

nei, în partea de sus. În planul 

apropiat este redată în atitudi-

ne solemn Sfânta Elena ce poar-

tă coroană şi veşminte în nu-

anţe de roşu aprins, bătute cu 

pietre scumpe. În jurul capului 

se observă nimbul sfi nţeniei. 

Alte două femei în haine întu-

necate o însoţesc. În partea opu-

să, alte patru personaje mas-

culine, dintre care doi purtând 

pălării înalte, oferă indiciile că 

sunt de rang înalt.

Sărbătoarea Sfintei Cruci şi iconografia ei
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
 Începi să acorzi mai multă atenție 

unui proiect mai vechi pe care l-ai aban-
donat. În această săptămână găsești cu-
rajul necesar pentru a-ți asuma riscuri și 
pentru a munci cu adevărat pentru visul 
tău. Cere ajutorul acolo unde simți că nu 
te descurci.

Taur
 În această săptămână înveți că ai 

mai multă încredere în propria persoa-
nă. Astfel, reușești să fi i în centrul atenției 
peste tot pe unde mergi și, în plus, în-
crederea de care dai dovadă te ajută la 
locul de muncă mai mult decât ți-ai fi  
imaginat.

Gemeni
 În această săptămână acorzi mai 

multă atenție timpului petrecut în com-
pania prietenilor și persoanei iubite. 
Astfel, te bucuri de timp de calitate 
alături de aceste persoane importante 
și simți că te relaxezi cu adevărat, chiar 
dacă mai trebuie să te ocupi și de o 
serie de responsabilități. 

Rac
 În această săptămână găsești cu-

rajul să ieși din zona de confort și să 
încerci lucruri noi. Astfel, reușești să 
lași în spate agitația specifi că orașului 
și să te bucuri de mai mult timp în 
natură, făcând activități la care nici 
nu te-ai fi  gândit în trecut.

Leu
 Ai o mulțime de lucruri de făcut și 

ai tendința să faci totul de unul singur. 
În această săptămână dai dovadă de mult 
orgoliu care nu îți permite să ceri ajuto-
rul atunci când ai nevoie. Cel puțin, în-
cearcă să discuți cu o persoană în care 
ai încredere. 

Fecioară
 În această săptămână îți concen-

trezi atenția pe tot ce înseamnă viață 
profesională. Vrei să progresezi cât 
mai mult, iar pentru astra îți dedici 
mare parte din timp job-ului. Încear-
că, totuși, să nu te duci la extenua-
re și, de asemenea, să nu fi prea dur 
cu propria persoană. 

Balanţă
Simți că poți să faci tot ceea ce îți 

propui. Ai multă energie pozitivă și 
multă încredere în propria persoană. 
Astfel, atragi atenția tutror celor din 
jur și, în plus, reușești să îi motivezi 
spre un obiectiv comun. Ești un ade-
vărat lider! 

Scorpion
Săptămâna aceasta se anunță a fi  

una extrem de productivă. Reușești 
să duci la bun sfârșit tot ceea ce îți 
propui și, în plus, reușești să îți aloci 
timp și pentru a-ți pune ordine în 
gânduri. Meditația poate ar putea fi  
o idee bună.

Săgetător
Optimismul este prezent cu tine pe 

tot parcursul săptămânii. Astfel, reușești 
să te bucuri de fi ecare moment petre-
cut alături de persoanele importante 
din viața ta și, în plus, înveți să apre-
ciezi mai mult lucrurile mărunte. În-
cepi să privești viața cu alți ochi.

Capricorn
Săptămâna aceasta este despre 

studiu. Vrei să înveți cât mai multe 
lucruri și să simți că faci pași 
importanți spre obiectivul pe care îl 
ai. În plus, reușești să îți descoperi 
o nouă pasiune care te va învăța o 
mulțime de lucruri despre tine.

Vărsător
Ai parte de o săptămână plină de 

idei. Dai dovadă de creativitate, astfel 
încât nicio problemă care îți apare în 
cale nu este prea mare pentru tine. În 
plus, reușești să îți organizezi timpul 
astfel încât să poți acorda atenție și pa-
siunilor pe care le ai.

Peşti
În această săptămână înveți să îți 

controlezi impulsurile și să analizezi 
cu atenție situația înainte să spui ce-
va. În plus, modul analitic în care ai 
intrat te ajută și să descoperi de un-
de apar problemele cu banii și cum 
le poți rezolva.

Horoscop săptămânal 21 - 27 septembrie 2020



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri - duminică, 18 -20 septembrie 2020

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, str. Grigore 
Alexandrescu, mobilat, utilat, 
C.T. proprie, geamuri termo-
pan, ocupabil imediat, preţ 
73.500 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0742-083077. (7.7)

¤ 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.

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

¤ 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 alte informaţii și 
alte detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ 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 scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 

sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, în supr. de 75 mp, cen-
trală proprie, izolat termic, uti-
lat complet, cu parcare, pe ter-
men lung, zona Gării, preţ 400 
euro, negociabil. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0744-282885. (11.14)

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

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0755-076628. (1.7)

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii la 
telefon 0740-273090. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren, 
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (7.7)

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

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

¤ Vând teren în Baia Mare, str. 
Petofi  Sandor, merită văzut. In-
formaţii suplimentare și detalii 
la telefon 0740-273090. (7.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau semimo-
bilat pe termen lung. Așteptăm 
telefoane pe nr. 0746-499960 
sau 0759-663204.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
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lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

APARTAMENTE

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

¤ 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 suplimentare 
sunaţi la telefon 0749-010592.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0758-051260.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor, de preferabil din 10 
octombrie. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (3.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, cat. 
B, C, E, experienţă pe Europa, 
limbi cunoscute engleza, ger-
mană, italiană, tur-retur, week-
endurile liber. Aștept telefoane 
la 0749-913740. (6.7)

Societate
angajează

TEHNICIAN INTREŢINERE 
COMPRESOARE.

Telefon 0726-392686. 
(12.15)

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

¤ 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.

¤ 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.

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

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

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

¤ 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.

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-

maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(3.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (3.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei intere-
saţi mă pot contacta la 
0749-974302. (3.7)

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngriji-
re persoane bolnave, ofer îngriji-
re, fac curat în podurim curţi, zu-
grăvesc, îngrijesc oi și vaci. Aștept 
să fi u contactat la 0755-846290 
sau 0749-974302. (6.7)

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

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

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

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

¤ 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 suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0742-401019. (1.7)

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

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

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

CALCULATOARE

¤ Vând tabletă EBODA REVO R70, 
în stare bună, preț negocoabil. 
Pentru informații și detalii sunați la 
telefon 0746-513329. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 60 
cm și de 60 x 120 cm, în stare bu-
nă de funcţionare. Pentru informa-

ţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(1.7)

¤ Vând mașină de cusut la pedală 
SINGER, stare bună de funcţionare. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (1.14)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoare, 
cu cuptor, în stare bună de funcţio-
nare. Informaţii și relaţii suplimen-
tare la tel. 0741-028813. (1.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (1.14)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.11)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preț negociabil. 
Informații suplimentare la tel. 
0759-660846. (1.14)

¤ 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 fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând absorbante scutece chiloți 
pentru incontinență, la prețuri bu-
ne. Pentru informații și detalii 
sunați la telefon 0746-513329. 
(1.7)

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (3.7)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-300323 sau 0264-424005. 
(3.11)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (3.7)

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

0745-300323. (3.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(3.11)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.11)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0744-282885. (11.14)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (11.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

MATRIMONIALE

¤ Eu, 45 de ani, harnic, muncitor, 
sufl etist, iubitor, romantic, aș dori 
să-mi trăiesc viaţa alături de o per-
soană cu același valori. Poţi fi  de la 
ţară, și să ai copil. Aștept să fi u 
conctat la 0755-846290. (3.4)

CITAȚII

¤ Numiții Prodan Maria, Pap Illes, 
Rausz Mihaly, Kozma Mari, Rausz 
Juliska, Kozma Maria vaduva lui 
Rus Valer, sunt citați în calitate de 
pârâți, în data de 01.10.2020, ora 
9, la Judecatoria Dej, în dos. nr. 
1237/219/2020, având ca obiect 
uzucapiune, reclamanți fi ind Benea 
Viorel Sorin și Benea Diana Teodo-
ra.

PIERDERI

¤ S.C. TF Lavanda S.R.L., 
J12/3425/2005, C.U.I.: 
17985470, declară pierderea Certi-
fi cat constatator referitor la activita-
tea autorizată desfășurată la sediul 
social, emis conform Declaraţiei 
model 3 nr. 102327/22.09.05 în-
registrat la Registrul Comerţului 
Cluj. Îl declar nul. (2.5)

¤ Estrategy ICT S.R.L., C.U.I.: 
37347816, J12/1398/2017, decla-
ră pierderea actelor: Certifi cat de 
înregistrare O.N.R.C., seria B, nr. 
3397559; Certifi cat constatator de 
la autorizare ONRC. Le declar nule.

¤ Banca Transilvania SA declara 
pierdut certifi catul constatator eli-
berat de ORC de pe langa Tribu-
nalul Cluj pentru autorizarea ur-
matoarei unitati teritoriale:

1. Punct de lucru „Kiosk” din Mu-
nicipiul Bucuresti, sector 6, Bule-
vardul G-RAL VASILE MILEA, nr. 4, 
in incinta Centrului Comercial AFI 
Cotroceni; Il declara nul.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ VÂNZARE

Vând vitrină frigorifi că orizontală 
în garanţie pentru produse alimentare, 

lungime 2 metri.

Relaţii la telefon: 0722-613194 
sau 0723-332833.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţie a Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „Elaborare PUZ conform legii nr. 
350/2001 actualizată“, propus a fi  amplasat în mun. Cluj-
Napoca, str Vânătorului, nr. 36 prov. Jud. Cluj, titular BEARZ 
DIANA, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a 
fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit prin email: offi ce@
apmcj.anpm.ro la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc9B, cod 400609, tel. 0264-
410722, fax. 0264-410716, în termen de 10 zile de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

S.C. BILANCIA EXIM S.R.L. anunţă iniţierea „Planului 
Urbanistic Zonal în condiţiile Legii nr. 350/2001 modifi cată 
şi actualizată“ str. Bdul Muncii, nr. 80 provizoriu, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

CONVOCATOR

Consiliul de conducere al Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă 

din România FILIALA CLUJ

convoacă Adunarea Generală a UNPIR Filiala Cluj 
pentru data de 5 octombrie 2020, ora 15.00, în loc. Feleacu 
nr. 5, la Wonderland Resort Cluj pe terasa acoperită 
Orhideea, jud. Cluj, cu următoarea ordine de zi:

- i) Alegerea președintelui consiliului de conducere al 
fi lialei, a patru membri titulari și doi membri supleanţi ai 
consiliului de conducere, unui membru al instanţei locale 
de disciplină, a doi membri ai comisiei de cenzori UNPIR 
Filiala Cluj (art. 59 alin. 1 și 2, art. 63 lit. c și d, rap. la art. 
64 alin. 2 din OUG 86/2006, art. 59 alin. 2, art. 60 lit. e 
din Statut) – vot secret;

- ii) Desemnarea candidatului (candidaţilor) pentru 
organele centrale ale Uniunii (art. 63 lit. d din OUG 86/2006 
și art. 60 lit. h din Statut) – vot deschis;

- iii) Desemnarea delegaţilor fi lialei pentru Congresul 
Uniunii (art. 58 alin. 3 din Statut) – vot deschis;

- iv) Ratificarea/aprobarea situaţiilor financiare/
prezentarea rapoartelor UNPIR Filiala Cluj (art. 63 lit. a, b 
și e din OUG nr. 86/2006) – vot deschis, după cum urmează:

•  Ratifi carea/aprobarea situaţiilor fi nanciare ale Filialei 
Cluj UNPIR pentru anul 2019 (art. 63, lit.a din OUG 
nr.86/2006), certifi cate de Comisia de cenzori;

•  Ratifi carea/aprobarea execuţiei bugetului Filialei Cluj 
UNPIR pentru anul 2019, descărcarea de gestiune a 
Președintelui și Consiliului de Conducere pe anul 2019 
și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2020;

•  Ratificarea/aprobarea raportului Consiliului de 
Conducere si a Instanţei de disciplina pentru anul 2019 
(art. 63, lit.d din OUG nr.86/2006);

•  Ratifi carea/aprobarea planului de activitate al Filialei 
UNPIR Cluj pentru anul 2020 (art. 63, lit.b din OUG 
nr.86/2006).

Adunarea Generală se va desfăşura cu respectarea 
regulilor de distanţare fi zică şi a tuturor măsurilor de 
prevenţie a răspândirii COVID-19, fi ind permisă participarea 
în spaţii deschise a maxim 100 persoane, conform normelor 
legale în vigoare, a Anexei 3 din HG nr. 782/2020, a 
Ordinului Ministrului Culturii și Ministrului Sănătăţii nr. 
3142/31.08.2020 privind măsurile pentru prevenirea 
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităţilor în condiţii de siguranţă 
sanitară în domeniul culturii.

Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul necesar 
de membri, AG se va desfășura în data de 5 octombrie 
2020, ora 16.00 (a doua convocare), în locaţia menţionată 
mai sus, hotărârile urmând a fi  luate de majoritatea simplă 
a membrilor prezenţi (art. 62 alin. 3 din OUG nr. 86/2006 
și art. 58 alin. 2 din Statut).

Cu cel puţin 7 zile înainte de data AG, vor fi  publicate pe 
site-ul fi lialei www.unpircluj.ro toate materialele suport 
aferente adunării generale sau se vor comunica pe mail 
membrilor fi lialei (art. 57 alin. 3 din Statut).

Practicienii care doresc să candideze pentru una din 
funcţiile de conducere, respectiv pentru o funcţie în instanţa 
de disciplină și comisia de cenzori, trebuie să depună, în 
format electronic (e-mail offi ce@unpircluj.ro, cluj@unpir.
ro), la sediul fi lialei, intenţia de a candida, o caracterizare/
scrisoare de intenţie însoţită de CV, care să evidenţieze 
activitatea de practician în insolvenţă, până cel târziu în 
data de 25 septembrie 2020, ora 15.00.

Adunarea Generală UNPIR Filiala Cluj poate desemna 
doi candidaţi pentru organele centrale ale Uniunii, respectiv 
poate delega 10 practicieni pentru Congresul Uniunii, 
conform art. 23 din Statutul UNPIR.

Membrii care nu pot participa la lucrările AG din motive 
întemeiate, dar doresc să mandateze un alt membru al 
fi lialei vor completa mandatul conform model și îl vor 
comunica semnat de pe adresa lor de e-mail pe adresa de 
mail a Filialei Cluj UNPIR (cluj@unpir.ro, offi ce@unpircluj.
ro) cel târziu până în data de 1 octombrie 2020, ora 15.00.

Transmiterea mandatului se poate face și prin fax sau 
scanat prin poșta electronică (email offi ce@unpircluj.ro, 
cluj@unpir.ro), în termenul stabilit mai sus, condiţionat de 
prezentarea în original la data și ora începerii lucrărilor 
Adunării Generale.

Un membru compatibil poate să fi e mandatat de 
maximum 3 membri compatibili ai fi lialei (art.58 alin.1 
din Statut).
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Halep şi Niculescu, 
eliminate la Roma
Simona Halep și Monica 
Niculescu au ratat califi carea în 
sferturile de fi nală ale turneului 
de la Roma, la dublu. 
Româncele au fost învinse, joi, 
în optimi, cu scorul de 6-1, 6-3, 
de cuplul japonez Ena 
Shibahara/Shuko Aoyama, cap 
de serie numărul 7.
Califi carea în optimi este re-
compensată cu un premiu total 
de 8.000 de euro și cu câte 105 
puncte WTA.
Pe tabloul de dublu mai este o 
româncă, Raluca Olaru, în echi-
pă cu Anna-Lena Friedsam din 
Germania. Ele vor da piept în 
sferturi cu învingătoarea din 
meciul Magda Linette/
Bernarda Pera (Polonia/SUA) – 
Nicole Melichar/Demi Schuurs 
(SUA/Olanda), cap de serie nu-
mărul 4, potrivit.

România a urcat 
trei locui în 
clasamentul FIFA
Selecţionata României a urcat 
trei locuri în clasamentul echi-
pelor naţionale stabilit de 
Federaţia internaţională de fot-
bal (FIFA), tricolorii ocupând în 
prezent de-a 34-a poziţie, după 
remiza de pe teren propriu cu 
Irlanda de Nord (1-1) și victoria 
obţinută în deplasare în faţa 
Austriei (3-2), luna aceasta în 
Liga Naţiunilor.
Reprezentativa Belgiei ocupă în 
continuare prima poziţie în a-
ceastă ierarhie, urmată de 
Franţa, Brazilia și Anglia, în 
timp ce campioana europeană 
Portugalia a urcat două locuri, 
intrând în Top 5.
Adversarele României din Liga 
Naţiunilor se afl ă pe următoa-
rele locuri: Austria – locul 27 
(-1), Irlanda de Nord – locul 37 
(-3) și Norvegia – locul 44.
Naţionala Islandei, pe care tri-
colorii o vor înfrunta pe 8 oc-
tombrie în cadrul barajului pen-
tru califi carea la Campionatul 
European, a coborât două lo-
curi și ocupă acum acum cea 
de-a 41-a poziţie.

Mircea Pascu 
a decedat 
la 85 de ani
Mircea Pascu, fost președinte al 
Federaţiei Române de Fotbal, 
antrenor de tenis și consilier al 
Federaţiei Române de Tenis, a 
încetat din viaţă, miercuri, la 
vârsta de 85 de ani.
Născut la 6 noiembrie 1934, la 
Petroșani, Mircea Pascu a fost 
conducător al cluburilor de fot-
bal Jiul Petroșani, Corvinul 
Hunedoara, UFC Rapid 
București și Politehnica 
Timișoara.
El a fost președinte al 
Federaţiei Române de Fotbal 
între februarie 1990 și august 
1990. Mircea Pascu a pierdut 
alegerile pentru președinţia 
FRF în august 1990 în faţa lui 
Mircea Sandu.
De asemenea, Pascu a deţinut 
de-a lungul carierei sale mai 
multe funcţii în cadrul forurilor 
fotbalistice internaţionale pre-
cum membru al Comisiei 
Fair-Play a UEFA, membru al 
Comitetului competiţiilor pen-
tru cluburi UEFA, membru al 
„UEFA Amicale des Anciens 
circle”sau membru în Comisia 
de protocol a FIFA.

Pe scurt

U-Banca Transilvania a 

încheiat cantonamentul 

din Serbia fără probleme 

medicale majore.

În ultima partidă, câştiga-

tă în faţa celor de la BC SCM 

Timişoara, doi dintre jucători 

au suferit însă accidentări, ca-

re nu reprezintă un motiv se-

rios de îngrijorare.

Patrick Richard s-a con-

fruntat în ultimele zile cu o 

întindere musculară la gam-

ba stângă. Staff-ul formaţiei 

noastre nu a vrut să rişte şi 

l-a menajat pe american în ul-

timele zile. Richard va fi  com-

plet refăcut pentru duelul cu 

Igokea Aleksandrovac din da-

ta de 23 septembrie.

De asemenea, o acciden-

tare la genunchi i-a dat u-

nele bătăi de cap lui Sánta 

Szabolcs. Pivotul a efectu-

at un RMN, care a scos în 

evidenţă următorul diagnos-

tic: Leziuni fibrilare cu si-

novită adiacentă la nivelul 

tendonului popliteu, respec-

tiv condropatie patelară la 

nivelul faţetei mediale.

Szabolcs urmează un tra-

tament de fi zioterapie, situa-

ţia fi ind analizată zilnic de că-

tre staff-ul medical. Dacă re-

cuperarea decurge conform 

planului, Sánta va putea fi  uti-

lizat în meciul cu Igokea.

Szabolcs Santa a fost adus 

în această vară de U-BT 

Cluj-Napoca, în timp ce es-

te la al doilea sezon în tri-

coul „alb-negrilor”.

U-Banca Transilvania va ple-

ca duminică în Bulgaria, deoa-

rece săptămâna viitoare va ju-

ca meciurile din preliminariile 

Basketball Champions League. 

Santa și Richard, incerți 
pentru Champions League

CFR Cluj ar putea să se 

reîntâlneacă cu Dinamo 

Zagreb în play-off-ul 

Europa League, după ce 

croaţii i-au eliminat din 

Champions League.

Ardelenii au părăsit cea 

mai importantă competiţie eu-

ropeană la nivel de cluburi 

după un meci dramatic împo-

triva campioanei Croaţiei în 

turul doi preliminar, pierdut 

la loviturile de departajare.

În faza următoare, Dinamo 

Zagreb a fost eliminată sur-

prinzător de Ferencvaros Bu-

dapesta şi va juca acum în 

play-off-ul din Europa League.

La rândul lor, cei de la CFR 

Cluj pot ajunge şi în play-off-ul 

Europa League, dacă vor tre-

ce de turul trei preliminar, 

acolo unde vor întâlni în de-

plasare învingătoarea meciu-

lui Djurgardens (Suedia) – Eu-

ropa FC (Gibraltar), iar în ul-

timul tur înainte de faza gru-

pelor ar putea să dea din nou 

de Dinamo Zagreb.

În cazul în care va ajunge în 

play-off-ul Europa League, tru-

pa lui Dan Petrescu nu va fi  cap 

de serie, iar printre posibilii ad-

versari se vor afl a Young Boys 

(Elveţia), Steaua Roşie Belgrad 

(Serbia), Qarabag (Azerbaidjan), 

Dinamo Brest (Belarus) şi Di-

namo Zagreb (Croaţia), toate 

eliminat în turul trei preliminar 

al Champions League.

Tragerea la sorţi pentru 

play-off-ul Europa League va 

avea loc vineri, 18 septem-

brie. Până atunci, CFR Cluj îşi 

va afl a în această seară adver-

sara din turul trei preliminar. 

Meciul din această fază va 

avea loc joi, 24 septembrie, 

în timp ce play-off-ul este pro-

gramat la 1 octombrie.

CFR Cluj şi Dinamo Zagreb ar putea 
să se reîntâlnească în Europa League

FC Universitatea Cluj 

a ajuns la o înţelegere 

cu Costel Enache, 

care este noul antrenor 

al echipei clujene. 

Tehnicianul în vârstă 

de 47 de ani vine 

la ”U” după ce a antrenat 

la nivel de Liga 1, 

unde a reuşit performanţe 

notabile alături 

de Astra şi FC Botoşani, 

dar şi în liga secundă, 

unde a reuşit o promovare 

cu Ceahlăul. Experienţa 

noului antrenor 

al Universităţii este com-

pletată de perioada 

în care a fost selecţioner 

al naţionalei de juniori, 

unde a antrenat 

generaţia lui Ianis Hagi 

şi Florinel Coman.

Costel Enache şi-a înce-

put cariera în antrenorat la 

CSM Roman în anul 2008. 

În pauza de iarnă a sezonu-

lui 2010-2011 a preluat Cea-

hlăul Piatra Neamţ, echipă 

alături de care a izbutit pro-

movarea în prima ligă.

În 2015 a fost numit în 

funcţia de selecţioner al na-

ţionalei Under 18 a Româ-

niei, fiind cel care a pus ba-

zele generaţiei „tricolore” 

formate din jucători precum 

Ianis Hagi, Alexandru Paş-

canu, Florinel Coman şi 

Vlad Dragomir. Cu aceşti 

jucători, patru ani mai târ-

ziu, Naţionala U21 ajungea 

în semifinalele Turneului 

Final al Campionatului Eu-

ropean organizat de Italia 

şi San Marino.

Alături de FC Botoşani s-a 

clasat pe poziţia a opta în 

stagiunea 2017-2018. Un an 

mai târziu, noul antrenor al 

Universităţii a reuşit cea mai 

mare performanţă pe plan 

intern, alături de Astra. A re-

uşit califi carea în play-off la 

cârma giurgiuvenilor, la fi -

nalul campionatului forma-

ţia de la malul Dunării po-

ziţionându-se pe locul 5.

Înainte de a deveni antre-

norul Universităţii, Costel 

Enache a condus Petrolul şi 

a ajuns alături de ploieşte-

nii în play-off-ul pentru pro-

movarea în Liga 1.

Noul antrenor al Univer-

sităţii este încântat de aceas-

tă nouă provocare a carie-

rei: „Am fost determinat să 

vin aici de spiritul creat de 

această echipă. Noi, cei im-

plicaţi în fotbal, trăim mult 

prin emoţia spectatorilor. Să 

sperăm că lucrurile se vor 

corecta în curând din punc-

tul acesta de vedere şi vom 

avea suporterii alături de 

noi. Apoi, cred că profesio-

nal este o oportunitate de a 

ieşi în evidenţă. ”U” Cluj a 

transmis mereu un mesaj şi 

unul destul de puternic. Văd 

o provocare pentru antreno-

rul Costel Enache, dar şi 

pentru omul Costel Enache. 

Cred în potenţialul clubului 

foarte mult şi vreau să fiu 

cel care profită de acest po-

tenţial. Faptul că sunt într-o 

continuitate sportivă mă poa-

te dezvolta personal şi uman, 

iar lucrul acesta a apărut ca 

o şansă nesperată pentru 

mine, cu atât mai mult cu 

cât cel care mă provoacă es-

te un brand precum ”U” 

Cluj”, a spus Costel Enache 

pentru fcucluj.ro

U-BT Cluj l-a adus pe Costel Enache 
antrenor în locul lui Adrian Falub
După plecarea lui Adrian Falub de la Universitatea Cluj, 
echipa a ajuns miercuri seara la un acord cu antrenorul Costel Enache

Costel Enache a fost prezentat în funcţia de antrenor principal al Universităţii Cluj
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