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Strada Fagului din Cluj-Napoca 
va intra în şantier, în curând

Toaletările haotice, vinovate 
de „masacrul” de duminică seara

Unde poți lăsa animalul 
de companie când pleci din oraș?

Primarul Emil Boc a anunțat că strada Fagului 
din Cluj-Napoca va fi lărgită, iar în vederea realizării 
acestui lucru,se vor face exproprieri.  Pagina 3

Furtuna de duminică, fără precedent în istoria recentă 
a oraşului, a lovit în primul rând coniferele, dar şi 
copacii toaletaţi „la întâmplare” sau excesiv. Pagina 5

Nu ai unde să laşi animalul de companie pe perioada 
concediului? O variantă confortabilă şi accesibilă este 
cazarea la pensiunile pentru animale.  Pagina 6

La pas prin Cheile Turenilor

De ce se formează cozi la ieșirea din Cluj-Napoca spre Apahida?
Primarul Emil Boc spune că ambuteiajele la ieșirea din oraș spre Apahida sunt cauzate de „niște lucrări” din zonă. Pagina 3

Cheile Turenilor sunt 
locul ideal unde clujenii 
își pot petrece 
un weekend liniștit, 
în mijlocul naturii. 
Traseele de diferite 
dificultăți fac 
zona accesibilă 
atât familiilor cu copii, 
cât și iubitorilor 
de adrenalină.  Pagina 7
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Centru de vaccinare la TIFF, în Piața Unirii. 
Cinefilii se pot vaccina cu Pfizer sau Johnson&Johnson

Un centru de vaccinare an-
ti-COVID-19 se deschide în ca-
drul TIFF.20. Se vor administra 
vaccinurile Pfi zer BioNTech şi 
Johnson&Johnson.

Un nou centru de vaccinare 
va fi  operaţional în Cluj-Napoca, 
în perioada 23 iulie – 1 august, 
în cadrul Festivalului Internaţio-
nal de Film Transilvania – TIFF.

„Vaccinarea se va desfăşura 
într-un spaţiu special amenajat, 
prin echipa mobilă a unui cen-
tru de vaccinare al Primăriei 
Cluj-Napoca în colaborare cu or-

ganizatorii TIFF şi voluntari ai 
Institutul Regional de Gastroen-
terologie şi Hepatologie Prof. Dr. 
Octavian Fodor Cluj-Napoca”, a 
transmis Primăria Cluj-Napoca.

Programul acestui centru de 
vaccinare este în intervalul orar 
12:00 – 21:00, iar tipurile de ser 
administrate vor fi  Johnson & 
Johnson şi Pfi zer BioNTech.

Procesul de vaccinare este or-
ganizat în colaborare cu Direc-
ţia de Sănătate Publică Cluj şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă Cluj.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

4 996 73 4 7 1

Situația epidemiologică în județul Cluj – 22 iulie 2021
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

160/230C
Înnorat

150/260C
Variabil

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ

BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

18°/24° Înnorat
16°/24° Variabil
14°/24° Variabil
17°/25° Variabil

18°/28° Înnorat
17°/27° Înnorat
15°/26° Înnorat
17°/28° Variabil

17°/22° Înnorat
12°/19° Înnorat
15°/20° Înnorat
14°/18° Înnorat

15°/25° Variabil
13°/20° Înnorat
14°/23° Variabil
13°/22° Variabil

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 iulie
1859: A apărut, la București, 
prima publicație a Armatei 
Române, „Observatorul militar, 
diariu, politicu și scientifi cu” 
1999: Prințul Moștenitor 
Mohammed Ben Al-Hassan este 
încoronat ca regele Mohammed 
al VI-lea al Marocului 
după decesul tatălui său.

24 iulie
1990: Senatul României ad-
optă un proiect de lege prin 
care se instituie ca sărbă-
toare națională a României 
ziua 1 decembrie, zi în care, 
în anul 1918, prin unirea 
Transilvaniei cu România, 
s–a încheiat procesul con-

stituirii statului național u-
nitar român.
2001:  Simeon de Saxa-Coburg 
și Gotha, care în copilărie fusese 
țar al Bulgariei, a devenit prim 
ministru al acestei țări.

25 iulie
1944: Al doilea război mondi-
al: Cucerirea Normandiei de 
către trupele aliate.
1976: Sonda spațiala NASA 
Viking 1 fotografi ază o 
formațiune de rocă pe planeta 
Marte, care seamănă cu o față 
umană, chipul de pe Marte.
2007: Pratibha Patil devine 
prima femeie care a deținut 
funcția de președinte 
al Indiei.

140/220C
Variabil

Vineri
CLUJ-NAPOCA

TURDA
GHERLA
HUEDIN
DEJ
BĂIŞOARA
BELIŞ
VALEA IERII
RĂCHIŢELE

16°/23° Înnorat
15°/23° Înnorat
14°/22° Înnorat
14°/24° Înnorat
14°/21° Variabil 
11°/17° Ploaie
13°/18° Înnorat
12°/17° Înnorat
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Legea 544 din 2001 garan-
tează accesul liber la infor-
maţii de interes public, fi ind 
legea de temelie a jurnalişti-
lor. La 20 de ani de la intro-
ducerea legii, senatorul 
Vasiel Dîncu, co-iniţiator al 
legii, în calitate de Ministru 
al Informaţiilor Publice, 
a vorbit despre avantajele 
şi neajunsurile acesteia, 
în actualul context social.

Într-o dezbatere la care au 
participat unii dintre cei mai 
infl uenţi jurnalişti ai momen-
tului din România – Cristian 
Leonte („România, Te Iubesc!”), 
Diana Oncioiu (DeLa0), Alex 
Nedea (Recorder), Mirela Ne-
ag (Libertatea) şi Attila Biro 
(RISE Project) – preşedintele 
consiliului naţional al PSD, Va-
sile Dîncu, a vorbit despre pro-
cesul de iniţiere a legii.

„Această lege am promo-
vat-o în 2001 şi am promovat-o 
împreună cu Mona Muscă, 
atunci era reprezentant al opo-
ziţiei, eu eram ministru la pu-
tere şi a fost o primă încercare 
a opoziţiei şi puterii de a lucra 
împreună pentru un proiect şi 
a fost un proiect reuşit, mi-ar fi  
plăcut să o fi  văzut şi pe Mona 
Muscă acum. Acest proiect nu 
este un proiect perfect, dar a exis-
tat tot timpul o încredere justifi -
cată a jurnaliştilor şi ONG-urilor 
în a schimba această lege în 
parlament, pe ideea că ar pu-
tea să iasă mult mai proastă şi 
toate tentativele, chiar ultima 
tentativă din 2020 de a face niş-
te schimbări la lege au fost ten-
tative care nu reuşeau să aco-
pere golurile din această lege, 
ci mai degrabă erau nişte iniţi-
ative care deformau această le-
ge”, a declarat Vasile Dîncu.

O încercare de actualizare a 
legii s-a făcut şi anul trecut, în-
să cu o serie de „aberaţii”, este 
de părere Vasile Dîncu.

„Vă dau un exemplu cu ini-
ţiativa a patru PSD-işti şi un li-
der PNL, fost jurnalist, Florin 
Roman, care au propus nişte 
modifi cări de genul: introducem 
în lege ideea că respingem ce-
rerile care sunt rău-voitoare sau 
respingem cererile care necesi-
tă informaţii mai mari de 50 de 
pagini. Acestea sunt aberaţii, 
dar a existat încă de la început 
o reticenţă în a merge în Parla-
ment şi îmi aduc aminte de stu-
pefacţia Monei Muscă.

Noi eram în confl ictul nor-
mal între opoziţie şi putere şi 
eu am invitat-o să lucrăm îm-
preună la acest proiect pentru 
că a avut înainte un proiect ca-
re i-a fost respins de CDR în 
1997, unul mai simplu. Dânsa 
a refuzat, a spus că ne întâlnim 
împreună în comisia de cultu-

ră şi media în Parlamentul Ro-
mâniei. Ne-am dus acolo şi când 
a văzut ce aberaţii spuneau şi 
cei de la putere, şi cei din opo-
ziţie, m-a chemat afară şi a spus 
că vrea să lucrăm împreună”, a 
relatat senatorul PSD.

„Ar trebui făcute 
modifi cări la lege”

Parlamentarul consideră că 
legea ar trebui modifi cată şi 
adaptată timpurilor în care tră-
im, arătând însă că organizaţi-
ile de lovesc de teama ca legea, 
odată intrată înm parlament, să 
nu fi e „deformată”, Vasile Dîn-
cu luându-şi totodată angaja-
mentul să încerce să creeze, ală-
turi de alţi parlamentari, un „cod 
al transparenţei”.

„Cred că modifi cări ar tre-
bui făcute, deşi s-au mai făcut 
modifi cări pe parcurs, cred că 
ar trebui adaptată din mai mul-
te perspective şi cred că este 
nevoie să construim împreună, 

dacă găsesc parteneri pe aceas-
tă lege, un cod al transparen-
ţei, pentru că în acest cod al 
transparenţei ar trebui să in-
tre următoarele lucruri: e le-
gea aceasta, 544, apoi e legea 
transparenţei decizionale – le-
gea 52 din 2003, pe care tot 
eu am promovat-o şi care din 
păcate doar de câteva ori a fost 
analizată cu atenţie, deşi a-
ceasta este o lege poate mai 
importantă decât legea 544. 
Legea 544 au făcut-o jurnaliş-
tii importantă, pentru că era 
vorba de relaţia lor cu admi-
nistraţia, dar în legea transpa-
renţei, există obligativitatea de 
a face statul transparente infor-
maţii, de a intra în relaţie cu 
cetăţeanul”, a mai spus Dîncu.

„Bubele” sistemului au 
ieşit la iveală în pandemie

Nu în ultimul rând, Vasile 
Dîncu a afrimat că lipsa trans-
parenţei statului s-a văzut cel 
mai bine în pandemie, când – 
în contextul stării de urgenţă şi 
de alertă – s-a guvernat mai 
mult prin ordonanţe, care „sar” 
peste paşii obligatorii privind 
transparenţa decizională.

„Nu s-a insistat foarte mult 
pe această lege (52/2003), chiar 
dacă aceasta se respectă, dar 
de exemplu, ne lovim de ide-
ea ordonanţelor, cel mai tare 
s-a văzut în timpul pandemiei 
lipsa de transparenţă a statu-
lui, pentru că ordonanţele ex-
clud de cele mai multe ori trans-
parenţa necesară: dezbaterea 
publică, să cauţi stakeholerii 
importanţi şi să le trimiţi pro-
iectul de lege, să faci un raport 
la fi nalul anului, aceste lucruri 
în pandemie nu se mai fac de-
loc”, a conchis senatorul.

Dîncu: „În pandemie s-a văzut 
lipsa de transparență”
Senatorul Vasile Dîncu a vorbit într-o dezbatere despre importanţa accesului 
la informaţii şi a transparenţei statului, la 20 de ani de la adoptarea Legii 544
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A venit şi rândul străzii 
Fagului să fi e moderniza-
tă. Va fi  lărgită şi se vor 
face exproprieri, anunţă 
primarul Emil Boc.

Primarul Emil Boc a anun-
ţat, joi, că strada Fagului din 
Cluj-Napoca va fi  lărgită, iar 
în vederea realizării acestui 
lucru, se vor face exproprieri. 
Momentan se lucrează la do-
cumentaţie, spune edilul.

El anunţa că strada Fagu-
lui urmează să fi e moderni-
zată încă din luna martie a 
acestui an, alături de alte 
străzi, cum ar fi  Badea Câr-
ţan, Colonia Breaza, Perlei, 
Rubinului, Ionel Teodorea-
nu, Cucului, Privighetorii, 
Mozart, dar şi unele străzi 
din cartierul Făget, conform 
declaraţiilor făcute de Boc, 
în urmă cu patru luni.

Astfel, după finalizarea 
etapei care presupune rea-
lizarea documentaţiei, dar 
şi după exproprierile care 
urmează să fie făcute în zo-
nă, strada Fagului ar urma 
să arate la fel ca strada Bu-

nă Ziua, care a fost moder-
nizată în anul 2020.

Lucrările de supralărgire şi 
modernizare a străzii Bună 
Ziua au fost fi nalizate în mai 
2020. Strada, lărgită la profi -

lul de 16 m, prezintă urmă-
toarele caracteristici:
• trei benzi de circulaţie (do-
uă la urcare şi una la coborâ-
re dinspre Calea Turzii spre 
intersecţia cu străzile Măce-
şului – Trifoiului)

• două benzi de biciclete la 
nivelul părţii carosabile cu lă-
ţime de 1,5 metri fi ecare
• trotuare pe ambele părţi cu 
o lăţime de 1,90 metri
• sens giratoriu la intersecţia 
cu străzile Trifoiului, Fagului 
şi Măceşului cu spaţiu verde 
şi sistem de irigaţii
• două reţele de canalizare 
pentru scurgerea apelor plu-
viale
• reţelele aeriene (fi rele pen-
tru alimentarea cu energie 
electrică şi pentru reţelele de 
telecomunicaţii) au fost intro-
duse în subteran
• au fost deviate şi redimen-
sionate reţelele subterane pen-
tru apă şi gaz.

De asemenea, au fost mon-
tate două staţii de încărcare 
pentru maşinile electrice, au 
fost amenajate 2 standuri pen-
tru taximetre – câte unul pe 
fi ecare sens, cinci treceri de 
pietoni iluminate cu sistem 
inteligent echipat cu surse led, 
semaforizate cu buton, sono-
rizare şi marcaje tactile pen-
tru nevăzători.

Strada Fagului, va intra în şantier

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Extinderea străzii 
Fagului este momentan 
în pregătire. Se va face 
o lărgire, exproprieri, 
iar strada se va lărgi 
la fel ca Bună Ziua. 
Exproprierile se fac, 
însă, cu legea în mână, 
nu e ca pe vremea lui 
Ceaușescu. Noi lucrăm 
acum la procedura 
de expropriere, 
la documentele 
necesare  pentru 
efectuarea lucrărilor“

Au fost fi nalizate lucrări-
le de amenajare 
a Laboratorului 
de Angiografi e din cadrul 
Spitalului Clinic 
de Recuperare. 
Valoarea lucrărilor este 
de peste 600.000 de lei.

Consiliul Judeţean Cluj 
anunţă că au fost finalizate 
lucrările de amenajare a La-
boratorului de Angiografie 
din cadrul Spitalului Clinic 
de Recuperare, unitate sani-
tară aflată în subordinea fo-
rului administrativ judeţean.

În valoare de 646.089 de 
lei, lucrările au fost finan-
ţate integral din bugetul 
propriu al forului adminis-
trativ judeţean. 

Operaţiunile au fost ne-
cesare atât pentru a îndepli-
ni condiţiile de autorizare a 
aparatului pentru angiogra-
fie achiziţionat de Consiliul 
Judeţean Cluj, cât şi pentru 
a asigura funcţionarea aces-
tuia în condiţii optime şi a 

îmbunătăţi serviciile de ex-
plorări funcţionale cardio-
logice pentru pacienţi.

Spitalul Clinic de Recu-
perare din Cluj-Napoca es-

te singurul cu acest profil 
din Transilvania şi unul din 
cele două existente în ţară, 
adresabilitatea acestuia fi-
ind una extrem de ridicată.

Spitalul Clinic de Recuperare 
va avea Laborator de Angiografie

¤ realizarea unor noi instalații electrice și de fl uide medicale

¤ înlocuirea ușii încăperii în care se afl ă angiograful

¤ refacerea fi nisajelor pardoselilor și ale pereților

¤ montarea pardoselilor și a tapetului PVC

¤ amenajarea platformei acoperite pentru un nou grup 
electrogen

¤ realizarea unui sistem de televiziune cu circuit închis 
pentru preluarea imaginilor din zona Laboratorului 
de Angiografi e

¤ executarea de noi zugrăveli

Principalele lucrări executate pentru 
amenajarea Laboratorului de Angiografie

ALIN TIȘE | președintele Consiliului Județean Cluj
 „Continuăm să investim în spitalele clujene 
pentru ca infrastructura medicală să cunoască 
îmbunătățiri considerabile iar serviciile oferite 
pacienților să fi e la cele mai înalte standarde. 
Cu siguranță, investiția va facilita realizarea 
investigațiilor necesare în condiții 
de maximă siguranță și confort“

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

În ceea ce priveşte 
problema trafi cului 
din Cluj-Napoca, edilul 
clujean a vorbit şi despre 
utilitatea benzilor 
dedicate care se fac 
în oraş şi care au rol 
de a fl uidiza circulaţia.

„Categoric, vor fl uidiza cir-
culaţia. Pentru cei care circu-
lă cu mijloace de transport în 
comun va fi  un câştig, pentru 
ceilalţi, va ajuta la fl uidizare. 
Dar pentru tramvai, aşa fac 
toţi, în toată lumea, îi dau 
acestuia prioritate”, a expli-
cat primarul clujean.

Gânduri optimiste 
privind fi nalizarea 
Centurii Metropolitane

O altă soluţie pentru rezol-
varea trafi cului, Centura Me-
tropolitană, ar urma să pri-
mească avizul de mediu în lu-
na octombrie, spune Emil Boc.

„Ministerul Transporturilor 
ne-a asigurat că această cen-
tură va fi  inclusă în Programul 
Operaţional de Transport 
(POT), acolo este cheia, noi 
ne facem datoria. În octom-
brie avem avizul de mediu, ul-
tima piesă la dosar, după ca-
re, ministrul şi Ministerul Trans-
porturilor au obligaţia să du-
că lucrurile la nivelul următor. 
Noi am făcut munca grea, cea 
de pregătire a documentaţiei, 
pe banii noştri. De cinci ani 

lucrăm la acest proiect. Spe-
răm ca acest Guvern, prin Mi-
nisterul Transporturilor, să nu 
întoarcă spatele Clujului”, a 
mai spus edilul.

Renunţarea la maşină, 
soluţia lui Boc pentru 
a scăpa de trafi c

Emil Boc a susţinut în 
nenumărate rânduri că so-
luţia principală pentru ca 
problema traficului din 
Cluj-Napoca să fie rezolva-
tă constă în încercarea clu-
jenilor de a renunţa la ma-
şina personală, alegând să 
circule mai mult cu mijloa-
cele de transport în comun.

Pentru ca acest lucru să se 
întâmple, este nevoie de o 

„schimbare a mentalităţii”, 
este de părere edilul.

„Dacă nu ne schimbăm men-
talitatea, Clujul va rămâne me-
reu aglomerat. Se va ajunge cât 
de curând la concluzia că ajungi 
mai repede fără maşină. Lu-
mea trebuie să îşi schimbe 
mentalitatea, maşina în esen-
ţă nu este pentru a circula zi 
de zi cu ea în oraş. Mergi când 
ai o treabă importantă, când 
ai de cumpărat ceva cu care 
numai cu maşina poţi să aduci, 
dar pentru viaţa de zi cu zi, 
trebuie să ne gândim la mo-
dalităţile alternative la maşi-
nă. Din nefericire, asta este 
viaţa în toate oraşele din lu-
me, nu doar în Cluj-Napoca. 
Nu doar noi avem această pro-

blemă”, declara primarul mu-
nicipiului, săptămâna trecută, 
într-o emisiune radio.

Municipalitatea vrea o 
„schimbare a mentalităţii”

Şi viceprimarul Dan Tarcea 
susţine că soluţia atât pentru 
îmbunătăţirea trafi cului din 
Cluj-Napoca, cât şi pentru 
combaterea poluării, este ca 
locuitorii să lase maşina aca-
să şi să circule cu autobuzul.

„Soluţii miraculoase de a 
rezolva problema trafi cului 
nu sunt. Uitaţi-vă şi la alte 
state care au făcut aceste ana-
lize timp de 50-60 de ani de 
zile. Prioritatea numărul unu 
acolo este transportul în co-
mun, mijloacele de transport 

alternative şi culoarele pieto-
nale, de abia după aceea, ma-
şina. Eu nu aş vrea să se su-
pere clujenii pe noi, deoare-
ce sunt anumite categorii de 
oameni la care maşina le es-
te indispensabilă. Dacă un 
clujean vrea să meargă să îşi 
cumpere un frigider sau alte 
cumpărături, evident că nu 
trebuie să folosească mijloa-
cele de transport în comun. 
Nu toată lumea trebuie să 
meargă cu maşina şi nu toa-
tă lumea trebuie să meargă 
cu mijloacele de transport în 
comun”, a declarat Dan Tar-
cea, săptămâna trecută.

El a vorbit şi despre nece-
sitatea renunţării la a deţine 
mai multe maşini per familie.

„În condiţiile în care, în 
acest moment există atâtea ma-
şini în municipiu, nu ai cum 
să faci străzi sufi cient de late 
încât să încapă toate. Nici mă-
car Centura Metropolitană nu 
va rezolva problema trafi cului 
pentru că maşinile vor fi  tot 
în cartiere. Nu dispar maşini-
le dacă noi nu ne schimbăm 
mentalitatea. Dacă noi acasă 
mai avem câte două-trei ma-
şini în fi ecare familie, până 
când nu înţelegem că trebuie 
să renunţăm, să lăsăm maşi-
na numai pentru concedii sau 
ca să mergi să îţi vizitezi pă-
rinţii, nu se poate rezolva a-
ceastă problemă. Trebuie să 
ne schimbăm mentalitatea”, a 
mai spus viceprimarul.

Blocajul în trafic la ieşirea spre Apahida, 
cauzat de „lucrările la drum”
Emil Boc spune că traficul îngreunat în oraş la ieşirea spre Apahida este cauzat de nişte lucrări făcute în zonă la drum

EMIL BOC | 
primarul municipiului 
Cluj-Napoca

„E o lucrare acolo, 
am văzut și eu aseară, 
m-am uitat, la ieșirea 
dinspre Bulevardul 
Muncii spre Apahida 
se lucrează de către 
Drumurile Naționale. 
Ar trebui să iasă acei 
oameni cu un 
comunicat, să explice ce 
se face acolo. Din acest 
motiv se produce o 
aglomerație acolo, asta 
am văzut eu, personal, 
mai multe explicații 
nu știu să vă dau, dar 
am văzut că se lucra la 
partea aceea de drum“
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Ministrul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, 
Cristian Ghinea (foto) , 
susţine că 1,9 miliarde 
de euro din Planul 
Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă (PNRR) 
vor intra în ţară în acest 
an, în octombrie – 
noiembrie, iar plăţile 
pentru proiecte „vor 
începe imediat”.

„PSD iar bate câmpii des-
pre PNRR. 1,9 miliarde de 
euro vor intra din PNRR în 

ţară în acest an. Prefi nanţa-
rea de 1,9 miliarde va intra 
în ţară imediat după aproba-
re, în octombrie – noiembrie. 
Plăţile vor începe imediat, u-
nele pentru proiecte deja în 
derulare iar cele mai multe, 
pentru proiecte care sunt 
acum în pregătire”, a trans-
mis joi Cristian Ghinea.

Mesajul ministrului Inves-
tiţiilor şi Proiectelor Europe-
ne vine în contextul unor de-
claraţii postate pe Facebook 
de social-democraţi conform 

cărora România nu va primi, 
în acest an, „niciun euro” din 
Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă.

„Zero euro din PNRR în 
2021! PSD a avut dreptate! 
România nu va primi niciun 
euro din PNRR în acest an! 
România nu se poate baza 
pentru fi nanţarea defi citului 
uriaş pe avansul de 1,3 mi-
liarde de euro din PNRR”, 
afirmă social-democraţii, 
într-un mesaj postat, joi, pe 
Facebook.

Potrivit PSD, România va 
pierde un an pentru contrac-
tarea proiectelor.

„Autostrada Moldovei de-
vine un vis spulberat de in-
competenţa guvernanţilor păs-
toriţi de Florin Cîţu! Şi mai 
grav, întreg capitolul Energie 
– coordonat de liberalul Vir-
gil Popescu – trebuie refăcut. 
Comisia Europeană a respins 
categoric atribuirea directă a 
sutelor de milioane de euro 
către sponsorii de partid ai 
puterii. Vicepremierul Dan 

Barna, şeful lui Cristian Ghi-
nea – principalul responsabil 
pentru eşecurile repetate pri-
vind PNRR-ul – a fost nevoit 
să accepte evidenţa şi să dea 
dreptate PSD. Este de-a drep-
tul criminal că România e ne-
voită să împrumute alte mili-
arde de euro şi să plătească 
dobânzi grele pentru a supli-
ni absenţa avansului din 
PNRR! Domnilor guvernanţi, 
sunteţi vinovaţi de submina-
rea economiei naţionale!”, 
transmit social-democraţii.

Ghinea: 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR în ţară în acest an

Potrivit unei analize publi-
cate de o echipă de şase 
cercetători ai Facultăţii 
de Ştiinţe Economice 
şi Gestiunea Afacerilor 
(FSEGA) din cadrul 
Universităţii Babeş-Bolyai 
(UBB), cele mai recente 
date publicate arată că 
România a atins, în luna 
iulie, la 500 de zile de la 
apariţia primului caz de 
COVID-19 în ţară, un nivel 
de 81,17% al indicelui de 
normalitate, valoare cu 
care se situează pe primul 
loc printre ţările UE parti-
cipante la acest studiu şi 
pe locul 8 la nivel mondial.

Echipa de cercetători a ana-
lizat datele aferente indicelui 
de normalitate dezvoltat de 
specialiştii de la revista brita-
nică „The Economist”, care 
măsoară gradul în care viaţa 
socio-economică reuşeşte să 
revină la nivelul de dinaintea 
pandemiei.

Indicatorii pe baza 
cărora se calculează 
indicele de normalitate

Cei opt indicatori pe ba-
za cărora se calculează indi-
cele de normalitate sunt gra-
dul de utilizare a transpor-
tului public în oraşele mari, 
trafi cul general în aceste ora-
şe, numărul zborurilor do-
mestice şi internaţionale, tim-
pul petrecut în afara locuin-
ţei, veniturile realizate de ci-
nematografe, participarea pu-

blicului la evenimente spor-
tive, vizitele în magazine şi 
rata de ocupare a spaţiilor 
de birouri.

Cercetătorii UBB susţin că 
românii petrec chiar mai mult 
timp în afara locuinţei şi la ci-
nematografe decât înainte de 
pandemie.

„Proiectul UBB monitori-
zează în timp real evoluţia pan-
demiei, respectiv starea eco-
nomică a ţării, oferind în ace-
laşi timp previziuni pe termen 
scurt şi mediu privind pande-
mia şi performanţa economi-
că a României. În privinţa com-
ponentelor indicelui, analize-
le din cadrul acestui proiect 
arată că, în comparaţie cu ce-
lelalte ţări, România stă cel 

mai bine în privinţa categori-
ei timpului petrecut în afara 
locuinţei (104,6%, locul 2 la 
nivel global), respectiv în ca-
tegoria cinema (101,0%, locul 
2 la nivel global), categorii în 
care activitatea populaţiei nu 
numai că a revenit la normal, 
dar a şi depăşit nivelul pre-pan-
demie”, se menţionează în co-
municatul de presă.

Rectorul UBB, Daniel 
David, apreciază că este ne-
voie ca datele publicate de 
echipa de cercetători să fi e ur-
mate de o analiză care să ţi-
nă cont de ameninţarea unui 
nou val pandemic, pe fondul 
ratei scăzute de vaccinare.

La rândul său, decanul FSE-
GA, Răzvan V. Mustaţă, a pre-

cizat că acest proiect de cer-
cetare doreşte să vină în spri-
jinul autorităţilor, oferind o 
sursă credibilă de informaţii 
privind evoluţia comporta-
mentului populaţiei, dar că 
rezultatele actuale trebuie pri-
vite cu rezervă, iar măsurile 
de relaxare trebuie luate gra-
dual şi cu precauţie.

„Rezultatele actuale pen-
tru România aferente indice-
lui de normalitate ne arată o 
stare de fapt pe care trebuie 
să o privim cu rezervă. Dacă 
am fi  avut un nivel ridicat de 
vaccinare, la acest moment 
am fi  putut discuta despre o 
realitate foarte bună. În con-
diţiile actuale, considerăm că 
este extrem de importantă asi-

gurarea stabilităţii, respectiv 
limitarea fl uctuaţiilor privind 
măsurile de relaxare. Pe de al-
tă parte, revenirea dinamică 
a activităţilor socio-econo-
mice din România la nivelul 
pre-pandemie reprezintă un 
semn pozitiv pentru perfor-
manţa economică a ţării, dar, 
luând în considerare şi per-
spectiva epidemiologică, se 
impune o relaxare mai gra-
duală şi precaută pentru a 
putea ţine sub control un nou 
val posibil al pandemiei”, con-
sideră Răzvan V. Mustaţă.

Proiectul de cercetare este 
coordonat de Szasz Levente 
(profesor, UBB FSEGA), iar 
membrii echipei sunt Balint 
Csaba (BNR, cadru didactic 

asociat UBB FSEGA), Csala 
Denes (Lancaster University, 
cadru didactic asociat UBB 
FSEGA), Csiki Otto (doctorand 
UBB FSEGA), Nagy Balint Z-
solt (conferenţiar UBB FSE-
GA) şi Racz Bela-Gergely (lec-
tor UBB FSEGA).

Detalii privind indicele de 
revenire la normalitate, pre-
cum şi alte informaţii legate 
de fenomene socio-economi-
ce în contextul pandemiei, 
pot fi  consultate pe platfor-
ma online COVID-19 RoEIM 
(econ.ubbcluj.ro/coronavi-
rus), iar analizele mai deta-
liate sunt publicate în mod 
continuu pe pagina de Face-
book a proiectului (www.fa-
cebook.com/covid19.roeim).

România, prima în UE în privinţa 
indicelui de revenire după pandemie
România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană în privinţa indicelui de revenire 
la „normalitatea” vieţii socio-economice, după pandemie

România se situează pe primul loc în UE în privinţa indicelui de revenire la „normalitatea” vieţii socio-economice

DANIEL DAVID | rectorul Universității Babeș-Bolyai
„Trei idei sunt 
fundamentale aici. Prima, 
că această analiză arată 
ceea ce înseamnă o 
universitate (şi facultate) de 
talie mondială (world-
class), capabilă să integreze 
în relaţii bidirecţionale 
cazuri naţionale în analize 
internaţionale, cu un 
potenţial impact ştiinţifi c şi pragmatic major. 
A doua, că mediul socio-economic românesc 
este printre performerii internaţionali privind 
reîntoarcerea (şi chiar depăşirea) la nivelul pre-
pandemie. În fi ne, a treia idee se referă la faptul 
că această descriere riguroasă trebuie urmată 
acum de analize explicative, predictive şi 
evaluative, mai ales în contextul ameninţării 
unui nou val pandemic, pe fondul unei rate 
scăzute a vaccinării”.
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Zeci de arbori au fost cul-
caţi la pământ de vântul 
puternic din timpul furtunii 
de duminică noapte, cau-
zând distrugeri, fi e că vor-
bim de cele cel puţin 15 
maşini avariate care au fost 
raportate sau de pagube la 
acoperişuri, acolo unde 
aceștia au căzut pe clădiri. 
Poate părea paradoxal, însă 
se pare că arborii bătrâni ai 
oraşului nu au avut prea 
mult de suferit din cauza 
furtunii, spune profesorul 
Tibor Hartel, majoritatea 
dintre cei doborâţi de vânt 
făcând parte din familia 
coniferelor, în special 
brazii, sau copaci a căror 
rezistenţă a fost slăbită 
de intervenţii haotice.

„Noi avem inventarul arbo-
rilor bătâni în Cluj şi după fur-
tună, dimineaţa, m-am uitat 
prin mai multe parcuri, nu am 
putut să merg chiar prin tot 
Clujul, dar am fost în Parcul 
Rozelor, Parcul Babeş, Parcul 
Central şi prin cartierul Grigo-
rescu şi din baza noastră de da-
te, cu arborii bătrâni, niciunul 
nu a fost afectat, culmea. Mul-
ţi cred că arborele bătrân ar fi  
periculos, că e găunos, dar se 
pare că nu e aşa. Poate nici nu 
a fost partea aceasta a oraşu-
lui cea mai afectată, cu toate 
că în Parcul Central au căzut 
vreo şapte sau opt arbori, au 
fost smulşi din rădăcini, dar nu 
erau arbori bătrâni”, a declarat 
pentru monitorulcj.ro Tibor Har-
tel, ecologist şi profesor la Fa-
cultatea de Biologie şi Geolo-
gie a Universităţii Babeş-Bolyai.

Coniferele s-au dovedit ce-
le mai vulnerabile în faţa fur-
tunii, lucru infl uenţat de mo-
dul în care creşte tulpina la 
aceşti arbori, recomandarea bi-
ologului fi ind să fi e evitată plan-
tarea acestora în oraş, în viitor.

„Ar trebui, dacă primăria 
ar avea, o bază de date cu ar-
borii care au fost rupţi, pentru 
că dacă ei au notat ce specii 
au fost mai afectate şi au în-
registrat şi intensitatea vântu-
lui, atunci prin analiză putem 
afl a care specii sunt mai expu-
se şi la ce vârstă. În acest mo-
ment, sunt tot felul de infor-
maţii apărute, dar nu avem o 
statistică. Ce aş sugera este să 
se evite plantarea coniferelor 
în viitor în oraş. Se pare că 
brazii, molizii, pinul silvestru 
şi pinul negru par să fi e mai 
vulnerabili şi sistemul lor ra-

dicular nu merge adânc în pă-
mânt şi fi ind înalţi, se rup. 
Aşadar, aş evita pe viitor plan-
tarea lor, pentru că aceste fe-
nomene meteorologice extre-
me se vor intensifi ca, din pă-
cate”, a spus profesorul.

Clujul are nevoie 
de un arborist: „Va fi  
o chestie de siguranţă”

Tibor Hartel recomandă, 
în acest context, angajarea 
unui arborist specializat la 
Primăria Cluj-Napoca, care 
să ghideze lucrările de toale-
tare a copacilor, considerând 
că existenţa acestuia în ad-
ministraţia locală va deveni 
o chestiune de siguranţă. El 
spune că tăierea sistematică 
a copacilor, de frica lor, nu 
este o soluţie, aceştia având 
un rol esenţial în protecţia 
împotriva caniculei.

„Este de asemenea nevoie 
de arborist specializat la Pri-
mărie, aceasta va fi  o chestie 
de siguranţă în oraş, pentru că 
modul în care noi, societatea, 
avem grijă de arbori, aşa va 
reacţiona arborele la aseme-

nea fenomene intense şi un 
arborist bun poate să facă ace-
le tăieri şi intervenţii la arbori 
care să stabilizeze arborele. La 
Cluj-Napoca nu avem aşa ce-
va şi în contextul în care aces-
te fenomene se intensifi că, nu 
putem tăia totul, din precau-
ţie. Nu putem face acest lucru 
fi x când trebuie să ne prote-
jăm spaţiile verzi, pentru că 
logica aceasta că dacă avem 
arbore, acesta va cădea peste 
noi sau peste casă, maşină, iar 
dacă nu avem, nu are ce să pi-
ce, este o logică foarte simplă, 
dar nu trăim în această logi-
că. Fenomene extreme înseam-
nă şi caniculă, şi val de căldu-
ră extremă, în care arborii ne 
ajută, ne apără. Atunci, trebu-
ie să găsim o cale de mijloc, 
să nu eliminăm automat toţi 
arborii, ci din contră, trebuie 
să angajăm specialişti buni, să 
plantăm speciile care trebuie”, 
a adăugat ecologistul.

Arborii toaletaţi incorect 
cad pradă primii

Profesorul UBB a poves-
tit despre un caz observat 

în cartierul Grigorescu, un-
de un arbore cu tuplina pu-
trezită din cauza unor toa-
letări incorecte a fost rupt 
de vânt fix în locul în care 
a avut loc intervenţia.

„Toaletarea are un rol 
foarte important, modul în 
care intervenim în corona-
mentul arborilor va deter-
mina rezistanţa arborelui 
în astfel de cazuri. În Gri-
gorescu, am văzut un caz 
concret, un arbore doborât 
de vânt, care s-a rupt aco-
lo unde s-a făcut interven-
ţia şi a putrezit lemnul. Aco-
lo unde putrezeşte lemnul 
din cauza unor tăieri care 
nu au fost tratate, acela de-
vine punctul slab al coro-
namentului şi acolo se va 
rupe. Trebuie făcute bine 
intervenţiile. Toaletarea a-
ceea în urma căreia rămâ-
ne ca o praştie, două cren-
gi majore şi restul tăiat to-
tul, nu este o soluţie. Acel 
fel de intervenţie nu e bu-
nă nici pentru umbră, nici 
pentru sănătatea arborelui”, 
a arătat acesta.

Un singur arborist 
certifi cat în România

Lipsa arboriştilor de speci-
alitate este resimţită în toate 
oraşele din România. Primarul 
Timişoarei, Dominic Fritz, a de-
clarat că „îi e frică să-i trimită 
pe muncitori să toaleteze arbo-
rii din oraş”, anunţând că vor 
fi  organizate ateliere de lucru 
pentru angajaţii primăriei. Re-
prezentanţii Asociaţiei Peisa-
giştilor fi liala Vest spun că pri-
mul workshop va avea loc în 
toamnă. Va fi  susţinut de Ale-
xandru Purcaru, care este sin-
gurul arborist din România cer-
tifi cat internaţional (ISA).

„În acest moment, în Ro-
mânia nu sunt arborişti, care 
chiar să aibă diploma de ar-
borişti. Ei sunt alpinişti, care 
pot să taie din coronament şi 
trebuie într-adevăr să ai aceas-
tă calitate de alpinist bun, pen-
tru că e greu să lucrezi la înăl-
ţime şi în acele condiţii, dar 
trebuie să ai şi specializarea 
de arborist, să ştii ce şi cât tai, 
iar această specializare nu cred 
că o au în acest moment cei 
din Cluj. Clujul are tomograf 

al arborilor, deci primăria are 
tehnologia necesară evaluării 
stării de sănătate a arborilor, 
dar ea trebuie pusă în funcţi-
une şi utilizată de către ex-
perţi”, a declarat Tibor Hartel.

Clujenii „au pus gând rău” 
copacilor, după furtună

Copacii căzuţi în cartierul 
Gherogheni au cauzat daune 
materiale importante, distru-
gând zeci de maşini parcate 
sub crengile acestora. În lip-
sa unor parking-uri în majo-
ritatea cartierelor din Cluj, 
clujenii nu au de ales şi tre-
buie să îşi parcheze maşini-
le în spaţiile dintre blocuri, 
deseori înconjurate de copaci. 
Astfel, nu au fost puţini cei 
care şi-au exprimat nemulţu-
mirea pe reţelele de sociali-
zare şi au cerut primăriei să 
taie copacii care le-ar putea 
pune maşinile în pericol. Pro-
fesorul Tibor Hartel explică 
de ce aceasta este o aborda-
re greşită, arătând că educa-
rea populaţiei este cea mai 
importantă pentru gestiona-
rea fenomenelor extreme, ca-
re se vor intensifi ca în viitor:

„A fost un fenomen extrem, 
într-adevăr, acum câteva zile, 
zburau acoperişuri de pe blo-
curi, dar arborii în sine nu ar 
trebui să ne fi e inamici. Aces-
te fenomene nu ar trebui să 
ne întoarcă împotriva arbori-
lor, tot extremă este şi cani-
cula, dar ce autorităţile ar tre-
bui să facă este să informeze 
oamenii, ce să faci dacă te 
prinde furtuna afară, să fi e 
emise atenţionări meteorolo-
gice, să fi e educaţi oamenii să 
nu se adăpostească sub arbori 
când e vânt puternic. Trebu-
ie evitat acest lucru, pentru 
că riscul este mare ca arborii 
să se rupă şi să ne lovească”, 
este de părere biologul.

Educaţie, doar 
cu ajutorul unor 
guvernanţi responsabili

Statisticile realizate în An-
glia şi în Statele Unite arată 
că probabilitatea ca o persoa-
nă să fi e accidentată grav de 
un copac este nesemnifi cati-
vă, şi chiar în lipsa acestora, 
ar exista alte obiecte care pot 
pune viaţa în pericol. Aşadar, 
cheia stă în schimbarea men-
talităţii şi pregătirea din timp 
pentru fenomenele extreme.

În încheiere, redăm spuse-
le profesorului Tibor Hartel: 
„Mesajul meu este să nu ne 
fi e frică de copaci, pentru că 
sunt aliaţii noştri”.

BIOLOG: „ESTE NEVOIE DE ARBORIST SPECIALIZAT LA PRIMĂRIE”

Toaletările haotice, vinovate 
de „masacrul” de duminică seara
Furtuna de duminică, fără precedent în istoria recentă a oraşului, a lovit în primul rând 
coniferele, dar şi copacii toaletaţi „la întâmplare” sau excesiv

Zeci de arbori au fost culcaţi la pământ de vântul puternic din timpul furtunii

TIBOR HARTEL | profesor al Universității Babeș-Bolyai
„În Anglia s-a făcut o statistică, 
iar probabilitatea ca o 
persoană să fi e accidentată 
grav de un copac este de 1 
la 10 milioane, deci este foarte 
mică. În Statele Unite, 
probabilitatea este undeva la 1 
la un milion, însă acolo sunt 
multe tornade și dacă tornada 
smulge un copac și acesta 
lovește un om, se include în 
statistică. Pe de altă parte, 
dacă este omorât un om de un 
pom, nu este copacul de fapt, 
ci fenomenul extrem, iar atunci 

poate să fi e orice, un acoperiș 
sau un stâlp doborât de vânt. 
În acest context ar trebui să fi m 
pregătiți din punct de vedere 
al educației să reacționăm 
corespunzător la astfel 
de fenomene și să fi e create 
refugii pentru oameni, 
pentru că acestea lipsesc cu 
desăvârșire în acest moment. 
Doar prin schimbări culturale 
putem să ne adaptăm, dar 
aceste schimbări nu pot fi  
făcute fără o guvernare care 
să faciliteze asta”.
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Nu ai unde să laşi anima-
lul de companie pe peri-
oada concediului? O vari-
antă confortabilă şi acce-
sibilă este cazarea la pen-
siunile pentru animale.

În continuare vă prezen-
tăm o listă cu locuri unde vă 
puteţi lăsa patrupedul pe pe-
rioada vacanţei.

Pet Hotel Cluj

Pet Hotel Cluj este ampla-
sat pe strada Cometei, din 
Cluj-Napoca, iar pentru a vă 
putea caza animalul de com-
panie trebuie să faceţi o rezer-
vare telefonică în prealabil. Pen-
siunea canină Pet Hotel Cluj 
oferă încăperi special amena-
jate, astfel încât să fi e cât mai 
apropiate de cele de acasă. Aces-
tea sunt dotate cu aer condiţi-
onat şi încălzire astfel încât, in-
diferent de anotimp, animale-
le să se simtă confortabil. În fi -
ecare boxă există covoraş, un 
vas pentru mâncare şi un vas 
pentru apă. Câinii sunt scoşi şi 
la joacă grupaţi în funcţie de 
mai multe criterii (vârstă, mă-
rime, sex), astfel încât să nu se 
creeze situaţii neplăcute.

Pentru pisici, găzduirea se 
face în încăperi special ame-
najate, separat de alte anima-
le, ele fi ind libere. Totodată, 
asistenţa veterinară este acor-
dată non stop de către medi-
cii veterinari cu care colabo-
rează Pet Hotel.

Pet Joy

Pet Joy este situat pe Calea 
Baciului nr. 81-83 (vizavi de 
Petrom). Pe lângă pensiunea 
pentru animale pe care o ofe-
ră, aceştia pun la dispoziţia 
clienţilor şi workshop-uri de 
creştere şi educare a câinilor.

Condiţiile de cazare sunt 
următoarele
¤ carnet de sănătate cu vac-
cinuri la zi (antirabic, poliva-
lent, vaccinul împotriva tusei 
de canisă);
¤ deparatizare externă rea-
lizată cu minim 3 zile înain-
tea cazării probată prin ade-
verinţă în orginal parafată 
de medicul veterinar – de-
paratizarea se poate realiza 
contra cost şi de personalul 
specializat PetJoy.
¤ pentru câinii agresivi, juni-
ori (până la 4 luni) şi căţeluşe-
le în călduri se percep 30% în 
plus faţă de tarifele normale.

Pensiunea Petwood

Pensiunea Petwood se afl ă 
în localitatea Sălicea din Cluj 
(la circa 12 kilometri de Cluj-Na-

poca). Pentru câini, Petwood 
pune la dispoziţie cazare inte-
rioară în trei camere spaţioase 
şi cazare exterioară în şapte ţar-
curi (10 mp/ţarc). Se asigură 
trei plimbări zilnice, ore de so-
cializare şi joacă la discreţie 
sub supravegherea personalu-
lui specializat. Pentru anima-
lele mici, Petwood dispune de 
spaţii individuale, igienizate şi 
călduroase şi chiar ore de so-
cializare în funcţie de tipul cli-
entului necuvântător (porcu-
şori de Guineea, hamsteri, pa-
pagali, broscuţe ţestoase).

Condiţii de cazare
¤ Caiet de sănătate la zi – de-
parazitare internă şi externă, 
vaccin antirabic, polivalent, vac-
cinul împotriva tusei de canisă
¤ Câinii juniori (până la 4 
luni) şi căţeluşele în călduri 
– se percepe 25% în plus fa-
ţă de tarifele normale

Ham Ham Hotel

Este situat pe DJ109V, în 
zona Fânaţelor Clujului, la ie-
şirea din oraş spre Pădureni 
şi pune la dispoziţie diverse 
spaţii unde animalele de com-
panie sunt libere să alerge şi 
să se joace cu joace cu ceilalţi 
căţei cazaţi.

Pachetul de servicii este ur-
mătorul cazare indoor şi 
outdoor, şcoală de dresaj ca-
nin, pet shop, toaletaj, grădi-
niţă pentru căţei, pet taxi (dis-
ponibil doar pentru clienţi). 
Pe lângă toate acestea necu-
vântătorul poate să fi e urmă-
rit de pe camerele de supra-
veghere în urma unei aplica-
ţii puse la dispoziţie de hotel.

Tarife
¤ cameră premium interior 
100 de lei 1 câine/noapte;
¤ cameră standard plus inte-
rior 85 de lei 1 câine/noapte;
¤ cameră standard 65 de lei 
1 câine/noapte;
¤ cazare exterior 50 de lei câi-
ne/noapte;
¤ cazare pisică 50 de lei /
noapte.

Căsuţa animalelor

La câţiva kilometri de Cluj, 
în Chinteni, se afl ă pensiu-
nea Căsuţa animalelor. Ne-
cuvântătoarele benefi ciază de 
2-3 plimbări zilnice, hrană 
adecvată în funcţie de cerin-
ţele clientului, locuri de joa-
că şi periaj zilnic. Pisicile dis-
pun de o cameră de 12 me-
tri pătraţi cu fotolii, covora-
şe şi jucării speciale, iar în 
exterior au o volieră.

Câinii dispun de o cameră 
de 5 metri pătraţi, special ame-
najate şi de o cameră spaţioa-
să, amenajată cu locuri de joa-
că pentru căţei. În spaţiile din 
exterior, câinele dispune de 8 
metri pătraţi care este pavat 
cu dale de beton, podea de 
lemn la intrarea în cuşcă, aces-
tea fi ind spaţioase cu două 
compartimente, ţarcurile fi ind 
acoperite şi separate între ele. 
Pe lângă acestea, la pensiune 
se pot caza şi alte animale, 
precum iepuraşi, chinchile, 
porcuşori de guineea.

Tarifele diferă de la 5 lei/zi 
pentru animalele de mici di-
mensiuni, la 15 lei/zi pentru 
pisici şi 25-30 de lei/zi pentru 
câini, în funcție de talie.

Unde poți lăsa 
animalul de companie 
când pleci în vacanță?
Hoteluri pentru animale în Cluj și tarifele practicate

Gara din Cluj-Napoca, 151 de ani de istorie. 
Cum s-a schimbat clădirea emblematică în timp?
Gara Cluj-Napoca este una dintre cele mai im-
portante gări din nord-vestul României. 
Clădirea poartă o bogată încărcătură istorică, 
dar și arhitecturală.
Povestea a început în iulie 1867 când s-a anun-
ţat concursul pentru construirea clădirii și a lini-
ei de cale ferată Cluj – Oradea, iar la 7 ianuarie 
1869 s-a pus piatra de temelie a edifi ciului.
Gara a fost inaugurată în toamna anului 1870, prin 
sosirea primului tren care asigura legătura între 
Oradea și Cluj. La 7 septembrie 1870, prima cursă 
de persoane parcurgea ruta Cluj – Oradea, în 5 ore 
și jumătate. 11 locomotive și 120 de vagoane aș-
teptau inaugurarea ofi cială a liniei ferate. 

Clădirea gării a fost proiectată de Ferenc Pfaff și 
deschisă în anul 1902. Gara a fost modernizată 
conform standardelor internaţionale de calitate 
împreună cu alte gări din ţară.
La 2 iunie 1944, bombardamentul Forţelor 
Aeriene SUA a afectat gara și împrejurimile 
sale într-o fâșie de 600- 700 de metri lăţime. 
O porţiune semnificativă din clădirea gării 
prăbușindu-se.
În 1959, prima linie de troleibuz din 
Cluj-Napoca a legat staţia de jumătatea estică 
al orașului. Din 1987, a fost inaugurat trafi cul 
de tramvaie la început pe rute Cartierul 
Mănăștur- Gară – Ruta fabricii de mașini grele.

Fotografia zilei
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Dacă eşti în căutare 
de locuri noi de vizitat, dar 
ai rămas în pană de idei, 
acest articol ar putea să fi e 
cheia spre rezolvările tale.

Aceste cinci locuri sunt 
mai puţin cunoscute de pu-
blicul larg.

Depozitul de fi lme

Depozitul de fi lme se afl ă 
pe Str. Septimiu Mureşan, nr. 
31–35. Acesta este un fost de-
pozit al RADEF RomâniaFilm 
şi se numără printre clădirile 
abandonate din Cluj-Napoca 
care au frumuseţea lor apar-
te. Abandonat din anii ’90, 
depozitul adăpostea (în clă-
dire şi în curte), până nu de 
mult, mormane de pelicule de 
fi lm. În urma proiectului „Sal-

vaţi Marele Ecran”, iniţiat în 
cadrul TIFF, clădirea a fost re-
abilitată, iar peliculele de fi lm 
adunate din zonă.

Muzeul locomotivelor

Se afl ă în comuna Cuzdri-
oara, chiar lângă Dej, pe Ale-
ea Ceferiştilor. Muzeul de lo-
comotive a fost înfi inţat la 
iniţiativa unor cfr-işti pasio-
naţi în anul 1992. Este sin-
gurul muzeu de acest fel din 
Transilvania.

Pasionaţii de locomotive 
pot admira peste 20 de loco-
motive cu aburi (cea mai ve-
che fi ind datată în anul 1908) 
şi electrice. Totodată, aici vei 
vedea vagoane care au făcut 
istorie în România.

În interior este amenajat 
un vagon-muzeu cu obiecte 
specifi ce activităţii din de-
pou. Muzeul este organizat 

în aer liber, intrarea este gra-
tuită, iar majoritatea expona-
telor pot fi  văzute de sus, de 
pe o pasarelă ce traversează 
depoul Dej-Triaj.

Delta Transilvaniei

Delta Transilvaniei este a 
treia deltă din România ca no-
torietate, după Delta Dunării 
şi Delta Văcăreşti, numai că 
aceasta are o frumuseţe apar-
te. Natura de aici reuşeşte să 
surprindă orice vizitator prin 
complexitatea peisajului, fi -
ind una din zonele cele mai 
diverse din ţară, cuprinzând 
atât locuri umede, cum ar fi  
lacuri, iazuri, stufărişuri în-
tinse, dar şi păduri diverse şi 
pajişti stepice.

Stufărişul de la Sic este o 
rezervaţie de tip avifaunistic 
şi este cunoscut pentru cea 
mai mare întindere de stuf din 

România, după Delta Dună-
rii. Pentru a traversa rezerva-
ţia, sătenii din Sic au amena-
jat şi întreţinut o punte din 
lemn lungă de 1 km împreu-
nă cu 2 foişoare şi un turn.

Cheile Păniceni

Cheile Păniceni sunt situ-
ate la sud de satul cu acelaşi 
nume, pe teritoriul comunei 
Căpuşu Mare. Deşi nu foarte 
mari, Cheile Păniceni sunt in-
teresante datorită fenomenu-
lui de „inversiune fl oristică”, 
cu conifere pe fundul văii şi 
foioase pe culmi.

Pe lângă peisajul care îţi 
taie respiraţia poţi vedea şi 
Cascada Păniceni care are o 
înălţime de 8-9 m. Datorită u-
nei decizii a Consiliului Jude-
ţean Cluj din 1994, Cheile Pă-
niceni sunt incluse în cadrul 
unei arii protejate (rezervaţie) 

de interes judeţean, cu valoa-
re peisagistică.

Cascada Moara Dracului

Cascada Moara Dracului 
este situată pe râul cu acelaşi 
nume de pe versantul vestic 
al munţilor Vlădeasa, în apro-

piere de vârful Buteasa şi la-
cul Floroiu. Cu o înălţime de 
20-25 m, căderea de apă în 
două trepte se remarcă prin 
frumuseţe. Este accesibilă de 
pe drumul care leagă Stâna 
de Vale şi Valea Drăganului, 
din dreptul cantonului Ciripa.

5 locuri de vizitat în Cluj, mai puțin cunoscute. Unde îți poți petrece timpul liber?

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Situate la 20-30 de minute 
de Cluj-Napoca, cu maşina, 
Cheile Tureni îţi pot oferi 
un pachet „all inclusive”. 
Zona este bogată în vegeta-
ţie, stânci şi cursuri de apă.

Dacă îţi doreşti să urci Che-
ile Turzii cu maşina, vei pu-
tea, dar în acelaşi timp vei pier-
de o aventură pe cinste în ca-
re poţi să te plimbi pe cursul 
apei unui pârâu şi să te folo-
seşti de lanţuri pentru a trece 
de unele părţi din traseu.

Un adevărat 
punct de belvedere

Traseul este unul încântă-
tor şi plin de peripeţii, dar şi 
puţin complicat, dacă nu eşti 
obişnuit să foloseşti lanţurile. 
Dacă te porneşti la drum spre 
Cheile Tureni şi decizi să ur-
mezi traseul, să urci până sus 
la pas, ar trebui să nu cumva 
să-ţi uiţi mănuşile acasă.

Altfel, s-ar putea ca mâini-
le tale să aibă de suferit du-
pă ce a trebuit să foloseşti lan-
ţurile de lângă pârâu.

Traseul este marcat cu 
punct albastru şi este uşor 
de urmărit. În mare parte, 
vei merge tot înainte după 
cursul apei şi la un moment 
dat vei urca aproximativ 30 
de minute până ajungi dea-
supra Cheilor Tureni.

Acolo te vei cu bucura de 
un adevărat punct de belvede-
re şi o zonă fantastică pentru 
un picnic liniştit alături de cei 
dragi ţie. Cheile Tureni repre-
zintă, de-a dreptul, o oază de 
linişte, iar dacă mergi în aceas-

tă drumeţie, ai putea să por-
neşti mai spre seară ca să prinzi 
apusul, un timp perfect pen-
tru fotografi i instagramice.

Traseul este unul potrivit 
pentru vară, având în vede-
re că în prima parte, în care 
mergi pe lângă un pârău, te 
vei putea bucura de răcoare 
şi multă natură.

Două trasee noi 
din 2020, în Cheile Tureni

Serviciul Public Judeţean 
Salvamont-Salvaspeo Cluj a 
realizat două noi trasee turis-
tice în zona Cheilor Turenilor 
în anul 2020: Circuitul versan-
ţilor (punct albastru) şi trase-
ul de legătură cu Cheile Tur-
zii (triunghi albastru).

Circuitul Cheilor Turenilor 
oferă de pe cei doi versanţi o 
perspectivă spectaculoasă a-
supra defi leului străbătut de 
Pârâul Racilor. În lungime de 
4,5 km şi cu o diferenţă de ni-
vel de 260 de metri, traseul 
este unul uşor şi poate fi  par-

curs tot timpul anului. Punc-
tul de plecare este în parca-
rea din faţa Centrului de In-
formare Turistică din Tureni.

Poteca urmăreşte apoi 
creasta versantului drept al 
cheilor, iar după ce sunt de-
păşite toate formaţiunile stân-
coase, virează la stânga şi 
coboară prin Pădurea Copan-
dului până în avalul defi le-
ului. Punctul albastru conti-
nuă pe versantul stâng cu o 
urcare până pe culme (zona 
Ţancurilor) iar apoi revine, 
urmând culmea, până în 
punctul de plecare.

Cel de-al doilea traseu fa-
ce legătura între cele mai cu-
noscute defi lee ale judeţului 
Cluj: Cheile Turenilor şi Che-
ile Turzii. Ruta, marcată cu 
triunghi albastru, are o lungi-
me de 9,4 km şi o diferenţă 
de nivel de 300 de metri, tra-
seul este practicabil tot anul 
şi se parcurge în 3-5 ore, în 
funcţie de condiţia fi zică a tu-
riştilor. Traseul are acelaşi 

punct de plecare – parcarea 
din faţa Centrului de Informa-
re Turistică din Tureni, stră-
bate defi leul Cheilor Tureni-
lor, apoi Pădurea Copandului, 
urcă spre Autostrada Transil-
vania pe care o subtraversea-
ză, trece pe la Izvorul Roma-
nilor şi merge spre Cheile Tur-
zii, străbătând, spre fi nal, Pă-
durea Vapa. Punctul fi nal es-
te în zona refugiului Salva-
mont Cheile Turzii.

Este un traseu considerat 
de difi cultate medie, întrucât 
una dintre variante este par-
curgerea defi leului Cheilor Tu-
renilor pe echipările gen via 
ferrata, realizate de către Ser-
viciul Public Judeţean Salva-
mont-Salvaspeo Cluj, pentru 
a evita traversarea apei. A-
ceastă variantă necesită echi-
pament (ham, cască, lonje). 
Dacă Pârâul Racilor nu este 
mare, defi leul se poate par-
curge şi pe veche cărare tu-
ristică, necesitând însă traver-
sarea de câteva ori a apei.

Cheile Tureni, zona perfectă pentru o aventură 
și un picnic la apus, lângă Cluj-Napoca
Cheile Tureni este un loc la o „aruncătură de băț” de Cluj-Napoca,
perfect atât pentru o drumeție plină de aventură, cât și pentru un picnic cu cei dragi

Cheile Tureni este un loc la o „aruncătură de băț” de Cluj-Napoca
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Darius Echim

În ziua prăznuirii Sfântului 
Proroc Ilie Tesviteanul, 
marţi, 20 iulie 2021, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Andrei, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul Clujului a slujit 
la Mănăstirea Băişoara, jude-
ţul Cluj, cu ocazia hramului 
aşezământului monahal.

De la ora 10:00, la Altarul 
de vară al mănăstirii, Părin-
tele Mitropolit Andrei a ofi ci-
at Sfânta Liturghie, alături de 
un sobor de clerici, din care 
au făcut parte: consilierul epar-
hial pe probleme de misiune 
şi protocol, arhidiaconul Cla-
udiu Grama, protopopul de 
Turda, preotul Alexandru Rus, 
stareţul mănăstirii, protosin-
ghelul Iacob Rus, precum şi 
alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-
ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-
rinte Andrei a rostit un cuvânt 
de învăţătură, intitulat „Jert-
fa lui Ilie şi jertfa Sfi ntei Li-
turghii”, vorbindu-le pelerini-
lor prezenţi la hram despre 
faptul că „prin jertfă, Dumne-
zeu i-a convins pe istraeliteni 
că El este Dumnezeu cel ade-
vărat. Şi noi, prin jertfa Sfi n-

tei Liturghii, suntem convinşi 
că Domnul Iisus Hristos este 
Dumnezeu cel adevărat!”.

De asemenea, ierarhul a 
evidenţiat şi faptul că „Sfân-
tul Ioan Gură de Aur, în Tra-
tatul despre preotie, ne spu-
ne că dacă la rugăciunea lui 
Ilie, Dumnezeu a coborât foc 
din cer, la rugăciunea preotu-
lui creştin, Dumnezeu îl co-
boară din cer pe Duhul Sfânt 
şi preface prescura şi vinul în 
Trupul şi Sângele Domnului 
nostru Iisus Hristos”.

La finalul slujbei, părin-
tele stareţ Iacob Rus a mul-
ţumit chiriarhului şi tutu-
ror celor prezenţi la hramul 
mănăstirii.

Mănăstirea „Sfântul Proroc 
Ilie Tesviteanul” de la Băişoa-
ra, Protopopiatul Turda, a fost 
înfi inţată în anul 1994 ca schit, 
iar după un an a primit sta-
tut de mănăstire. La început 
a fost ridicat un paraclis de 
lemn, iar mai apoi corpul de 
chilii şi anexele gospodăreşti.

În anul 1997 s-a început ri-
dicarea unei biserici de zid, în 
stil bizantin, după modelul bi-
sericii Mănăstirii Sinaia, care 
în prezent se afl ă în stadiu de 
pictare, în tehnica frescă.

Hramul Mănăstirii Băişoara, 
prăznuit în prezenţa 
Mitropolitului Clujului

Dr. Mircea Gheorghe Abrudan

Duminică, 18 iulie 2021, 
s-au împlinit o sută 
de ani de la sancţionarea 
de către regele Ferdinand 
I al României a legii refe-
ritoare la „reînfi inţarea 
episcopiei române ortodo-
xe a Vadului şi a 
Feleacului cu reşedinţa 
în Cluj”. Legea fusese 
adoptată de către Senatul 
României, în şedinţa 
din 29 martie 1921, cu o 
majoritate de optzeci şi 
opt de voturi contra unul, 
şi de către Adunarea 
deputaţilor, în şedinţa 
din 22 iunie 1921, 
cu o majoritate de o sută 
douăzeci de voturi contra 
trei. Regele Ferdinand 
Întregitorul a promulgat 
legea în 18 iulie 1921, 
textul acesteia fi ind 
publicat în Monitorul 
ofi cial al Regatului 
României Nr. 109 
din 18 august 1921.

Legea conţinea un articol 
unic care stipula că se reîn-
fi inţează episcopiile istorice 
de la Vad şi Feleac, care func-
ţionaseră în secolele XV-XVII 
sub protecţia voievozilor Mol-

dovei, cuprinzând teritoriul 
arondat de către Congresul 
Naţional Bisericesc al Mi-
tropoliei Transilvaniei, Ba-
natului, Crişanei şi Mara-
mureşului, respectiv jude-
ţele situate la nord de râul 
Mureş. Totodată, se preciza 
că reşedinţa noii eparhii or-
todoxe româneşti era stabi-
lită în oraşul Cluj, capitala 
culturală a Transilvaniei, un-
de funcţiona deja nucleul 
acestei episcopii, şi anume 
Consistoriul Ortodox Român, 
fondat de către organismele 
superioare de conducere ale 
Bisericii Ortodoxe din Tran-
silvania încă din toamna anu-
lui 1919.

Rezultatul scrutinului le-
gislativ din Senat şi din Ca-
mera deputaţilor era certifi -
cat de semnăturile lui Ştefan 
Meitani, vicepreşedintele Se-
natului, şi de Duiliu Zamfi -
rescu (1858-1922), preşedin-
tele Camerei, precum şi a ce-
lor doi secretari ai camerelor 
Parlamentului român, Ioan 
Papp şi I.N. Lungu. Nu în ul-
timul rând, legea purta sem-
nătura celor doi miniştri de 
resort, al Cultelor şi Artelor, 
Octavian Goga, şi al Justiţi-
ei, Mihail Antonescu.

O sută de ani de la sancţionarea şi publicarea în Monitorul 
oficial a legii privind înfiinţarea Episcopiei Clujului

Ministerul Cultelor şi Artelor.
FERDINAND I,

Prin graţia lui Dumnezeu și voinţa naţională,
 Rege al României,

La toţi de faţă şi viitori, sănătate:
Corpurile legiuitoare au votat și adoptat,

 iar Noi sancţionăm ce urmează:
LEGE

Pentru reînfi inţarea episcopiei române ortodoxe a Va-
dului și a Feleacului cu reședinţa în Cluj. Art. unic. Se reîn-
fi inţează vechea episcopie ortodoxă română a Vadului și a 
Feleacului cu teritorul stabilit de congresul naţional biseri-
cesc al metropoliei ortodoxe române din Transilvania, Ba-
nat, Crișana, Maramureș etc. purtând titlul de episcopia 
ortodoxă română a Vadului, Feleacului și Clujului și având 
reședinţa la Cluj.

Această lege s-a votat de Senat în ședinţa de la 29 Mar-
tie anul 1921 și s-a adoptat cu majoritate de optzeci şi opt 
voturi contra unul.

Vice-preşedinte, Ştefan Meitani.
 (L.S.S.)  Secretar,  Ioan Papp.
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în ședin-

ţa de la 22 Iunie 1921 și s-a adoptat cu majoritate de una 
sută douăzeci voturi, contra trei.

Președinte, Duiliu Zamfi rescu.
 (L.S.A.D.) Secretar,  I.N. Lungu.
Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fi e înves-

tită cu sigiliul Statului și publicată prin Monitorul Ofi cial.
Dat în București, la 18 Iulie 1921.
 (L.S.St.)    FERDINAND
Ministrul cultelor și artelor
Octavian Goga.
    Ministrul de justiţie,
No. 3.235    M. Antonescu.
Monitorul ofi cial, No. 109, Joi, 18 August 1921, p. 4299.

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul Andrei

În lumea în care trăim 
noi, două patimi sunt 
dominante şi ele îi subju-
gă pe mulţi oameni. Este 
vorba de iubirea de avere 
şi iubirea de plăcere.

Dacă ne uităm cu atenţie 
în jur, multă lume, să nu spun 
că majoritatea oamenilor, sunt 
obsedaţi de aceste două pa-
timi: de iubirea de avere şi iu-
birea de plăcere. Nu ştiu care 
o fi pe primul loc. E adevărat 
că e şi multă lume ce trăieşte 
în sărăcie, care trebuie să se 
zbată pentru a răzbi în viaţă, 
numai că şi cele două ispite 
sunt foarte tentante şi îi atrag 
pe mulţi: atât iubirea de ave-
re, cât şi iubirea de plăcere.

Trăim într-o lume materi-
alistă şi senzuală. Nu putem 
sluji şi lui Dumnezeu şi dia-
volului. Trebuie să ne deci-
dem: ori cu Dumnezeu, ori 
cu mamona.

Acum, sigur că ni s-ar pu-
tea da o replică, ni s-ar putea 
spune că trăim în alte vremuri, 
că societatea noastră este o so-
cietate de oameni civilizaţi, oa-
meni care au nevoie de multe: 
de mâncare, de băutură, de îm-
brăcăminte; şi toate acestea cer 
efort. Părinţii trebuie să-şi creas-
că copiii şi nu pot face lucrul 
acesta fără să aibă un venit de-
cent. E adevărat, numai că o-
mul civilizat, plecând de la ce-

ea ce am spus, poate derapa 
de la cale. De aceea, referitor 
la omul civilizat, aşa cum am 
vrea să fim cu toţii, referitor la 
„omul civilizat”, dar punând 
ghilimele de rigoare, unul din-
tre bărbaţii de seamă ai nea-
mului nostru, Ernest Bernea, 
cel care şi-a plătit crezul lui po-
litic şi religios fiind închis, scri-
ind o carte de eseuri s-a oprit 
tocmai la „omul civilizat”, nu-
mai că a pus şi el ghilimele. 
Când e vorba de omul civili-
zat, aşa cum l-a surprins Er-
nest Bernea şi cum, din păca-
te, ar putea să fie şi astăzi o-
mul civilizat, trebuie puse ghi-
limelele. Iată ce medita Ernest 
Bernea: Omul civilizat este, în 
genere, înclinat să trăiască mai 
mult prezentul, să-l trăiască 
prin toate simţirile trupului a-

tât de rafinate de civilizaţia a-
ceasta, de care suntem atât de 
mândri. A mânca bine, a îndră-
gi femei frumoase, a fura şi ex-
ploata pe cei slabi, a dormi în 
lenea unui trup obosit de sen-
zaţii tari, a te închina icoane-
lor rotunde ale banului deve-
nit în acest fel un adevărat dum-
nezeu făcător de minuni. Iată 
expresia unei vieţi pentru care 
a trudit o lume întreagă mile-
nii. Ce va fi mâine nu-l intere-
sează pe acest „om civilizat”. 
Din partea lui poate să se frân-
gă şi osia cerului. Ce va fi mâi-
ne? Vom trăi şi vom vedea. To-
tul trebuie consumat acum pe 
calea simţurilor însetate de pu-
ternice zguduiri, trebuie îndru-
mat către totala satisfacţie a pă-
mântului uscat şi neroditor din 
noi. Gândurile mari, credinţe-

le, dorul unei vieţi mai pure şi 
mai frumoase sunt ale poeţilor, 
ale visătorilor. „Omul civilizat” 
n-are ce face cu ele şi nu le ca-
ută şi nu le cultivă pentru că 
nu umblă după himere. Acest 
om, îndobitocit de binele ma-
terial, acest om al prezentului, 
stors de sensuri, îşi duce viaţa 
cu perdelele trase, închis, apă-
sat, căzut în propria sa întune-
cime. Drama începe, însă, aco-
lo unde prezenţa sa este activă; 
el retează elanuri, compromite 
credinţe, îngenunchează frumu-
seţea şi omoară omenia. El nu 
poate suferi altceva dincolo de 
fiinţa sa înrădăcinată atât de 
puternic într-un pământ care 
refuză şi el să îl primească”. De 
aceea îşi punea Ernest Bernea 
întrebarea: „Omule mic, omu-
le putred, omule dizolvant de 

ce eşti uneori atât puternic ca 
să îi striveşti pe ceilalţi?”

Vedeţi deci, că această pro-
blemă ne-o pune şi evanghe-
lia. Omul care, deşi nu o de-
clară, este foarte ataşat de ce-
le materiale, îl slujeşte pe ma-
mona. Ori nu poţi sluji şi lui 
Dumnezeu şi lui mamona.

Pe lângă faptul că dorim 
să fim civilizaţi, noi pretin-
dem că suntem şi evlavioşi. 
Bineînţeles că o urmă de ev-
lavie avem, pentru că altfel 
nu s-ar explica preocupările 
noastre religioase. Avem o ur-
mă de evlavie, însă îi tăgădu-
im puterea. Sigur că această 
urmă de evlavie ar putea fi 
cultivată şi am ajunge nişte 
oameni plăcuţi lui Dumnezeu. 
Numai că, de multe ori, ne 
oprim la formalisme şi apa-
rent dorim să ne arătăm în fa-
ţa oamenilor ca filantropi, cti-
tori şi donatori.

Acum, să vedem, care e so-
luţia problemei? Nu trebuie să 
creadă cineva că suntem nega-
tivişti şi că îl criticăm doar pe 
„omul civilizat”, robit de iubi-
rea banilor şi de dragul plăce-
rilor trupeşti. Omul are nevoie 
şi de bunuri materiale, lucru 
pe care ni-l spune şi Sfânta 
Scriptură: „nu numai cu pâine 
va trăi omul, ci cu tot cuvân-
tul ce iese din gura lui Dumne-
zeu” (Matei 4; 4). Observăm 
din acest cuvânt că omul are 
nevoie şi de pâine. Soluţia ne-o 
dă Sfântul Apostol Pavel, în 

Epistola 1 către Timotei, în ca-
pitolul 6, începând cu versetul 
7, învăţându-ne că, faţă de bu-
nurile materiale şi faţă de des-
fătările din lume, trebuie să 
avem o dreaptă judecată. Iată 
ce zice sfântul Pavel: „Noi n-am 
adus nimic în lume, tot aşa cum 
nu putem nici să scoatem ce-
va din ea afară. Ci, având hra-
nă şi îmbrăcăminte, cu acestea 
vom fi îndestulaţi”. Auziţi, pen-
tru un trai decent, avem nevo-
ie de hrană şi îmbrăcăminte, 
avem nevoie de strictul nece-
sar. „Cei ce vor să se îmbogă-
ţească, dimpotrivă, cad în ispi-
tă şi în curse şi în multe pofte 
nebuneşti şi vătămătoare, ca u-
nele care cufundă pe oameni 
în ruină şi-n pierzare, pentru 
că iubirea de arginţi este rădă-
cina tuturor relelor şi cei ce au 
pofi t-o cu înfocare, au rătăcit 
de la credinţă şi s-au străpuns 
cu multe dureri”.

Nuvela „Moara cu noroc” 
(a lui Ioan Slavici), vorbeşte 
despre un om, un foarte bun 
creştin, care era harnic şi avea 
de toate. Necazul a început 
când a fost robit de cele ma-
teriale, pentru că atunci toate 
s-au făcut, până la urmă, praf. 
Iată ce concluzie trage Ioan 
Slavici: „Liniştea colibei tale 
te face fericit”. Aşa cum zice 
Sfântul Pavel, dacă avem mân-
care şi îmbrăcăminte pentru 
noi şi pentru copiii noştri, ne 
este de ajuns, pentru că „liniş-
tea colibei tale te face fericit”.

Omul civilizat și grija pentru suflet



vineri – dumincă, 23 – 25 iulie 2021 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 23 - 29 IULIE
Berbec
În această săptămână o să desco-
peri ceva important. Vei fi  atras 
de o persoană care îţi va zâmbi 
frumos, dar o relaţie de acest gen 
ai mai avut și nu mai vrei. Așa că 
ia o pauză. Familia te va salva. 
Vei obţine sprijinul de care ai ne-
voie, fi e emoţional, fi e fi nanciar. 
O rudă este gata să te ajute și 
acest lucru va fi  benefi c pentru 
amândoi.
Taur
În această săptămână, instrucţiu-
nile sunt clare și ajung la timp. Se 
vor defecta unele lucruri din locu-
inţă, legate de electricitate sau a-
pă, și te vei enerva când îţ dai 
seama că nu le poţi rezolva fără 
să îţi dai programul peste cap. 
Totodată, cineva la care nu te aș-
teptai îţi va spune lucruri care te 
vor liniști. 
Gemeni
Există o oportunitate fi nanciară la 
orizont, ceea ce îţi va permite să 
pleci în vacanţă fără să intri în da-
torii. Poate nu ţi-ai planifi cat bine 
bugetul în trecut, acum însă vei fi  
încântat de ce îţi va aduce viitorul. 
Dar ai grijă când trimiţi e-mailuri 
colegilor și, în special, șefului. O 
comunicare greșită poate necesita 
unele explicaţii.
Rac
Pot exista provocări pentru a obţi-
ne ceea ce ai nevoie. Asta până 
când încalci niște reguli. O posibi-
lă oportunitate de a face bani 

poate veni din afara zonei tale de 
confort. Cezi că există o limită su-
perioară la ceea ce poţi face. Pe 
măsură ce aceste gânduri ies la 
iveală, poţi elimina blocajele din 
calea prosperităţii. O persoană 
imporantă îţi va oferi o posibilita-
te neașteptată, ceea ce te va sur-
prinde și te va bucura. Te va susţi-
ne să avansezi în carieră.
Leu
Primești mesaje de la Univers și 
este timpul să citești semnele. O 
promisiune este încălcată sau es-
te posibil ca cineva să creadă că 
nu spui adevărul. O instituţie nu-ţi 
va oferi dobânda pe care ţi-a pro-
mis-o sau investiţia pe care ai ce-
rut-o. Așa că este bine să te în-
drepţi spre lucruri cu care ești fa-
miliarizat. Acest lucru te va supăra 
dar vei găsi calea cea bună. Dacă 
ceva nu funcţionează, treci la alt-
ceva. 
Fecioară
Energia vindecătoare vine de la 
prieteni. Cineva apropiat te inspi-
ră să cauţi o nouă cale. Ai putea fi  
sigur că știi ce gândește persoana 
iubită dar nu e chiar asa, aș că fi i 
atent. Totodată, cineva apropiat 
te va sprijini în planurle tale de vi-
itor, așa că poţi să-ţi deschizi ini-
ma în faţa lui.
Balanţă
Va trebui să răspunzi la o întreba-
re importantă despre cariera ta, 
însă pentru tine alegerea este cla-
ră. Este posibil să fi i neinspirat cu 

privire la unele sarcini de serviciu. 
Însă vrei să faci ceva deosebit 
pentru a-ţi ajuta comunitatea. 
Acest lucru este lăudabil. 
Totodată, este o perioadă bună 
pentru a-ţi câștiga existenţa. Îţi 
vei extinde cercul de cunoscuţi, cu 
care ai interese comune. 
Scorpion
În această săptămână, Universul 
îţi vorbește direct. S-ar putea să fi i 
foarte entuziasmat de serviciul 
tău. Dar această energie nu este 
propice pentru a face un salt ma-
re în acest moment. Ai idei, însă 
planurile tale au nevoie de mai 
mult timp. Acum caută să-ţi gă-
sești un loc de muncă mai bun. 
Domeniile imobiliar sau notarial 
sunt favorabiile pentru tine. 
Săgetător
În această săptămână, un „nu” 
ferm se transformă într-un „poa-
te”. Ești pe drumul cel bun. Pe 
măsură ce crești spiritual, te poţi 
trezi îndepărtându-te de unele 
dintre credinţele tale din copilărie. 
Acum devii mai încrezător în legă-
tura ta cu Universul. Poţi începe 
să practici regulat meditaţia sau 
rugăciunea. Dacă ai copii sau ne-
poţi, va trebui să-i sprijini fi nanci-
ar. Crează chiar conturi de investi-
ţii pentru ei.
Capricorn
O fantezie romantică ar putea de-
veni realitate. Capacitatea ta de a 
asculta va fi  esenţială. Totodată, 
nu este momentul potrivit să 

semnezi un contract. Dacă vrei 
să-ţi cumperi o mașină sau o ca-
să, mai așteaptă. Dacă trebuie to-
tuși să semnezi, citește cu atenţie 
fi ecare dispoziţie și negociază 
punctele care nu-ţi plac. Un mem-
bru al familiei poate veni la tine 
să-ţi ceară iertare. 

Vărsător
O să ai o realizare surprinzătoare. 
Acest lucru te va face mai încreză-
tor. Deși s-ar putea să fi i de acord 
cu partenerul tău cu privire la ori-
ce punct, acum ar putea exista un 
dezacord cu privire la bani, așa că 
puneţi cifrele pe hârtie și calculaţi. 
Gândirea negativă și critica nu 
sunt benefi ce. Știi asta dar nu poţi 
să te schimbi. Încearcă să vezi lu-
crurile pozitiv.

Peşti
Poţi începe săptămâna simţin-
du-te dependent de ceilalţi dar o 
vei termina autonom și puternic. 
În același timp, ultimul lucru pe 
care îl vrei zilele astea este să 
muncești toată ziua și să fi i obo-
sit. Cu toate acestea, munca poa-
te fi  conformă programului. Ia în 
considerare căutarea unui com-
promis în care jumătate de zi 
munceșt, iar cealaltă te distrezi. 
Sau încearcă metoda Pomodoro, 
cu 25 de minute de lucru urmată 
de o pauză de 5 minute. 

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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Colectivul Primăriei Apahida anunţă cu mare durere 
trecerea la cele veșnice a colegului nostru

BARNA ROBERT.
În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanţe 

familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

Primarul Comunei Apahida, 
Grigore Fati

CONDOLEANȚE

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziționez 
cu credit ipotecar. Tel. 0743-
090771. (9.20)
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 93.000 euro, negociabil. 
Pentru informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0740-694047.
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.
¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.
¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-

termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.
¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la telefon 
0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Griua, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalații sanitare, preț 28.500 
euro. Informații suplimentare la 
tel. 0745-302177.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
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maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0788-287268.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.
¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.
¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.
¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, str. 
Teleorman, decomandat, su-
prafaţa 53 mp, et. 1/4, balcon 
mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 350 euro, 
negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0740-694047.
¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Pre-
fer o tânără familie serioasă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi ni-
sat modern, parcare, preţ 400 

euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0740-694047.

CASE

¤ Închiriez pe litoral stațiunea Sa-
turn, Vila Someșul, la intrare în 
stațiune, 2 camere (4 paturi), ca-
zare nimin 3 nopți, la preț accep-
tabil pentru cei interesați. 
Informații la telefon 0744-
979793. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.
¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.
¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (19.30)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.
¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.
¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

AUTO/MOTO

Vând Ford FUSION - 
motor 1600 benzină, euro 

4, an fabricatie 2003, 
stare bună,făra rugină, 
culoare gri metalizat, 

geamuri electrice, 
inchidere centralizată, 

radio. 
Este echipată cu roți de 

iarna și are 4 roți de vara 
noi cu jante de aluminiu, 

km 193.400. 
Pret 2100 euro negociabil. 

Telefon 0748-042003.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.
¤ Vând far pentru autoturism 
DACIA LOGAN, preţ 50 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la nr. de tel. 0740-823056.
¤ Vând radiator auto din cupru, 
preţ 100 RON. Informaţii la tel. 
0740-823056.

ELECTRO

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.
¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.
¤ Vând 2 termostate digitale 
de cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informaţii la tele-
fon 0743-515388 sau 
0264-440108.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.
¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unele noi. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut foarte 
veche SINGER, cap de sfi nx, în 
stare bună de funcționare. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la telefon 0745-701709 
sau 0727-815927. (3.7)
¤ 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 frigider WHIRLPOOL, 
nou. Tel. 0745-701709, 0727-
875927. (3.7)
¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la 0745-265436.

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

MOBILIER

¤ Vând mobilă de dormitor din 
furnic nuc, vechi, dulap cu 3 
uși, pat dublu, noptieră, oglin-
dă. Se vând și separat. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0745-701709 sau 
0727-815927. (3.7)

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

¤ Vând mobilă de bucătărie 
veche, bufet cu vitrină, masă 
cu 4 scaune.  Tel. 0745-
701709, 0727-875927. (3.7)

¤ 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 partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON, 
ideale pentru agenţii de turism, 
imobiliare sau alte activităţi de bi-
rou. Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.
¤ Vând dulap de haine cu 2 uși. 
Informații suplimentare la 0745-
701709 sau 0727-815927. (2.7)

¤ Vând masă extensibilă pentru 
sufragerie cu 4 scaune tapițate 
și măsuță pentru TV. Tel. 0745-
701709, 0727-875927. (3.7)

DIVERSE

¤ Bio! Vând caș, telemea și ur-
dă de calitate excepțională. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0755-374272.

¤ Producător, vând ouă din 
gospodărie proprie, preţ între 
80 de bani și 1 RON. pentru 
cantităţi mai mari livrăm și 
acasă. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0745-265436.

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

¤ Vând miere de albine direct 
din gospodărie proprie. Infor-
maţii la telefon 0264-535847 
sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în Săliștea Veche, com. 
Chinteni, preţ 0,50 bani/buc. 
Pentru informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0745-265436
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ANUNŢ VÂNZARE

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

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

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avocatură, 
notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, coafor, 
masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hotelier de 
tip airbnb. Tel 0728828753

ANUNŢ DE ANGAJARE

Hotel Onix 

angajează urgent cameristă 
și recepționer/ă 

pentru perioada concediilor de vară! 

Oferim salarii începând de la 1600 lei, bonuri de masă, 
decont transport și o masă pe zi! 

Detalii la nr de telefon 0264 414 076!!!

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din comuna Ciurila

Unitatea administrativ-teritorială Ciurila, județul Cluj, 
anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 125, 131, 132, 133, 137, 
138, 139, 141, 149, 150, începând cu data de 27.07.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei 
Ciurila, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei Ciurila și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: sunati la Primaria Ciurila nr. tel. 
0755795413 –cons. Juridic TRIF Mirela –Adela 

ANUNŢ PUBLIC

În atenția cetățenilor din comuna Iara
Unitatea administrativ-teritorială Iara, județul Cluj, anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale: 1, 2, 3, 4 – în locurile numite popular 
“Zăhoia, Fântânele, Dosu Șutului, După Deal, Polomidă, 
Bierăscu, Șes, Rotundu, Șipoțel, Litinești, Sub Coastă, Rojină, 
Sub Coastă, Prigoană, Dâlmă, Steuină ”,  și sectoarele 
cadstrale 137, 138 – în locurile numite popular “Pârâul 
Grecului, Secări, La Mină”, începând cu data de 20.07.2021, 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei 
Iara, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea cadastrului 
și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații: (Consilier Fond Funciar  BACIU ALIN-
SEBASTIAN, 0742287850)

ANUNŢ

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa – Sistemul 
de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca,  cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 157/A, judeţul CLUJ organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 

-Numele functiei: agent hidrotehnic la Formatia Dej,cu 
norma intreaga ,perioada  nedeterminata

-Numar posturi: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.  
Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de 16.08.2021,  ora 10:00 , 
- Proba interviu în data de 19.08.2021,  ora 10:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: studii medii –absolvent 12 clase cu diploma de 
bacalaureat.

- fara vechime. 
- constituie avantaj detinerea  califi carii in urmatoarele 

meserii: zugrav,ipsosar,vopsitor
- constituie avantaj detinerea permisului de conducere 

auto toate categoriile.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 

pana in data de 09 august 2021 ora 15:00 la sediul 
Administratiei Bazinale De Apa Somes-Tisa din loc. Cluj-
Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, jud. Cluj. 

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut:cerere 
de participare la concurs ,actele de studii ,C.V.cazier judiciar 
,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie act 
identitate ,copie carnet de munca (daca este cazul)

Relaţii suplimentare la sediul: Administratiei Bazinale 
de Apa SomesTisa din loc. Cluj-Napoca, str. Vanatorului, 
nr. 17, jud. Cluj , persoană de contact: Bodea Lia telefon: 
0264/433028 int. 144, fax: 0264/433026,  E-mail : lia.
bodea@dast.rowater.ro .

ANUNŢ

Administratia Bazinala de Apa Somes-Tisa – Sistemul 
de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca,  cu sediul în localitatea 
Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 157/A, judeţul Cluj organizeazã 
concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: 

-Numele functiei: lacatus mecanic la Formatia Acumulare 
Gilau,cu norma intreaga,perioada nedeterminata

-Numar posturi: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.  

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Proba scrisă în data de  16.08.2021,  ora 10:00 , 
- Proba interviu în data de 19.08.2021,  ora 10:00.
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:
- studii: studii medii –absolvent de liceu 12 clase cu sau 

fara diploma de bacalaureat sau absolvent de scoala  
profesionala  .

- fara vechime. 
- diploma /certifi cat/atestat califi care lacatus mecanic
-disponibilitate de lucru in tura
- constituie avantaj detinere atestat agent paza ,permis 

pentru ambarcatiune,atestat masinist pod rulant ,certifi cat/
atestat sudor 

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
pana in data de 09 august 2021 ora 15:00 la sediul 
Administratiei Bazinale De Apa Somes-Tisa din loc. Cluj-
Napoca, str. Vanatorului, nr. 17, jud. Cluj. 

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut:cerere 
de participare la concurs ,actele de studii ,C.V.cazier judiciar 
,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie act 
identitate ,copie carnet de munca (daca este cazul)

Relaţii suplimentare la sediul: Administratiei Bazinale 
de Apa SomesTisa din loc. Cluj-Napoca, str. Vanatorului, 
nr. 17, jud. Cluj , persoană de contact: Bodea Lia telefon: 
0264/433028 int. 144, fax: 0264/433026,  E-mail : lia.
bodea@dast.rowater.ro .

ANUNŢ PUBLIC

SNGN ROMGAZ SA Sucursala Mediaş cu sediul în Mediaş, str. Gării, nr. 5, jud. 
Sibiu organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor:

Nr.
crt Denumire material Cantitate

[m]

Preț de pornire a
licitației fără TVA

[lei/m]

Locul unde es-
te depozitat 
materialul

1 Tubing 2 3/8" x 4,83 J55 
uzură 90% 1959,75 15 Secția de 

Producție   
Delenii, jud. 

Mureș2 Tubing 2 7/8" x 5,51 J55 
uzură 90% 42662,09 18

3 Saltea cu arcuri   90 x 200 7 80
C.I.R.R.F.M. 
Bazna, jud. 

Sibiu
4 Saltea cu arcuri 160 x 200 3 150

5 Saltea cu arcuri 180 x 200 2 160

Licitaţia pentru materialul tubular (poz. 1 și 2) va avea loc în data de 11.08.2021 
ora 1000 la adresa: Mediaș, str. Gării nr. 5. Materialul tubular se va vinde în limita 
stocului disponibil.

Licitaţia pentru saltele (poz. 3÷5) va avea loc în data de 12.08.2021 ora 10:00 la 
adresa: Mediaș, str. Gării, nr. 5. Saltelele se vând în limita stocului disponibil.

În caz de neadjudecare licitaţia se va relua la data de 18.08.2021 ora 10:00 pentru 
material tubular si în data de 19.08.2021 ora 10:00 pentru saltele.

Taxa de participare la licitaţie este de 20 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire a materialului 
licitat în funcţie de cantitatea dorită.

Documentele necesare și informaţiile suplimentare privind participarea la licitaţie 
se pot obţine de la Serviciul Mecano-Energetic – telefon 0374401149, fax 0269841346.

Menţionăm că documentele se vor completa la Serv. Mecano-Energetic, str. Ioan 
Slavici nr. 7 până la data licitaţiei ora 900, urmând ca actele să se depună la registratura 
Sucursalei Mediaș, str. Gării nr. 5 cu minim o oră înainte de începerea licitației. 

În perioada de extrasezon și sezon în incinta societății noastre, fi rme specializate 
în comercializarea fructelor și legumelor, vând la preț de en gros, fructe și legume din import.

Trăieste sănătos!Trăieste sănătos!
Hai la Piaţă!Hai la Piaţă!

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

 0264-504 200

Frcucte şi legume Preţuri

Roșii 3 lei/ kg

Castraveți 1.50 lei/ kg

Pepene verde 1.80 lei/ kg

Pepene galben 2.50 lei/ kg

Cireșe 6 lei/ kg

Vișine 5 lei/ kg

Fasole galbenă 6 lei/ kg

Vinete 3.50 lei/ kg

Program piață pentru luna iulie 2021:Program piață pentru luna iulie 2021:
- Zilnic: 05.00 – 18.00 - Zilnic: 05.00 – 18.00 
(inclusiv sâmbăta și duminica)(inclusiv sâmbăta și duminica)

 *Prețuri actualizate în ultima săptămână a lunii iulie
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Simone Biles are 
propriul emoticon 
pe Twitter
Simone Biles, multiplă campi-
oană olimpică, este prima 
sportivă care are propriul său 
emoji pe Twitter, a anunţat, joi, 
reţeaua de socializare.
Emoji-ul (pictogramă utilizată pe 
reţelele de socializare și pe tele-
foane mobile) lui Biles, una din 
vedetele Jocurilor Olimpice de la 
Tokyo, reprezintă o capră purtând 
un costum mulat, cu o medalie 
de aur în jurul gâtului, făcând re-
ferire la titlul de cea mai bună 
gimnastă din istorie (Greatest of 
all time, GOAT, acronim care sem-
nifi că capră în limba engleză) pe 
care și-l revendică.
Biles a început să poarte în 
competiţii un costum mulat or-
nat cu un cap de capră din paie-
te, pentru a suscita, după cum 
susţinea ea, diferite vocaţii.
„Eu sper ca atunci când copiii îl 
vor privi nu le va mai fi  rușine 
să fi i bun în orice domeniu ar 
fi ”, a explicat ea într-un interviu.

Buzărnescu, 
norocoasă la Tokyo

Mihaela Buzărnescu o va înfrun-
ta pe americanca Alison Riske în 
primul tur al probei de simplu la 
Jocurile Olimpice de la Tokyo, 
potrivit tragerii la sorţi.
Cele două jucătoare s-au în-
fruntat până acum o singură 
dată, în 2018, la Hobart, când 
Buzărnescu (33 ani, 168 WTA 
în prezent) a dispus de Riske 
(31 ani, 36 WTA) cu 7-6 (5), 
6-1, în sferturile de fi nală.
Buzărnescu este debutantă la 
Jocurile Olimpice.
Reprezentantele României în 
proba de dublu feminin, Raluca 
Olaru și Monica Niculescu, au 
fost lipsite de șansă, urmând să 
joace în primul tur contra taiwa-
nezelor Hao-Ching Chan/Latisha 
Chan, favoritele numărul cinci.

România, campioană 
europeană la U-19
Echipa feminină a României a 
cucerit medaliile de aur, mier-
curi, la Campionatele Europene 
de tenis de masă pentru juniori 
Under-19 de la Varazdin 
(Croaţia), după ce a învins 
Rusia în fi nală cu scorul de 3-0.
Punctele tricolorelor au fost a-
duse de Ioana Sîngeorzan, 
Elena Zaharia și Luciana 
Mitrofan.
Sîngeorzan a învins-o pe 
Elizabet Abraamian cu 3-1 
(12-10, 11-9, 6-11, 11-9), 
Zaharia a trecut de Liubov 
Tenţer cu 3-0 (11-6, 11-6, 
11-7), iar Mitrofan a dispus de 
Natalia Malinina cu 3-0 (11-5, 
11-5, 11-8).
Din echipă mai fac parte Adela 
Struna și Evelyn Ungvari.
Selecţionata masculină a 
României a cucerit bronzul du-
pă ce a dispus de Spania cu 
3-1, în fi nala mică.

Pe scurt

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Fostul goalkeeper a fost 
omul care a ţinut-o pe „U” 
Cluj în prima ligă în 1997, 
într-un meci epic. Ardelenii 
aveau nevoie de un egal în 
jocul cu Chindia Târgovişte 
în ultima rundă şi aveau 
să îl obţină după un meci 
în care Vasile Mare a apă-
rat o lovitură de la 11 
metri şi a avut o serie 
de parade superbe.

Între timp, viaţa lui Vasile 
Mare a curs într-o altă direcţie, 
iar acum a devenit profesor. Fos-
tul portar a obţinut nota 10 la 
examenul de defi nitivat organi-
zat în această vară, fi ind profe-
sor de Educaţie Fizică şi Sport.

„Copiii au nevoie de profe-
sori cu experienţă, de oameni 
care au făcut sport şi care să-i 
înveţe. Sunt copii care nu dez-
voltă o motricitate bună şi în-
cercăm alături de colegii mei 
să îi dezvoltăm în limitele con-
diţiilor pe care le avem şi noi. 
Dacă nu ai sală, material, nu 
prea ai ce să-l înveţi pe un co-
pil. Pandemia a fost un mo-
ment foarte greu pentru noi, 
deoarece nu ştiam dacă copi-
lul care face sport în casă are 
pulsul sau tensiunea ridicată şi 
păţeşte ceva în casă. Noi am 
avut un stres uriaş în toată a-
ceastă perioadă”, a declarat 
profesorul Vasile Mare.

Vasile Mare, 
un exemplu pentru copiii 
din ziua de azi

Fostul jucător al Universi-
tăţii Cluj predă acum în loca-
litatea Borşa, dar şi la un li-
ceu din Cluj-Napoca. Din pă-
cate, condiţiile oferite profe-
sorilor de sport nu sunt deloc 
strălucitoare în România.

„Sunt la Şcoala Gimnazia-
lă Borşa şi la Liceul Teoretic 
Victor Babeş din Cluj-Napo-
ca. Nu prea avem condiţii în 
mediul rural, deşi ne zbatem 
să facem câte ceva prin fon-
duri europene. Am tot propus 
să se facă săli la Borşa şi la 
Cluj, deoarece unele şcoli nu 
au sală de sport disponibilă. 

Din păcate, copiii au avut mult 
de suferit în ultimul an pen-
tru că nu au putut intra în 
săli, pe terenurile de sport sau 
alte forme de mişcare. Nor-
mal că şi-au căutat un refu-
giu, iar telefonul a fost cel mai 
la îndemână. Gradul de obe-
zitate este destul de ridicat şi 
trebui să ne preocupe mai 

mult sănătatea copiiilor”, a 
adăugat mare portar al lui „U”.

Vasile Mare, uitat 
de Universitatea Cluj

Vasile Mare a fost unul din-
tre oamenii care a înghiţit mul-
te la Universitatea Cluj la fi na-
lul anilor 90, fi ind printre ulti-
mii jucători cu experienţă ră-
maşi la echipă în momentele în 
care problemele fi nanciare au 
pus stăpânire pe club.

„De la U Cluj nu am mai 
fost sunat de nimeni în ultimii 
ani. La Universitatea vin oa-
meni care nu au nicio legătu-
ră cu echipa. Eu îi urmăresc de 
la distanţă şi am văzut tot ce 
se întâmplă în ultimii ani la 
echipă. Nu e posibil ca echipa 
pe care a construit-o fostul meu 
coleg Săbău să nu promoveze. 
A fost inadmisibil să ajungi la 
baraj cu un astfel de lot. Au 
pierdut puncte importante pe 
teren propriu şi i-a costat pro-
movare”, a spus Mare.

Fostul portar nu este con-
vins că Universitatea Cluj va 
promova în acest an şi ar fi  
preferat un altfel de sistem de 
disputare a meciurilor.

„Depinde de management 
şi dacă se vrea cu adevărat să 
se promoveze. E important să 
intre în play-off, acolo e pri-
mul pas. E un sistem absurd, 
deoarece trebuiau să joace fi -
ecare cu fi ecare şi promovau 
primele 3 sau 4.”

Vasile Mare, nota 10 la examenul 
de definitivat: „Copiii au nevoie 
de profesori care au făcut sport”
Vasile Mare este un nume cunoscut pentru vechii fani ai Universităţii Cluj, 
fiind cunoscut în special pentru meciul mare făcut în 1997

Vasile Mare, în partea dreaptă a imaginii, alături de un coleg din învățământ

Între 16-18 iulie s-a desfă-
şurat unul dintre cele mai 
prestigioase concursuri 
internaţionale de orienta-
re în alergare din 
România, TRANSYLVANIA 
OPEN – ediția 20.

Peste 300 de concurenţi ve-
niţi din 6 ţări au avut de par-
curs în cele 3 zile traseele pro-
iectate de Fey Sándor.

Partea tehnică a competi-
ţiei, cea legată de teren, har-
tă şi trasee, vremea excepţi-
onală de vară, chiar dacă a-
ceasta a pus la încercare con-
diţiile de alergare a concu-
renţilor în zonele deshise, au 
încununat cu succes efortu-
rile organizatorilor în vede-
rea desfăşurării în bune con-
diţii a competiţiei.

Medaliile obţinute de clu-
jeni în urma celor trei etape 
de concurs au fost (M = mas-
culin, F = feminin, cifra de 
lângă literă înseamnă catego-
ria de vârstă):
• M10: Zsigmond György – C.S. 
Compass Cluj (Locul I), Böjte 
Péter – Waldorf (Locul III)
• M12: Simon Benjámin – C.S. 
TranSilva Cluj (Locul I)
• M16: Vigh Ervin – C.S. Tran-
Silva Cluj (Locul I)
• M18: Vörös Ádám – C.S. Tran-
Silva Cluj (Locul I), Csis Nándor 
– C.S. TranSilva Cluj (Locul III)
• M20: Szikszai Csongor – C.S. 
TranSilva Cluj (Locul I)
• M21E: Vigh Loránd – C.S. 
TranSilva Cluj (Locul I)
• M35: P. Anton – C.S. TranSil-
va Cluj (Locul I)

• M50: Kiss Attila – C.S. Com-
pass Cluj (Locul I)
• M75: Cioban Dumitru – C.S.O. 
Dudu Floreşti (Locul II)
• M80: László F. Csaba – Pro 
Orientare Cluj (Locul I)
• W10: Zsoldos Boróka – C.S. 
Compass Cluj (Locul II)
• W21E: Simon Gyöngyi – C.S. 
Compass Cluj (Locul II), Néda 
Ágnes – C.S. TranSilva Cluj 
(Locul III)
• W45: Donogán Kinga – C.S. 
TranSilva Cluj (Locul III)
• W50: Kerekes Kinga – C.S. Com-
pass Cluj (Locul I), Boér Boglár 
– Pro Orientare Cluj (Locul III)
• W70: Simon Krisztina – C.S. 
Compass Cluj (Locul I)
• Open Tehnic Lung: Zsigmond 
László – C.S. Compass Cluj 
(Locul I)

Toţi copii participanţi 
sub 10 ani au fost premiaţi

Bucuria medaliaţilor lo-
cului I, a fost dublat de pre-
miile inedite primite, sticle 
artizanale cu lemn şi simbo-
lul internaţional pentru Ori-
entare Sportivă.

Concursul organizat de C.S. 
TranSilva Cluj cu Federaţia 
Româna de Orientare, Direc-

ţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Cluj, Asociaţia Jude-
ţeană de Orientare Cluj a avut 
un succes remarcabil, mulţi 
străini declarând că se vor în-
toarce şi în anii viitori.

Rezultatele obţinute de cei 
319 concurenţi la această între-
cere îl puteţi vedea pe http://
www.orienteering.ro/ sau 
http://www.transilva.ro.

TRANSYLVANIA OPEN şi-a desemnat câştigătorii la orientare în alergare
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