
ACTUALITATE

Restaurantele din Cluj-Napoca, 
la un pas de redeschidere?

Rata de infectare şi numărul de cazuri COVID-19 au scăzut 
în ultimele săptămâni, în Cluj-Napoca, iar restaurantele ar pu-
tea fi  redeschise. În acest context, prefectul judeţului Cluj, Mir-
cea Abrudean, a anunţat că restaurantele din Cluj-Napoca ar 
putea funcţiona şi în interior începând cu data de 27 ianuarie, 
dacă rata de incidenţă va continua să scadă în acest ritm.

„Am constatat o scădere a ratei de infectare. În ultima pe-
rioadă ne afl ăm pe un trend descendent şi avem o rată a in-
cidenţei de 3,31 pe judeţ şi 4,31 în Cluj-Napoca. Din 81 de U-
AT-uri (unităţi administrativ-teritoriale – n.r.) mai avem doar 
20 în scenariul roşu. Pe 27 ianuarie avem şedinţă la Comite-
tul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi în funcţie de situa-
ţia din anumite UAT-uri, vom putea ridica restricţiile. Dacă se 
menţine acest ritm, până pe 27 de ianuarie vom putea ridica 
restricţiile inclusiv în Cluj-Napoca, iar sectorul HoReCa, unul 
dintre cele mai grav afectate, ar putea să îşi reia activitatea”, 
a declarat Mircea Abrudean.

În judeţul Cluj se efectuează zilnic circa 1.500 de teste 
PCR, un număr mai mic faţă de cel înregistrat în lunile oc-
tombrie şi noiembrie. La fi nalul lui 2020 s-au înregistrat zile 
şi cu 2.946 de teste COVID-19 efectuate la Cluj. În perioada 
11-17 noiembrie, în judeţul Cluj au fost testate pentru CO-
VID-19 nu mai puţin de 14.031 de persoane, adică o medie 
de peste 2.000 de teste pe zi.

Ulterior, în săptămâna 18-24 noiembrie, numărul testelor 
efectuate a scăzut de la 14.031 la 11.850, fi ind înregistrată o 
scădere de peste 15%. Diferenţa între cele două săptămâni es-
te de 2.183 de teste. De la mijlocul lunii noiembrie, numărul 
de teste a scăzut constant.
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Angajații din sectorul HoReCa 
mai așteaptă vaccinarea

Eparhia greco-catolică de Cluj 
are un lider interimar

Parcări mai scumpe în Centru. 
Clujenii, chemați la dezbatere.

Ordinea la vaccinarea anti-COVID-19 s-a schimbat. 
Angajații Parlamentului și persoanele fără adăpost, 
prioritate față de industria HoReCa. Pagina 4

La o săptămână de la decesul subit al episcopului 
Florentin Crihălmeanu, Eparhia greco-catolică de 
Cluj-Gherla are un Administrator interimar. Pagina 5

Tarifele de parcare în zona ultracentrală a 
municipiului Cluj-Napoca vor crește de anul acesta. 
Tarife mai mari și în cartiere. Pagina 3

Masa ca o artă!

Cel mai fidel cititor Monitorul de Cluj are 105 ani!
Proaspăt vaccinat anti-COVID-19, Iosif Rusu este la curent cu toate știrile. Pagina 5

Un mobilier banal 

din bucătărie, masa, 

de la obiect la pasiune. 

Florin Moroșanu 

vrea să creeze o masă 

pe care nimeni să nu 

mai vrea să o acopere. 
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SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ 
ÎN JUDEȚUL CLUJ 

                                            21 ianuarie 2021
 

DECESE 2

 914 
diagnos  c
grupe de risc

324 
teste 
la cerere

Internați 664

201 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 3 (situația din ul  mele 24 de ore)

1.438 de teste 

79  de cazuri la ATI

 245 
teste rapide



Iosif Rusu, în prima linie, la vaccinarea anti-COVID-19
Fostul profesor de muzică Iosif Rusu a fost printre primii vaccinaţi din Gherla. Primarul muni-
cipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, a declarat pentru monitorulcj.ro, că bărbatul a avut emoţii, 
însă după vaccinare a recunoscut că nu a simţit nimic mai mult decât înţepătura acului.

De altfel, Iosif Rusu nu a avut reacţii adverse la vaccinul administrat luni, 18 ianuarie, 
iar peste trei săptămâni se va întoarce la centru pentru administrarea celei de-a doua 
doze, doza de rapel.

„Domnul Rusu Iosif, cel mai în vârstă cetăţean al municipiului nostru și poate chiar din zona 
noastră, s-a prezentat la centru, a completat fi șa, a scris și a citit fără ochelari. Doctorul de 
serviciu i-a verifi cat fi șa medicală, aceasta fi ind o chestiune de protocol care se face la oricine 
se vaccinează. S-a constatat că totul este în regulă și se poate vaccina, a intrat în cabină și a 
fost vaccinat. L-am întrebat ce simte, a spus că nu simte nimic, decât o înţepătură. A recunos-
cut că are emoţii, fi ind un vaccin nou. După aceea a stat în zona post-vaccinare pentru 15 mi-
nute, nu a avut nicio reacţie negativă, a primit adeverinţa iar peste 21 de zile, se va prezenta 
la rapel”, a declarat primarul Ovidiu Drăgan.
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
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0264-777.867
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0264-624.967
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0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
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0264-452.190
Poliţia Secţia 5
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0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
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 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
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Primăria Grigorescu
0264-585.831
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0264-313.160
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0264-351.548
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Electrica Cluj 0264-595.721
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 ianuarie

1952: Ia fi ință Institutul 
Național de Geronto-Geriatrie 
„Dr. Ana Aslan”

2017: Au început protestele 
din România, față de proiec-
tul PSD-ALDE de modifi care a 
Codului penal și grațierea 
unor pedepse

23 ianuarie

1821: Tudor Vladimirescu s-a 
adresat printr-o proclamație lo-
cuitorilor Țării Românești, che-
mându-i la luptă împotriva 
orânduirii. Acesta a fost mo-
mentul declanșării revoluției 
conduse de Tudor Vladimirescu

1991: A fost semnat, la 
București, Acordul de coopera-

re dintre Guvernul României și 
Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare

24 ianuarie

1859: Adunarea Electivă a Țării 
Românești se pronunță pentru 
alegerea ca domn a lui 
Alexandru Ioan Cuza, realizându-
se astfel de facto Unirea 
Principatelor Române

1862: Deschiderea primului 
Parlament unic al României la 
București. Domnitorul Al.I.Cuza 
proclamă în mod solemn, în 
fața Adunărilor Moldovei și 
Țării Românești, "Unirea defi -
nitivă a Principatelor", iar 
orașul București este proclamat 
capitala țării
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La frumoasa vârstă 

de 105 ani, Iosif Rusu, 

cel mai bătrân gherlean 

citeşte zilnic cotidianul 

Monitorul de Cluj!

La cei 105 ani ai săi, Io-

sif Rusu, cel mai în vârstă 

gherlean, a fost printre pri-

mii care s-au vaccinat an-

ti-COVID-19, în etapa a do-

ua a campaniei de imuniza-

re. Deconectat total de reţe-

lele de socializare, Iosif Ru-

su nu crede în teoriile con-

spiraţiei, însă mărturiseşte 

că citeşte zilnic Monitorul de 

Cluj şi alte cotidiene.

„Citesc câte patru ziare 

pe zi – Adevărul, Făclia de 

Cluj, Libertatea, Monitorul 

de Cluj – toate care apar în 

Gherla”, a spus vârstnicul, 

citat de Adevărul.

Iosif Rusu se simte bine 

după imunizare şi are un me-

saj şi pentru românii care 

ezită: „Nu trebuie să vă fi e 

frică, gândiţi-vă că aşa poa-

te fi  învinsă pandemia asta 

întinsă pe întreg pământul. 

Gândiţi-vă la viaţa şi la să-

nătatea voastră, că tineretul, 

vorba aia, e viitorul ţării!”.

Iosif Rusu s-a născut în 

data de 28 octombrie 1915 

în satul Ghiolţ, comuna Ţa-

ga, judeţul Cluj, într-o fa-

milie de ţărani mijlocaşi. Ca-

riera didactică şi-a început-o, 

atenţie!, în data de 1 noiem-

brie 1934, la Institutul de 

Corecţie pentru Minori Gher-

la, pe un post de gardian cu 

atribuţii de învăţător. La 

Gherla profesorul a desfă-

şurat o activitate bogată pe 

tărâmul cultural – artistic, 

pe care a activat cu price-

pere şi dăruire.

Iosif Rusu este cel mai fidel 
cititor al Monitorului de Cluj!
Iosif Rusu, cel mai în vârstă gherlean, citește zilnic Monitorul de Cluj. 
La 105 ani, tocmai s-a vaccinat anti-COVID-19 și se simte în putere.

Domnul Iosif Rusu este poate cel mai în vârstă cititor de presă din România. Printre ziarele preferate 
se numără şi cotidianul nostru, Monitorul de Cluj! Îi mulţumim!

În semn de apreciere, redacţia Monitorul de Cluj îi oferă domnului 
Iosif Rusu un abonament gratuit pe un an, pe care îl va primi 
în fiecare zi acasă!
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

propune unirea comune-

lor fără bani, 

care nu îşi pot asigura 

nici măcar funcţionarea 

din banii de impozite 

şi taxe, pentru eliminarea 

clientelismului politic.

Edilul-şef este de părere 

că localităţile care nu îşi pot 

asigura funcţionarea din ba-

nii din impozite şi taxe ar 

trebui comasate, fiind elimi-

nat astfel clientelismul po-

litic. De asemenea, prima-

rul susţine că aceste comu-

nităţi sunt în incapacitatea 

de a se dezvolta, iar refor-

ma administrativ-teritorială 

trebuie făcută de acest nou 

Guvern condus de premie-

rul Florin Cîţu.

„Susţinem o reformă se-

rioasă, profesionistă, în ad-

ministraţia publică locală şi 

o reformă administrativ-te-

ritorială a ţării. Sunt foar-

te-foarte multe unităţi admi-

nistrativ teritoriale în Româ-

nia, care din banii pe care îi 

încasează din impozite şi ta-

xe nu îşi pot acoperi cheltu-

ielile de funcţionare elemen-

tară. Atunci, evident, sunt 

dependenţi să ceară bani de 

la Guvern, de la consiliile ju-

deţene şi se întreţină acel cli-

entelism politic”, a declarat 

Emil Boc, joi dimineaţă, la 

un post local de radio.

Comunele „sărace” 
nu se pot dezvolta!

„Asemenea comunităţi nu 

se pot dezvolta. Nu pot fa-

ce un trotuar, un drum, să 

pună asfalt, să dezvolte tu-

rismul dacă nu are bani în 

comună nici măcar să plă-

tească iluminatul public. Re-

forma administrativ-terito-

rială trebuie făcută, Guver-

nul trebuie să îşi asume res-

ponsabilitatea. Ca să faci 

comprimarea judeţelor sau 

a comunelor, nu trebuie re-

vizuirea Constituţiei. Revi-

zuirea îţi trebuie dacă vrei 

să introduci regiunea cu ti-

tlu juridic, aşa cum e jude-

ţul”, a explicat edilul-şef.

„Se pot face două lucruri. 

În primul rând, să uneşti 

mai multe comune care nu 

au bani să îşi întreţină func-

ţionarea. Le poţi comasa 

foarte simplu, fără să revi-

zuieşti Constituţia, fără ni-

cio problemă. Acesta este 

primul pas. Dacă perpetu-

ăm această stare va fi mai 

complicat să facem refor-

mă. Una e să ai trei primari 

cu trei consilii locale şi trei 

structuri. Aşa pierdem fon-

duri europene”, a conchis 

Emil Boc.

Emil Boc propune comasarea comunelor 
„sărace”: „Sunt dependenţi 
de Guvern, întreţin clientelismul politic!” A început „lupta” 

pentru şefi a Partidului 

Naţional Liberal (PNL). 

Văzut ca unul 

dintre favoriţi pentru 

funcţie, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, a răspuns 

cu o glumă, 

întrebat fi ind dacă 

îşi doreşte funcţia.

Primarul a fost întrebat 

dacă îşi propune să candi-

deze pentru funcţia de pre-

şedinte PNL, într-o interven-

ţie telefonică avută joi di-

mineaţă, la un post local de 

radio. Edilul a glumit, ară-

tând că ar putea fi viitorul 

preşedinte de scară de la 

bloc, deoarece poziţia s-a 

eliberat de curând.

„Viitorul preşedinte al 

asociaţiei de proprietari, sau 

de scară, pentru că se eli-

berează poziţia la mine la 

scară, pentru că se mută din 

bloc. E un om extrem de 

performant, preşedintele scă-

rii de bloc, şi acolo e cel mai 

greu de obţinut, nu aia de 

preşedinte al României, nici 

de primar, nici de preşedin-

te PNL, pentru că acolo se 

ştie tot: la ce oră vii acasă, 

ce faci, cum îţi plăteşti ta-

xele, cum îţi cureţi zăpada. 

Acolo nu îţi dă lumea votul 

aşa numai, de frumos”, a 

declarat Boc.

Ce se întâmplă în PNL, 
rămâne în PNL!

Primarul a subliniat apoi 

că este interesat doar de 

creşterea nivelului de trai 

la Cluj: „Mă interesează 

Clujul, mă interesează ce e 

aici. Încet, dar sigur, ne 

consolidăm un brand, da-

torită oamenilor de aici. Ce 

mă interesează este ca îm-

preună cu aceşti oameni să 

facem viaţa mai bună la 

Cluj, muncind fiecare pe 

domeniul nostru.”

În ceea ce priveşte ata-

curile venite din partid la 

adresa preşedintelui PNL, 

Ludovic Orban, Emil Boc 

a declarat că este informat 

cu privire la ceea ce se în-

tâmplă în partid, însă nu 

doreşte să dezbată public 

treburile din interior. El a 

apelat la o expresie ameri-

cană – „Ce se întâmplă în 

Las Vegas, rămâne în Las 

Vegas” – pentru a-şi moti-

va tăcerea.

„Informat sunt, dar nu 

înseamnă că trebuie să dis-

cut cu dumneavoastră în pu-

blic, la şuetă. Ce e în fami-

lie ţii în familie. What hap-

pens in Vegas, stays in Ve-

gas. Aşa e şi aici (în PNL – 

n.r.), ce e de discutat, se 

discută în interiorul parti-

dului. Sunt momente de bi-

lanţ, când spui ce ai făcut 

şi ce vrei să faci”, a mai 

spus Emil Boc, primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc nu vrea șefia PNL: 
„Mă interesează doar Clujul!”

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Preţurile la locurile 

de parcare din zona 

ultracentrală a oraşului 

vor creşte de anul acesta. 

Tarife mai mari 

şi în cartiere!

Clujenii vor plăti mai mult 

pentru a-şi lăsa maşinile în 

centrul oraşului. Tarifele pen-

tru parcare din zonele I şi II 

vor fi  majorate cu valori cu-

prinse între 25-50% din tari-

fele actuale. Reamintim, că 

acestea nu au mai fost majo-

rate din 2017.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a ex-

plicat că prin creşterea tarife-

lor, administraţia locală îşi 

propune să descurajeze staţi-

onarea maşinilor în parcările 

din centrul oraşului pentru o 

perioadă mai lungă.

„Preţurile cresc cu rata 

inflaţiei, nu sunt creşteri ca-

re să pună în pericol. E ade-

vărat, că pe zona ultracen-

trală – din dorinţa de a avea 

locuri libere de parcare, nu 

să vină cineva să îşi lase 

maşina toată ziua în Cen-

tru, pentru banii de o ţiga-

ră – atunci avem un tarif 

mai ridicat. Poţi lăsa maşi-

na o oră, două, dar dacă vrei 

să stai mai mult, se simte. 

Ţineţi minte când veneau 

băieţii la terasă, îşi lăsau 

Merţanele şi îi durea în cot? 

Nu se face aşa, nicăieri în 

lume nu se face în zona cen-

trală aşa, să îţi laşi maşina 

cu orele!”, a declarat edilul, 

joi dimineaţă, la un post lo-

cal de radio.

De precizat că tarifele afe-

rente abonamentelor pentru 

locurile de parcare din carti-

ere vor creşte şi ele cu 3,8%, 

valoare aferentă ratei infl aţi-

ei pe 2020.

Clujenii, chemaţi 
la dezbaterea privind 
tarifele de parcare

Luni, 25 ianuarie 2021, 

ora 16:00, va avea loc dez-

baterea publică online pe 

marginea proiectului de Ho-

tărâre vizând aprobarea Re-

gulamentului pentru închi-

rierea locurilor de parcare, 

garaje şi copertine, aflate în 

administrarea Serviciului Pu-

blic de Interes Local pentru 

Administrarea Parcărilor.

Proiectul supus dezbate-

rii publice s-a aflat în pro-

cedura de consultare publi-

că în perioada 29 decembrie 

2020 – 14 ianuarie 2021. Cei 

care doresc să participe la 

această dezbatere pot să o 

facă potrivit procedurii de 

dezbatere publică în vede-

rea elaborării şi adoptării 

actelor administrative cu ca-

racter normativ.

Cetăţenii care doresc să 

ia cuvântul în cadrul dez-

baterii vor fi înscrişi pe 

platforma online de vide-

oconferinţă, pe baza unui 

formular completat online 

pe site-ul Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca, până 

înainte cu minimum patru 

ore de ora stabilită pentru 

începerea şedinţei. Cetăţe-

nii care s-au înscris în a-

ceste condiţii, vor primi un 

link prin e-mail, prin care 

se vor putea conecta la dez-

baterea publică şi vor pu-

tea lua cuvântul.

Dezbaterea publică va fi  

transmisă live, atât pe pagina 

de Facebook Municipiul 

Cluj-Napoca, cât şi pe cana-

lul YouTube al Municipiului 

Cluj-Napoca.

Cresc tarifele la parcare în zona centrală. 
Clujenii, chemaţi la dezbatere publică.
Primarul Emil Boc: „Ţineţi minte când veneau băieţii la terasă, îşi lăsau merţanele şi îi durea în cot? 
Nicăieri în lume nu se face aşa ceva în zona centrală!”

Pentru prima oară din 2017 încoace, preţurile la locurile de parcare din zona ultracentrală vor creşte

Cât vor costa parcările în 2021?
Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice
Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală:

– persoane fi zice – 79 lei/an

– persoane juridice – 555 lei/an

Parcări cu abonament pentru riverani pe cartiere:

– persoane fi zice – 66 lei /an

– persoane juridice – 234 lei /an

Pentru parcări, copertine și garaje cu contracte, situate în 
cartierele din Cluj-Napoca:

– persoane fi zice – 52 de lei/an

– persoane juridice – 208 lei/an

Abonamente anuale parkinguri pentru riverani (cu excepţia 
parkingului Moţilor și a locurilor de parcare cu ora, unde 
abonamentele nu sunt valabile)

– abonamente pentru persoane fi zice – riverani – 115 lei/an

– abonamente pentru persoane juridice – 872 lei/an

– abonamente pentru persoane fi zice riverani – terasă – 68 lei /an

– abonamente pentru persoane juridice – terasă – 234 lei /an

– abonament de parcare pentru motociclete, mopede și bi-
ciclete – 52 lei/an

Taxă pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală 
ZONA 1

– abonamente pentru riverani persoane fi zice (maxim două 
abonamente pe unitate locativă) – 26 lei/lună

– taxă rezervare de loc pentru instituţii bancare, pentru acti-
vitatea de transport valori și pentru instituţii de învăţământ 
superior pentru activitatea de protocol – 312 lei/lună/loc

Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de parcare în 
zona centrală ZONA 2

– persoane fi zice – 104 lei/lună

– persoane juridice – 146 lei/lună

– abonamente riverani persoane fi zice (maxim două abo-
namente pe unitate locativă) – 26 lei/lună

Taxe pentru ocuparea unui loc de parcare în zona centrală – 
parcometre

– 30 minute zona I – 4 lei

– o oră zona I – 8 lei

– 2 ore zona I – 16 lei

– o oră zona II – 3 lei

– 2 ore zona II – 6 lei

– 4 ore zona II – 12 lei

– Pierdere card/tichet – 104 lei/zi
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Ordinea pentru vaccinarea 

anti-COVID-19 a suferit o 

serie de modifi cări. Angajaţii 

Parlamentului vor intra în 

etapa a doua, în timp ce per-

sonalul din HoReCa abia 

în a treia etapă.

Guvernul a aprobat Hotărârea 

prin care noi categorii de persoa-

ne vor fi  imunizate în etapa a do-

ua din campania de vaccinare 

desfăşurată la nivel naţional.

Conform Hotărârii, casierii, 

angajaţii magazinelor de tip re-

tail alimentar, personalul navi-

gant român maritim şi fl uvial, 

personalul român care îşi des-

făşoară activitatea pe platforme 

marine (eoliene, gaz, petrol), 

personalul român care îşi des-

făşoară activitatea pe unităţi mo-

bile de foraj marin (nave tip FP-

SO şi nave tip FSU) se vor vac-

cina în etapa a doua.

Tot în această fază se regă-

sesc şi angajaţii din Parlament, 

dar şi persoanele încadrate într-un 

grad de handicap, persoane imo-

bilizate, persoane imunodepri-

mate, dar şi însoţitorii lor care 

locuiesc la acelaşi domiciliu. În 

etapa a doua vor fi  vaccinate şi 

persoanele fără adăpost.

Sportivii olimpici şi staff-ul 

tehnic vor fi  vaccinaţi în a do-

ua etapă după ce autorităţile ja-

poneze au anunţat că la Jocu-

rile Olimpice de la Tokyo, pro-

gramate în vara lui 2021, vor 

putea participa doar sportivii 

care s-au imunizat.

În etapa a doua de vacci-

nare vor mai fi  imunizate şi 

persoanele care lucrează în 

domeniul pompelor funebre, 

protecţia copilului, serviciul 

public de asistenţă socială, 

asistenţii maternali, dar şi lu-

crătorii agricultură şi din in-

dustria alimentară de alimen-

te esenţiale.

Pe lângă categoriile men-

ţionate mai sus, în etapa 2 

din campania de vaccinare 

vor mai intra:

¤ personal-cheie din instituţiile 

statului, ministere şi instituţii 

subordonate acestora;

¤ personalul în activitate din 

cadrul instituţiilor din siste-

mul naţional de apărare na-

ţională, ordine publică, secu-

ritate naţională şi al autori-

tăţii judecătoreşti;

¤ personalul din cadrul di-

recţiilor generale de asisten-

ţă socială şi protecţia copi-

lului/ serviciul public de asis-

tenţă socială;

¤ personalul din administraţia 

publică locală;

¤ personalul din Administraţia 

Naţională de Meteorologie;

¤ membrii misiunilor diplomatice;

¤ personalul civil şi militar ca-

re urmează să execute misiuni 

în afara teritoriului naţional;

¤ personalul sanitar veterinar 

care lucrează în cabinete medi-

cale veterinare.

Oamenii străzii, în faţă, HoReCa mai rabdă!
Se schimbă ordinea la vaccinarea anti-COVID-19! Angajaţii Parlamentului şi oamenii fără adăpost, 
în etapa a doua, angajaţii din domeniul HoReCa şi din sectorul cultural mai aşteaptă.

În prima etapă de vaccinare anti-COVID-19 din România au intrat cadrele medicale

Persoane care își desfășoară activitatea în cadrul unor unităţi, 
operatori economici cu risc ridicat de infectare a personalului 
propriu și a persoanelor deservite, din următoarele domenii de 
activitate:
• lucrătorii din industria extractivă;
• lucrătorii din industria prelucrătoare;
• lucrătorii din hoteluri și restaurante;
• lucrătorii din domeniul de întreţinere corporală, coafură și alte 
activităţi de înfrumuseţare;
• lucrătorii din domeniul spectacole, activitati culturale și re-
creative;
• lucrătorii din sistemul fi nanciar, bancar și din domeniul asi-
gurărilor;
• persoanele cazate în centrele regionale de proceduri și cazare 
ale solicitanţilor de azil afl ate în subordinea Inspectoratului 
General pentru Imigrări;
• persoanele cazate în centrele pentru cazarea străinilor luaţi în 
custodie publică afl ate în subordinea Inspectoratului General 
pentru Imigrări;
• persoane private de libertate;
• persoane care asigură infrastructura de comunicaţii;
• lucrătorii din domeniul muzeal și al colecţiilor publice;
• lucrătorii din biblioteci;
• populaţia adultă, alte categorii decât cele prevăzute anterior;
• copiii, în funcţie de evoluţia epidemiologică și de caracteristici-
le vaccinurilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta 
sub 18 ani.

Angajaţii din HoReCa, programaţi în etapa 3

VEZI AICI LISTA COMPLETĂ PENTRU 
ETAPELE 2 ȘI 3 DE VACCINARE!
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Contribuţii istorice pri-

vind destinul tezaurului 

Fundaţiei „Gojdu” sunt 

aduse în atenţia publică 

prin intermediul volumu-

lui „Elită şi naţiune. 

Fundaţia «Gojdu» 

(1871-2008)”, semnat de 

prof. univ. dr. Cornel 

Sigmirean şi Aurel Pavel, 

lansat recent de editura 

clujeană Argonaut în 

seria „Documente. Istorie. 

Mărturii”.

Autorii dedică un spaţiu 

amplu prezentării contextu-

lui cultural şi politic din Aus-

tro-Ungaria care a dus la cre-

area Fundaţiei şi reconstitu-

ie „dosarul Gojdu”, cu toa-

te demersurile guvernelor de 

la Bucureşti, atât din perioa-

da 1920-1940, cât şi din anii 

1998-2008, pentru recupera-

rea proprietăţilor Fundaţiei, 

precum şi eşecurile diploma-

ţiei noastre în administrarea 

acestui subiect sensibil în re-

laţiile politice dintre Româ-

nia şi Ungaria.

Cine sunt bursierii 
Fundaţiei „Gojdu”?

Prin testamentul marelui 

mecena Emanuil Gojdu, pu-

blicat legal în februarie 1870, 

sunt prevăzute „stipendii ace-

lor tineri români de religiunea 

răsăriteană ortodoxă, distinşi 

prin purtare bună şi prin ta-

lente, ai căror părinţi nu sunt 

în stare cu averea lor proprie 

să ducă la îndeplinire creşte-

rea şi cultivarea copiilor lor”.

Între anii 1871 şi 1919, 

când averea sa depăşea 10 

milioane de coroane, Fun-

daţia „Gojdu” a contribuit 

prin burse la şcolarizarea a 

peste 1.600 de români la 

şcolile şi universităţile din 

Europa. 19 au devenit mem-

bri ai Academiei Române, 

39 au fost profesori univer-

sitari, alţii au ajuns mari di-

plomaţi sau politicieni.

Printre personalităţile ca-

re îşi datorează devenirea a-

cestui sprijin la început de 

drum se numără Ioan Lu-

paş, Octavian Goga, Traian 

Vuia, Petru Groza şi Dumi-

tru Stăniloaie. Lista comple-

tă a acestora şi câteva repe-

re biografice se regăsesc în 

lucrarea de faţă, în pagini-

le căreia se află zeci de nu-

me care şi-au pus ampren-

ta pe istoria Sibiului.

Reparaţie morală

„Unifi carea teritoriilor ro-

mâneşti la 1918 a reprezen-

tat o adevărată revoluţie na-

ţională, fi ind opera elitelor 

româneşti din Transilvania 

şi din Vechiul Regat. O con-

strucţie la care Fundaţia «Goj-

du», căreia îi dedicăm car-

tea de faţă, a avut un rol 

semnifi cativ, prin elitele po-

litice şi culturale create prin 

bursele acordate timp de 

aproape 50 de ani. Perioada 

interbelică, epoca de aur a 

istoriei României, a fost, în 

parte, benefi ciara muncii şi 

a creaţiei elitelor şcolarizate 

de fundaţiile de burse, cum 

a fost Fundaţia «Gojdu», ca-

re au potenţat dezvoltarea 

culturii şi civilizaţiei naţio-

nale”, conchid autorii.

Patrimoniul Fundaţiei „Gojdu”, o rană deschisă a românilor ardeleni

Criza globală generată 

de pandemia de COVID-19 

a determinat schimbări 

importante în multe 

domenii ale societăţii, 

astfel că şi muzeele afl ate 

în subordinea Consiliului 

Judeţean Cluj au fost che-

mate să facă faţă acestor 

noi provocări.

Cu toate că numărul ce-

lor care au trecut pragul ce-

lor trei instituţii clujene de 

profil a scăzut comparativ 

cu anii precedenţi, o lungă 

perioadă de timp accesul 

publicului fiind interzis, 

acestea au reuşit să îşi adap-

teze activitatea şi să atragă 

în continuare publicul res-

pectând toate normele im-

puse de autorităţi.

Astfel, dat fi ind contextul 

epidemiologic, în anul 2020 

publicul a răspuns cu precă-

dere ofertei de manifestări 

şi evenimente culturale or-

ganizate sau găzduite de Mu-

zeul Etnografi c al Transilva-

niei în cadrul secţiei în aer 

liber – Parcul Etnografi c Na-
ţional ,,Romulus Vuia”. Aici 

a fost înregistrat un număr 

de 28.232 de vizitatori, scă-

derea faţă de anul 2019 fi ind 

de aproximativ 27%. Toto-

dată, din cauza restricţiilor 

impuse pentru organizarea 

de evenimente şi realizarea 

accesului în spaţiile interi-

oare, la sediul central al mu-

zeului s-au înregistrat numai 

7.592 de vizitatori, procen-

tul de scădere faţă de anul 

precedent fi ind unul foarte 

ridicat, peste 78%.

Muzeul de Artă Cluj-Na-
poca este instituţia muzea-

lă care a înregistrat în 2020 

cea mai mare priză la pu-

blic, peste 36.100 de vizita-

tori fiind atraşi atât de ex-

poziţiile permanente, cât şi 

de cele temporare, precum 

şi de diferitele evenimente 

găzduite. Cu toate acestea, 

şi aici a fost înregistrată o 

scădere semnificativă faţă 

de 2019, când circa 70.000 

de iubitori de artă din toa-

te colţurile lumii au trecut 

pragul acestui muzeu.

Nu în ultimul rând, Mu-
zeul Memorial ,,Octavian 
Goga” Ciucea a primit, pe 

parcursul anului trecut, vi-

zita a 7.134 de persoane, şi 

aici în scădere substanţială 

comparativ cu anul 2019, 

când au fost înregistraţi pes-

te 17.400 de vizitatori. A-

ceastă scădere se datorează, 

într-o mare măsură, şi con-

textului în care activitatea 

şcolară a fost mutată în me-

diul on-line, o parte impor-

tantă a publicului din anii 

precedenţi fi ind formată din 

grupuri organizate de elevi 

însoţiţi de cadre didactice.

Muzeele clujene, vizitate 
de public şi în vreme 
de pandemie

Precucernicul 

Părinte Dumitru Marius 

Cerghizan a fost numit 

Administrator al 

Eparhiei de Cluj-Gherla, 

după ce, recent, episco-

pul PS Florentin 

Crihălmeanu a murit.

„Turma cuvântătoare a 

Eparhiei Greco-Catolice de 

Cluj-Gherla nu a rămas fără 

Păstor. După recenta muta-

re din această viaţă a regre-

tatului episcop eparh, PS Flo-

rentin Crihălmeanu, prin ho-

tărârea Preafericirii Sale Lu-

cian Cardinal Mureşan, ar-

hiepiscop major al Bisericii 

Române Unită cu Roma, Gre-

co-Catolică a fost numit un 

Administrator eparhial care 

se va îngriji de buna-cârmu-

ire a acestei eparhii până la 

data alegerii unui nou epi-

scop”, potrivit Episcopiei.

„Preotul rânduit să con-

tinue, pentru o perioadă, 

lucrarea pastorală a Prea-

sfinţiei Sale Florentin este 

cel care i-a fost secretar, i-a 

stat alături ca şi consilier 

eparhial şi din vara lui 2020 

a fost vicar general al Epar-

hiei de Cluj-Gherla: Pr. Du-

mitru Marius Cerghizan nu-

mit, prin Decretul nr. 

931/19.01.2021, în funcţia 

de Administrator al Eparhi-

ei de Cluj-Gherla”, se ara-

tă într-un comunicat al Epi-

scopiei de Cluj-Gherla.

Date biografi ce. Cine 
este Marius Cerghizan?

Preotul Dumitru Marius 

Cerghizan s-a născut în da-

ta de 8 septembrie 1976, în 

Bistriţa. A fost hirotonit pre-

ot în data de 21 noiembrie 

2006, în Catedrala „Schim-

barea la Faţă” din Cluj-Na-

poca, tocmai de către PS Flo-

rentin Crihălmeanu, Episco-

pul de Cluj-Gherla.

A absolvit Liceul Gre-

co-Catolic „Inochenţie Mi-

cu” din Cluj-Napoca. A ur-

mat, tot la Cluj-Napoca, In-

stitutul Teologic Greco-Ca-

tolic „Sf. Ioan Evanghelis-

tul”. A continuat studiile la 

Roma, unde a obţinut licen-

ţa în teologie la Universita-

tea Pontificală „Urbaniana” 

şi un masterat în doctrina 

socială a Bisericii la Univer-

sitatea Pontificală „Lateran”.

Este capelan al comunită-

ţii „Bunavestire” al Congrega-

ţiei Surorilor Maicii Domnu-

lui, iar în trecut a fost admi-

nistrator parohial în parohii-

le Corpadea şi Petea.

A devenit secretar 
eparhial în 2006

În anul 2006, PS Florentin 

Crihălmeanu i-a încredinţat 

misiunea de secretar eparhi-

al. A fost ales în structurile 

conducerii Eparhiei de 

Cluj-Gherla din anul 2012, iar 

în 2014 a fost numit în calita-

tea de consilier pastoral. În-

cepând cu anul 2017, el a în-

deplinit cu dăruire misiunea 

de vicar cu preoţii.

În data de 22 iunie 2020, 

preotului Dumitru Marius Cer-

ghizan i-a fost încredinţată o 

nouă misiune, aceea de vicar 

general al Eparhiei de Cluj-Gher-

la, pe care a îndeplinit-o cu 

credinţă, contribuind, alături 

de Episcopul eparhial, la bu-

nul mers al vieţii eparhiei.

Dumitru Marius Cerghizan, 
liderul Eparhiei de Cluj-Gherla
La o săptămână de la decesul subit al episcopului PS Florentin Crihălmeanu, 
Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla are un nou Administrator interimar

Părintele Dumitru Marius Cerghizan a fost numit Administrator 
al Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla

PS Florentin Crihălmeanu, 
fostul episcop al Eparhiei 
greco-catolice de 
Cluj-Gherla, a decedat în 
urma unui infarct în data 
de 12 ianuarie. Născut la 
Iași, în 1959, înaltul ie-
rarh care a urmat cursuri 
clandestine de teologie și 
a fost sfinţit preot în 
1990 fusese diagnosticat 
anterior cu COVID-19, 
starea sa de sănătate îm-
bunătăţindu-se.

Consacrat episcop în 1997 
de Sfântul Ioan Paul al 
II-lea, PS Florentin 
Crihălmeanu a devenit 
episcopul Eparhiei de 
Cluj-Gherla în 2002. Pe 
lângă viaţa monahală, 
de-a lungul anilor a parti-
cipat la numeroase eveni-
mente semnifi cative din 
viaţa social-culturală și u-
niversitară a orașului. 
Împlinise 61 de ani de via-
ţă și 31 de ani de preoţie 
în septembrie 2020.

În urmă cu o săptămână, 
la funeraliile unuia dintre 
cei mai apreciaţi oameni 
din rândul greco-catolici-
lor, sute de clujeni, indife-
rent de religie, au îndurat 
frigul și s-au adunat în nu-
măr mare pe esplanada 
din faţa Catedralei din 
Piaţa Timotei Cipariu. Cu 
măști și cu respectarea dis-
tanţării sociale, credincioșii 
au oferit o mostră de civili-
zaţie, respect și empatie.

Un ultim omagiu 
demn de măreția 
PS Florentin 
Crihălmeanu
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Piața Mihai Viteazu, în urmă cu 50 de ani
O imagine pentru seniorii nostalgici a 
Cetății. Actuala Piața Mihai Viteazul 
(Széchenyi tér – maghiară), surprinsă în 
urmă cu aproape cinci decenii, în anul 

1972. „Era o piață mare, plină cu legume 
proaspete de la hoștezani, nu o hală mică 
și înghesuită cum este acum!”, oftează 
Dorina Rațiu.

Poza zilei
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În ciuda gunoaielor purta-

te de valuri, fi rul apei, dar 

mai ales malurile râului 

Someşul Mic sunt locul 

ideal de cuibărit pentru 

vietăţile zburătoare.

„Când vă plimbaţi pe ma-

lul Someşului Mic, dacă vreţi 

să observaţi păsări, îndrep-

taţi-vă privirea şi prin copa-

cii de pe mal, nu doar pe fi -

rul apei!”, îndeamnă activiş-

tii Asociaţiei „Someşul Nos-

tru”, care au redistribuit o se-

rie de fotografi i absolute fas-

cinante realizate de fotogra-

ful clujean Mihai Savu.

„Păsărarii din alte ţări fac 

adevărate excursii organizate 

pentru a observa rarităţi în 

zona lor, iar birdwatching-ul 

(observarea păsărilor – n.r.) 

este o activitate foarte bine 

văzută şi foarte practicată. Cu 

cât sunt mai mulţi observa-

tori, cu atât creşte probabili-

tatea unor observaţii valoroa-

se”, se arată într-un mesaj 

postat pe pagina de Facebook 

„Someşul Nostru”.

Ciocănitori, lişiţe, 
pescăruşi şi raţe 
pe Someşul Mic

Ciocănitorile sunt uşor de 

remarcat prin sunetul speci-

fi c – „darabana”. Cea mai des 

observată pe malul râului, în 

Cluj-Napoca, este ciocănitoa-
rea pestriţă mare (Dendro-

copos major), dar este posi-

bil ca cei care se plimbă pe 

fi rul Someşului Mic să obser-

ve şi ciocănitoarea de gră-
dini, ciocănitoarea mică, sau 
ghionoaia verde.

Pe lângă ciocănitori, râul 

găzduieşte şi alte specii de pă-

sări, printre care corcodelul 
mic, pescăruşul râzător, raţa 
suliţar, lebăda, pescăruşul 
sur sau lişiţele. De altfel, po-

trivit „Someşul Nostru”, aces-

tea din urmă sunt în deplină 

siguranţă pe râu, fi ind la dis-

tanţă potrivită de maluri şi ne-

fi ind deranjate de oameni. S-au 

obişnuit deja şi cu trecătorii.

Călifarul alb, o specie 
rară în premieră 
la Cluj-Napoca

În comunitatea mică a pă-

sărarilor, veştile bune circulă 

foarte repede. În urmă cu câ-

teva zile, Kósa Ferenc a anun-

ţat că – pentru prima dată în 

Cluj-Napoca – a fost semna-

lat un călifar alb (Tadorna ta-

dorna). Călifarii albi cuibă-

resc doar în Dobrogea, foarte 

rar în zona Câmpiei de Vest, 

dar iarna majoritatea migrea-

ză în zonele sub-tropicale.

La lacurile de la Câmpe-

neşti şi la Barajul Floreşti 

au mai fost semnalări, în 

decembrie 2020, însă cel 

mai probabil femela surprin-

să pe râu, în Cluj-Napoca, 

iernează aici dacă nu în-

gheaţă râul. De asemenea, 

Cristi Domşa a semnalat, în 

decembrie 2020, o gâscă cu 
gât roşu la Barajul Floreşti, 

o altă specie rară şi pericli-

tată, ascunsă în stolul de 

sute de gârliţe.

Fauna Someșului, 
oaza înaripatelor!
Specii inedite de păsări își găsesc culcuș 
în arborii și stufărișul din zona Someșului Mic

Călifar alb

Corcodel mic

Pescăruș râzător

Ciocănitoarea pestriță mare 
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Captivat de direcţia 

în care se îndreaptă muni-

cipiul Cluj-Napoca, 

cu un profi l cultural din 

ce în ce mai dezvoltat, 

Florin Moroşanu a ales să 

exploateze fenomenul cre-

ativităţii, la fel cum o fac 

unele instituţii de cultură.

Din anul 2016, el a înce-

put o documentare amplă 

despre acest fenomen.

„Cu toţii avem o pasiune, 

un loc în care ne retragem 

pentru a ne căuta inspiraţia 

sau pentru a ne încărca ba-

teriile. În cazul meu, am în-

ceput să citesc intensiv stu-

dii, articole şi cărţi despre 

fenomenul creativităţii. Am 

ajuns la creativitate pentru 

că m-a interesat tema indus-

triilor culturale şi creative, 

un cluster de ocupaţii/pro-

fesii dezvoltat în Cluj, aşa 

cum arătau studiile făcute le 

nivel naţional la acea vre-

me”, a povestit Florin Moro-

şanu, pentru monitorulcj.ro.

Într-un final, Florin şi-a 

găsit pasiunea, cu toate că 

iniţial a decis să facă un lu-

cru pe care credea că nu ar 

putea să îl facă niciodată, 

ceva banal.

„Eu am decis atunci să 

mă provoc să fac ceva ce nu 

credeam că voi putea face 

vreodata, respectiv să reali-

zez un produs relativ banal, 

despre care nu ştiu nimic din 

tehnica de realizare. Asta a 

presupus să ies din zona de 

confort, să îmi asum că nu 

ştiu nimic despre acel pro-

dus, să îl descompun din per-

spectiva componentelor esen-

ţiale şi apoi să-l refac apli-

când caracteristicile creati-

vităţii – noutate, utilitate, efi -

cienţă şi relevanţă”, a com-

pletat tânărul.

„Toţi ne naştem creativi, 
e în ADN-ul nostru!”

Artistul consideră că, la fel 

cum ne naştem cu „atributul 

memoriei”, ne naştem crea-

tivi, un alt „atribut pe care îl 

avem în ADN-ul nostru”. To-

tuşi, în teorie creativitatea se 

deteriorează pe măsură ce în-

aintezi în vârstă: „Devenim 

mai întelepţi în timp, dar ne 

jucăm tot mai puţin, riscăm 

şi mai puţin, preferăm stabi-

litatea. Ori, creativitatea im-

plică jocul cu ideile, presupu-

ne riscul de a te dedica unei 

acţiuni şi căutarea de soluţii 

noi. Tot din teorie am înţeles 

că putem să ne menţinem spi-

ritul creativ activ şi chiar să 

îl dezvoltăm.”

Într-un fi nal, a ales un pro-

dus pe care multă lume îl ne-

glijează de cele mai multe ori 

– masa. Timp de nouă luni, 

Florin s-a documentat despre 

esenţele de lemn, caracteris-

tici şi dotările unui atelier 

pentru confecţionarea mese-

lor, „despre freze şi cuţite de 

tăiere despre adezivi şi la-

curi, răşini şi pigmenţi şi… 

„foarte multe tutoriale”. Par-

tea practică consta în încer-

carea de realizare a prototi-

purilor, de a pune în aplica-

re teoria învăţată.

După ce s-a decis că vrea 

să aibă în centrul atenţiei sa-

le un singur produs şi a eli-

minat numeroase idei, Florin 

a ales masa fi indcă este „un 

produs folosit intensiv de că-

tre noi toţi” şi este subapre-

ciat. Ideea i-a venit chiar când 

era pe punctul să renunţe.

„Când credeam că voi lă-

sa baltă demersul meu eram 

la o masă. Şi mă uitam la 

masa la care stăteam şi mi-am 

dat seama că răspunsul era 

în faţa mea. De îndată ce 

mi-am conştientizat provo-

carea, în minte mi-au venit, 

simultan foarte multe idei, 

ca şi cum timpul s-a dilatat 

atunci. Mi-au trebuit multe 

ore să le pot pune pe hârtie. 

Era ca un domino al ideilor, 

din una mergeam în alta. Am 

regăsit acest fenomen în li-

teratura de specialitate, naş-

terea conceptului şi avalan-

şa ideilor – ideaţia – este o 

manifestare specifi că proce-

sului creativ ajuns la o ma-

să critică”, a explicat Florin, 

pentru monitorulcj.ro.

Masa, „martor” al 
momentelor importante 
din căminul nostru

Chiar dacă masa este un 

produs subapreciat, iar puţi-

nă lume îi oferă atenţie, re-

prezintă un element esenţial 

în locuinţa noastră. Chiar da-

că „stă acoperită cu o faţă de 

masă ca şi cum am vrea să o 

ascundem” ea este „martor al 

tuturor momentelor importan-

te din căminul nostru”, po-

vesteşte Florin Moroşanu.

„Masa ocupă un loc cen-

tral şi foarte important în fi e-

care locuinţă, fără să aibă aten-

ţia cuvenită. Ba mai mult, stă 

si acoperită cu o faţă de ma-

să ca şi cum am vrea să o as-

cundem. Masa este martor al 

tuturor momentelor importan-

te din căminul nostru. La ma-

să discutăm, luăm decizii, ne 

împăcăm după ce ne-am cer-

tat”, a explicat el.

Obiectivul principal a fost 

producerea unei mese „ca-

re să nu mai poată fi acope-

rită”, dar totodată să spună 

povestea lemnului, „prin 

amestecurile de culori şi pig-

menţi”. Totuşi, de la idee la 

produs a trecut un an şi ju-

mătate. În 2018, Florin pro-

ducea prima masă.

MASA – „MARTORUL MOMENTELOR IMPORTANTE DIN CĂMINUL NOSTRU”

Masa, de la obiect la… pasiune!
Masa este un obiect pe care îl acoperim, „de parcă am vrea să o ascundem”. 
Florin Moroşanu vrea să creeze o masă pe care nimeni să nu mai vrea să o acopere!

Florin Moroşanu a ales să exploateze fenomenul creativităţii, la fel cum o fac unele instituţii de cultură, 
dedicându-şi timpul creării unor mese inedite

Florin Moroșanu susţine că în procesele de 
revitalizare a lemnului vechi, cele mai impor-
tante elemente ale învăţării au fost chiar eșe-
cul și eroarea, chiar dacă „de regulă ni se 
spune să nu greșim”.

„Un exemplu care a fost un eșec pe care l-am 
trăit și din care am învăţat mi se pare grăitor. 
Într-o zi din septembrie 2018, era foarte cald 
afară, undeva la peste 30 de grade Celsius. 
Colegii mei au pus în lucru trei mese, iar 
când au plecat din atelier era după-masă târ-
ziu și geamul a rămas deschis. Temperatura 
a scăzut în câteva ore destul de rapid, iar în 
acea încăpere s-a format condens deoarece 
rășina este un material bicomponent care 
creează o reacţie exotermă după combinare. 
Rezultatul a fost că s-a format condens, iar 
cele trei mese s-au compromis total pentru 
că a rămas un geam din încăpere deschis, iar 
ele erau lângă acel geam”, a explicat Florin 
Moroșanu, pentru monitorulcj.ro.

Eșecul, cel mai important component al învățării!

În timp ce afacerile de con-

fecţionare a meselor sau 

a mobilierului în general 

încearcă să folosească un 

lemn de prima sau a doua 

calitate, cât mai aproape 

de perfecţiune, echipa Moth, 

din care face parte Florin 

Moroşanu, încearcă să 

exploateze imperfecţiunea.

Astfel, lemnul vechi, cari-

at, cu noduri, denivelări, „lo-

curi în care au stat viermii”, 

devine materialul perfect pen-

tru crearea unui produs origi-

nal, creativ şi cu semnifi caţie.

„Una din modalităţile de lu-

cru pe care am aplicat-o pen-

tru a dobândi originalitatea s-a 

bazat pe regândirea felului prin 

care ne raportăm la perfecţiu-

ne. Am ajuns la concluzia că 

în ceea ce priveşte lemnul, im-

perfecţiunea nu este opusul 

perfecţiunii, este doar o altă 

stare a materiei care are pro-

pria manifestare pe care noi o 

înţelegem greşit datorită stan-

dardelor, convenienţei şi a edu-

caţiei. Lemnul există în natu-

ră atât perfect, aşa cum ne pla-

ce nouă să spunem, adică drept, 

uscat, cu textura liniară, fără 

fi suri dar şi în starea imper-

fectă – cariat, cu noduri, cu 

crapături”, a explicat iniţiato-

rul proiectului Moth.

De unde este cel mai uşor 
de colectat lemnul?

Cu toate că Florin Moroşa-

nu este angajat al Serviciului 

Public pentru Administrarea 

Obiectivelor Culturale Cluj-Na-

poca, realizându-şi în paralel şi 

pasiunea de confecţionare a me-

selor, atelierul Moth se afl ă în 

Sighetu Marmaţiei, unde lem-

nul de care are nevoie este cel 

mai uşor de colectat, loc în ca-

re merge o dată pe lună.

„Noutatea în cazul produse-

lor pe care le facem este folosi-

rea lemnului care, conform stan-

dardelor de producţie, este fără 

valoare sau cu valoare în ex-

ploatare mică. De regulă acest 

tip de lemn stă în curtea celor 

care exploatează lemnul, în gră-

mada cu destinaţia de lemn de 

foc. De aceea atelierul Moth nu 

este în Cluj, este în Sighetu Mar-

maţiei pentru că acolo găsim 

cel mai uşor lemnul de care 

avem nevoie. Pe lângă acest tip 

de materie primă am început să 

refolosim lemnul din construc-

ţii existente care se demolează, 

în special grinzile şi dulapii, niş-

te scânduri mai groase. Mesele 

din grinzi de exemplu, arată 

foarte interesant pentru că ve-

chiul şi noul se îmbină într-un 

mod unic”, a declarat Florin Mo-

roşanu, pentru monitorulcj.ro.

Exploatarea imperfecţiunii: 
mese unice din lemnul vechi
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Sâmbătă, 16 ianuarie 

2021, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului 

a participat împreună 

cu Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

şi cu Preasfi nţitul Părinte 

Episcop Vasile Flueraş, 

la slujba de înmormânta-

re a Episcopul greco-cato-

lic Florentin Crihălmeanu.

Slujba de înmormântare a 

Episcopului Florentin a fost 

săvârşită începând cu ora 

12:00, pe esplanada din faţa 

Catedralei Greco-Catolice din 

Piaţa Timotei Cipariu, în pre-

zenţa a 20 de episcopi roma-

no-catolici şi greco-catolici 

din ţară şi din străinătate, a 

unui reprezentant din par-

tea Vaticanului, a peste 100 

de preoţi, dar şi a ofi cialită-

ţilor locale, judeţene şi cen-

trale. Sicriul cu trupul Epi-

scopului Florentin a fost de-

pus într-o criptă amenajată 

la subsolul Catedralei „Sfân-

tul Iosif” din Piaţa Cipariu.

„Preasfi nţitul Florentin a fost 

un om credincios, devotat mi-

siunii lui şi, în acelaşi timp, un 

om al dialogului. Noi, ortodoc-

şii, foarte bine am putut dialo-

ga cu el, iar la momentele fes-

tive ne întâlneam: a fost şi la 

Catedrala noastră Ortodoxă, am 

participat şi noi la festivităţile 

dânşilor, la Catedrala Greco-Ca-

tolică. Plecarea aceasta fulge-

rătoare dintre noi, sigur că, a 

lăsat multă tristeţe. Ne rugăm 

Tatălui Ceresc să îi facă parte 

de odihnă întru Împărăţia Sa”, 

a declarat Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei, la fi nalul slujbei 

de înmormântare.

„Bunătatea lui, dispoziţia în-

spre dialog, simţul pastoral, îi ve-

neau de la Mântuitorul Hristos, 

care la momentul potrivit l-a che-

mat la misiune”, a spus Mitro-

politul Andrei, în mesajul de con-

doleanţe . „Când în ajun de Cră-

ciun, Preasfi nţitul Florentin ne-a 

colindat, nu bănuiam că aceea 

va fi  ultima noastră întâlnire de 

pe pământ şi acum o rememo-

răm cu multă nostalgie şi sfi nţe-

nie”, a mai arătat IPS Andrei.

Ierarhii Arhiepiscopiei Clujului au participat la funeraliile Episcopului Florentin Crihălmeanu

Arhim. Andrei COROIAN

Am numit binecuvântări, o 

parte din multele daruri pe 

care Dumnezeu ni le-a dăru-

it, prin părintele nostru 

mitropolit Bartolomeu, cel 

care ne-a fost dăruit de El ca 

păstor, călăuzitor, îndrumă-

tor, ocorotitor, purtător de 

grijă, tezaur nesfârşit de 

înţelepciune, de cunoştinţă, 

de tărie, de bunătate părin-

tească şi lumină spirituală 

binefăcătoare, prin care el 

rămâne nemuritor.

Părintele nostru mitropolit 

Bartolomeu a fost un om trimis 

de Dumnezeu Bisericii şi popo-

rului român, aşa cum s-a spus 

când a venit la Cluj. A făcut par-

te dintr-o generaţie de oameni 

aleşi, meniţi a fi  ctitori de spiri-

tualitate şi cultură într-o Biseri-

că şi într-o Ţară, care erau la în-

ceputurile afi rmării lor. Ca toţi 

aleşii şi trimişii lui Dumnezeu, 

el s-a asemănat prin darurile pri-

mite, virtuţile şi faptele bune lu-

crate, vieţii trăite în trup de Fiul 

lui Dumnezeu. Dacă o viaţă în-

treagă a purtat o cruce mare şi 

grea, a suferinţei pe nedrept, une-

ori dublată de torturi îngrozitoa-

re, a avut mereu tăria şi altruis-

mul de a purta şi crucile altora, 

mai mici sau mai mari.

Când a fost ales ca arhiepi-

scop de Cluj, în ianuarie 1993, 

aşteptam cu nerăbdare să-l ve-

dem pe cel despre care citisem şi 

auzisem atâtea lucruri minuna-

te, făcute accesibile după neaş-

teptata schimbare din anul 1989, 

care, de altfel, ne punea în faţă o 

necunoscută istorie, luminată de 

extraordinari şi nebănuiţi eroi. La 

7 februarie 1993, când a fost hi-

rotonit şi instalat arhiepiscop, 

într-o atmosferă de adâncă trăire 

duhovnicească, care adunase în 

catedrala din Cluj, toate persona-

lităţile ecleziale şi culturale din 

România, ne-am dat seama că 

noul nostru părinte arhiepiscop, 

are o putere spirituală rară şi o 

desăvârşire în arta cuvântării, ve-

nite de undeva, din adânc de is-

torie şi în acelaşi timp mai pre-

sus de ea. În persoana celui care 

cuvânta transfi gurat şi transfi gu-

ra cuvântând, priveam cu ochii 

sufl etului, întrupate, frumuseţea, 

bărbăţia, dârzenia şi vitejia unui 

popor prin naştere creştin care, 

în acest spaţiu dăruit de Dumne-

zeu, şi-a format o spiritualitate u-

nică şi monumentală, numită or-

todoxia românească.

Dacă istoria de secole, numă-

ra sfi nţi şi eroi mai mult sau mai 

puţin cunoscuţi, din generaţia 

înaltului făceau parte, părinţii 

Cleopa, Paisie, Dumitru Stăni-

loae, Galeriu, Sofi an, Petroniu, 

Daniil Tudor, Arsenie Papacioc 

şi Arsenie Boca, mitropolitul An-

tonie sau scriitori, poeţi fi losofi , 

ca: Vasile Voiculescu, Nichifor 

Crainic, Radu Gyr, Constantin 

Noica, Petre Ţuţea, Emil Cioran, 

Mircea Eliade, Alexandru Miro-

nescu, Nicolae Steinhardt.

Noul nostru Arhiepiscop avea 

să rămână unic prin complexi-

tatea operei teologic-literare şi 

monumentalitatea lucrării pas-

toral-misionare. Ascultam cu ure-

chile sufl etului şi ale trupului, 

ceva ce nu mai auzisem până 

atunci: Frumuseţea cuvântului 

lui Dumnezeu, măiestrit într-o 

limbă, izvorâtă din scripturi, tex-

te liturgice sfi nte, teologie patris-

tică şi cea mai frumoasă litera-

tură românească şi universală.

Poate că aceasta este cea din-

tâi şi cea mai mare binecuvân-

tare pe care ne-o lasă părintele 

nostru mitropolit Bartolomeu. 

Iubirea desăvârşită faţă de Ade-

văr, faţă de Cuvânt, făţă de Lo-

gos în multiplele Sale ipostaze. 

Înzestrat cu o credinţă neclinti-

tă, cu evlavie şi cu nădejde, cu 

dârzenie şi hărnicie, cu lucidi-

date şi spirit de dreptate, cu în-

ţelegere, cu pătrundere şi pre-

vedere; cu iubire de oameni, cu 

bunătate şi geniu organizatoric, 

dublate de un talent artistic şi 

o cultură de invidiat.

A fost din copilărie un îndră-

gostit de Cuvânt şi de cuvinte-

le adevărului Său. Avea un cult 

nu doar pentru pentru Cuvân-

tul Hristos, ca Persoană divi-

no-umană, ci şi pentru cuvinte, 

pe care le iubea şi le cunoştea 

în alcătuirea, în întregul şi în 

toate sensurile lor. „Compor-

taţi-vă cu cuvintele precum în-

gerii se comportă cu Maica Dom-

nului”, spunea adeseori. De a-

ceea, cuvântările părintelui nos-

tru mitropolit Bartolomeu, nu 

doar au fascinat adunând zeci 

de mii de oameni,la Catedrala 

din Cluj, la Nicula sau în alte 

locuri, ci au luminat, au înviat, 

au vindecat, au mângâiat zeci 

şi sute de mii de sufl ete. Atunci 

când vor fi  scrise şi publicate în 

întregime, ele vor fi  o operă măr-

turisitoare unică, a unui predi-

cator, unic poate în istoria bise-

ricii noastre, care stă alături de 

operele marilor predicatori din 

istoria Bisericii universale din 

toate timpurile.

A doua mare binecuvântare 

este, ura faţă de minciună, faţă 

de corupţie, faţă de păcat, ma-

nifestat prin toate formele lui.

Poate părea paradoxal, dar aceas-

ta este calitatea primordială, a 

tuturor sfi nţilor şi omenilor lui 

Dumnezeu: Iubirea faţă de El şi 

faţă de virtute şi ura faţă de rău 

şi păcat. Această ură ar trebui 

să fi e fi inţială pentru, pentru că 

este poruncă dumnezeiască: 

“Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi 

răul” (Ps. 96, 11). La părintele 

Bartolomeu era întradevăr fi in-

ţială. Între lumină şi întuneric, 

între Hristos şi Veliar, nu este şi 

nu poate fi  nici o înţelegere. A-

ceastă ură totală faţă de minciu-

nă şi faţă de corupţie vine din 

înţelegerea profundă a două eve-

nimente fundamentale din isto-

ria omenirii, relatate în Sfânta 

Scriptură: 1. Căderea primilor 

oameni prin minciuna diavolu-

lui, şi dezastrul produs prin ea; 

2. Necredinţa în Învierea Dom-

nului, propovăduită de cărtura-

rii şi fariseii corupţi. Înţelegând 

tragedia acestei lucrări ucigaşe, 

părintele mitropolit ne-a învă-

ţat că iubirea de Dumnezeu şi 

iubirea de oameni, nu sunt sen-

timent platonice, ci acte de jert-

fi re, de două ori pozitive, pen-

tru sădirea în sufl etele noastre 

şi ale semenilor, a adevărurilor 

de viaţă dătătoare şi ocrotirea lor 

de minciuni ucigătoare.

A treia mare binecuvântare 

lăsată nouă celor ce l-am iubit, 

celor care îl vor cunoaşte de acum 

şi-l vor iubi, Bisericii şi întregu-

lui Neam românesc, este Biblia 

sau Sfânta Scriptură, la diortosi-

rea căreia a muncit ca un „păl-

maş al Duhului”, vreme de un-

sprezece ani. Copilul Valeriu, ca-

re a citit Biblia la vârsta de zece 

ani, care avea să scrie articole şi 

cărţi de teologie şi zeci de cărţi 

de toate genurile literare, mărtu-

risea spre apusul vieţii, că pe toa-

te le considera ca un exerciţiu 

pregătitor pentru marea lucrare 

de revizuire şi diortosire a Bibli-

ei. Prin ea ne lasă nu doar un 

text limpede al Sfi ntei Scripturi, 

cu peste 8000 de note explica-

tive, ci şi o lucrare monumen-

tală, la care pare aproape incre-

dibil, să fi  lucrat un singur om. 

Dar aş spune că şi un testament: 

Să iubim, să citim, să ascultăm 

şi să ne călăuzim după Cuvân-

tul lui Dumnezeu. Marele sa-

vant Simion Mehedinţi, spunea 

că un om, un popor, în viaţa, 

civilizaţia şi cultura lui, preţuieş-

te atât cât a înţeles şi a folosit 

cuvântul lui Dumnezeu revelat 

în Sfânta Scriptură.

A patra mare binecuvântare 

pe care prin viaţa şi exemplul 

său, părintele nostru mitropolit 

ne-o lasă, este iubirea faţă de 

Biserică. A iubit-o şi a slujit-o 

cu râvnă unică, apărând-o de 

atacurile vrăjmaşe, aşa cum l-a 

iubit pe Hristos. S-a luptat şi a 

reuşit să arate că Biserica este 

o instituţie divino-umană, care 

este mereu viabilă, mereu actu-

ală şi prezentă şi folositotoare 

întregii societăţi, care are dru-

mul ei în istorie, nefi ind supu-

să sau aservită sub nici o for-

mă puterii seculare. Atunci când 

Biserica era atacată sau lovită 

pe nedrept, era un luptător de 

temut, aşa cum au fost marii 

sfi nţi ierarhi, Atanasie, Vasile 

sau Ioan Gură de Aur, care au 

luptat în timpul lor, cu oamenii 

puterii seculare. Nu pierdea pri-

lejul în nicio împrejurare să ara-

te că oamenii toţi sunt fi ii ace-

luiaşi Dumnezeu, ai aceluiaşi 

neam, că fac parte din Biserică. 

Dacă asemenea sfântului Pavel 

avea fi inţial această conştiinţă, 

nu mai puţin avea dorinţa să 

arate că tradiţia Bisericii este 

mereu vie, actuală, că păstrând 

dogma neclintită, ea este mereu 

capabilă de a da răspuns tutu-

ror problemelor timpurilor pe 

care le trăim, propunând lumii 

de multe ori dezorientată, de 

varietatea modelor schimbătoa-

re, un mod de viaţă adevărat şi 

statornic, care îi redă echilibrul 

şi bucuria de a trăi.

Al cincilea mare dar sau bi-

necuvântare care trebuie neapă-

rat reţinută şi cultivată este iubi-

rea de ţară, de patrie şi de ne-

am. Iubirea de neam este o po-

runcă dumnezeiască, pe care pă-

rintele nostru mitropolit Barto-

lomeu a cultivat-o în toată fru-

museţea şi măreţia ei, asemenea 

cavalerilor şi eroilor de odinioa-

ră. Într-o lume a relativizării şi 

devalorizării principiilor funda-

mentale ale unui neam, conşti-

inţa apartenenţei noastre, la un 

spaţiu dat de Dumnezeu, părin-

tele nostru ne-o insufl ă prin scri-

erile lui, prin cuvântările lui, prin 

viaţa şi suferinţa lui, chiar prin 

moartea lui, nu întâmplător rân-

duită de Părintele ceresc, într-o 

zi de 31 ianuarie, zi în care a 

adormit marele voievod Mircea 

cel Bătrân, în anul 1418.

A şasea binecuvântare moş-

tenită este poezia şi rugăciu-

nea. A fost un poet rugător şi 

un rugător poet. Prin poezie 

descoperă stări înalte de rugă-

ciune – „hai, sufl ete al meu, să 

hoinărim prin cer” spune în 

poezia Poem pentru sufl et ,iar 

prin rugăciune a înălţat imne 

Ziditorului şi creaţiei Lui. A 

avut darul rugăciunii asculta-

te, fapr pe care l-am resimţit 

personal sau la nivelul comu-

nităţii, al mânăstirilor şi paro-

hiilor. Acest dar al rugăciunii 

l-a cultivat cu o seriozitate ma-

ximă, ca tot ce făcea şi l-a as-

cuns într-o discreţie absolută.

Între multe alte dovediri, ale 

rugăciunilor ascultate ale părin-

telui nostru mitropolit Bartolo-

meu este şi atmosfera duhovni-

cească pe care a lăsat-o prin mu-

tarea la cer şi purtarea de grijă 

pentru Mitropolia pe care a cti-

torit-o şi a păstorit-o.

A şaptea binecuvântare pe 

care ne-o lasă este iubirea faţă 

de desăvârşire, de sfi nţenie, ca 

ceva natural şi fi resc omului. A 

căutat desăvârşirea în toată via-

ţa şi activitatea complexă a În-

altpreasfi nţiei sale. A iubit mult 

această formă de desăvârşire 

creştină, numită monahism. Nici 

nu se putea altfel. Un iubitor de 

Hristos şi un apropiat al Maicii 

Domnului, nu putea fi  decât 

monah. Desăvârşit monah, pre-

ot şi arhiereu, iubitor de Dum-

nezeu, de oameni şi de liberta-

te spirituală, adică de Duh Sfânt.

A iubit mănăstirile şi mona-

hii, care s-au înmulţit, şi a pur-

tat o autentică şi profundă gri-

jă faţă de dezvoltarea lor. Mâ-

năstirea Nicula cu recunoştinţă 

poate spune că s-a bucurat de 

o iubire specială, de care se lea-

gă şi rectitorirea ei.

Multe alte daruri şi binecu-

vântări ne-a lăsat părintele nos-

tru mitropolit Bartolomeu, pe 

care va trebui tot mai mult să 

le desluşim, să le aprofundăm, 

şi în curgerea timpului, cu mul-

tă perseverenţă şi statornicie să 

le cultivăm. Grija învăţătoreas-

că pentru cultivarea credinţei, 

a culturii, ştiinţei, artei, a drep-

tăţii, cinstei şi onestităţii, au ră-

mas sarcina instituţiilor fonda-

te: Radio Renaşterea, Fundaţia 

Bartolomeu, revista Tabor şi al-

tele. Ne-a lăsat mult mai bogaţi 

şi mai responsabili. Cu datoria 

de a ne îmbogăţi mereu atât pe 

noi înşine, cât şi pe alţii. Mutat 

la cer, el rămâne cu noi. Ani şi 

ani, vom mai învăţa de la pă-

rintele nostru. Noi vom creşte 

şi ne vom desăvărşi prin el şi 

împreună cu el, aşa cum şi el 

îşi continuă desăvărşirea prin 

noi, cei rămăşi.

Dacă el ne oferă mereu bi-

necuvântare, har şi putere de la 

Dumnezeu şi dela Hristos, noi 

suntem datori ca prin asculta-

rea noastră, să-i oferim mulţu-

mire, răsplată şi laudă de la El.

Binecuvântări moştenite de la părintele 
nostru arhiepiscop şi mitropolit Bartolomeu
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DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Ai multă energie și simți că persoane-

le din jurul tău se mișcă destul de lent. 

Astfel, în această săptămână vrei să faci 

cât mai multe lucruri și începi prin a-ți or-

ganiza mai efi cient timpul. Te bucuri de 

sprijinul persoanelor speciale din viața ta.

Taur
Începutul săptămânii te găsește cu 

mai multă încredere în propria persoa-

nă. Prin urmare, începi să te ocupi de 

niște proiecte mai vechi pentru care nu 

ai avut sufi cient timp în trecut și, de a-

semenea, reușești să acorzi timp și pa-

siunilor pe care le ai. Ai parte de o săp-

tămână productivă.

Gemeni
Nu reușești să găsești concentrarea 

de care ai nevoie. Este important să pe-

treci mai mult timp în compania propri-

ei persoane, pentru a putea să îți pui or-

dine în gânduri și să ajungi la un echi-

libru interior. Finalul săptămânii te 

găsește mai relaxat și mai optimist.

Rac
Încearcă să asculți mai mult decât 

vorbești, în această săptămână. Este im-

portant să începi să acorzi mai multă 

atenție persoanelor din jurul tău, pen-

tru a nu intra în tot felul de confl icte ca-

re nu-și au rostul. Spre fi nalul săptămâ-

nii începi să privești lucrurile cu mai 

multă deschidere. 

Leu
Începi săptămâna cu un plan bine 

pus la punct în mine. Astfel, săptămâ-

na aceasta se dovedește a fi  foarte pro-

ductivă. În plus, începi să îți dai seama 

ce îți dorești cu adevărat de la viitor și 

ce trebuie să faci pentru a-ți atinge obiec-

tivele pe plan personal și profesional.

Fecioară
Săptămâna aceasta se anunță a fi  pli-

nă de oportunități. Începi să privești lu-

crurile cu mai multă deschidere, iar acest 

lucru îți permite să deschizi uși care, într-

o altă ordine de idei, ți s-ar fi  părut mult 

prea îndepărtate. Nu te lăsa descurajat!

Balanță
Săptămâna aceasta este despre lu-

cruri noi. Vrei să scapi de rutină și, prin 

urmare, să descoperi lucruri noi despre 

tine. Pe de altă parte, este posibil să fi i 

mai sensibil decât în mod normal, însă 

acest lucru nu este neapărat ceva rău. 

Discută deschis despre ceea ce simți.

Scorpion
Vrei să faci o mulțime de lucruri, însă 

nu îți ajunge timpul. În această săptămână, 

înveți cât de important este să lucrezi în 

echipă. Astfel, începi să accepți și alte pă-

reri și, în plus, înveți să lucrezi cu critica. 

Te dezvolți mai mult decât îți imaginezi.

Săgetător
Săptămâna aceasta se anunță a fi  una 

plină de provocări. Chiar dacă la înce-

putul săptămânii simți că lucrurile te 

copleșesc, spre sfârșitul ei înveți că ni-

mic nu este prea difi cil și nicio proble-

mă nu este prea mare. Te bucuri de 

admirația celor din jur.

Capricorn
Săptămâna aceasta începe cu multă 

energie și ambiție. Astfel, până la mijlocul 

săptămânii reușești să duci la bun sfârșit 

toate responsabilitățile pe care le ai. Fina-

lul săptămânii te găsește extenuat și cu 

dorința puternică de a te relaxa mai mult.

Vărsător
Nu reușești să găsești înțelesul din 

spatele unor lucruri care s-au întâmplat. 

Astfel, este posibil să apară tot felul de 

frustrări. Încearcă să analizezi cu mai 

multă atenție lucrurile din jurul tău și 

o să începi să ai o imagine mai comple-

tă despre înțelesul din spatele acestora.

Pești
Îți dai seama că ai multe calități de 

lider. Vrei să faci cât mai multe lucruri, 

iar energia ta pozitivă îi determină și pe 

cei din jurul tău să ți se alăture. Astfel, 

reușești să duci la bun sfârșit un proiect 

foarte important pentru tine.
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ANUNŢ

ABSOLVENŢII LICEULUI SANITAR, 
promoţia 1981, optică medicală, 

sunt rugaţi să mă contacteze la 00353861609900, sau 

what's app, sau email vasydor@hotmail.com,în vede-

rea organizării reuniunii de 40 de ani. 

Anunţul este pentru cei care nu sunt în grup. 

Doru Covasa

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preț 
65000 euro. pentru informații 
suplimentare sunați la tel. 0744-
653097. (1.7)

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
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.

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

¤ Vând casă 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

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, situat la capătul str. Giuseppe 
Verdi, cart. Iris, zona de case, 82 
m front la drum, la intrare în satul 
Valea Fânaţelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme până 
la teren, C.F., cadastru, curent 
electric, teren compact, preţ 10 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
rent electric în zonă. Merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (10.14)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 

asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

¤ 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.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, centrală proprie, uti-
lat, izolat termic, zugrăvit recent, 
zona cinema Mărăști, preț 300 eu-
ro. Pentru informații suplimentare 
sunați la nr. de tel. 0758-051260. 
(3.7)

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Crinu-
lui, deomandat, suprafața 50 mp, 
mobilat, utilat, preț 350 euro. 
Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați le tel. 0748-
783545. (4.7)

¤ Închiriez 2 camere decoman-
date, utilate, mobilate, C.T., la 
curte, preț 250 euro, str. Între La-
curi, nr. 23, bucătarie, baie, tera-
să și 1 cameră la aceeași adresă, 
bucătărie, baie, balcon, terasă, 
preț 200 euro. Tel. 0773–
902783. (2.7)

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

¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, centra-
lă termică, balcon închis, preţ 
350 euro, doar cu contract. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
0749-010592.

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.
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GRA-

TUIT

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi 
la 0758-051260.

¤ 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.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Ka-
ufl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ 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.

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

SERVICII

¤ Recuperare taxe auto plătite în-
cepând din 2016 care nu au fost 
încă restituite. Tel – 0736 – 138 
193

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, 
în cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bu-
cium-Piaţa Flora sau aduc co-
pii de la școală, activităţi 

sportive. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând far DACIA LOGAN, partea 
stângă. Pentru informații și detalii 
sunați la 0740-823056. (2.7)

¤ 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.

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

ELECTRO

¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informaţii și detalii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

¤ 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.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare și frigider ARCTIC de 240 l, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0733-612054. (8.14)

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

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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, culoa-
re wenge și stejar auriu, stare per-
fectă, preţ 250 RON/buc. și raft 
de bibliotecă cu dulap pentru ac-
te, 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 acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, preţ 
0,50 bani/buc. Pentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă. Informații 
suplimentare la telefon 0727-
182339. (5.14)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 l 
și 5 l. Informaţii și detalii la telefon 
0744-282885. (6.14)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând jaluzele aproape noi, 1,80 
x 2,30, pret negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (8.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-300323 sau 
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 cizme lungi militare, nr. 42, 
negre, cu carâmb înalt. Sunaţi la 
nr. de telefon 0264-424005. (6.7)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frunze, 
seminţe de fl ori. Pentru alte infor-
maţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă, preţ 
10 RON/kg, producţie 2019, pro-
dus bio din zonă nepoluată. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0748-220979. (6.7)

PUBLICITATE

PIERDERI

Societatea TEOSERV CRIS S.R.L.-D cu sediul în Jucu de Mijloc 
nr. 27T, judeţ Cluj, CUI: 34590330, anunţă pierderea

- Certifi catului de înregistrare emis de O.N.R.C.
- Certifi cat constatator din 30.08.2016, sediu social
- Certifi cat constatator din 15.02.2016, punct de lucu: Cluj-Na-

poca, str. București, nr. 24
- Certifi cat constatator din 30.08.2016, punct de lucru: Flo-

rești, str. Tineretului, nr. 5, jud. Cluj
- Certifi cat constatator din 30.03.2017 punct de lucru: Cluj Na-

poca, str. Fabricii de Zahăr, nr. 4
Le declarăm nule.

Societatea RACHEL & COSMIN S.R.L.-D anunţă pierderea;
- Certifi catului de înregistrare emis de ONRC din data de 

21.05.2015
- Certifi cat constatator din 21.05.2015: activităţi la terţi emis 

de ONRC
- Certifi cat constatator din 21.05.2015 sediu social emis ON-

RC
- Certifi cat constatator din 28.10.2015 punct de lucru Cluj Na-

poca, str. Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. V3, ap. 3A emis de O.N.R.C.
Le declarăm nule.

Societatea MATCH POINT S.R.L. declară pierdut Certifi catul 
constatator privitor la activităţile autorizate emis de O.R.C. Cluj. 
Se declară nul.

Societatea AMARENA KLM cu sediul social Cluj-Napoca, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 13, bl. V3, ap. 13, C.U.I. 32924646, 
J12/965/2014, anunţăm pierderea Certificatului de înregis-
trare emis în 14.11.2019 de O.N.R.C. și certificatul constata-
tor emis în 14.11.2019 emis de O.N.R.C.. Se declară nule.

Pierdut certifi catul de înregistrare și certifi catul constatator de 
autorizare activitate la terţi al LIFE ACTIONS S.R.L., cu sediul în 
mun Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr. 8, parter, ap. 9, jud. 
Cluj, J12/2166/2010, CUI 27834580. Se declară nule.

Pierdut certifi catul de înregistrare și certifi catul constatator de 
autorizare activitate la terţi al DARIO FACTORY S.R.L., cu sediul 
în mun Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, nr. 8, etaj P, ap. 9, 
jud. Cluj, J12/2027/1992, C.U.I. 247311. Se declară nule.

S.C QUICK SMART CITY S.R.L., C.I.F. RO 36758635, Nr. de ord. 
la Reg. Comerţului nr. J12/4133/2016 pierdut CERTIFICAT CON-
STATATOR pentru activităţi desfășurate în afara sediilor profesio-
nale. Îl declar pierdut.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informaţii la telefon: 
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

ANUNŢ PUBLIC

Anunț privind selecţia membrilor Consiliului de 
Administraţie al SC ADP Gherla SA

Primăria Municipiului Gherla în calitate de autoritate 
publica tutelară pentru SC ADP Gherla SA, organizează 
concurs pentru selecţia membrilor Consiliului de Administraţie 
al SC ADP Gherla SA- 5 posturi,

Procedura de selecţie cuprinde următoarele etapa:

Etapa I- selecţia dosarelor candidaţilor

Etapa II- Interviul pentru candidaţii declaraţi „ Admiţi” 
in Etapa I

Planul integral de selecţie le puteţi găsi pe: www.gherla.
ro, sau www.adpgherla.ro

DOSARELE de candidatură se pot depune personal la 
sediul Primăriei Municipiului Gherla – Secretariat, sau 
electronic prin email la adresa primăria@gherla .ro – daca 
actele se depun electronic, documentele trebuie sa fi e in 
format pdf. – urmăriţi feed-back-ul cu numărul de înregistrare 
pentru a vă asigura că dosarul dumneavoastră a fost preluat.

Informaţii suplimentare puteţi primi la nr de telefon 
0744.788.318 persoana de contact Vlad Barbos

Data limita pentru depunerea dosarelor este 21.02.2021

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. RUTTRANS S.A. anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „DESFIINŢARE CONSTRUCŢII“, în municipiul Cluj-
Napoca, strada Calea Baciului, nr. 47, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de: luni-joi între orele 09:00-
14:00 și vineri între orele 9:00-12:00 și la sediul S.C. 
RUTTRANS S.A., din municipiul Cluj-Napoca, strada Calea 
Baciului, nr. 47, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-13:00.

www.monitorulcj.ro
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Ronaldo, cel mai 
bun marcator 
din istoria fotbalului

Atacantul portughez Cristiano 
Ronaldo, care a înscris un gol 
pentru Juventus în Supercupa 
Italiei (2-0 cu Napoli), a devenit 
miercuri seara cel mai prolifi c 
marcator din istoria fotbalului, 
cu 760 de goluri.
Ronaldo l-a depășit prin golul 
marcat la Reggio Emilia pe ce-
hul Josef Bican, autorul a 759 
de goluri, conform unor statis-
tici existente.
Titlul de cel mai bun marcator 
din istoria fotbalului este unul 
destul de contestat, iar federa-
ţia internaţională (FIFA) nu ţine 
o evidenţă ofi cială în această 
privinţă, însă o serie de publi-
caţii sportive au relatat că 
Ronaldo l-a depășit pe Josef 
Bican în fruntea acestei ierarhii.
Bican și brazilienii Pele și 
Romario au marcat peste 
1.000 de goluri în carierele lor, 
dar aceste statistici includ go-
luri la amatori, în meciuri neo-
fi ciale sau amicale.
Golurile lui Ronaldo au fost 
marcate pentru cele patru echi-
pe de club la care a jucat și la 
naţionala Portugaliei, cel mai 
apropiat rival afl at încă în acti-
vitate fi ind argentinianul Lionel 
Messi (FC Barcelona), care luna 
trecută a stabilit recordul de 
goluri marcate pentru un sin-
gur club, 644.

Marc Marquez 
revine în activitate

Pilotul spaniol Marc Marquez, 
de șase ori campion mondial 
la clasa MotoGP, clasa-regină 
a motociclismului viteză, a re-
venit la antrenamente după 
ce a suferit, în decembrie, o 
nouă intervenţie chirurgicală 
la braţul drept.
Spaniolul, în vârstă de 27 de 
ani, a postat o imagine pe 
contul său de Instagram, în 
care apare antrenându-se pe 
o bicicletă medicinală într-o 
sală de gimnastică.
Marc Marquez a fost externat 
pe 14 decembrie după ce a su-
ferit a treia operaţie la mână, 
pe 3 decembrie. "Progresele 
înregistrate de Marc Marquez 
după operaţia din 3 decembrie 
și începerea tratamentului cu 
antibiotice au dat roade. El a 
putut astfel să fi e externat din 
spitalul Ruber Internacional 
pentru a continua recuperarea 
acasă, continuând tratamentul 
cu antibioticul specifi c", preciza 
atunci echipa Repsol Honda 
într-un comunicat.
Marquez a fost operat pentru a 
treia oară la braţul drept, pe 
care l-a fracturat în timpul pri-
mului Mare Premiu al anului 
2020, din iulie, din Spania, din 
cauza vindecării lente a osului 
humerus. Operaţia a constat în 
scoaterea plăcii anterioare și 
montarea uneia noi.

Pe scurt

SCM Râmnicu Vâlcea a 
reuşit a doua sa victorie 
consecutivă în Grupa B a 
Ligii Campionilor la hand-
bal feminin, 25-23 (14-10) 
cu echipa muntenegreană 
Buducnost Podgorica în 
Sala Sporturilor „Traian” 
din Râmnicu Vâlcea.

Formaţia vâlceană s-a im-
pus în acest meci restant din 
etapa a şaptea, pe care l-a do-
minat de la un capăt la altul.

SCM a început în forţă 
şi a condus cu 5-1, dar apoi 

Buducnost a mai redus din 
diferenţă. Vâlcencele au mai 
avut avantaj de patru go-
luri în câteva rânduri, 9-5, 
10-6, 11-7, 12-8, 13-9 şi 
14-10, la pauză.

Oaspetele au dat o repli-
că mai bună în repriza se-
cundă şi s-au apropiat la un 
singur gol în min. 56, 17-16, 
dar echipa pregătită de Flo-
rentin Pera a reuşit să se 
desprindă din nou, 21-18 
(51), iar apoi 22-18 (54), 
câştigând cu 25-23.

Pentru SCM Râmnicu Vâl-
cea au marcat Evgenija Mi-
nevskaja 6 goluri, Mireya 
Gonzalez Alvarez 5, Kristi-
na Liscevic 5, Maren Nyland 
Aardahl 3, Marta Lopez Her-
rero 2, Cristina Florica 2, 
Asma Elghaoui 2.

Golurile echipei antrenate 
de Bojana Popovic au fost în-
scrise de Allison Pineau 6, Maj-
da Mehmedovic 5, Jovanka Ra-
dicevic 6, Nikolina Vukcevic 2, 
Ema Ramusovic 2, Itana Grbic 
1, Katarina Dzaferovic 1.

Două victorii la rând în Liga Campionilor 
pentru campioana României

Handbalistele Clubului 
Sportiv Universitatea au 
susţinut miercuri şi joi, 
20-21 ianuarie, două 
meciuri de pregătire în 
compania formaţiei Corona 
Braşov. „Alb-negrele” s-au 
impus în ambele partide de 
verifi care disputate în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”.

Primul meci s-a încheiat 
cu scorul de 25 la 24 (12-10) 
în favoarea studentelor, ia 
golurile au fost marcate de: 
Rebeca Necula – 6, Florina 
Chintoan – 5, Diana Lazăr 
-4, Florenţa Ilie – 3, Denisa 
Şelever, Judith Vizuete şi Co-
rina Cordoş, toate trei cu câ-
te 2 reuşite şi Anamaria Du-
mitraşcu, 1 gol.

În cea de-a doua partidă 
disputată joi dimineaţa, hand-
balistele universitare s-u im-
pus în faţa celor de la Coro-
na Braşov cu scorul de 34 la 
30, 21-16 la pauză. Pentru U-
niversitatea Cluj au înscris pe 
tabelă: Paulina Masna – 8 go-
luri, Denisa Şelever şi Florin 
Chintoan, ambele cu 6 goluri, 

Diana Lazăr – 5, Rebeca Ne-
cula – 3, Florenţa Ilie şi Ralu-
ca Nicolae, cu 2 goluri şi Ju-
dith Vizuete şi Bianca Lupaş-
cu, cu câte un gol marcat.

„Am efectuat două partide 
de pregătire în compania ce-
lor de la Corona Braşov – o 
formaţie ambiţioasă, cu un lot 
valoros şi de mare perspecti-
vă. În primul meci nu am evo-
luat conform aşteptărilor, am 
avut situaţii clare de a marca 
şi nu am facut-o. Deşi am câş-
tigat, nu am fost deloc mul-
ţumiţi de jocul prestat. Astăzi 
am evoluat foarte bine şi am 
controlat aproape în totalita-
te meciul. Avem nevoie de o 
victorie într-un meci ofi cial 
pentru a ne descătuşa! Avem 
o echipă frumoasă şi începem 
să creştem de la meci la meci”, 
a declarat Sergiu Cacoveanu, 
directorul sportiv al formaţi-
ei universitare.

Sâmbătă, „studentele” se 
vor deplasa la Zalău pentru 
al treilea meci de pregătire din 
această săptămână, în com-
pania formaţiei HC Zalău.

Handbalistele de la 
„U” Cluj s-au impus 
în două meciuri amicale

Campioana României 
l-a vândut pe atacantul 
Jakub Vojtus. Transferat 
din postura de jucător 
liber după ce şi-a încheiat 
contractul cu Academica 
Clinceni în vară, Vojtus 
pleacă după doar 6 luni 
petrecute în Gruia 
şi va juca în Ungaria, 
la Mezökövesd Zsóry.

Jakub Vojtus nu a confi r-
mat aşteptările la CFR Cluj. A 
evoluat în 11 meciuri pentru 
echipa ardeleană, șapte în Ca-
sa Pariurilor Liga 1, trei în Eu-
ropa League şi unul în Cupa 
României, însă nu a reuşit să 
marcheze vreun gol.

Echipa maghiară a avut 
cea mai bună clasare din 
istorie anul trecut, când au 
reuşit să termine pe locul 
4 în prima ligă. Totodată, 
Mezökövesd a jucat în sta-
giunea precedentă şi pri-
ma finală de Cupa Ungari-
ei din istoria clubului, pier-
dută cu 1-2 în faţa lui 
Honvéd Budapesta.

Ungurii au plătit 100.000 
de euro şi au reuşit să îl 
transfere pe atacantul ca-
re a mai fost dorit în Ro-
mânia de Gaz Metan Me-
diaş şi FC Hermannstadt.

Damjan Djokovic, la un 
pas de plecarea în Turcia

Edi Iordănescu a anunţat că 
nu îşi doreşte prea multe ple-
cări în această iarnă, dar se pa-
re că este obligat să renunţe la 
Damjan Djokovici. Mijlocaşul 
croat este dorit de Kayserispor 
şi Rizespor, ambele echipe fi -
ind în prima ligă din Turcia.

Fotbalistul lui CFR Cluj 
negociază transferul în Tur-

cia, acolo unde este dorit 
de Marius Şumudică şi Dan 
Petrescu, tehnicienii care 
le pregătesc pe Kayserispor 
şi Rizespor.

„Îl vreau pe Djokovic 
foarte mult, el va alege un-
de are oferta mai bună, eu 
le-am dat o listă de tran-
sferuri. Aşa l-am dorit şi 
pe Alibec şi nu s-a întâm-
plat. Fără nicio problemă, 

Rizespor are banii să-l ia 
pe Djokovic”, a declarat 
Marius Şumudică.

Campioana României ar 
urma să încaseze aproxima-
tiv 500.000 de euro pentru 
transferul lui Djokovici, in-
diferent dacă croatul sem-
nează cu Kayserispor, echi-
pa antrenată de Petrescu 
sau Rizespor, echipa lui Şu-
mudică. Din primele infor-

maţii, salariul primit de 
Djokovici ar fi unul mai 
atractiv la Rizespor.

Damjan Djokovic a jucat 
pentru CFR Cluj în două pe-
rioade, 2013-2014 şi 2017-pre-
zent, şi a bifat 152 de meciuri 
în tricoul formaţiei din Gru-
ia. Pe lângă cele trei titluri din 
Liga 1, croatul a mai câştigat 
Supercupa României alături 
de clujeni.

Jakub Vojtus, transferat în Ungaria. 
Djokovici, la un pas de Turcia.
CFR Cluj l-a pierdut pe Jakub Vojtus, fotbalist transferat în vara lui 2020 de la Academica Clinceni

CFR Cluj l-a vândut pe Jakub Vojtus în Ungaria. Atacantul a stat mai puţin de 6 luni la Cluj
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