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Ritm alert pe șantierul 
Academiei de Muzică din Cluj

Clujul „verde”: două parcuri, 
aprobate pentru amenajare

Cum se va face vaccinarea 
la centrul drive-thru?

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
Cseke Attila a vizitat pe șantierul noului sediu 
al Academiei de Muzică din Cluj. Pagina 6

Amenajarea Cetățuii și cea a parcului de pe Canalul 
Morii, tronsonul Parcul Rozelor au fost aprobate 
de consilierii locali clujeni. Pagina 3

De săptămâna viitoare, clujenii se vor putea 
imuniza la primul centru de vaccinare 
drive-thru din județ. Pagina 5

„Giganții” arhitecturali ai Clujului
Clădirile cu dimensiuni 

impresionante 

ale municipiului, 

deși nu sunt multe 

la număr, atrag negreșit 

privirile trecătorilor 

și fac deliciul turiștilor 

pasionați de arhitectură. 

Pagina 7

monitorul weekendde

Centru de testare COVID-19 la Aeroportul Internațional Cluj
Programul centrului va fi non-stop și vor fi folosite atât teste rapide, cât și teste PCR. P. 2

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

Peste 220.000 de clujeni, 
vaccinați anti-COVID

În doar 24 de ore, în județul Cluj au fost 
vaccinate împotriva COVID-19 4.508 persoa-
ne. Este vorba de  306 cadre medicale, 1.948 
persoane care se încadrează în a doua eta-
pă a campaniei și 2.254 de persoane eligibi-
le în etapa a treia, care s-au vaccinat de mier-
curi până joi. În urma administrării serului, 
a fost înregistrată o singură reacție adversă. 
În total, 303 clujeni au avut reacții adverse 
la vaccin. Dintre cele 218.608 persoane vac-
cinate până joi la Cluj, 53.335 sunt din rân-
dul cadrelor medicale, 130.253 de persoane 
eligibile pentru vaccinare în etapa a doua și 
35.020 în etapa a treia. Peste 87.000 de ro-
mâni au fost vaccinați împotriva COVID în 
același interval, anunță Comitetul Naţional 
pentru imunizarea anti-COVID. România a 
depășit joi pragul de 4,5 milioane de doze 
de vaccin administrate.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO
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3°/14° Variabil
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-2°/9° Înnorat

0°/6° Soare

-2°/5° Soare

1°/11° Înnorat

-2°/8° Înnorat

-2°/10° Înnorat

-1°/9° Înnorat
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 aprilie

1597: „Văduvele vesele din 
Windsor”, piesa lui 
Shakespeare este jucată pen-
tru prima dată, în prezența 
reginei Elizabeth I a Angliei.

2003: La Beijing se închid 
toate școlile pentru două săp-
tămâni din cauza virusului 
SARS.

24 aprilie

1877: Începe războiul ruso–
turc, la care ia parte și 
România, dornică să–și 
consfi nțească independența 
de stat deplină.

1990: Telescopul spațial 
Hubble a fost lansat la bordul 
navetei spațiale Discovery.

2001: S–a desfășurat „Gala 
Hagi”, marcând retragerea lui 
Gică Hagi – „unul dintre cei 
mai buni fotbaliști români din 
toate timpurile”.

25 aprilie

1920: A luat fi ință Compania 
Franco–Română de Navigație 
Aeriană (CFRNA) care avea să 
deschidă prima linie aeriană 
între Franța și România.

2007: Funeraliile de stat ale 
lui Boris Elțîn – primele care 
au loc cu participarea și spriji-
nul Bisericii Ortodoxe Ruse, 
care nu s-a mai implicat în ce-
remoniile funerare ale unui li-
der rus de la decesul țarului 
Alexandru al III-lea, în 1894.
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Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” din Cluj-

Napoca a încheiat o licitaţie 

pentru deschiderea 

și amenajarea unui centru 

de testare COVID-19. 

Acesta va fi  pus în funcțiune 

cel târziu la jumătatea lunii 

mai şi oricine va putea 

benefi cia de acesta.

Programul va fi  non-stop, iar 

testarea se va desfășura în do-

uă moduri (PCR și teste rapi-

de), astfel încât nu va dura mult 

până la primirea rezultatului.

Ce opțiuni au călătorii?

„Câştigătorul licitației a fost 

OK Medical, ce sunt în asoci-

ere cu Genetic Lab, deoarece 

noi am considerat că ar trebui 

să fi e o obligativitate un labo-

rator medical sau cineva în 

parteneriat cu unul, pentru 

concludența rezultatelor. Vor 

fi  două spații, unul în interio-

rul clădirii, de 50 de mp, şi ce-

lălalt în exterior, de 300 de mp.

Testele vor fi  de două ti-

puri: PCR și rapide, antigen. 

La cele PCR, rezultatele se 

vor da în maxim 24 de ore, 

am precizat clar această 

condiție. La cele rapide, pen-

tru rezultat va trebui să se 

aștepte între o jumătate de 

oră și o oră”, a declarat, pen-

tru monitorulcj.ro, Raluca Bo-

bos, Șeful Biroului Contrac-

te al Aeroportului Interanțional 

Avram Iancu Cluj.

În ce privește programul, 

acesta s-ar putea să fie non-

stop, conform conducerii ae-

roportului.

 „Încă nu este sigur, dar 

programul este cel mai pro-

babil să fi e non-stop, deoare-

ce zborurile se desfășoară pe 

tot parcursul zilei. Chiar da-

că, în cel mai rău caz, nu s-

ar putea realiza acest aspect, 

am solicitat funcționarea cen-

trului pentru minim 15-16 

ore”, a confi rmat aceasta.

Costul chiriei pentru spațiul 

din cadrul aeroportului este în-

tre 7 și 13 euro pe metrul pătrat.

 „Am decis ca pentru spațiul 

de 300 de metri pătrați să fi e 

7€ pe mp, pe lună, iar pentru 

cel mic, de 50 mp, 13€ pe mp, 

pe lună. Acestea vor fi  prețurile 

de pornire”, a precizat Bobos.

În ce privește o cifră apro-

ximativă a celor testați la ca-

re se crede că s-ar putea ajun-

ge pe zi, reprezentanții Aero-

portului Cluj nu au oferit un 

răspuns exact, din cauza fap-

tului că numărul pasagerilor 

nu este deloc predictibil.

 „Sunt zile în care se înregis-

trează 1.000 de pasageri, altele 

în care sunt 800-900, așa că nu 

am putea spune cu exactitate 

un număr, fi e el și aproxima-

tiv”, a mai adăugat aceasta.

Certifi catul de vaccinare 
digital

Directorul Aeroportului a 

spus că una dintre cele mai 

așteptate măsuri pentru relan-

sarea trafi cului aerian este in-

troducerea certifi catului de vac-

cinare digital, care ar permite 

pasagerilor să călătorească fă-

ră test COVID sau carantină.

„De la nivel național, 

așteptăm să implementeze foar-

te repede acest certifi cat digi-

tal. Apreciem faptul că Româ-

nia este printre primele țări din 

Europa care au stabilit că cei 

care au două vaccinuri nu tre-

buie să aibă test negativ și nici 

nu trebuie să stea în carantină. 

A fost o măsură extraordinar 

de bună. La nivel local, consi-

derăm că s-au luat toate măsu-

rile pentru a preîntâmpina efec-

tele crizei”, a explicat directo-

rul aeroportului, David Ciceo.

Starea trafi cului aerian 
în pandemie

Trafi cul aerian de pe Aero-

portul Internațional Avram I-

ancu Cluj a crescut în luna mar-

tie față de luna februarie, 37.954 

de pasageri înregistrându-se pe 

aerogara din Cluj. Numărul 

acestora a crescut cu aproape 

10.000 față de luna februarie.

În ceea ce privește aeropor-

turile din România, trafi cul a-

erian de la nivelul lunii martie 

a scăzut cu 54% față de valoa-

rea înregistrată în aceeași lună 

a anului 2020, de la 685.773 

milioane de pasageri la doar 

311.279 de pasageri. Acest lu-

cru însă nu îl îngrijorează pe 

directorul aeroportului, el de-

clarând că ne situăm peste me-

dia europeană la acest capitol.

„Aeroportul este peste me-

dia europeană și peste aero-

porturile europene, mă refer 

la procent, în ceea ce privește 

trafi cul aerian și în aprilie o 

să stăm mai bine. Noi consi-

derăm că sunt sigure călăto-

riile cu avionul, de asemenea, 

lumea este dornică să călăto-

rească. Din cei care au călă-

torit în timpul pandemiei, foar-

te puțini s-au infectat, pentru 

că se respectă regulile și în 

aeroport, și în aeronave”, a 

declarat directorul general al 

Aeroportului Internațional 

Avram Iancu Cluj, David Ci-

ceo, pentru monitorulcj.ro.

Centru de testare COVID 
la Aeroportul Cluj
Un centru de testare pentru COVID-19 se va deschide în curând 
la Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca 

Un centru de testare pentru COVID-19 se va deschide în curând la Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Amenajarea Cetățuii și cea 

a parcului de pe Canalul 

Morii, tronsonul Parcul 

Rozelor au fost aprobate 

de consilierii locali clu-

jeni. Prin aceste parcuri, 

obiectivul municipalității 

de a transforma 

Clujul într-un oraș 

„verde” se apropie 

tot mai mult de realitate. 

Proiectele au fost dezbătu-

te în cadrul Centrului de Ino-

vare și Imaginație Civică (CIIC), 

în acest moment fi ind fi nali-

zate studiile de fezabilitate, a 

anunțat directorul CIIC, Ovi-

diu Cîmpean. În cadrul ședinței 

Consiliului Local Cluj-Napoca 

de miercuri, 21 aprilie, proiec-

tele care prevăd începerea lu-

crărilor pentru cele două par-

curi au fost aprobate.

Amenajarea Cetățuii va fi  

realizată pe o suprafață de 

140.295 mp, valoarea 

investiției ridicându-se la pes-

te 40 de milioane de euro. 

De asemenea, Ovidiu Cîm-

pean a prezentat și care sunt 

obiectivele pentru amenaja-

rea Cetățuii. Sunt prevăzute 

în zonă două locuri de joacă 

dotate cu mobilier pentru di-

ferite categorii de vârste, dar 

și o zonă dedicată activităților 

sportive, dotată cu aparate de 

fi tness. Nu va lipsi nici tere-

nul de sport pe gazon natu-

ral sau grupurile sanitare au-

tomate cu autocurățire.

„Având în vedere unicita-

tea Cetățuii, în propunerea de 

proiect prezentată, specialiștii 

au pus accentul pe păstrarea 

cadrului natural al zonei și pe 

realizarea de intervenții punc-

tuale și minimale. Practic, se 

propune accesibilizarea dea-

lului printr-un sistem de alei 

extinse, dar subordonate pei-

sajului. Se dorește, de aseme-

nea, păstrarea accentului pe 

spațiile verzi și pe peisaje, iar 

ameliorarea imaginii urbane 

se va face în concordanţă cu 

caracterul istoric al zonei, prin 

dezvoltarea cu prioritate a de-

plasărilor pietonale şi a spaţi-

ilor destinate acestora, precum 

și a modalităţilor de deplasa-

re velo”, a explicat coordona-

torul CIIC, Ovidiu Cîmpean.

În ceea ce privește lucrări-

le pentru obiectivul „Amena-

jare parc pe culoarul Canalu-

lui Morii – tronson Parcul Ro-

zelor”, investițiile sunt estima-

te la 32.636.355 de lei, suprafața 

alocată amenajării zonei fi ind 

de 23.205 mp, din care, 7.945 

mp pentru pietonale. Suprafața 

totală plantată va fi  de 18.749 

mp, fi ind de asemenea ampla-

sate 136 de parcări de bicicle-

te sau trotinete, șapte stații de 

încărcare pentru biciclete și 

trotinete electrice, precum și 

două chioșcuri comerciale.

Astfel, zona va fi  schimba-

tă radical și va benefi cia de lo-

curi de odihnă, puncte de bel-

vedere, dar și de spații pentru 

organizarea evenimentelor.

Clujul, din ce în ce mai „verde”. 
Două parcuri , aprobate pentru amenajare. Narcisa BUD

redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a declarat joi că nu se are 

în vedere asfaltarea străzilor 

din Grigorescu în acest an, 

însă se dorește construirea 

unor parking-uri în cartier. 

Edilul a vorbit și despre de-

molarea garajelor. Edilul a 

spus că nu se are în plan as-

faltarea străzilor, însă unele 

locuri vor fi  semaforizate. Tot-

odată, municipalitatea dorește 

să construiască mai multe 

parking-uri în cartier.

Întrebat la un post de radio 

local dacă străzi din Grigores-

cu precum Alexandru Vlahuță, 

Octavian Goga ori Alexandru 

Donici vor fi  asfaltate anul 

acesta, Emil Boc a precizat că 

nu se are în plan acest lucru, 

străzile fi ind momentan într-

o stare relativ bună.

 „Nu sunt prevăzute pen-

tru a fi  asfaltate anul acesta 

pentru că nu sunt într-o sta-

re în care să necesite asfalta-

re, chiar dacă nu sunt impe-

cabile. Se va realiza însă, se-

maforizarea pe strada Alexan-

dru Vlahuță, iar pe Donath 

vor fi  de asemenea desfășurate 

lucrări pentru siguranța 

circulației. Căutăm locuri în 

care am putea amenaja 

parking-uri în Grigorescu”, a 

declarat primarul clujean.

Locuitorii, somați 
să demoleze garajele

Acesta a vorbit și despre 

demolarea garajelor din carti-

er, explicând că persoanele ca-

re dețin un garaj și îl demo-

lează pe cont propriu, vor pri-

mi un loc de parcare, iar în ca-

zul celor care nu vor face acest 

lucru, Primăria se va ocupa de 

demolare pe cheltuiala propri-

etarului, care nu va primi nici 

locul de parcare promis.

 „Acesta este regulamentul 

adoptat de către Primărie. 

Așteptăm să treacă acel timp 

menționat în somația de de-

molare (90 de zile), după ca-

re intervenim, iar în locurile 

respective vor fi  amenajate 

băncuțe, locuri de recreere, în 

funcție de caz”, a precizat Boc.

În ceea ce privește noul 

buget local adoptat, Emil Boc 

a spus că acea creșterea de 

28% provine din fonduri eu-

ropene. Totodată, peste 400 

de milioane de euro din ba-

nii primăriei vor fi  investiți în 

proiecte prevăzute pentru ur-

mătorii ani în Cluj-Napoca.

Ce lucrări se anunță în cartierul Grigorescu?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul a fost aprobat 

cu 29 de voturi „pentru”, 

din cei 37 de consilieri 

prezenți. Întrucât votul este 

secret, nu sunt cunoscuți 

consilierii care au votat 

împotriva bugetului 

sau s-au abținut de la vot.

Bugetul general al Judeţu-

lui Cluj pe anul 2021 este în su-

mă de 1.584.784.350 lei, în 

creștere față de 2020, când aces-

ta a fost de 1.403.422.360 lei.

Bugetul judeţului Cluj pe 

anul 2021 la Secţiunea de func-

ţionare este în sumă de 

362.367.730 lei (față de 

360.725.500 lei în 2020). La 

Secţiunea de dezvoltare, este 

prevăzută suma de 550.837.490 

lei, la venituri (față de 

518.395.640 lei în 2020).

Cea mai mare sumă din 

bugetul judeţului pe anul 

2021 merge la capitolul Trans-

porturi, unde este alocată 

suma de 408.853.940 lei. „Ne 

dorim ca anul acesta să în-

chidem tot ce înseamnă 

întrețineri de drumuri. Sigur, 

sunt unele care nu au fost 

modernizate, dar au fost 

întreținute, iar garanția este 

de doi ani. Tot ceea ce ră-

mas de anul trecut, le vom 

prinde anul acesta. Bugetul 

se va concentra pe închide-

rea poveștii cu drumurile 

județene. Dorința mea, și lu-

crăm la proiectul de buget 

în acest sens, este că toate 

drumurile rămase neacope-

rite anul trecut și acum doi 

ani, toate vor fi  cuprinse în 

anexa de buget”, a declarat 

președintele Consiliului 

Județean Cluj, Alin Tișe, într-

o ședință a forului județean, 

în februarie 2021.

Urmează capitolul Asigu-

rări și Asistență socială, ca-

re are prevăzut în 2021 un 

buget de 132.149.700 lei. De 

asemenea, bugete mari au și 

capitolele învățământ, me-

diu și sănătate. Astfel, este 

prevăzut un buget de 

75.249.080 de lei pentru 

învățământ în 2021. 

La capitolul Protecția Me-

diului este prevăzută suma de 

67.714.510 lei pentru proiec-

tul Sistemului de Management 

Integrat al Deșeurilor. În ce-

ea ce privește Sănătatea, es-

te prevăzut un buget de 

66.412.700 lei.

Capitolul Cultură, recreere 

și religie are prevăzut un bu-

get de 92.008.920 lei. Proiec-

te importante au fost suspen-

date anul acesta, cum ar fi  

Park&ride-ul de la Aeroport, 

respectiv Tetarom V.

Consilierii USR PLUS susțin 
că au votat „pentru”

„Deși nu ne-au fost accep-

tate amendamentele, am vo-

tat pentru adoptarea acestui 

buget. Înțelegem constrânge-

rile pe care le înfruntăm a-

vând în vedere că e un an de 

pandemie, dar și având în ve-

dere că e aproape luna mai și 

noi tot discutăm de aproba-

rea bugetului. Propunerile 

noastre au țintit să facă o 

schimbare de paradigmă pri-

vind modul în care Consiliul 

Județean abordează sănăta-

tea publică, și ca orice schim-

bare de paradigmă, nu se fa-

ce de pe o zi pe alta. Vom con-

tinua dialogul cu administrația 

județeană pentru a le imple-

menta”, a transmis pentru Mo-

nitorul de Cluj Mihai Iepure, 

consilier județean USR PLUS.

De asemenea, Alexandru 

Cordoș, liderul consilierilor 

județeni PSD, a declarat că 

partidul a votat „pentru” bu-

getul pe anul acesta.

 „Am dorit să fi nalizăm 

tot ce înseamnă întreținere 

de drumuri județene. S-au 

prins și anul trecut, și anul 

acesta, cât mai mulți bani 

pentru sănătate și au fost mul-

te amendamente. Eu mă bu-

cur, în numele PSD, de fap-

tul că am reușit să adoptăm 

amendamentul privind 

creșterea sumelor pentru 

asistență socială, și anume 

pentru funcționare tuturor 

unităților din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socia-

lă și Protecția Copilului Cluj, 

pentru funcționarea și 

achiziționarea de materiale, 

în vederea combaterii pande-

miei. Suma propusă inițial în 

buget era 15.000.000 lei și a 

crescut la 25.000.000 lei. 

Aproape s-a dublat această 

sumă și va asigura 

funcționarea în bune condiții 

la nivelul tuturor structuri-

lor acestei instituții. PSD a 

votat pentru”, a declarat aces-

ta, pentru monitorulcj.ro.

Bugetul județului Cluj a fost aprobat
Proiectului de buget pe anul 2021 a fost aprobat de consilierii județeni joi, cu 29 de voturi „pentru”

Proiectul a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”, din cei 37 de consilieri prezenți

O nouă ședință a Consiliului 

Județean Cluj cu tensiuni 

între PNL și USR PLUS. 

Amendamentele pe sănătate 

propuse de Alianță au fost 

respinse „pe bandă rulantă” 

de majoritatea PNL - UMDR 

- PSD, iar consilierii USR 

PLUS au fost luați „la mișto” 

și acuzați de populism.

Consilierii județeni ai USR 

PLUS Ovidiu Nistor și Mihai 

Iepure au propus, în ședința 

consiliului județean de joi, o 

serie de amendamente pe să-

nătate publică, având în ve-

dere criza provocată de pan-

demia de COVID-19. 

Este vorba de proiecte pen-

tru creșterea sumei alocate 

hranei pacienților din spitale, 

plata meselor medicilor 

rezidenți, eliminarea chiriei 

cabinetelor medicilor de fa-

milie, campanie de informa-

re privind vaccinarea anti-CO-

VID sau screening în școlile 

din Cluj pentru depistarea pro-

blemelor renale.

Toate amendamentele pro-

puse de cei de la USR PLUS 

au fost respinse, obținând în 

jur de șapte-opt voturi „pen-

tru”, probabil cu ajutorul con-

silierilor Partidului Mișcarea 

Populară, care în trecut au 

agreat propuneri ale Alianței. 

Motivele invocate de consi-

lierii PNL, care dețin majori-

tatea în forul administrativ 

județean, alături de UDMR, 

au variat, de la lipsa fondu-

rilor necesare, la lipsa cadru-

lui legal pentru adoptarea 

amendamentelor sau motive 

tehnice pentru care acestea 

nu ar fi  fezabile. 

Dezbaterile care au du-

rat aproximativ două ore au 

născut discuții în contradic-

toriu, ironii și „luări la 

mișto” față de consilierii 

USR PLUS, în special din 

partea colegilor din PNL, 

partide aflate în coaliție la 

nivelul Guvernului. Libera-

lii s-au arătat iritați de fap-

tul că membrii Alianței au 

reluat discuțiile primind 

amendamentele în ședința 

consiliului, deși acestea au 

fost respinse în comisia de 

specialitate, după ce „au fost 

discutate timp de 3 ore în 

comisie”. Consilierii PNL au 

calificat gestul ca fiind unul 

care „dă mai bine la public”.

„De data asta este cu pu-

blic, probabil de aceea s-a pus 

acum pe tapet problema”, a 

comentat Alin Tișe.

Mai mult, fostul social de-

mocrat și actual consilier PNL, 

Alin Popovici, a propus, în 

glumă, acordarea fi ecărui lo-

cuitor din Cluj suma de 1.000 

de euro pentru că „fi ecare a 

fost afectat de pandemie”, 

prin această paralelă susținând 

cu propunerile USR PLUS sunt 

populiste și făcute doar pen-

tru a câștiga capital politic.

Consilierii USR PLUS, 
„luați peste picior” 
și acuzați de populism
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Comitetul Naţional 

pentru Situaţii de Urgenţă 

(CNSU) a actualizat lista 

statelor şi zonelor consi-

derate de risc epidemiolo-

gic ridicat, pentru care 

se instituie măsura caran-

tinei asupra persoanelor 

care sosesc în România 

din acestea, Grecia fi ind 

inclusă în lista ţărilor 

din „zona galbenă”.

Potrivit Hotărârii CNSU 

23/2021, lista ţărilor din zo-

na galbenă, care presupune 

carantina la domiciliu sau la 

locaţia declarată pentru 14 zi-

le, include: Uruguay, Bermu-

da, Curaçao, Cipru, Turcia, 

Bahrain, Suedia, Puerto Rico, 

Andorra, San Marino, Franţa, 

Croatia, Argentina, Polonia, 

Ungaria, Serbia, Macedonia 

de Nord, Aruba, Estonia, Olan-

da, Slovenia, Seychelles, Bos-

nia si Herţegovina, Chile, Li-

tuania, Iordania, Muntenegru, 

Bulgaria, Capul Verde, Kuwe-

it, Cehia, Qatar, Liban, Brazi-

lia, Ucraina, Kosovo, Belgia, 

Paraguay, Luxemburg, Colum-

bia, Armenia, Austria, Leto-

nia, Grecia, Mongolia, Iran, 

Liechtenstein, Peru, Italia, 

Oman, Maldive, Germania, 

Canada, Elveţia, Insulele Bo-

naire, Saint Eustatius şi Saba, 

Georgia, Azerbaidjan, Statele 

Unite ale Americii, Costa Ri-

ca, Africa de Sud.

Pe tema actualizării listei 

ţărilor cu risc ridicat, Grupul 

de Comunicare Strategică a 

reamintit, joi, că de la măsu-

ra de carantinare pentru per-

soanele care sosesc din aces-

te state sunt prevăzute mai 

multe excepţii.

Astfel, nu va fi  instituită 

carantina pentru persoanele 

care sosesc în România din a-

ceste zone dacă:

• au efectuat vaccinul împo-

triva virusului SARS-CoV-2, 

inclusiv cea de-a 2-a doză, şi 

au trecut cel puţin 10 zile de 

la data acesteia până la data 

intrării în România;

• au fost confi rmate pozitiv 

pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 în ultimele 90 

de zile anterioare intrării în 

ţară, fapt dovedit prin docu-

mente medicale (exemplu: 

test RT-PCR pozitiv la data 

diagnosticului, bilet de ex-

ternare din spital sau test ca-

re să dovedească prezenţa 

de anticorpi de tip IgG efec-

tuat cu maxim 14 zile ante-

rior intrării în ţară) şi au tre-

cut cel puţin 14 zile de la 

data confi rmării până la da-

ta intrării în ţară;

• rămân pe teritoriul naţional 

pentru o perioadă mai mică 

de 3 zile (72 de ore) şi pre-

zintă un test negativ pentru 

SARS-CoV-2, efectuat cu cel 

mult 72 de ore înaintea intră-

rii pe teritoriul naţional.

Carantină obligatorie 
pentru românii întorși din Grecia

Premierul Florin Cîţu 

a anunţat joi, într-o confe-

rinţă de presă, că purta-

rea măştii nu va mai

fi  obligatorie după ce va fi  

atinsă ţinta de 10 milioa-

ne de persoane vaccinate.

„După ce ne vaccinăm vom 

renunţa şi la mască”, a răs-

puns premierul, întrebat când 

nu va mai fi  obligatorie pur-

tarea măştii în spaţiul public.

În acest sens, Florin Cîţu 

a declarat că „la 1 iunie e cam 

devreme, dacă avem ţinta de 

35%, nu”.

„Trebuie să ne gândim la 

a renunţa la mască după ţin-

ta de 10 milioane de persoa-

ne vaccinate, până atunci nu 

are sens să discutăm despre 

asta”, a subliniat premierul.

Purtarea măştii a devenit 

obligatorie în România la în-

ceputul lunii noiembrie a anu-

lui trecut. În lunile anterioa-

re, decizia a fost impusă de 

fi ecare judeţ în parte în func-

ţie de rata de infectare.

Cîţu a condus astăzi prima 

reuniune a Comitetului inter-

ministerial pentru revenirea 

României la normalitate înce-

pând cu 1 iunie 2021.

„Astăzi putem să vedem 

cum revenim la normalitate, 

de aceea avem acest comitet 

interministerial, care să pre-

gătească prima bornă, prima 

parte. 1 iunie nu înseamnă că 

revenim cu totul la normali-

tate, dar înseamnă un prim 

pas, un pas important. Am 

spus că atunci putem să fa-

cem acest lucru, dacă avem 

aproape 35% din populaţia 

care trebuie să fi e vaccinată, 

o vaccinăm, deci depinde de 

noi. A fost o şedinţă în care 

s-a aprobat regulamentul, o 

şedinţă în care le-am spus co-

legilor mei cum cred că ar tre-

bui să lucreze, fi ecare minis-

ter va veni cu propuneri pe 

care le discută întâi cu sec-

toarele pe care le are în sub-

ordine”, a explicat el.

Când nu vom mai purta mască 
de protecție în spaţii publice?

Guvernul a adoptat la pre-

lungirea stării de alertă 

un document care preve-

de că în noaptea de 

Înviere restricţiile de cir-

culaţie vor fi  ridicate. 

Clujenii vor putea partici-

pa la slujbele religioase 

până la ce oră doresc.

Klaus Iohannis a anunţat 

că de Paşte, românii nu vor 

trebui să circule cu declaraţie 

pe propria răspundere.

Totodată, în hotărârea de 

guvern se arată că magazine-

le vor fi  deschise până la ora 

20:00 în zilele de vineri 23 

aprilie, respectiv 30 aprilie 

(când este Vinerea Mare). A-

ceasta măsură se aplică în toa-

te localităţile, indiferent de in-

cidenţa cazurilor de COVID-19.

„Prin excepţie de la preve-

derile alin. (3) şi (4), în zile-

le de 23 aprilie şi 30 aprilie 

2021, operatorii economici ca-

re desfăşoară activităţi de co-

merţ/prestări de servicii în 

spaţii închise şi/sau deschi-

se, publice şi/sau private, îşi 

pot organiza şi desfăşura ac-

tivitatea în intervalul orar 

5,00-20,00. În intervalul orar 

20,00-5,00, operatorii econo-

mici pot activa doar în rela-

ţia cu operatorii economici cu 

activitate de livrare la domi-

ciliu”, se arată în anexa Ho-

tărârii de Guvern.

Restricţii relaxate 
de Paşte

Florin Cîţu a anunţat ce re-

stricţii va propune pentru Paş-

te şi 1 mai. Românii nu vor 

avea restricţii de circulaţie în 

noaptea de Înivere şi magazi-

nele vor fi  deschise până la 

ora 20:00.

Măsuri de 1 mai şi Paşte:
¤ pentru cei care vor merge 

la slujba de Paşte, circulaţia 

pe timpul nopţii să fi e permi-

să până la ora 5:00;

¤ magazinele să rămână des-

chise până la ora 20.00 vineri 

înainte de Paşte;

¤ staţiunile de pe litoral să fi e 

deschise, respectând regulile în 

vigoare, dar cu capacitate de 

maximum 70% (exact aşa cum 

sunt staţiunile de la munte).

În acest moment, circula-

ţia este interzisă în România 

între 22:00 şi 05:00, dar aceas-

tă restricţie va dispărea în 

noaptea de Înviere pentru toţi 

cei care merg la Biserică.

Magazinele din Cluj, deschise 
vineri până la ora 20:00
Magazinele vor fi deschise până la ora 20:00 vineri, 23 aprilie şi în data de 30 aprilie, când e Vinerea Mare

KLAUS IOHANNIS | președintele României

„Ne pregătim cu toții de marea 
sărbătoare a Învierii și vreau să ne 
pregătim foarte bine nu doar acasă, 
ci și în societate. Pot să vă spun 
de pe acum câteva lucruri certe 
care au fost discutate împreună 
cu reprezentanții bisericilor,

 în special cu reprezentanții BOR. 
În noaptea de Înviere restricțiile 
de circulație se ridică, așadar 
creștinii vor putea să participe 
la slujbele de Înviere. Nu vor trebui 
să completeze declarații, 
vor merge pur și simplu la biserică”.

Rata de incidenţă COVID 

în judeţul Cluj a ajuns joi 

la 4.26, potrivit datelor 

publicate de Direcţia de 

Sănătate Publică (DSP) 

Cluj. Magazinele şi mall-ul 

din Floreşti se închid la 

ora 18:00, în weekend.

Rata de incidenţă CO-

VID-19 a ajuns joi la 4.38 

în municipiul Cluj-Napoca, 

ceea ce înseamnă că ne apro-

piem de relaxarea măsuri-

lor în weekend şi redeschi-

derea sălilor de fitness.

În cazul în care rata de in-

fectare COVID-19 ajunge la 

sub 3,5 cazuri la mia de lo-

cuitori, restricţiile vor dispă-

rea în weekend, iar sălile de 

fi tness vor fi  deschise.

În comuna Floreşti, mall-ul 

VIVO se va închide în week-

end la ora 18:00, având în ve-

dere că UAT-ul trebuie să apli-

ce restricţii dure în weekend, 

în zilele de vineri, sâmbătă şi 

duminică. Rata de incidenţă a 

cazurilor de COVID-19 în Flo-

reşti este de 4.29 în prezent.

Excepţii de la restricţii se 

fac în zilele de vineri, 23 apri-

lie şi 30 aprilie. Atunci ma-

gazinele se vor închide la ora 

20:00 în orice localitate, in-

diferent de incidenţa cazuri-

lor de COVID-19 şi de scena-

riul de funcţionare.

Localităţile care depăşesc 

incidenţa de 4 cazuri la 1.000 

de locuitori, dar nu cea de 

7,5 la 1.000 de locuitori, in-

tră în „scenariul de weekend”. 

Adică, magazinele, terasele 

se vor închide de la ora 18:00, 

iar sălile de sport şi fi tness 

se vor închide de tot. Măsu-

rile se aplică până când rata 

de infectare coboară la 3,5 la 

1.000 de locuitori.

Localităţile care depăşesc 

rata de incidenţă de 7,5 ca-

zuri la 1.000 de locuitori vor 

aplica restricţiile menţionate 

în paragraful anterior, în fi e-

care zi din săptămână. Re-

stricţiile respective sunt va-

labile până când rata de in-

fectare coboară la 7 cazuri la 

1.000 de locuitori.

Mall-ul din Floreşti, 
închis la ora 18 în weekend
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Răzvan Cherecheş, profe-

sor de sănătate publică 

în cadrul UBB, a explicat 

de ce este falsă informa-

ţia conform căreia purta-

rea măştii de protecţie 

timp de mai multe ore 

ar reprezenta un pericol 

pentru sănătate.

Răzvan Cherecheş, profe-

sor de sănătate publică în 

cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai (UBB) din Cluj-Na-

poca, a vorbit despre exis-

tenţa pericolului de a purta 

masca de protecţie un timp 

îndelungat. Expertul a oferit 

explicaţii pentru care aceas-

tă informaţie este una falsă.

„Informaţia conform că-

reia se acumulează dioxid 

de carbon în spatele măştii 

este una falsă şi distribui-

tă de persoane ignorante ori 

rău-voitoare. Dioxidul de 

carbon este un gaz care se 

împrăştie prin mască, pe 

lângă mască şi în toate di-

recţiile. Există nenumărate 

studii şi experimente care 

au demonstrat în mod clar 

şi categoric că dioxidul de 

carbon nu se acumulează 

în spatele măştii, ba mai 

mult, creierul se oxigenea-

ză corespunzător chiar şi 

în condiţiile în care masca 

este purtată constant”, a 

explicat Răzvan Cherecheş 

pe reţelele de socializare.

Specialistul clujean a ofe-

rit ca exemplu cazul medi-

cilor chirurgi care se află în 

operaţii timp de câte 10 ori 

12 ore, purtând măşti chi-

rurgicale „extrem de strân-

se şi lipite pe faţă”, pentru 

a nu infecta bolnavul, lucru 

care nu are niciun efect ne-

gativ asupra medicilor.

„Dacă aveţi încredere 

într-un medic chirurg care 

vă operează mama timp de 

10 ore, purtând o mască pe 

faţă în permanenţă, de ce 

nu aţi avea încredere că voi 

puteţi să funcţionaţi în con-

diţii de stres mult mai re-

dus?”, a concluzionat pro-

fesorul de sănătate publică.

Este periculos să purtăm 
masca în permanenţă?

Noul ministru al Sănătăţii, 

fosta studentă UMF Cluj 

Ioana Mihăilă, a declarat 

joi, cu privire la situaţia 

de la ATI, că momentan, 

lucrurile s-au mai remedi-

at, însă principala proble-

mă nu este legată doar 

de numărul de paturi, 

ci şi de echipele de medici 

şi asistente medicale „pre-

gătite să trateze corespun-

zător pacienţii din secţiile 

de terapie intensivă”.

„Aşa cum a discutat şi mi-

nistrul anterior, problema nu 

este legată doar de numărul 

de paturi, ci de echipele de 

medici şi asistente medicale 

pregătite să trateze corespun-

zător pacienţii din secţiile de 

terapie intensivă. Tot astăzi, 

împreună cu doamna director 

de la asistenţă medicală, vom 

reevalua care este situaţia în 

Bucureşti, pentru că înţeleg că 

acolo este cea mai mare pro-

blemă şi vom vedea dacă pu-

tem cumva să redimensionăm 

şi să regândim secţiile de te-

rapie intensivă”, a spus Ioana 

Mihăilă, joi, la sediul Ministe-

rului Sănătăţii.

„Moşteniri” 
din mandatul anterior

Aceasta a afi rmat că pre-

gătirea unui medic durează 

11 ani, iar problemele legate 

de pregătirea personalului vor 

putea fi  rezolvate doar pe ter-

men mediu şi lung.

„Durează 11 ani să pregă-

tim un medic cu anii de facul-

tate şi cu cei 5 ani de reziden-

ţiat, în medie. Este evident că 

nu avem cum să rezolvăm lu-

crurile nici de pe o lună pe al-

ta şi nici chiar de pe un an pe 

altul. Voi încuraja universită-

ţile şi vom avea o întâlnire cu 

universităţile săptămâna vii-

toare, dar problemele cu pre-

gătirea personalului vor putea 

fi  rezolvate doar pe termen 

mediu şi lung. (...) Pentru as-

ta, colegii mei au făcut toate 

eforturile să crească numărul 

de paturi, să facă locuri la te-

rapiile intensive care erau 

non-COVID, au modifi cat de-

ja structurile spitalelor COVID 

şi non-COVID şi lucrurile sunt 

un pic mai bine decât erau îna-

inte”, a susţinut ministrul.

Mihăilă a spus că joi se va 

întâlni cu secretarul general al 

ministerului pentru a prelua do-

cumentele de la ministrul ante-

rior, apoi va avea întâlniri cu cei 

doi secretari de stat pentru a 

prelua din activităţile acestora, 

evaluarea a ceea ce s-a întâm-

plat săptămâna trecută, iar în a 

doua parte a zilei va avea o dis-

cuţie tehnică cu reprezentanţii 

Comisiei Europene despre Pla-

nul Naţional de Redresare şi Re-

zilienţă, discuţie pe care a „moş-

tenit-o din mandatul anterior”.

Întrebată dacă a avut o dis-

cuţie cu premierul Florin Cîţu, 

ministrul a răspuns: „Doar una 

scurtă la Cotroceni, ieri”.

Ioana Mihăilă a fost numi-

tă în funcţia de ministru al 

Sănătăţii, miercuri, 21 aprilie, 

atunci când Preşedintele Kla-

us Iohannis a semnat decre-

tul pentru intraraea sa în func-

ţie, în urma propunerii veni-

te din partea USR PLUS.

Ministrul Sănătăţii, despre situaţia paturilor ATI: 
„Lucrurile sunt un pic mai bine”

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Reprezentanţii Prefecturii 

judeţului Cluj au anunţat că 

începând cu săptămâna vii-

toare, clujenii se vor putea 

imuniza la primul centru 

de vaccinare drive-thru 

din judeţ. Acesta va fi  ame-

najat la Sala Sporturilor 

„Horia Demian”, strada 

Splaiul Independenţei nr. 6 

din Cluj-Napoca.

„Acest centru va oferi ma-

ximă accesibilitate la vaccin, 

nucleul judeţean de vaccina-

re oferind oportunitatea tu-

turor de a se vaccina şi de a 

facilita accesul la oricine do-

reşte vaccinarea, prin câţiva 

paşi simpli dar benefi ci pen-

tru comunitate. Prin vacci-

narea în masă vom putea 

scăpa cât mai repede de mă-

surile restrictive şi ne vom 

putea relua activităţile nor-

male de zi cu zi.

Mecanismul va fi  foarte 

uşor, din maşină se va scoa-

te braţul pe geam şi se va fa-

ce vaccinarea, urmând ca să 

se mai staţioneze încă 15 mi-

nute pentru a se identifi ca 

reacţiile adverse, dacă este 

cazul, şi pentru a se elibera 

adeverinţa de vaccinare. Tot 

acest proces va fi  conform 

legislaţiei în vigoare, în ce-

ea ce priveşte procesul de 

vaccinare”, au precizat cei 

din cadrul Prefecturii.

Programarea 
nu este necesară

Vineri, 23 aprilie, autori-

tăţile locale vor începe ame-

najarea efectivă a centrului, 

urmând ca de la începutul 

săptămânii viitoare acesta 

să fie deschis.

„Dotările necesare func-

ţionării centrului de vacci-

nare inclusiv resursa uma-

nă, racordarea la utilităţi şi 

toate amenajările necesare 

unei funcţionări în condiţii 

de securitate sanitară şi si-

guranţă pentru cetăţeni, vor 

fi  asigurate, prin asumarea 

de responsabilităţi şi exerci-

tarea de prerogative legale 

specifi ce, în cadrul unor ac-

ţiuni şi activităţi convenite 

de comun acord, de către in-

stituţiile implicate.

Pentru a vă vaccina la acest 

centru nu este nevoie de pro-

gramare, dar este recomandat 

ca înainte să vă prezentaţi la 

centru să vă descărcaţi docu-

mentele necesare vaccinării 

pentru a merge mai repede 

procesul de vaccinare şi a se 

evita aglomerarea”, au trans-

mis autorităţile.

„Clujul este pe primul loc 

în România la vaccinare. As-

ta arată un grad înalt de res-

ponsabilitate civică. 125.000 

de persoane dintre cele vac-

cinate sunt din municipiul 

Cluj-Napoca. Sunt convins 

că va creşte în continuare 

numărul acesta. De luni avem 

alte 5 centre de vaccinare 

deschise. Azi am primit apro-

barea pentru un centru dri-

ve-thru, adică mergi ca la 

McDonald's şi te vaccinezi. 

Acesta va fi  amenajat, cel 

mai probabil de luni, pe Pla-

toul Sălii Sporturilor”, a de-

clarat primarul Emil Boc.

Ce vaccin se va folosi?

Primele centre de vacci-

nare de tip drive-thru vor fi  

funcţionale de la fi nalul lu-

nii aprilie, a anunţat coordo-

natorul campaniei de vacci-

nare anti-COVID, Valeriu Ghe-

orghiţă. Se va folosi vacci-

nul Pfi zer în aceste centre, 

care vor fi  prezente şi la Cluj, 

a anunţat premierul Româ-

niei weekend-ul trecut.

El a precizat că persoa-

nele care se vor vaccina în 

aceste centre vor primi se-

rul de la compania Pfizer, 

fără programare.

„Până la fi nalul lunii apri-

lie vom avea primele centre 

în ţară de acest gen şi care 

vor primi vaccin de la com-

pania Pfi zer. Pot să vă spun 

de Bucureşti, Deva din jude-

ţul Hunedoara şi mai sunt şi 

alte judeţe care au în plan or-

ganizarea acestor centre de 

tip drive-thru. Fără programa-

re. Am dimensionat la circa 

400 de persoane care pot să 

fi e vaccinate în fi ecare zi. (...) 

Persoanele vor veni doar cu 

mijloacele de transport, fi e 

personale – autoturisme cu 

capacitate maximă de patru 

plus unu persoane – sau mij-

loace de transport în comun 

gen taxi, Uber şi alte tipuri si-

milare de transport. În zona 

de triaj este nevoie să prezin-

te un document de identita-

te, preferabil să se prezinte cu 

chestionarul de triaj comple-

tat, se poate descărca din apli-

caţie. Dacă nu se prezintă cu 

el descărcat, se completează 

în supravegherea medicului, 

se evaluează criteriile medi-

cale care indică vaccinarea şi 

se efectuează înscrierea în Re-

gistrul electronic de naţional 

al vaccinărilor”, a explicat Va-

leriu Gheorghiţă.

Cum se va face vaccinarea 
anti COVID-19 la centrul drive-thru?
De săptămâna viitoare, clujenii se vor putea imuniza la primul centru de vaccinare „drive-thru” din judeţ

Clujenii se vor putea imuniza la primul centru de vaccinare „drive-thru” din judeţ

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

VEZI DOCUMENTELE NECESARE 
PENTRU VACCINARE
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Au început lucrările 

la noul sediu 

al Academiei de Muzică 

Gheorghe Dima din 

Cluj-Napoca. Ministrul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, 

Cseke Attila, afl at la Cluj, 

a vizitat amplasamentul 

de pe strada Bucium.

„În timpul vizitei de lucru 

din judeţul Cluj, am vizitat 

noua clădire, în construcţie, 

a Academiei de Muzică «Ghe-

orghe Dima» din Cluj-Napo-

ca. Universitatea va avea un 

nou campus universitar dotat 

cu sală de sport, iar vechea 

clădire va fi  extinsă şi dotată 

cu sală de orgă, bibliotecă şi 

săli de cursuri. Academia de 

Muzică va avea şi o nouă sa-

lă de concerte, cu o capacita-

te de 970 locuri. Investiţia, în 

valoare de aproape 128 mili-

oane de lei, este asigurată de 

Ministerul Dezvoltării, Lucră-

rilor Publice şi Administraţi-

ei, prin Compania Naţională 

de Investiţii”, a transmis mi-

nistrul Cseke Attila.

Ministrul a fost prezent şi 

în Turda, unde a vizitat bise-

rica reformată, recent renova-

tă. Turda va avea şi o sală de 

sport modernă, construită cu 

o fi nanţare de peste 65 de mi-

lioane de lei. Lucrările au fost 

demarate în februarie.

Au început lucrările 
la noul sediu 
al Academiei de Muzică

În luna ianuarie a aces-

tui an au început lucrările 

la noul sediu al Academiei 

de Muzică din Cluj-Napoca, 

în „clădirea ruină” de pe 

strada Bucium. Câştigătorul 

contractului de proiectare şi 

execuţie a lucrării a fost aso-

cierea Construcţii Erbaşu SA 

& Concelex Engeneering SRL 

& Terra Gaz Construct SRL. 

Durata totală a execuţiei es-

te de 24 de luni.

Amintim că, în luna no-

iembrie 2020, a fost semnat 

contractul pentru realizarea 

extinderii şi etajării Corpului 

C1 în vederea conversiei func-

ţionale în Academia de Mu-

zică, extinderea Corpului C2 

şi conversia funcţională în 

ateliere de întreţinere pentru 

clădirea principală, extinde-

rea şi amenajarea sălii de 

sport în corp C4. Contractul 

are o valoare de 127.883.042 

lei, proiectul fi ind fi nanţat de 

Ministerul Dezvoltării, Lucră-

rilor Publice şi Administraţi-

ei, prin Compania Naţională 

de Investiţii.

Noul sediu al Academiei 

de Muzică va avea o suprafa-

ţă desfăşurată de 23.098 mp 

şi urmăreşte conversia func-

ţională pentru 3 corpuri de 

clădire care vor fi  reabilitate 

şi extinse şi care vor avea ur-

mătoarele funcţiuni după fi -

nalizarea lucrărilor.

Academia funcţionează 
într-o clădire retrocedată

Academia Naţională de Mu-

zică „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca, acreditată insti-

tuţional cu califi cativul „grad 

de încredere ridicat”, cu toa-

te programele de studii acre-

ditate, oferă programe de stu-

dii pentru domeniul muzică, 

organizate pe trei cicluri uni-

versitare: studii de licenţă (cu 

forma de organizare la zi şi 

la distanţă – DID), masterat 

şi doctorat (şcoală doctorală). 

Programelor de studii aferen-

te celor trei cicluri de studii 

universitare li se adaugă: pre-

gătirea personalului didactic, 

programe postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesi-

onală continuă, extensii uni-

versitare, master-class.

Cu toate acestea, cei pes-

te 1.000 de studenţi şi per-

sonalul academic îşi deru-

lează activitatea într-un imo-

bil care nu aparţine de drept 

Academiei, acesta fi ind re-

trocedat către Episcopia Ro-

mână Unită cu Roma de 

Cluj-Gherla, şi care este şi 

în grav dezacord cu necesi-

tăţile instituţiei privind spa-

ţiul, atât ca suprafaţă, cât şi 

ca funcţionalităţi.

Sediul Academiei va fi  în 

locul unui spital de urgenţe 

care trebuia să fi e construit în 

Cluj-Napoca, pe strada Bu-

cium din cartierul Mănăştur. 

Mai bine de două decenii, Aca-

demia nu a avut un sediu în 

care să îşi desfăşoare activi-

tatea, deşi în fi ecare an se în-

scriu peste 2.000 de studenţi.

Lucrări în toi 
la Conservator
Ministrul Cseke Attila, vizită pe șantierul noului sediu 
al Academiei de Muzică din Cluj

Preşedintele şi vicepreşe-

dintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe 

şi Vákár István, au primit 

joi vizita unei delegaţii 

conduse de Ministrul 

Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, 

Cseke Attila.

În cadrul întâlnirii de la 

sediul forului administra-

tiv judeţean au fost anali-

zate principalele proiecte 

de dezvoltare aflate în im-

plementare la nivelul insti-

tuţiei, în special proiectul 

de edificare a Spitalului Pe-

diatric Monobloc.

O solicitare din partea con-

ducerii Consiliului Judeţean a 

fost aceea de majorare a sume-

lor alocate pentru investiţiile 

privind lupta cu pandemia de 

COVID-19, având în vedere fap-

tul că CJ Cluj implementează 

mai multe proiecte cu fi nanţa-

re europeană cu acest scop.

Nu în ultimul rând, un alt 

subiect abordat a vizat ana-

lizarea stadiului derulării Pro-

gramului Național de Cadas-

tru și Carte Funciară precum 

și identifi carea modalităților 

concrete prin care se poate 

asigura funcționarea acestu-

ia în vederea cadastrării gra-

tuite a terenurilor.

Ministrul Dezvoltării, vizită la CJ Cluj

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, afl at la Cluj, 
a vizitat amplasamentul de pe strada Bucium
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Municipiul Cluj-Napoca 

este cunoscut mai ales 

pentru viaţa de noapte 

şi ca centru universitar 

important care adună 

an de an mii de studenţi 

din toate colţurile ţării, 

dar şi din străinătate. 

Un alt lucru pentru care 

Clujul este cunoscut este 

stilul arhitectural al clădi-

rilor şi încărcătura istori-

că pe care acestea o au.

Fie că e vorba de monu-

mente istorice, biserici sau 

clădiri moderne, Clujul im-

presionează prin construc-

ţiile sale. Deşi municipiul 

nu are clădirea cea mai î-

naltă din România, acesta 

are, totuşi, clădiri de di-

mensiuni impresionante. 

Mai jos poţi să vezi care 

sunt cele mai înalte clădiri 

din Cluj-Napoca.

West City Tower, 
cea mai înaltă 
clădire rezidenţială 
din România

West City Tower este cel 

mai înalt bloc de locuinţe 

din România, cuprinzând 25 

de etaje, 5 etaje de parcare, 

spaţiu de joacă, 182 de a-

partamente, 2 lifturi, dintre 

care un lift panoramic. Clă-

direa are 95 de metri şi se 

situează pe locul opt în to-

pul celor mai înalte clădiri 

din ţară. Blocul are o arhi-

tectură circulară şi foarte 

multe suprafeţe vitrate, dar 

nu este încă finalizat.

Vârful „turnului” este 

de-a dreptul un punct de 

belvedere. De la 95 de me-

tri deasupra solului se poa-

te admira aproape tot ora-

şul. În privelişte poţi să 

regăseşti faimoasa Cluj 

Arena, Centrul oraşului, 

Biserica Sfântul Mihail şi 

multe obiective ale muni-

cipiului.

Biserica Sfântul Mihail, 
cea mai fotogenică 
clădire din oraşul 
de pe Someş

Biserica Sfântul Mihail 

din Piaţa Unirii este cea 

mai fotogenică clădire din 

Cluj-Napoca. Toţi turiştii 

care vin să viziteze oraşul 

Cluj-Napoca se opresc în 

faţa bisericii pentru a o 

admira şi a-i face. Reţele-

le de socializare sunt pli-

ne cu fotografii ale aces-

tei biserici, ce reprezintă 

inima Centrului.

Clădirea era cea mai î-

naltă din Cluj-Napoca îna-

intea apariţiei West City 

Tower. Biserica Romano-Ca-

tolică Sfântul Mihail are 80 

de metri şi este un monu-

ment foarte reprezentativ 

al arhitecturii gotice din 

Transilvania. Se află pe lis-

ta monumentelor istorice 

din judeţul Cluj, elaborată 

de Ministerul Culturii si Pa-

trimoniului Naţional din Ro-

mânia în anul 2010.

Biserica este considerată 

a fi unul dintre cele mai im-

pozante edificii de cult din 

România, cu 70 de metri lun-

gime şi cu o înălţime maxi-

mă a turlei de 80 de metri. 

Construcţia s-a desfăşurat 

în două faze: prima a înce-

put în anul 1316 şi a fost fi-

nalizată în 1390, urmată de 

o a doua fază între 1410-1487. 

În anul 1390, a fost finali-

zat şi altarul.

Catedrala Mitropolitană, 
lăcaş de cult vechi 
de un secol

Pe locul trei ca înălţime 

în Cluj-Napoca este Cate-

drala Ortodoxă sau Mitro-

politană, cu 65 de metri. 

Catedrala este situată în 

Piaţa Avram Iancu şi a fost 

ridicată în perioada anilor 

1920-1930, imediat după 

unirea Transilvaniei cu Ro-

mânia. Este unul din prin-

cipalele edificii religioase 

din municipiu. În anul 

1973, odată cu ridicarea 

scaunului eparhial al Clu-

jului la rangul de arhiepi-

scopie, lăcaşul de cult a 

devenit catedrală arhiepi-

scopală. Catedrala Mitro-

politană este clasată ca 

monument istoric.

Lucrările de construcţie 

la Catedrala Ortodoxă au 

fost iniţiate la 10 septem-

brie 1923, iar pe 7 octom-

brie 1923, a fost pusă pia-

tra de temelie a catedralei, 

festivitate la care au parti-

cipat prinţul moştenitor Ca-

rol al României şi primul 

ministru Ion I. C. Brătianu.

BRD Tower, unul dintre 
giganţii Clujului

Faimoasa stradă Bulevar-

dul 21 Decembrie 1989, pli-

nă de încărcătură istorică 

şi clădiri de patrimoniu, 

găzduieşte şi „giganţi cor-

poratişti”. Printre aceştia se 

numără şi clădirea sucursa-

lei regionale a Băncii Ro-

mâne pentru Dezvoltare, 

care are 53 de metri.

Construcţia a fost ter-

minată în anul 1997, du-

pă 4 ani de lucru şi are 53 

de metri. BRD Tower are 

13 etaje unde îşi desfăşoa-

ră activitatea sute de oa-

meni. În Cluj-Napoca a în-

ceput construcţia unor clă-

diri înalte de birouri după 

Revoluţia din 1989, în prin-

cipal în zona industrială a 

oraşului.

Biserica Franciscană, 
o clădire plină 
de însemnătate

În Cluj-Napoca, a cincea 

clădire ca înălţime este Bise-

rica Franciscană, unul din ce-

le mai vechi şi mai semnifi -

cative lăcaşuri de cult cluje-

ne. Aceasta a fost depăşită cu 

doar un metru de BRD Tower. 

Biserica este situată în Piaţa 

Muzeului, numărul 2. Iniţial, 

pe acest loc a existat o mai 

biserică romano-catolică mai 

veche, prima din Cluj. Biseri-

ca respectivă a fost ridicată în 

secolele XI-XII, dar a fost dis-

trusă în timpul marii invazii 

a tătarilor (1241).

Pe locul ei a fost ridicată 

în perioada 1260-1290 Bise-

rică Franciscană. Ultimele 

restaurări ale edifi ciului au 

fost făcute în perioada 

1976-1978, urmate apoi de 

altele în 1980-1986. Cu aces-

te ocazii au fost redescope-

rite o serie de elemente go-

tice ale lăcaşului.

În 1949 lăcaşul a devenit 

biserică parohială, după ce 

autorităţile comuniste au de-

cis să dizolve ordinul francis-

canilor în România. Doar du-

pă anii 1990 biserica a rede-

venit biserică de mănăstire. 

Autorităţile comuniste au des-

fi inţat ordinele religioase, iar 

ulterior clădirea mănăstirii a 

adăpostit „Şcoala de Muzică”, 

ce a devenit mai apoi „Liceul 

de Muzică Sigismund Todu-

ţă” din prezent.

Care sunt cele mai înalte clădiri 
din oraşul de pe Someş?
Cluj-Napoca are câteva „clădiri-bijuterie”, în special datorită dimensiunilor lor, 
chiar dacă nu sunt ca zgârie-norii din New York

Biserica Sfântul Mihail din Piaţa Unirii este cea mai fotogenică clădire din Cluj-Napoca

Biserica Franciscană

BRD Tower

Catedrala Mitropolitană

West City Tower
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Preasfi nţiei Sale,

Preasfi nţitului CLAUDIU-LU-

CIAN POP,

Episcopul eparhial al Eparhi-

ei Greco-Catolice de Cluj-Gherla

 Preasfi nţia Voastră,

În acest moment important, 

când ați fost ales episcop greco-

catolic de Cluj-Gherla, Îl auzim 

pe Domnul Hristos spunându-

Vă: „Nu voi M-ați ales pe Mine, 

ci Eu v-am ales pe voi și v-am 

rânduit să mergeți și roadă să 

aduceți, și roada voastră să ră-

mână” (Ioan 15,16).

Sfântul Apostol Pavel, vorbin-

du-le la Milet clericilor din Efes, e-

ra convins că Sfântul Duh îi pune 

pe episcopi în lucrare: „Drept ace-

ea, luați aminte de voi înșivă și de 

toată turma întru care Duhul Sfânt 

v-a pus pe voi episcopi, ca să păstoriți 

Biserica lui Dumnezeu, pe care a 

câștigat-o cu însuși sângele Său” 

(Faptele Apostolilor 20,28).

Vă dorim, Preasfi nția Voastră, 

o păstorire cu rod bogat și sperăm 

ca relația bună pe care am avut-o 

cu Episcopul Florentin, de pioasă 

amintire, să meargă înainte.

Episcopul este slujitorul lui 

Dumnezeu în cea mai înaltă treap-

tă a slujirii eclesiastice cu autori-

tatea supremă într-o eparhie.

Vă urăm, Preasfi nția Voas-

tră, ca această slujire să o faceți 

„cu bucurie și nu suspinând” 

(Evrei 13,17), avându-i alături 

pe preoții și credincioșii Epar-

hiei dată în păstorire.

Cu frățească dragoste,

†ANDREI

Arhiepiscopul Vadului, Felea-

cului şi Clujului

şi Mitropolitul Clujului, Ma-

ramureşului şi Sălajului

Mesajul Mitropolitului Andrei 
adresat noului episcop greco-catolic 
de Cluj-Gherla, PS Claudiu-Lucian PopÎn săptămâna a V-a din 

Postul Paştilor, vineri seara, 

16 aprilie 2021, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului a ofi ciat 

Denia Acatistului Bunei 

Vestiri (slujba Imnului 

Acatist), în sobor de preoţi şi 

diaconi, la Mănăstirea Nicula.

Din sobor au făcut parte con-

silierul eparhial pe probleme de 

misiune şi protocol, arhidiaco-

nul Claudiu Grama, protopopul 

de Gherla, preotul Paul Iulian 

Isip, stareţul Mănăstirii Nicula, 

arhimandritul Nicolae Moldo-

van şi eclesiarhul aşezământu-

lui monahal, protosinghelul Ca-

linic Stupinean.

La fi nalul slujbei, Părintele 

Mitropolit Andrei a rostit un cu-

vânt de învăţătură, vorbindu-le 

celor prezenţi despre importan-

ţa şi semnifi caţia Deniei Acatis-

tului Bunei Vestiri.

Conform rânduielii, această 

slujbă se săvârşeşte în fi ecare 

an, vineri seara, în saptamana 

a cincea din Postul Sfi ntelor 

Paşti, având menirea de a ne 

pregăti pentru întâmpinarea Pa-

timilor şi a Învierii Domnului. 

Denia Acatistului Bunei Vestiri 

aminteşte de întruparea lui Hris-

tos şi de intervenţia miraculoa-

să a Fecioarei Maria în vederea 

eliberării Constantinopolului 

de invazia perşilor şi a avari-

lor, din 7 august 626. În semn 

de recunoştinţă, poporul a pe-

trecut noaptea victoriei rugân-

du-se în biserica Maicii Dom-

nului din Vlaherne.

Mitropolitul Clujului a oficiat Denia 
Acatistului Bunei Vestiri la Mănăstirea Nicula

În Duminica a 5-a din 

Postul Mare (a Sfi ntei 

Cuvioase Maria Egipteanca), 

18 aprilie 2021, Preasfi nţitul 

Părinte Benedict 

Bistriţeanul, Episcopul-vicar 

al Arhiepiscopiei Clujului, 

a ofi ciat Sfânta Liturghie, 

înconjurat de un sobor 

de preoţi şi diaconi, 

la Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

Din sobor au făcut parte ecle-

siarhul Catedralei Mitropolita-

ne, protosinghelul Simeon Pin-

tea, pr. prof. univ. dr. Valer Bel, 

cadru universitar la Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, secretarul de ca-

binet al ierarhului, diaconul Ser-

giu-Iustin Pop, precum şi alţi di-

aconi slujitori ai Catedralei.

După citirea pericopei 

evanghelice, Părintele Epi-

scop-vicar Benedict Bistriţea-

nul a rostit un cuvânt de în-

văţătură, vorbind pe tema 

„Dependenţa de lume şi de-

pendenţa de Dumnezeu”. Por-

nind de la exemplul Sfi ntei 

Cuvioase Mariei Egipteanca, 

ierarhul a arătat cum putem 

să ne schimbăm viaţa, indi-

ferent de profesie sau de lo-

cul în care am ales să trăim.

„Fiecare avem şansa de a de-

veni sfi nţi, indiferent de locul 

în care ne trăim viaţa”.

De asemenea, Preasfi nţia 

Sa a spus că schimbarea vie-

ţii şi renunţarea la depen-

denţe se face cu ajutorul lui 

Dumnezeu, precum şi al ce-

lor din jurul nostru. Răspun-

surile liturgice au fost date de 

Corul Catedralei Mitropolita-

ne, dirijat de Sergiu Stanciu, 

de la Academia Naţională de 

Muzică „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca.

La slujbă au participat nu-

meroşi credincioşi clujeni. Mul-

ţi au asistat la Sfânta Liturghie 

în faţa Catedralei din Piaţa 

Avram Iancu. Astfel, au fost 

respectate îndrumările biseri-

ceşti şi regulile impuse de au-

torităţi în perioada stării de aler-

tă. De asemenea, în cadrul sluj-

bei, ierarhul a citit rugăciunea 

pentru încetarea pandemiei de 

coronavirus şi s-a rugat pentru 

cei bolnavi, pentru personalul 

medical şi pentru toţi cei afl aţi 

în slujba aproapelui.

Darius Echim

Duminica a 5-a din Postul Mare 
(a Sf. Maria Egipteanca), la 
Catedrala Mitropolitană din Cluj

Îl admir de o viaţă întrea-

gă, de pe când eu eram pre-

ot la Turda, iar dânsul profe-

sor la Seminarul Teologic din 

Cluj. Om de caracter, profe-

sor exigent, a pus în sufl etul 

elevilor noţiunile de bază ale 

Teologiei Dogmatice.

Pe când s-a mutat la Bu-

cureşti, eu eram Arhiepiscop 

la Alba-Iulia şi tare am regre-

tat că nu l-am putut prinde 

profesor la şcolile noastre. A 

avut şi un curaj mare, ieşind 

în fruntea manifestanţilor, la 

22 decembrie 1989, pe scări-

le Catedralei din Cluj. La trei-

zeci de ani de la evenimen-

te, invitat fi ind de noi la Cluj, 

a rememorat momentele ace-

lea cutremurătoare în care o 

avea alături pe doamna Doi-

na Cornea.

De câte ori îl întâlneam, 

aveam o mare bucurie în su-

fl et şi regret plecarea lui din 

această viaţă. Ce cuvânt de 

mângâiere aş putea avea eu 

pentru doamna preoteasă, pen-

tru copiii săi, pentru mama sa, 

pentru numeroasa sa familie? 

Cuvântul pe care l-a spus Dom-

nul Hristos surorii lui Lazăr: 

„Eu sunt învierea şi viaţa; cel 

ce crede în Mine, chiar de va 

muri, va trăi. Şi oricine trăieş-

te şi crede în Mine, nu va mu-

ri în veac” (Ioan 11, 25-26).

Dumnezeu să-l odihneas-

că şi sincere condoleanţe

† Arhiepiscopul și Mitro-

politul ANDREI

Părintele Dumitru Pintea, 
teolog bun și mărturisitor, 
s-a mutat la Domnul

Aspecte introductive

Capitolul din care face par-

te pericopa evanghelică citită 

în cea de-a cincea duminică din 

Postul Mare, e unul amplu. Îl 

prezintă pe Domnul deopotri-

vă în ipostaza propovăduitoru-

lui, cât şi în cea a celui care îm-

parte binecuvântări. Ba mai 

mult, ni-L arată punând accen-

tele în mod corespunzător. În-

că din debutul său, Îl întâlnim 

pe Hristos propovăduind în ho-

tarele Iudeii. Ca de obicei, e 

acompaniat de mulţime.

De această dată, subiectul 

ales are conotaţii matrimoni-

ale. Cei care Îl provoacă la cu-

vânt sunt cărturarii şi farise-

ii. Vin frecându-şi mâinile cu 

entuziasm şi speră că-L vor 

prinde din nou în cuvânt. Di-

vorţul e tema dezbaterii. Hris-

tos întreabă ce spune Moise, 

iar apoi vorbeşte despre ico-

nomie. Arată că aceasta nu 

este doar un apanaj al Orto-

doxiei, ci exista şi în practica 

Legii Vechi. În acelaşi timp, 

însă, aduce în atenţie situaţia 

ideală: „Oricine va lăsa pe fe-

meia sa şi va lua alta, săvâr-

şeşte adulter cu ea. Iar feme-

ia, de-şi va lăsa bărbatul ei şi 

se va mărita cu altul, săvâr-

şeşte adulter.”

Cuvintele Lui nu pică bine 

mulţimii. Astfel, peste puho-

iul de iscoditori se aşterne tă-

cerea. Îi urmează un episod 

duios. Domnul interacţionea-

ză cu copiii. Cu cei ce sunt 

astfel la vârstă, dar şi cu cei 

ce erau copii la minte. Căci 

Apostolii, certându-i pe pă-

rinţi că-şi aduceau odraslele 

la Învăţător, se dovedesc a fa-

ce parte din ultima categorie. 

De aceea, ei sunt mustraţi, iar 

Hristos arată că un criteriu de 

intrare în Împărăţie, este ne-

voia de a fi  copil. La inimă, 

nu la minte. Dialogul cu tâ-

nărul bogat vine apoi să vor-

beasă despre priorităţile mân-

tuitoare, iar cel cu Apostolii, 

despre răsplata celor care Îl 

vor urma pe El. Apoi, Hristos 

urcă împreună cu învăţăceii 

înspre Ierusalim.

Patima Lui 
şi mântuirea lumii

Călătoria este folosită, ca 

de obicei de către Dânsul, în 

scopuri didactice. Rabbi le vor-

beşte ucenicilor despre ceea 

ce va urma să se întâmple. 

Despre Patima şi omorârea Lui. 

Dar, în acelaşi timp şi despre 

Înviere. Cei doisprezece nu 

sunt însă foarte receptivi la 

vorbele Sale. L-au mai auzit şi 

cu alte ocazii vorbind aşa şi 

preferă să se facă că plouă.

Ca atare, Iacob şi Ioan în-

cearcă să schimbe subiectul, 

folosindu-se de o pretenţie ne-

justifi cată. Vin şi cer să stea, 

unul de-a stânga şi unul de-a 

dreapta întru Slava Sa. Pre-

tenţiile lor nu sunt doar copi-

lăreşti, ci şi arogante, fapt ce 

explică mânia celorlalţi din 

ceată. În acest context, Hris-

tos le arată ce presupune o 

astfel de demnitate: „Nu ştiţi 

ce cereţi! Puteţi să beţi paha-

rul pe care îl beau Eu sau să 

vă botezaţi cu botezul cu ca-

re Mă botez Eu?” Tinerii şi 

neînvăţaţii Apostoli nu con-

ştientizează nici difi cultatea 

cererii, nici profunzimea răs-

punsului şi nu bănuiesc că 

Domnul le vorbeşte acolo des-

pre sfârşitul lor mărturisitor. 

Şi totuşi, El acordă aviz favo-

rabil cererii lor.

Întâietatea – la oameni 
şi la Dumnezeu

Discuţia cu cei doi consti-

tuie pentru Mântuitorul şi pre-

textul de a vorbi despre anu-

mite lucruri ce ţin de percep-

ţia lui Dumnezeu asupra lu-

mii. De a pune accentele clar 

şi răspicat. Aparenta mânie a 

celorlalţi Apostoli Îl determi-

nă să-I adune pe toţi, cum fa-

ce un părinte cu copilaşii ca-

re sunt certaţi. Şi să-i împace, 

fi reşte. Momentul îi permite 

să le arate că dacă din punct 

de vedere social, cel care con-

duce dă ordine, mână şi adu-

nă, între cei care Îl urmează 

lucrurile trebuie să stea în mod 

absolut altfel. „Cel care va vrea 

să fi e mare între voi, să fi e slu-

jitor al vostru. Şi care va vrea 

să fi e întâi între voi, să fi e tu-

turor slugă”, spune El. Învă-

ţătorul însuşi este un exemplu 

în acest sens. Ceea ce făcuse 

până în acel moment certifi că 

acest fapt, în vreme ce, ceea 

ce va face, va veni să-I desă-

vârşească mărturia.

În loc de concluzii

Într-o lume în care aproa-

pe oricine îşi doreşte să con-

ducă, să fi e slujit, doar Dum-

nezeu mai rămâne un genuin 

exemplu de slujire. Şi totuşi, 

singularitatea şi excepţionali-

tatea modelului pe care Îl ofe-

ră, nu-L face să fi e nici inac-

tual, nici indezirabil. Ştim cu 

toţii câtă bucurie ne aduce o-

rice formă de manifestare a 

dragostei pentru aproapele. Ea 

face parte din slujirea noastră. 

Ne defi neşte ca persoane şi ne 

repolarizează în raport cu di-

vinul. Poate că nu ar fi  rău ca 

şi reprezentanţii structurilor 

sociale de astăzi, să privească 

mai atent la modelele mari de 

leadership care şi-au făcut sim-

ţită prezenţa în decursul isto-

riei. Între ele, pe locul întâi se 

găseşte, de bună seamă Hris-

tos. Or, superioritatea lui nu 

s-a manifestat în aroganţă, pre-

tenţii nejustifi cate, sau alte lu-

cruri de felul acesta. Nu! Dra-

gostea a constituit chintesen-

ţa slujirii Sale! Iar manifestă-

rile ei au fost diverse. Prin toa-

te, Domnul a slujit lumea. Şi 

i-a arătat cum ar trebui să se 

comporte ea în mod fi resc. Vi 

se pare greu să-l slujiţi pe aproa-

pele? Să-l învăluiţi în dragos-

te şi pace, aşa cum poate odi-

nioară îl potopeaţi cu sudalme 

şi vorbe urâte? Nu e greu. Da-

că Dumnezeul întrupat a fă-

cut-o, putem şi noi. Îndrăzniţi!

Pătimirile Domnului 
și mântuirea noastră
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DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Ai parte de o săptămână destul de 

agitată, dar care te ajută să îți dai sea-

ma ce îți dorești cu adevărat de la vii-

tor. În plus, înveți să vorbești deschis 

despre ceea ce simți, iar acest lucru îți 

îmbunătățește relațiile cu cei din jur.

Taur
Vrei să înveți lucruri noi, așa că săp-

tămâna aceasta este dedicată studiului. 

Îți petreci mare parte din timp singur și 

încerci să găsești concentrarea de care 

ai nevoie. În cea de-a doua parte a săp-

tămânii, începi să îți îndrepți atenția spre 

tot ce înseamnă relaxare.

Gemeni
Nu îți dorești să fi i deloc în centrul 

atenției, ci doar să ai timp să te ocupi 

de lucrurile pe care le-ai cam ignorat în 

ultima vreme. Începi să înveți mai mult 

lucruri despre tine, iar asta te ajută să 

îți dai seama ce îți dorești cu adevărat 

de la viitor.

Rac
Săptămâna aceasta se anunță a fi  de-

osebit de agitată. Este recomandat să îți 

acorzi câteva momente pentru a putea 

să-ți organizezi mai bine timpul. O discuție 

cu o persoană importantă din viața ta te 

ajută să mai elimini din stresul din ulti-

ma vreme.

Leu
Săptămâna aceasta se anunță a fi  pli-

nă de vești bune. Primești o veste pe plan 

profesional pe care o așteptai de mult. 

De asemenea, viața amoroasă merge în 

direcția pe care ți-o dorești. Începi să ai 

din ce în ce mai multă încredere în tine.

Fecioară
Săptămâna aceasta este despre timp 

petrecut în compania persoanelor im-

portante din viața ta. Înveți să te orga-

nizezi mai bine, astfel încât să poți pe-

treci cât mai mult timp cu aceste per-

soane. În plus, găsești curajul necesar 

pentru a încerca o serie de activități noi.

Balanță
Creativitatea te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. 

Reușești să rezolvi cu ușurință toa-

te problemele cu care te confrunți, iar 

asta te aduce în atenția superiorilor de 

la locul de muncă. Spre sfârșitul săp-

tămânii, chiar primești o veste bună 

pe plan profesional.

Scorpion
Începi să petreci mai mult timp cu fa-

milia, iar asta te ajută să te relaxezi mai 

mult decât ți-ai fi  imaginat. Astfel, reușești 

să găsești concentrarea de care ai nevo-

ie pentru a te ocupa de niște proiecte 

care nu mai pot fi  amânate.

Săgetător
Vrei să scapi de rutină, așa că, în a-

ceastă săptămână, găsești curajul să în-

cerci o serie de activități noi care te aju-

tă să descoperi și mai multe lucruri noi 

despre tine. Ai parte de o săptămână in-

teresantă în care simți că te deconectezi 

de la tot ce înseamnă cotidian.

Capricorn
Săptămâna aceasta se anunță a fi  

foarte aglomerată. Vrei să faci o mulțime 

de lucruri care țin de pasiunile pe ca-

re le ai, însă ai și multe responsabilități 

care țin de locul de muncă. O discuție 

cu un prieten bun te ajută să te orga-

nizezi mai bine.

Vărsător
Te bucuri de sprijinul persoanelor din 

jurul tău, iar asta te ajută să duci la bun 

sfârșit o activitate solicitantă. Muncești 

mult, în această săptămână, însă la fi nal 

ești mândru de ce ai realizat. Începi să 

privești cu mai mult optimism spre viitor.

Pești
Vrei să faci pași importanți în 

direcția pe care ți-o dorești, așa că în 

această săptămână îți faci un plan bi-

ne pus la punct legat de obiectivele 

pe care le ai. Pe de altă parte, reușești 

să petreci și timp de calitate în com-

pania persoanei iubite.
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Cu adâncă durere în sufl ete ne luăm rămas bun de la 
dragul nostru

soț, tată, socru și bunic

NICULESCU PAUL LUCIAN
în vârstă de 71 de ani.

Înmormântarea va avea loc sâmbâtă, 24.04.2021, ora 14, 
la Capela Cimitirului Central.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Să-i fi e țărâna ușoară!

Familia îndurerată

DECES

Suntem alături de colegul nostru Paul Niculescu, 
în aceste clipe de adâncă tristețe, acum la despărțirea 

de iubitul său tată.

Sincere condoleanţe!

Colectivul ziarului Monitorul de Cluj

CONDOLEANȚE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, semidecomandate, supr. 45 
mp, nefi nisat, parter, cart. Gri-
gorescu-Donath, zona centrală, 
preţ 65.000 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744 653097. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă la țară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principa-
lă, compus din 2 camere, bucă-
tărie, antreu, debara, teren 
arabil extravilan. Pentru 
informații și alte detalii sunați 
la telefon 0749-509107. (4.14)

TERENURI

¤ Vând 18100 mp teren, situ-
at la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta 
Sava, front 280 m direct la 
șoseaua europeană E60, teren 
plan, compact, amplasament 
foarte bun pentru 
construcțiihale, benzinărie, de-
pozit, etc, curent electric, carte 
funciară, preț 4 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (3.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
decomandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (3.14)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
decomandat, et. 1, str. 
Dorobanților nr. 97, cu ieșire în 
P-ța Mărăști, preț 350 euro. 
Informații suplimentare tel. 
0744-979793. (4.14)

CASE

¤ Dau în chirie apartament la 
casă, utilat complet, contorizat, 
C.T., balcon, internet, cablu, 
parcare, zona gării, preț 300 
euro. Informații la telefon 
0744-282885. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0742-431611.

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

SERVICII

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 

informații suplimentare sunați 
la tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (4.7)

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și 
efi ciență, plata în rate. 
Informații suplimentare la tel. 
0722-325365. (4.7)

¤ Executăm țiglă metalică și 
ceramică, jgheaburi, burlane, 
orice reparații la acoperișuri, 
terase, dulgherie, izolații cu 
polistiren, curățenie. Tel. 0733 
495407, 0751 475744. (5.30)

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

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

¤ Vând accesorii frigider ARC-
TIC k386B + 202 cm, sertare, 
cutii de depozitare, poliță usă, 
raft geam, tavă pentru cuburi 
de gheață, etc., preț 25 RON/
buc. Informații la tel. 0744 
653097. (3.7) 

MOBILIER

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

DIVERSE

¤ Vând 3 candelabre cu 5 bra-
ţe, 3 braţe și un braţ, cu becuri, 
stare bună, la preţ negociabil. 
Detalii la telefon 0742-401019.

¤ Vând pălincă de prune, preț 
25 RON/l. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (58.60)

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informații și detalii 
la telefon 0744-282885. (6.7)

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

MEDICALE

¤ Vând absorbante scutece tip 
chilot pentru incontinență, 
adulți, toate mărimile, la preț 
bun. Pentru informații și detalii 
suplimentare sunați la telefon 
0744-282885. (4.7)

CONVOCATOR

Administratorul societăţii

LASSELSBERGER S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Admi-
nistrativ, Etaj 1, Camera 9, Judetul Cluj, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF 
RO446209, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2021, orele 10:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul 
Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi in Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 07.05.2021, stabilită ca Dată de Referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorului 
pentru anul 2020 și a Raportului auditorului statutar pen-
tru anul 2020;

2. Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente exer-
ciţiului fi nanciar încheiat la data de 31.12.2020, întocmite 
conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţi-
ile fi nanciare anuale individuale și situaţiile fi nanciare anu-
ale consolidate, cu modifi cările și completările ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorului ca-
re și-a exercitat funcţia pe parcursul anului 2020 și a des-
cărcării acestuia de alte responsabilităţi și obligaţii pentru 
operaţiunile aferente anului 2020;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Socie-
tăţii pentru anul 2021;

5. Stabilirea remuneraţiei cuvenite Administratorului 
pentru activitatea prestată în exerciţiul fi nanciar 2021;

6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului ob-
ţinut în exerciţiul fi nanciar încheiat la data de 31.12.2020;

7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nan-
ciar 01.01.2021-31.12.2021 și mandatarea Administrato-
rului să negocieze condiţiile contractuale și să semneze do-
cumentele specifi ce negociate;

8. Alegerea unui auditor intern pentru asigurarea audi-
tul intern al societăţii pentru o perioada de 2 (doi) ani și 
mandatarea Administratorului să negocieze condiţiile con-
tractuale și să semneze documentele specifi ce negociate;

9. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze 
toate hotărârile adoptate și să efectueze formalităţile necesare 
pentru a menţiona/ înregistra hotărârile la Registrul Comerţu-
lui și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Ordinarã a 
Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2021, în 
același loc, la orele 10:00.

Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al adminis-
tratorului, Raportul auditorului statutar, propunerea de dis-
tribuire a profi tului, precum și celelalte materiale informa-
tive aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor la se-
diul Societăţii începând cu data publicării convocatorului, 
între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Ra-
portul anual al administratorului, Raportul auditorului sta-
tutar și propunerea de distribuire a profi tului se publică și 
pe pagina de internet www.cesarom.ro, pentru liberul ac-
ces al acţionarilor. Relaþii suplimentare la numãrul de te-
lefon: (0372) 640800, offi ce@ro.lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

CONVOCATOR

Administratorul societăţii

LASSELSBERGER S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Admi-
nistrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF 
RO446209, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2021, orele 11:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 
9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 07.05.2021, stabilită ca 
Dată de Referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Modifi carea art. 171 din Actul constitutiv al societă-
ţii în sensul înlocuirii datelor de identifi care ale actualului 
auditor statutar cu datele de identifi care ale noului audi-
tor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2021-31.12.2021.

2. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să sem-
neze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, precum 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ 
înregistra hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le 
publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Extraordinarã 
a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2021, 
în același loc, la orele 11:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziþia 
acþionarilor la sediul Societãþii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

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

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

ANUNŢ DE MEDIU

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/progra-
mul „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în condiţiile legii 
nr.350 /2001 modifi cată şi actualizată“ în municipiul 
Cluj-Napoca, str.Becaș nr. 40, judeţul Cluj, nu necesită eva-
luare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Titular – S.C. MEGA IMAGE S.R.L. cu sediul în București, 
str.Timișoara nr. 26.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pen-
tru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail: 
reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-13.00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

ERATĂ NR. 01/22.04.2021 LA CONVOCATORUL 
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI 

EXTRAORDINARE A SOCIETĂȚII BISTRIȚA S.A.

ADMINISTRATORUL UNIC al
BISTRIȚA S.A.

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, 
Nr. 10, Judeţ Cluj, cu un capital social subscris și vărsat de 
92.349,2 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/1703/1998, 
având CUI 11187762 („Societatea”), respectiv Administra-
re Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, 
prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, infor-
mează acţionarii cu privire la existenţa unei erori materiale 
în cuprinsul CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRA-
ORDINARE A ACŢIONARILOR publicat în Ziarul Monitorul de 
Cluj nr. 197/2021 din 22.04.2021, în sensul următor:

Secţiunea: „Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor în dată de 24.05.2021, ora 14.00, la adresa din Bucu-
reşti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. 
La adunare sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze doar ac-
ţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de Registrul 
Mioriţa S.A., la sfârşitul zilei de 03.05.2021, stabilită ca da-
ta de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de validita-
te, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Ac-
ţionarilor se stabileşte pentru dată de 25.05.2021, ora 14.30, 
cu aceeaşi ordine de zi şi la aceeaşi adresă.“

Se va citi: „Adunarea Generală Extraordinară a Acţiona-
rilor în data de 24.05.2021, ora 14.00, la adresa din Bu-
curești, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-
48. La adunare sunt îndreptăţiţi să participe și să voteze 
doar acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor, ţinut de 
Registrul Mioriţa S.A., la sfârșitul zilei de 03.05.2021, sta-
bilită ca data de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor 
de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extra-
ordinare a Acţionarilor se stabilește pentru data de 
25.05.2021, ora 14.00, cu aceeași ordine de zi și la ace-
eași adresă.”

Administrator unic
Administrare Imobiliare S.A.
Prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

Suntem alături de Paul în aceste momente grele 
pricinuite de pierderea tatălui drag.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Sincere condoleanțe familiei!

 Sorin Stanislav împreună cu familia
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ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

Salar foarte motivant 2500 euro net / lună + alte 
bonusuri, cazarea și toate formalitățiile privint 
transportul și șederea în Austria împreuna cu actele 
necesare sunt suportate de catre persoana de contact. 

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

ANUNŢ 

Anunţ de participare privind achiziţia unui IMOBIL pentru 
Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral E. Grigorescu , nr. 
37-39, judeţul Cluj intenţionează să achiziţioneze un imobil 
pentru Centru tip Respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

Achiziţia se va desfășura de pe piaţa liberă, în conformitate 
cu art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 98/2016 privind achiziţiile 
publice cu modifi cările și completările ulterioare. Termenul 
limită de depunere a ofertelor este 10.05.2021.

Caietul de sarcini și documentaţia aferentă se pot descărca de 
pe site-ul instituţiei: www.dgaspc-cluj.ro, rubrica ”Achiziţii publice”.

Informaţii suplimentare cu privire la această achiziţie se 
pot obţine pe adresele de e-mail secretariat@dgaspc-cluj,ro, 
achizitii@dgaspc-cluj.ro sau la telefon 0264.420.146.

ANUNŢ PUBLIC

SC. Farcas M&R Construct SRL anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acrordului 
de mediu pentru proiectul „elaborare documentatie pentru 
autorizarea executarii lucrarilor de construire sediu fi rma“, 
propus a fi  amplasat in comuna Mintiul Gherlii sat Nima 
f.n., judetul Cluj.

Informatii privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din mun. 
Cluj Napoca str. Calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni 
-joi intre orele 8.00-14.00 si vineri inre orele 8.00-12.00. 
Observatiile publicului se primesc zilnic la desiul APM Cluj 
str. Calea Dorobantilor nr. 99, jud.Cluj.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al
SANEX S.A.

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

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2021, orele 14:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 07.05.2021, 
stabilită ca Dată de Referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor 
pentru anul 2020 și a Raportului auditorului statutar pentru 
anul 2020;

2. Aprobarea Situaþiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciþiului fi nanciar încheiat la data de 31.12.2020, 
întocmite conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu 
modifi cãrile și completarile ulterioare, și conform OMFP 
nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementãrilor contabile 
privind situaþiile fi nanciare anuale individuale și situaþiile 
fi nanciare anuale consolidate, cu modifi cãrile și completãrile 
ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorilor care 
și-au exercitat funcţia pe parcursul anului 2020 și a descărcării 
acestora de alte responsabilitaţi și obligaţii pentru operaţiunile 
aferente anului 2020;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societãþii 
pentru anul 2021;

5. Stabilirea remuneraþiei cuvenite membrilor Consiliului 
de Administraþie pentru activitatea prestatã în exercitiul 
fi nanciar 2021;

6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obţinut 
în exerciţiul fi nanciar încheiat la data de 31.12.2020;

7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciþiul 
fi nanciar 01.01.2021-31.12.2021 și mandatarea Consiliului 
de Administraţie sã negocieze condiþiile contractuale și sã 
semneze documentele specifi ce negociate;

8. Prelungirea mandatului auditorului intern curent, 
având denumirea actuală NOA AUDIT & ASSURANCE S.R.L., 
CUI RO35007630 (vechea denumire DARIAN DRS AUDIT 
S.R.L., CUI RO35007630), pentru asigurarea auditul intern 
al societăţii pentru o nouă perioadă de 2 (doi) ani și 
mandatarea Consiliului de Administraţie să negocieze 
condiţiile contractuale și să semneze documentele specifi ce 
negociate.

9. Alegerea unui nou membru al Consiliului de 
Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 3 ani.

10. Împuternicirea unei persoane sã redacteze și sã 
semneze toate hotãrârile adoptate și sã efectueze formalitãþile 
necesare pentru a menþiona/înregistra hotãrârile la Registrul 
Comerþului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al 
României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Ordinarã a 
Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 28.05.2021, în 
același loc, la orele 14:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziþia 
acþionarilor la sediul Societãþii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

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

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesionalã ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ã la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și completatã de aceștia. 
Acţionarii vor transmite propuneri de candidaturi conform 
prevederilor art.1171 alin. (2) din Legea nr.31/1990. În 
cererea acţionarilor vor fi  incluse informaţii cu privire la 
numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesionalã 
ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator.

Preşedinte al Consiliului de Administrație,
Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al
SANEX S.A.

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

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 27.05.2021, orele 15:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 07.05.2021, 
stabilită ca Dată de Referinţă.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea termenilor și condiţiilor în care Societatea 
va implementa Proiectul de investiţie „Instalare sistem de 
monitorizare consumuri de energii în cadrul SANEX SA”, 
SMIS 134253, selectat la fi nanţare prin POIM 2014-2020, 
Obiectul specifi c 6.2 MONITORIZAREA CONSUMULUI DE 
ENERGIE LA CONSUMATORII INDUSTRIALI, propus de 
managementul local al Societăţii, proiect în valoare totală 
de 1.198.348,69 LEI, exclusiv TVA, din fonduri proprii, din 
care 151.052,35 LEI – contribuţie proprie la valoarea eligibilă 
și 191.332,99 LEI – contribuţie proprie la valoarea neeligibilă 
și mandatarea Consiliului de Administraţie să implementeze 
proiectul de investiţie, precum și dreptul acestuia de a-și 
substitui persoanele pe care le consideră competente;

2. Modifi carea dispoziţiilor art. 5 alin 5.3 din Capitolul 
I ”Denumirea, forma, sediul, durata și administrarea 
societăţii” al Actului Constitutiv ca urmare a numirii de către 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a unui nou 
membru al Consiliului de Administraţie, noul text fi ind:

”[…]
Capitolul I. Denumirea, forma, sediul, durata şi administrarea 
societăţii
[…]
Art. 5 Administrarea Societăţii
[…]
5.3 Membrii Consiliului de Administraţie sunt:

Numele 
şi prenumele/

Denumirea

Locul
 şi data naşterii/

Înfi ințării

Domiciliul/Sediul Cetăţenia/
Jurisdicţia

Vera 
Lasselsberger 
(Administrator)

Născută 
la data de 22 
ianuarie 1990, 
în Amstetten, 
Austria

Domiciliată 
în Austria, 
3253 Erlauf, 
Erlaufstraße 42

Asustriacă

Petrişor 
Grindeanu
(Administrator)

Născut la data 
de 19.12.1975 
în loc. Motru, 
jud. Gorj, 
România

Domiciliat în 
România, Mun. 
București, sector 4, 
Drm. Binelui, nr. 
184-188, bloc 3, 
ap. 12-13

Română

[numele și da-
tele de identifi -
care urmează a 
fi  inserate în ur-
ma exprimării 
votului secret și 
luării hotărârii 
de numire de 
către AGOA]

[se va completa] [se va completa] [se va completa]

[…]”.

3. Modifi carea art. 19.4. din Actul constitutiv al societății 
în sensul înlocuirii datelor de identifi care ale actualului 
auditor statutar cu datele de identifi care ale noului auditor 
statutar pentru exercițiul fi nanciar 01.01.2021-31.12.2021. 

4. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să 
semneze toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, 
precum și să efectueze formalitățile necesare pentru a 
menționa/ înregistra hotărârile la Registrul Comerțului și 
pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiții de validitate, Adunarea Generalã Extraordinarã 
a Acționarilor Societãții se va þine în ziua de 28.05.2021, 
în același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinței se pun la dispoziþia 
acþionarilor la sediul Societãþii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

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

   
Președinte al Consiliului de Administrație, 

Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al societăţii
PRELUCRARE GEAMURI ŞI OGLINZI S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 116, jud. 
Cluj, având J12/230/1991 și C.I.F. RO201926

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 
pentru data de 27.05.2021, sau pentru 28.05.2021, a 

doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de 
prezenţă la prima convocare, la ora 12:00, la sediul 

societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor, administrat de Registrul Mioriţa S.A., la data 
de referinţă 17.05.2021, care au dreptul de a participa și 
de a vota în cadrul adunării, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: 
bilanţ, contul de profi t și pierdere aferente anului 2020.

2. Aprobarea înregistrării în contabilitate a pierderilor 
din exerciţiul fi nanciar 2020.

3. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al 
Consiliului de Administraţie pe anul 2020.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru exerciţiul fi nanciar 2020.

5. Prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori 
aferent exerciţiului fi nanciar 2020.

6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
și a programului de activitate pentru anul 2021.

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

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

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant, reprezentarea 
acţionarilor putându-se face și prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri 
speciale/generale, care se vor depune în original la sediul 
Societăţii până la data de 24.05.2021 inclusiv, personal 
sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
MUREŞAN AUGUSTIN-NECHITA
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Tecău şi Krawietz 
strălucesc 
la Barcelona
Perechea româno-germană 
Horia Tecău/Kevin Krawietz s-a 
califi cat, joi, în semifi nalele pro-
bei de dublu din cadrul turneu-
lui de tenis de la Barcelona 
(ATP), dotat cu premii totale de 
1.565.480 de euro, după 6-4, 
6-3 cu australienii John Peers/
Luke Saville.
Tecău și Krawietz au obţinut vic-
toria după 69 de minute.
Australienii au condus cu 2-0, 
dar Tecău și Krawietz au egalat 
și s-a mers cap la cap, Horia și 
partenerul său încheind cu un 
break (6-4).
În actul secund s-a mers cu servi-
ciul până la 4-3 pentru Tecău și 
Krawietz, apoi cuplul româ-
no-german a făcut un break, im-
punându-se cu 6-3.
Tecău și Krawietz și-au asigurat 
un cec de 26.100 de euro și 180 
de puncte ATP la dublu.

Şipos şi Ionescu 
visează la Tokyo
Sportivii români Rareș Șipoș și 
Ovidiu Ionescu s-au califi cat cu 
emoţii pe tabloul principal al tur-
neului preolimpic de tenis de 
masă de la Guimaraes 
(Portugalia), după victoriile obţi-
nute joi în grupe.
Șipoș l-a învins pe turcul Ibrahim 
Gunduz cu 4-3 (11-8, 13-11, 
11-8, 8-11, 9-11, 15-17, 11-3), 
după 4-0 cu letonul Daniels 
Kogans și 1-4 cu britanicul Paul 
Drinkhall, terminând pe locul se-
cund în Grupa B, cu 5 puncte, 
după Drinkhall, 6 puncte, dar î-
naintea lui Gunduz, 4 puncte, și 
Kogans, 3 puncte, potrivit si-
te-ului Federaţiei Române de 
Tenis de Masă.
Ionescu a trecut joi de israelianul 
Tal Israeli 4-0 (11-9, 11-7, 11-6, 
11-8), după ce anterior pierduse 
cu spaniolul Jesus Cantero, cu 
1-4, și cu italianul de origine ro-
mână Mihai Bobocica, scor 3-4. 
Ovidiu Ionescu, prin jocul rezul-
tatelor, s-a clasat pe locul se-
cund, cu 4 puncte, după 
Bobocica, 6 puncte, dar înaintea 
lui Jesus Cantero, 4 puncte, și Tal 
Israeli, 4 puncte.
Concursul masculin constă în 
opt grupe. În funcţie de clasa-
ment, primii patru sportivi co-
taţi participă direct pe tabloul 
principal. Primii doi sportivi cla-
saţi la fi nalul grupelor obţin ac-
cesul pe tabloul principal, ală-
turi de primii patru sportivi co-
taţi pe baza clasamentului. 
Finaliștii tabloului se califi că la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
iar fi nala nu se mai dispută.
Cei 18 jucători rămași pătrund în 
al doilea tablou principal, iar fi -
naliștii se califi că la Tokyo fără a 
mai juca fi nala. Câștigătorul me-
ciului dintre semifi naliștii învinși 
pe al doilea tablou principal se 
califi că, de asemenea, la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo.
Ultima metodă de califi care la JO 
de la Tokyo este clasamentul 
mondial, după turneul preolim-
pic mondial și european.
România are califi cată la JO 
echipa feminină de tenis de 
masă, condusă de antrenorul 
Viorel Filimon și două sportive 
din două posibile în proba de 
simplu: Bernadette Szocs și 
Elizabeta Samara. Federaţia 
așteaptă confi rmarea forului 
mondial (ITTF) pentru califi ca-
rea dublului mixt Bernadette 
Szocs/Ovidiu Ionescu.

Pe scurt

Echipa de volei feminin 

”U” NTT Data a încheiat 

sezonul 2020-2021 al 

Diviziei A1 pe locul 12 cu 

6 puncte şi doar 3 meciuri 

câştigate în actuala 

ediţie din campionat.

„Alb-negrele” au parti-

cipat în perioada 19-21 

aprilie la Galaţi la cel de-al 

doilea turneu din faza se-

cundă pentru stabilirea 

clasamentului pentru lo-

curile 9-12, însă au cedat 

toate cele trei partide dis-

putate în minim de seturi 

cu CSU Belor Galaţi, CSU 

Medicina CNUE Tg. Mureş 

şi FC Argeş.

Cea de-a doua echipă re-

trogradată în eşalonul doi 

valoric este FC Argeş, iar ce-

le două formaţii care au pro-

movat sunt SCM U Craiova 

şi ACS Volei „Cristina Pîrv” 

Turda. Titlul naţional a fost 

câştigat de CSM Târgovişte, 

titlul de vicecampioană a 

mers la Volei Alba Blaj, iar 

podiumul a fost completat 

de CS Dinamo.

Interesant este că din se-

zonul viitor Turda va avea şi 

echipă de volei feminin în pri-

ma ligă, la fel cum se întâm-

plă şi la handbal feminin. Tur-

dencele vor lua locul echipei 

din Cluj-Napoca şi demon-

strează astfel că nu bugetele 

dictează în sport.

În plus, Potaissa Turda im-

presionează an de an în Liga 

Zimbrilor şi a reuşit chiar să 

participe în cupele europene. 

Handbalul din Turda se va 

dezvolta şi la nivel feminin, 

fi ind deja puse bazele unei 

echipe de junioare.

Voleibalistele clujene 
au retrogradat în Liga a 2-a

Carol Eduard Novak, 

Ministrul Sportului, 

a anunţat că spectatorii 

vor putea reveni în tribu-

ne de la 1 iunie.

Fanii sportului au motive 

de bucurie după ce Carol Edu-

ard Novak, Ministrul Tinere-

tului şi Sportului, a anunţat 

că la evenimentele sportive 

vor putea participa şi specta-

torii din luna iunie. Nu vom 

avea tribune pline de la 1 iu-

nie, însă la meciuri vor putea 

participa spectatori în limita 

a 25% din capacitatea totală.

„Ştiţi foarte bine care es-

te situaţia pandemiei în Eu-

ropa. Trebuie să vă spun că 

şi noi ne inspirăm din afară. 

Mă bucur mult că Guvernul 

şi-a asumat acest lucru ca să 

rămânem în lista organizato-

rilor pentru EURO 2020. Vor-

bim de 25% (din capacitatea 

stadionului). Această schemă 

poate fi  începutul, făcută de 

către membrii UEFA să poa-

tă fi  introdusă şi în celelalte 

sporturi. Europeanul de la 

Bucureşti va fi  un test pen-

tru noi. Guvernul doreşte ca 

de la 1 iunie să revenim la o 

viaţă normală. În curând vom 

avea spectatori şi în Liga 1, 

şi în alte sporturi”, a decla-

rat Eduard Novak.

U-BT Cluj-Napoca, echi-

pa de baschet masculin, ar 

putea să fi e prima care ar 

benefi cia de suportul fani-

lor. Sezonul în baschetul ro-

mânesc se încheie la mijlo-

cul lunii iunie şi dacă echi-

pa ajunge în fazele fi nale ale 

play-off-ului putem vedea 

spectatori în BT Arena.

Sezonul în Liga 1 se în-

cheie în luna mai, iar fanii 

ar putea să revină pe stadi-

oane în noul sezon. Primii 

care s-ar putea bucura de 

acest privilegiu ar putea să 

fie spectatorii lui CFR Cluj, 

dacă echipa se califică în 

cupele europene.

Fanii revin în tribune 
de la 1 iunie

Universitatea Craiova 

este într-o situaţie dispe-

rată şi are nevoie dispera-

tă de puncte după remize-

le cu Sepsi şi FC Botoşani 

în play-off. Oltenii sunt 

campioni la egaluri 

şi au patru remize 

în ultimele cinci meciuri, 

dar acest lucru nu îi ajută 

foarte mult în lupta 

pentru titlu.

Formaţia antrenată de Ma-

rinos Ouzounidis este pe lo-

cul trei în clasament, fi ind la 

şapte puncte distanţă de CFR 

Cluj. Oltenii au şanse minime 

să mai câştige campionatul în 

acest sezon după ce anul tre-

cut au jucat fi nala pentru ti-

tlu cu echipa din Gruia.

CFR Cluj 
are un moral ridicat

CFR Cluj are toate motive-

le să se gândească la al 4-lea 

titlu consecutiv. „Feroviarii” 

au două victorii consecutive 

în play-off în meciurile cu Aca-

demica Clinceni şi Sepsi Sf. 

Gheorghe şi vor aborda jocul 

cu Universitatea Craiova cu 

multă încredere.

Campioana en-titre a reu-

şit în această lună să câştige 

şi Supercupa României în fa-

ţa marii rivale FCSB. Trupa 

din Gruia are cinci meciuri 

consecutive fără gol primit şi 

arată din nou cât de bine es-

te organizată.

Arlauskis, incert pentru 
meciul cu „U” Craiova

Antrenorul CFR-ului a fost 

forţat să schimbe portarul 

la pauza meciului cu Uni-

versitatea Craiova. Giedrius 

Arlauskis acuzând proble-

me medicale, însă un prim 

verdict în cazul accidentă-

rii va fi pus doar după un 

control amănunţit: „Arla-

uskis a ieşit accidentat, vom 

vedea, va face investigaţii. 

E uzură, e greu, sunt multe 

jocuri, din trei în trei zile, 

cu echipe competitive”.

Edi Iordănescu nu o con-

sideră pentru Universitatea 

Craiova ieşită din lupta pen-

tru titlu şi acordă multă aten-

ţie trupei din Bănie.

„Ar fi un discurs de ama-

tor să spun că cei de la Cra-

iova sunt ieşiţi din lupta la 

titlu. Craiova e o echipă va-

loroasă, sigur vor veni foar-

te motivaţi. Dacă vom câş-

tiga, luăm o opţiune serioa-

să în faţa lor, însă nu-i ex-

clud din luptă”, a recunos-

cut Edi Iordănescu.

Ouzounidis, 
nemulţumit de arbitraje

Meciul dintre FC Botoşani 

şi Universitatea Craiova a fost 

unul extrem de încins cu 9 

cartonaşe galbene şi două ro-

şii. Fotbalul dur practicat de 

cele două echipe l-a nemul-

ţumit pe Marinos Ouzounidis

„Ăsta nu a fost fotbal, a fost 

altceva! Respect prea mult fot-

baliştii, nu vreau să vorbesc 

prea mult, dar trebuie să exis-

te mai mult respect pe teren. 

Cu fi ecare meci care trece în-

ţelegem că avem nevoie de VAR. 

Uneori e în favoarea noastră, 

alteori împotriva, dar e clar că 

avem nevoie de VAR. Repet, 

ăsta nu a fost fotbal, a fost o 

luptă! Pur şi simplu asta a fost 

astăzi. Dacă se continuă aşa, 

trebuie să mai căutăm jucători 

(n.r. din cauza accidentărilor)”, 

a declarat antrenorul grec.

Derby încins în weekend. CFR Cluj joacă 
cu Universitatea Craiova în Gruia
CFR Cluj şi Universitatea Craiova se întâlnesc sâmbătă, de la ora 20:30, 
în Gruia, într-o partidă teribil de importantă pentru cele două echipe

CFR Cluj joacă în weekend cu Universitatea Craiova în play-off -ul Ligii 1

CFR Cluj: Bălgrădean – 
Susic, Vinicius, Burcă, 
Camora – Gidea, 
Sigurjonsson, Păun – 
Deac, Rondon, Costache

Universitatea Craiova: 
Pigliacelli – Vlădoiu , Acka, 
Constantin, Bancu – 
Mateiu, Nistor – Mitran, 
Cicâldău, Camara - Ivan

Echipele probabile
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