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Asistență psihologică gratuită 
pentru părinți și vârstnici

Restricții de circulație 
în weekend, la Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca 
intră în scenariul roșu

Platforma Blue Monday vine în ajutorul 
vârstnicilor și al părinților de adolescenți, 
participarea fiind gratuită.  Pagina 5

Primăria anunță restricții de circulație 
în mai multe zone din oraș, cu ocazia 
desfășurării mai multor evenimente.  Pagina 6

Municipiul Cluj-Napoca și alte șase localități 
intră vineri în scenariul roșu, 
după ce au depășit rata de 3 la mie. Pagina 3

Studenții au revenit la Cluj

Primul autobuz electric românesc, teste pe străzile Clujului
Autobuzul electric produs în România va fi testat la Cluj-Napoca, 
până în data de 6 octombrie, în cadrul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Pagina 4

Campusurile își redeschid 

rând pe rând porțile, 

în acest weekend. 

Vezi care a fost atmosfera 

în primul campus din Cluj 

care „a dat liber” 

la cazare tuturor 

studenților, indiferent 

dacă au sau nu vaccin, 

test negativ sau anticorpi 

la COVID-19.  Pagina 7

monitorul weekendde

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

Peste 10 milioane de doze de vaccin anti-COVID, administrate în România 
Pragul de 10 milioane de doze 

de vaccin administrate în Româ-

nia în cadrul campaniei naţiona-

le de imunizare împotriva CO-

VID-19 a fost depăşit joi, anunţă 

reprezentanţii RoVaccinare. Infor-

maţia a fost făcută publică pe pa-

gina de Facebook RoVaccinare.

„Peste 10 milioane de doze ad-

ministrate în România! Astăzi am 

depăşit pragul de 10.000.000 de 

doze administrate în cadrul cam-

paniei naţionale de vaccinare îm-

potriva COVID-19. Mulţumiri per-

sonalului vaccinator pentru efor-

tul susţinut, autorităţilor implica-

te şi persoanelor care au ales să 

aibă încredere în ştiinţă şi benefi -

ciile vaccinării”, transmis repre-

zentanţii CNCAV.

La nivel global au fost admi-

nistrate peste 6 miliarde de doze 

de vaccin împotriva COVID-19.

„Vaccinarea rămâne cea mai la 

îndemână soluţie de protecţie îm-

potriva COVID-19. Prin vaccinare 

împotriva COVID-19:

¤ se reduce riscul de infectare;

¤ se reduce riscul de transmitere 

a virusului;

¤ se reduce considerabil riscul 

de spitalizare;

¤ se reduce considerabil riscul de 

deces", a mai transmis CNCAV.

La nivelul județului Cluj, de la în-

ceperea campaniei de vaccinare 

și până în prezent au fost folosite 

557.947 de doze de vaccin. 

289.720 de persoane au fost vac-

cinate cu cel puțin o doză, iar din-

tre aceștia, 268.227 au primit și a 

doua doză de vaccinanti-COVID. 

De miercuri până joi, s-au vacci-

nat 783 de clujeni, la centrele de 

vaccinare clasice (436), la centrul 

drive-thru (112) sau la cabinetele 

medicilor de familie (135). Numă-

rul total al reacțiilor adverse ra-

portate la Cluj de la începerea cam-

paniei de vaccinare și până joi se 

ridică la 490, fi ind vorba de reacții 

ușoare. În intervalul miercuri-joi, 

nu au fost raportate reacții adver-

se la vaccinarea anti-COVID.
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Situația epidemiologică în județul Cluj – 23 septembrie 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
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12°/23° Variabil
8°/18° Variabil
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7°/16° Soare
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10°/20° Variabil

8°/18° Variabil

10°/20° Variabil

10°/21° Variabil
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 septembrie

1957: La Barcelona, a fost in-
augurat cel mai mare stadion 
din Europa, Camp Nou.

1970: A fost adus pe Pământ, 
pentru prima oară, sol lunar 
de către capsula de întoarcere 
a stației automate "Luna-16" 
aparținând URSS.

25 septembrie

1872: Se inaugurează Gara de 
Nord din București și se des-
chide prima linie de cale fera-
tă București - Ploiești. 

1991: Mineriada din 1991: 
Minerii din Valea Jiului au 
ajuns în Gara Băneasa cu 
mai multe garnituri de tren, 
conduși de liderul lor sindi-

cal, Miron Cozma. La 
sfârșitul zilei, la Palatul 
Cotroceni, Miron Cozma îi 
cere președintelui Ion Iliescu 
demiterea primului ministru 
Petre Roman în schimbul 
liniștii din capitală.

26 septembrie

2002: Timișoara a devenit pri-
mul oraș din România cu un 
sistem de iluminare stradală 
inteligentă: pe perioada 
nopții, când trafi cul scade 
foarte mult, are loc o reduce-
re a nivelului de iluminare, 
fără a afecta însă siguranța 
circulației, astfel încât consu-
mul de energie electrică se 
reduce cu până la 30%.
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Senatorul Vasile Dîncu 

susţine că partidul pe 

care îl reprezintă creşte 

în credibilitate în opozi-

ţie, fi ind ajutat chiar 

de partidele afl ate la pute-

re. Dîncu a explicat teoria 

care stă în spatele unui 

astfel de mecanism 

de a credibiliza adversa-

rul prin critică negativă.

„Sunt partide sau persona-

je care în istoria contempora-

nă a Americii, pe care o ştim 

noi foarte bine din campanii, 

sau a Europei, au rămas sus 

doar datorită unei campanii ne-

gative pe care au făcut-o adver-

sarii. La un moment dat s-au 

potrivit cu momentul şi con-

textul şi acest lucru i-a ajutat.

Campania continuă negati-

vă decredibilizează şi sursa, 

pentru că oamenii caută me-

reu echilibru. În momentul în 

care cineva critică continuu şi 

vine mereu cu argumente ne-

gative începe să producă efec-

tul invers: hai să vedem... ce 

a făcut el să fi e competent să-i 

tot critice pe ceilalţi? Şi atunci 

când se face comparaţia exce-

sul de campanie negativă îmi 

produce efectul bumerang”, a 

spus Vasile Dîncu.

Sociologul este de părere 

că, prin atitudinea critică fă-

ră pauză pe care cei de la pu-

tere o au la adresa PSD, aceş-

tia sprijină partidul.

„Ceea ce s-a întâmplat şi 

cu PSD-ul, inclusiv în 2020, 

pentru că noi am analizat a-

ceste lucruri. A fost un efect 

bumerang în 2020: PSD-ul a 

fost practic sprijinit să se 

menţină într-o anumită zo-

nă şi să crească la peste 30% 

şi prin această continuă vic-

timizare care a venit din par-

tea dreptei, care în loc să vi-

nă cu argumente pozitive 

pentru ei şi să spună ce pro-

iecte au şi ce vor să facă, au 

spus că în ultimii 30 de ani 

a condus PSD-ul şi că trebu-

ie să dispară PSD-ul. A fost 

o mare greşeală politică du-

pă părerea mea. Ne-au spri-

jinit şi ne sprijină în conti-

nuare colegii noştri de la pu-

tere. Nici nu-mi vine să le 

spun adversari, pentru că mi 

se par că devin din ce în ce 

mai buni prieteni cu noi. Ne 

sprijină prin campania con-

tinuă de atac”, a explicat Dîn-

cu, la GOLD FM.

Ce spune Vasile Dîncu 
despre revenirea lui 
Dragnea în politică?

O mişcare importantă pe 

scena politică a făcut săptă-

mâna aceasta şi fostul lider 

social democrat Liviu Drag-

nea, care a anunţat recent că 

va susţine o nouă formaţiu-

ne politică, Alianţa pentru 

Patrie. Potrivit lui Dragnea, 

formaţiunea a luat naştere în 

urma demersurilor făcute de 

Codrin Ştefănescu.

Liviu Dragnea a afi rmat 

că PSD-ul „este predat total 

la Iohannis” de către actua-

la conducere, că sunt parti-

de „infi ltrate” de serviciile 

secrete şi că „cel mai mult 

este infi ltrat PSD-ul, condu-

cerea PSD, cu două excepţii: 

Gabriela Firea şi Paul Stă-

nescu”. Dragnea a relatat 

într-un interviu la Realitatea 

PLUS că, după alegerile par-

lamentare din 2016, câştiga-

te de PSD, Eduard Hellvig şi 

Florian Coldea i-au cerut să-l 

desemneze premier pe Vasi-

le Dîncu.

Preşedintele Consiliului 

Naţional al PSD susţine că 

afi rmaţiile lui Liviu Dragnea 

în ceea ce îl priveşte nu sunt 

deloc adevărate.

„Avem o strategie politică 

şi am şi o strategie personală, 

care mă îndeamnă să nu vor-

besc despre Liviu Dragnea în 

acest moment, în primul rând, 

pentru că nu vreau să îl spri-

jin în naşterea acelui partid, 

pentru că el a vrut să facă scan-

dal atacând PSD-ul şi vrea prin 

asta să intre în discuţia publi-

că, ca fi ind actor. Nu o să vor-

besc despre el şi mai am câte-

va motive pentru asta, el în 

acest moment este într-o situ-

aţie destul de grea, eu respect 

prietenia aşa cum ştiu eu, nu 

îmi schimb sentimentele în 

funcţie de ceilalţi.

El a inventat foarte multe 

lucruri, probabil că şi-a creat şi 

o memorie falsă, cum se întâm-

plă în situaţii critice: uiţi ce s-a 

întâmplat şi începi să fantazezi, 

să îţi aduci aminte lucruri ca-

re îţi convin şi mai ales în si-

tuaţii foarte tragice, de genul 

acesta. În perspectiva asta, nu 

vreau să vorbesc despre el. Nici 

nu vreau ca intrând în sarban-

da amintirilor, să îi prejudiciez 

libertatea din acest mojment. 

Prefer să îi păstrez o tristeţe 

doar, pentru că un prieten, un 

om pe care l-am ajutat a încer-

cat să mă folosească, şi înain-

te, şi acum, pentru a se căţăra 

undeva mai sus. De data aceas-

ta, nu o să fi u scară pentru Li-

viu Dragnea şi atunci când o 

să facem noi o carte despre po-

litica aşa cum este ea cu ade-

vărat, vom avea amândoi foar-

te multe de spus despre ce s-a 

întâmplat în politică în acea pe-

rioadă”, a spus Dîncu.

Vasile Dîncu: „Colegii de la putere 
ne sprijină prin campania de atac”
Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu a vorbit despre 
actuala situație a politicii românești și despre locul PSD în aceasta

Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu
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Peste 3.300 de elevi sunt con-

fi rmaţi în acest moment cu 

COVID-19 în ţară, iar în Cluj, 

202. Numărul este mare, 

având în vedere că şcoala 

a început de mai puţin de 

două săptămâni. La depăşi-

rea ratei de 6 la mia de locu-

itori, elevii trec în online.

Un număr de 3.362 de elevi 

şi preşcolari şi 1.192 de anga-

jaţi din învăţământ au fost 

confi rmaţi cu COVID-19, a 

transmis, miercuri, Ministerul 

Educaţiei.

Sunt 2.749 de clase/grupe 

care au activitatea didactică 

suspendată faţă în faţă.

Astfel, în a 10-a zi de la în-

ceperea cursurilor cu prezen-

ţă fi zică faţă în faţă, conform 

raportărilor centralizate la ni-

vel naţional de către Ministe-

rul Educaţiei, situaţia epide-

miologică din mediul şcolar 

este următoarea:

¤ Preşcolari/elevi confi rmaţi 

COVID-19: 3.362 (peste 1/1.000 

în rândul elevilor);

¤ Angajaţi din învăţământ 

confi rmaţi COVID-19: 1.192 

de persoane (peste 4/1.000 

în rândul personalului din 

învăţământ);

¤ Clase/grupe cu activitate fa-

ţă în faţă suspendată ca urma-

re a cazurilor confi rmate: 2.749;

¤ Număr copii/elevi din cla-

sele/grupele cu activitate fa-

ţă în faţă suspendată ca ur-

mare a cazurilor confi rmate: 

69.301 (2,36%).

Având în vedere ca perioa-

da de incubaţie este de maxi-

mum 14 zile, precizăm că cea 

mai mare parte a acestor in-

fectări confi rmate a fost de-

terminată de activităţile din 

ultimele zile ale vacanţei de 

vară, anterior începerii şcolii 

cu prezenţă fi zică, precum şi 

de orice alte activităţi în care 

regulile de protecţie sanitară 

nu se respecta la fel de rigu-

ros precum în şcoli, precizea-

ză ministerul.

Numărul total al grupelor/

claselor suspendate până în 

prezent din cauza apariţiei ca-

zurilor de COVID-19 la elevii 

din Cluj este de 147.

Peste 3.000 de elevi români 
sunt infectaţi cu coronavirus

91,5% dintre persoanele 

decedate în urma infecţiei 

cu COVID-19, în săptămâ-

na 13-19 septembrie, erau 

nevaccinate, arată datele 

Institutului Naţional de 

Sănătate Publică (INSP).

De asemenea, 75,8% din-

tre cazurile confi rmate au fost 

înregistrate la persoane ne-

vaccinate anti-COVID, a pre-

cizat INSP, în raportul săptă-

mânal de supraveghere.

85,9% dintre decese au fost 

la persoane peste 60 ani, iar 

57,4% dintre decese au fost 

la bărbaţi, conform INSP.

INSP a mai indicat că 94,5% 

dintre persoanele decedate 

aveau cel puţin o comorbidi-

tate asociată.

Mai mult de o treime 

(35,5%) din totalul cazurilor 

de COVID-19 s-au înregistrat, 

în săptămâna 13 – 19 septem-

brie, în Bucureşti şi în jude-

ţele Timiş, Cluj, Ilfov şi Iaşi.

De la începutul pandemi-

ei şi până în prezent, unul 

din 77 dintre cazurile de CO-

VID-19 a fost înregistrat la 

personal medical.

Un tânăr de 20 de ani, fă-

ră alte boli, a murit de COVID

113 persoane au murit din 

cauza COVID-19 în România, 

de miercuri până joi. Printre 

aceştia este şi un tânăr de 20 

de ani din judeţul Timiş. Băr-

batul nu avea alte boli, potri-

vit Grupului de Comunicare 

Strategică. Nu era însă nici 

vaccinat împotriva COVID-19.

Joi au fost înregistrate de 

asemenea 4 decese la cate-

goria de vârstă 30-39 ani, 6 

la categoria de vârstă 40-49 

ani, 14 la categoria de vâr-

stă 50-59 ani, 20 la catego-

ria de vârstă 60-69 ani, 35 

la categoria de vârstă 70-79 

ani şi 33 la categoria de vâr-

stă peste 80 ani.

Circa 90% dintre decesele bolnavilor 
de COVID-19, la persoane nevaccinate

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Rata incidenţei cazurilor 

de coronavirus a depăşit 3 

la mie de câteva zile la 

Cluj-Napoca, municipiul 

afl ându-se într-o perioadă 

de observare de 48 de ore. 

Întrucât rata nu a scăzut, 

Cluj-Napoca va trece în 

scenariul roşu de funcţio-

nare de vineri, 24 septem-

brie, pentru o perioadă de 

14 zile. Principala modifi -

care se referă la faptul că 

accesul persoanelor în 

restaurante va fi  permis 

doar pe baza certifi catului 

verde şi în limita a 50% 

din capacitatea locaţiei.

Astfel, în municipiul 

Cluj-Napoca (3,73‰), comu-

na Aiton (3.91 ‰), comuna 

Bobâlna (3,65‰), comuna 

Căianu (4.21‰), comuna Flo-

reşti (3.80 ‰), comuna Iara 

(3,99‰) şi comuna Jucu (4,02 

‰), unde incidenţa cumula-

tă a cazurilor în ultimele 14 

este mai mare de 3/1000 de 

locuitori şi mai mică sau ega-

lă cu 6/1000 de locuitori, se 

dispun, începând cu data de 

24.09.2021, pe o perioadă de 

14 zile, o serie de măsuri de 

protecţie împotriva răspândi-

rii infecţiei cu coronavirus.

Dintre acestea, amintim:
¤ în spaţiile închise sau des-

chise, competiţiile sportive 

se pot desfăşura cu partici-

parea spectatorilor până la 

30% din capacitatea maximă 

a spaţiului, cu asigurarea u-

nei distanţe de minimum 1 

metru între persoane.

¤ organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în cadrul cinemato-

grafelor, instituţiilor de spec-

tacole şi/sau concerte sunt per-

mise cu participarea publicu-

lui până la 50% din capacita-

tea maximă a spaţiului şi cu 

purtarea măştii de protecţie.

¤ organizarea şi desfăşurarea 

în aer liber a spectacolelor, 

concertelor, festivalurilor pu-

blice şi private sau a altor eve-

nimente culturale sunt permi-

se cu participarea a cel mult 

1.000 de spectatori şi cu pur-

tarea măştii de protecţie.

¤ se permit activităţile recre-

ative şi sportive desfăşurate 

în aer liber, cu participarea a 

cel mult 10 de persoane care 

nu locuiesc împreună;

¤ se permite organizarea de 

evenimente private (nunţi, bo-

tezuri, mese festive etc.) cu 

un număr de participanţi de 

maximum 200 de persoane în 

interior şi cu asigurarea unei 

suprafeţe de minimum 2 mp 

pentru fi ecare persoană.

¤ se permite organizarea de 

cursuri de instruire şi worksho-

puri pentru adulţi, inclusiv ce-

le organizate pentru implemen-

tarea proiectelor fi nanţate din 

fonduri europene, cu un nu-

măr de participanţi de maxi-

mum 150 de persoane în inte-

rior şi de maximum 200 de per-

soane în exterior, cu asigurarea 

unei suprafeţe de minimum 2 

mp pentru fi ecare persoană, cu 

purtarea măştii de protecţie.

¤ se permite organizarea de con-

ferinţe cu un număr de partici-

panţi de maximum 150 de per-

soane în interior, cu asigurarea 

unei suprafeţe de minimum 2 

mp pentru fi ecare persoană, cu 

purtarea măştii de protecţie.

¤ activitatea restaurantelor şi 

a cafenelelor din interiorul ho-

telurilor, pensiunilor sau altor 

unităţi de cazare, precum şi la 

terasele acestora este permisă 

doar pentru persoanele caza-

te în cadrul acestor unităţi;

¤ activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care 

desfăşoară activităţi de pre-

parare, comercializare şi con-

sum al produselor alimenta-

re şi/sau băuturilor alcoolice 

şi nealcoolice, de tipul resta-

urantelor şi cafenelelor, în in-

teriorul clădirilor, precum şi 

la terase este permisă până la 

50% din capacitatea maximă 

a spaţiului în intervalul orar 

05.00 – 02.00.

¤ activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care 

desfăşoară activitatea în spa-

ţii închise în domeniul săli-

lor de sport şi/sau fi tness es-

te permisă fără a depăşi 50% 

din capacitatea maximă a spa-

ţiului în judeţele/localităţile 

unde incidenţa cumulată la 

14 zile este mai mare de 

4/1.000 de locuitori şi mai 

mică de 6/1.000 de locuitori 

cu asigurarea unei suprafeţe 

de minimum 7 mp pentru fi -

ecare persoană.

¤ activitatea cu publicul a 

operatorilor economici licen-

ţiaţi în domeniul jocurilor de 

noroc este permisă până la 

50% din capacitatea maxi-

mă a spaţiului.

Cluj-Napoca, în scenariul roşu, de vineri. 
Accesul în restaurante, doar cu certificatul COVID.
Cluj-Napoca şi alte şase localităţi din judeţ intră în scenariul roşu de funcţionare, de vineri.  
Accesul în interiorul restaurantelor se va face doar cu certificatul verde COVID-19.

Accesul persoanelor în localuri va fi  permis doar pe baza certifi catului verde şi în limita a 50% din capacitatea spațiului

Participarea la activitățile enumerate este permisă doar 
pentru persoanele care sunt vaccinate, persoanele care pre-
zintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 
72 de ore sau rezultatul negativ certifi cat al unui test anti-
gen rapid nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele 
care se afl ă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 
ulterioară confi rmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

Potrivit articolului 3 al hotărârii, atestarea vaccinării, testării 
sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizea-
ză prin intermediul certifi catelor digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind 
adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadru-
lui european pentru eliberarea, verifi carea și acceptarea 
certifi catului digital al Uniunii Europene privind COVID pen-
tru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de 
COVID-19, cu modifi cările și completările ulterioare.

Obligația de a prezenta rezultatul negativ al unui test 
RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi 
de 72 de ore, sau rezultatul negativ certifi cat al unui test 
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai 
vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care 
au vârsta mai mică sau egală cu 6 ani.

Certificatul verde, obligatoriu în mai multe situații
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A mai rămas încă o săptă-

mână pentru plata impozi-

telor pe semestrul al doilea.

Numărul clujenilor care 

şi-au achitat impozitele onli-

ne a crescut cu 61% faţă de 

aceeaşi perioadă a anului tre-

cut, potrivit Primăriei muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Joi, 30 septembrie 2021, 

este termenul scadent pen-

tru plata impozitelor şi ta-

xelor locale aferente celui 

de-al doilea semestru din 

anul fiscal 2021.

Pentru neachitarea obliga-

ţiilor fi scale principale la ter-

menul susmenţionat, înce-

pând cu 1 octombrie, se vor 

calcula majorări de întârzie-

re în cuantum de 1% pe lu-

nă şi fracţiune de lună, până 

la data stingerii sumelor da-

torate, inclusiv.

Modalităţile de achitare a 

impozitului, puse la dispozi-

ţia contribuabililor de către 

Primăria Cluj-Napoca sunt ur-

mătoarele:

¤ pe platforma de contact 

https://www.e-primaria 

clujnapoca.ro/taxe/

Contribuabilii, persoane fi -

zice si juridice, pot solicita inre-

gistrarea ca utilizator al siste-

mului electronic de incasare a 

impozitelor si taxelor locale 

(parola de acces este confi den-

tiala). Informatii privind pro-

cedura si actele necesare se 

gasesc pe site-ul primariei 

www.primariaclujnapoca.ro;

¤ cu ajutorul codului QR de 

pe înştiinţarea de plată a im-

pozitelor (care a fost transmi-

să la începutul anului 2021, 

conform legii). Scanând cu o 

aplicaţie de mobil codul QR, 

plata taxelor şi impozitelor di-

rect de pe telefonul mobil, fă-

ră a mai fi  necesară crearea 

unui cont;

¤ pe www.ghiseul.ro– Contul 

poate fi  creat imediat;

¤ direct la ghişee.

Mai mulţi clujeni şi-au 
plătit taxele online

Gradul de încasare a im-

pozitelor/taxelor pe anul 2021 

la persoane fi zice este de 88%, 

iar la persoane juridice este 

de aproximativ 82%.

Numărul clujenilor care şi-au 

achitat impozitele online a cres-

cut cu 61% faţă de aceeaşi pe-

rioadă a anului trecut.

Începând din aceast an, 

Primăria Cluj-Napoca extin-

de comunicarea digitală cu 

cetăţenii prin intermediul 

E-cont – Dosarul digital al 

cetăţeanului pe e-primaria-

clujnapoca.ro. Clujenii îşi 

pot crea astfel un cont de co-

municare digitală a docu-

mentelor în relaţia cu Primă-

ria pe www.primariaclujna-

poca.ro la secţiunea Admi-

nistraţie/Servicii online/Ta-

xe şi impozite.

Tot mai mulţi clujeni îşi plătesc 
taxele și impozitele online

Compania de Apă Someş 

S.A., societate afl ată sub 

autoritatea Consiliului 

Judeţean Cluj, a încheiat 

contractul pentru realiza-

rea proiectului „Alimentare 

cu apă în localitatea Copru 

şi extindere reţea de apă în 

localitatea Cătina, comuna 

Cătina, judeţul Cluj.”

„Continuăm seria investi-

ţiilor în infrastructura de apă 

astfel încât toţi clujenii să be-

nefi cieze de apă potabilă de 

cea mai bună calitate. Sun-

tem convinşi că odată cu fi -

nalizarea acestui obiectiv va 

creşte şi calitatea vieţii locu-

itorilor din zonă”, a declarat 

Alin Tişe, preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

Cu o valoare de 3.999.614 

lei, investiţia prevede realiza-

rea unei conducte de aducţi-

une în lungime de 2.866 m, 

unei reţele de distribuţie în 

lungime de 16.962 m, unui 

rezervor de înmagazinare a 

apei, unei staţii de pompare 

şi a unui grup hidrofor.

Lucrările sunt fi nanţate din 

Fondul de Întreţinere, Înlocu-

ire, Dezvoltare (IID) constitu-

it de Compania de Apă Someş 

şi Consiliul Judeţean Cluj în 

vederea derulării acelor pro-

iecte edilitare locale care nu 

au fost cuprinse până în acest 

moment în programele majo-

re de investiţii atrase de la U-

niunea Europeană. Acestea au 

o durată de execuţie de ma-

xim 24 de luni de la data în-

ceperii, respectiv luna octom-

brie a anului curent.

Încep lucrările la reţeaua de apă 
în localităţile Copru şi Cătina

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

ATP Trucks Automobile, 

compania românească pro-

ducătoare de autovehicule 

de transport rutier şi persoa-

ne, înscrie autobuzul elec-

tric ATP Bus e-UpCity într-o 

nouă sesiune de prezentare, 

la cererea Companiei de 

Transport Public din 

Cluj-Napoca. Produsul ATP 

Bus a fost lansat ofi cial pe 

piaţa din România în data 

de 13 mai a acestui an.

Un prototip al noului auto-

buz electric a străbătut în luna 

mai străzile Clujului, fi ind pre-

zentat de asemenea şi în ca-

drul evenimentului Smart Mo-

bility Cluj. ATP Bus e-UpCity 

are în total 83 de locuri, o lun-

gime de 12,18 m şi o autono-

mie de minim 200 de kilome-

tri în oraş, ce poate fi  extinsă 

până la 360 de kilometri.

Componentele sunt achizi-

ţionate de la furnizori consa-

craţi: cele 8 pachete de bate-

rii sunt produse CATL – gigan-

tul bateriilor EV şi furnizor 

pentru cele mai prestigioase 

brand-uri auto. Cu referire la 

axe menţionăm producătorul 

german ZF Friedrichshafen AG 

consacrat pe piaţa de profi l, 

respectiv pe cei de la DANA 

GK Drive System. Motorul elec-

tric al autobuzului e-UpCity 

este un motor sincron cu mag-

net permanent dezvoltat de 

DANA Prestolite. Sistemul de 

frânare este defi nit de experţii 

de la WABCO, sistemul de cli-

matizare încorporează tehno-

logia VALEO iar sistemul de 

direcţie este marca BOSCH/ZF.

„După ce a rulat ofi cial în 

teste în Oradea, Brăila, Făgă-

raş, Târgu Mureş şi Turda, ATP 

Bus ajunge şi la Cluj-Napoca. 

Aşa cum ne-am propus pentru 

acest an, înscriem e-UpCity în 

cât mai multe sesiuni de pre-

zentare în ţară, prezentăm teh-

nologia, simplitatea ei şi mo-

dul cum poate să ne facă via-

ţa mai frumoasă. Toate datele 

culese şi feedbackul realist sunt 

importante în evaluarea proto-

tipului nostru – şi mai ales din 

partea companiilor de transport 

care au deja experienţă în ex-

ploatarea autobuzelor electri-

ce. Aprecierile în urma sesiu-

nilor de testare continuă să fi e 

foarte bune: rezultatele din 

punct de vedere tehnic sunt po-

zitive, este un produs simplu, 

confortabil şi răspunde cerin-

ţelor”, a declarat Mircea Cirţ, 

preşedintele ATP Group.

Cât costă autobuzul 
electric produs 
la Baia Mare?

Preţul de achiziţie al unui 

model e-UpCity porneşte de 

la 350.000 euro. Este o refe-

rinţă pentru că funcţie de con-

fi guraţia şi dotările solicitate 

de utilizator acesta creşte. Ga-

ranţia pentru caroserie şi acu-

mulatori este de 8 ani.

Cu o activitate de peste 

25 de ani în domeniul auto, 

ATP Group şi-a dezvoltat în-

cepând cu 2019 segmentul 

producţie auto. Astfel a luat 

naştere o noua marcă auto: 

ATP Trucks. De la ATP Trucks 

avem basculanta şi betonie-

ra Truston 8x4, capul trac-

tor Truston 4x2 şi autobuzul 

electric cu omologare euro-

peană ATP Bus e-UpCity.

ATP Group activează din 

1995 în domeniul auto ca fur-

nizor de produse şi apoi ser-

vicii integrate pentru profe-

sioniştii din lumea transpor-

turilor. În 2019, strategia de 

inovare demarată o dată cu 

producţia primelor produse 

ale ATP Trucks a consolidat 

poziţia ATP Group pe piaţa 

auto din România şi a făcut 

posibile noi parteneriate şi 

oportunităţi de afaceri. Por-

tofoliul diversifi cat repoziţi-

onează ATP Group ca şi in-

tegrator de produse şi siste-

me pentru mobilitatea per-

soanelor şi produselor.

Primul autobuz electric românesc, 
testat la Cluj timp de două săptămâni
ATP Bus e-UpCity, primul autobuz electric produs în România,este testat la Cluj-Napoca, în perioada 
22 septembrie - 6 octombrie 2021. ATP Bus rulează în cadrul Companiei de Transport Public.

ATP Bus e-UpCity, primul autobuz electric produs în România, va fi  testat la Cluj-Napoca

MIRCEA CIRȚ | președintele ATP Group 

„Noutatea acestui an 
pentru evenimentele 
dedicate mobilității 
electrice este și autobuzul 
nostru. În luna iulie am 
fost invitați la expoziția 
de profi l din Cluj-Napoca, 
apoi la sfârșitul lunii 
august, într-un context 
asemănător, ATP Bus 
a rulat prima dată în 
capitală. Zilele trecute a 
fost invitat la Bacău. Ideea 
de sustenabilitate nu mai poate fi  ignorată iar direcția 
municipalităților este tot mai aplicată în acest sens. 
Un oraș sustenabil este un oraș angrenat într-un proces 
continuu de creștere a calității vieții pentru locuitorii 
săi iar mobilitatea urbană este una din componentele 
principale care poate conduce înspre dezvoltarea 
inteligentă și sănătoasă a unei regiuni. Cu toții ne 
dorim orașe mai puțin poluate și mai puțin 
aglomerate. ATP Group prin ATP Bus e-UpCitym oferă 
soluția alternativă și competitivă în procesul 
de modernizare a transportului public urban“

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Conform iniţiatorilor, plat-

forma reprezintă „un spaţiu 

care conectează psihotera-

peuţi cu persoane care au 

nevoie de asistenţă psiholo-

gică şi psiho-emoţională”, 

fi ind coordontă de psiholo-

gii Denisa Niţă şi Mădălina 

Bogdan. Participarea în 

cadrul celor două grupuri 

suport este gratuită, costu-

rile fi ind acoperite integral 

de Asociaţia Daisler.

„Motivul pentru care am 

ales aceste grupuri de referin-

ţă este faptul că efectele pan-

demiei au adus consecinţe se-

rioase în rândul persoanelor 

de vârsta a 3-a, respectiv pen-

tru faptul că relaţiile dintre 

părinţi şi adolescenţi sunt in-

stabile şi sensibile. Studiile 

arată că în 2020 a fost o creş-

tere în incidenţa tulburărilor 

neurologice, Demenţă sau 

Alzheimer, mai mare decât în 

anii anteriori. Pe de altă par-

te, ştim cât de difi cile sunt in-

teracţiunile dintre părinţi şi 

adolescenţi datorită nevoilor 

diferite, chiar opuse, a celor 

două generaţii: părinţii simt 

încă nevoia să-şi protejeze co-

pii, iar adolescenţii au nevo-

ie să fi e independenţi, să se 

cunoască mai bine si să ex-

ploreze”, spune psihologul 

Denisa Niţă.

Participanţii vor primi 
suport emoţional 
din partea psihologilor

Normalizarea problemelor 

este un pas important pentru 

bunăstarea comunităţii în ca-

re trăim, scopul campaniei fi -

ind de a oferi persoanelor ca-

re au nevoie de ajutor şansa 

de înţelegere, suport emoţio-

nal şi noi resurse de gestio-

nare a difi cultăţilor, transmit 

organizatorii.

„Ne place să ajutăm şi 

credem că ajutând comuni-

tatea din care provenim, mer-

gem mai departe într-o ma-

nieră mai sănătoasă. Am por-

nit la drum intrigat de un 

domeniu care pentru mine 

era nou, dar în care am sim-

ţit că pot să ajut. Iată-ne 4 

ani mai târziu cu această 

platformă şi gata să ajutăm 

prin demararea unor şedin-

ţe de grupuri suport inedite 

în peisajul local şi naţional”, 

a declarat Andi Daiszler, pre-

şedintele asociaţiei Daisler.

Platforma poartă numele 

celei mai depresive zile din 

an. Blue Monday este un nu-

me dat zilei de luni din a tre-

ia săptămână a lunii ianuarie 

de către superstiţii ca fi ind cea 

mai deprimantă zi a anului. 

În cele mai multe cazuri, a-

ceastă zi este prima zi de luni 

lucrătoare a anului. Stabilită 

după criterii mai mult sau mai 

puţin ştiinţifi ce în urmă cu 15 

ani, această marcare a celei 

mai triste zi a anului este, de 

fapt, un prilej de a refl ecta a-

supra uneia dintre bolile aces-

tui secol: depresia.

Studiile făcute în urmă cu 

mai mulţi ani arătau că pâ-

nă în 2030, depresia risca să 

devină principala cauză a 

mortalităţii. Între timp, a a-

părut pandemia, lockdown-ul, 

izolarea care a accentuat aces-

tei stări. În Japonia, de pil-

dă, în octombrie 2020 au mu-

rit mai mulţi oameni pentru 

că s-au sinucis decât oame-

nii care au murit de COVID 

în tot anul. Iar sinuciderile 

s-au înregistrat în special în 

rândul femeilor.

Ajutor psihologic oferit gratuit 
pentru vârstnici și părinți de adolescenți
Asociația Daisler lansează platforma „Blue Monday”, o inițiativă care vine în sprijinul persoanelor vârstnice, 
dar și al părinților de adolescenți. Înscrierile sunt deschise pentru cei care au nevoie de ajutor și pentru psihologi.

Doar un procent de 7,2% dintre cetățenii Uniunii Europene au declarat că suferă de depresie cronică

Un procent de 7,2% din-
tre cetățenii Uniunii 
Europene au declarat că 
suferă de depresie cro-
nică, transmite Eurostat, 
cu precizarea că datele 
sunt valabile pentru 
anul 2019.

Dintre țările UE, ce mai 
mare procent de 
populație cu depresie cro-
nică a fost înregistrat în 
Slovenia - 15,1%, urmată 
de Portugalia (12.2%) și 
Suedia (11.7%).

În contrast, cele mai mici 
proporții de populație cu 
depresie cronică au fost 
raportate în România 
(1,0%), Bulgaria (2.7%) 
și Malta (3.5%).

Datele Eurostat au fost 
publicate vineri, cu oca-
zia Zilei mondiale pen-
tru prevenirea suicidu-
lui, marcată anual la 10 
septembrie.

Procentul persoanelor 
cu depresie a fost mai 
mare la femei decât la 
bărbați în toate țările 
Uniunii Europene.

Doar 1% dintre 
români declară 
că suferă de 
depresie cronică

VEZI AICI DETALII DESPRE PROGRAM

Ministerul Educaţiei a 

transmis chestionarul prin 

care părinţii îşi vor expri-

ma intenţia de vaccinare a 

copiilor la şcoală, după ce 

acesta a fost validat de 

Ministerul Sănătăţii, se pre-

cizează într-un comunicat 

de presă. Chestionarul, care 

nu este obligatoriu, va fi  

distribuit în şcoli începând 

de vineri, 24 septembrie, 

prin inspectoratele şcolare 

judeţene.

Precizările Ministerului 

Educaţiei:

„Acesta nu este obligato-

riu, nu constituie obligaţie de 

vaccinare şi va fi  pus la dis-

poziţia părinţilor în vederea 

completării. Persoana desem-

nată pentru protecţia sanita-

ră la nivelul unităţii de învă-

ţământ, în conformitate cu 

dispoziţiile ordinului comun 

al ministrului Sănătăţii şi al 

ministrului Educaţiei, va trans-

mite Direcţiilor de Sănătate 

Publică (DSP) chestionarele 

completate de către părinţi/

tutori legali.

În cazul exprimării inten-

ţiei de vaccinare, vaccinarea 

elevilor minori se va efectua 

numai cu acordul informat, 

exprimat în scris, în prezen-

ţa părintelui/tutorelui legal al 

copilului! Scopul completării 

chestionarului este sprijinirea 

celor care doresc să se vacci-

neze şi benefi ciază de acor-

dul informat, exprimat în scris, 

al părinţilor sau reprezentan-

ţilor legali, prin organizarea 

de echipe mobile de vaccina-

re în şcoli de către Comitetul 

Naţional de Coordonare a Ac-

tivităţilor privind vaccinarea 

împotriva COVID-19 (CNCAV) 

şi Direcţiile de Sănătate Pu-

blică. Chestionarele nu nece-

sită asumare prin semnătură 

şi pot fi  transmise şi în for-

mat electronic.”

Cum arată întrebările din 
chestionar:

1. Elevul este vaccinat:

- Da

- Nu

2. Dacă aţi optat pentru a 

doua variantă de răspuns la 

întrebarea anterioară, vă ru-

găm să precizaţi dacă inten-

ţionaţi să aprobaţi vaccinarea 

anti-COVID-19 a copilului 

dumneavoastră de către echi-

pa medicală prezentă la şcoa-

lă (la cabinetul medical şco-

lar sau echipa mobilă):

- Da

- Nu

- Indecis

Cum arată chestionarul pentru vaccinare 
pe care trebuie să îl semneze părinții
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Primăria Cluj-Napoca 

anunţă restricţii de circu-

laţie în mai multe zone 

ale oraşului, în acest sfâr-

şit de săptămână.

Cu ocazia desfăşurării mai 

multor evenimente, în acest 

sfârşit de săptămână circu-

laţia rutieră va fi  restricţio-

nată astfel:

- în perioada 23 – 26 sep-

tembrie 2021, pentru buna des-

făşurare a „Campionatelor Mon-

diale de Karate WUKF”, pe str. 

Pandurilor până duminică, 26 

septembrie 2021, ora 12.00;

- în data de 25 septembrie 

2021, între orele 14.00 – 20.00, 

pe strada Făgetului, de la in-

tersecţie cu Drumul Sfântul 

Ioan până la intersecţie cu str. 

Cerbului, cu accesul riverani-

lor, pentru desfăşurarea în 

condiţii de siguranţă a eveni-

mentului „Raliul Clujului”;

- în data de 26 septembrie, 

cu ocazia desfăşurării compe-

tiţiei ,,Crosul Companiilor 

2021”, va fi  închisă circulaţia 

rutieră, între orele 07.30 – 

11.30, pe următorul traseu: 

Start – Piaţa Unirii – B-dul 

Eroilor – Str. Baba Novac – 

str. Iuliu Maniu – latura de 

est şi de sud a Pieţei Unirii – 

str. Napoca – str. Fortăreţei – 

str. I. M. Klein – str. Univer-

sităţii – str. M. Kogălniceanu 

– str. Baba Novac – str. I. C. 

Brătianu – str. Universităţii – 

Piaţa Unirii (cu deschiderea 

circulaţiei rutiere pe străzile 

Napoca, Piaţa Unirii, B-dul 

Eroilor începând cu ora 11.15).

Restricții de circulație în weekend, 
pe mai multe străzi din Cluj-Napoca

Este vorba de „Palkó és 

Panna”/ „Palkó şi Panna”, 

în regia Laurei Pünkösti 

(sâmbătă, 25 septembrie, 

de la ora 11) şi de „Dănilă 

Prepeleac”, în regia lui 

Traian Savinescu (dumi-

nică, 26 septembrie, de la 

12.30), unul dintre cele 

mai iubite spectacole ale 

instituţiei. S-au modifi cat 

regulile de acces

Spectacolul „Palkó és Pan-

na”/ „Palkó şi Panna” a avut 

premiera recent pe scena Te-

trului „Puck”, mai exact în 

22 mai 2021. În centrul po-

veştii se afl ă doi copii: Palkó 

şi Panna. Palkó este un bă-

ieţel blond, cu părul zburlit, 

iar Panna este o fl oare năs-

cută din stele. Pe parcursul 

spectacolului – dedicat mi-

cuţilor cu vârsta de grădini-

ţă – cei doi copii poartă pe 

aripile vântului fantezia spec-

tatorilor şi vor demonstra că 

poveştile cu regi nu şi-au 

pierdut magia.

De asemenea, duminică, 

26 septembrie, de la ora 

12.30, va fi prezentat spec-

tacolul „Dănilă Prepeleac”, 

cu scenariul, regia şi ilus-

traţia muzicală semnate de 

Traian Savinescu. Realizat 

după povestea omonimă a 

lui Ion Creangă, spectaco-

lul s-a bucurat de mare suc-

ces la public încă de la pri-

mele reprezentaţii. Este in-

teractiv, plin de viaţă şi cu-

loare, asezonat din plin de 

discursul şi păţaniile de ne-

crezut ale lui Dănilă, un om 

cam leneş şi sărac.

Aventurile lui încep în zi-

ua în care fratele cel chibzu-

it şi harnic îl trimite să se du-

că la târg cu cei doi boi ai săi, 

să îi vândă şi să cumpere un 

car şi doi boi mai mici. Dăni-

lă intră, astfel, într-un şir de 

peripeţii care includ până şi 

„lumea dracilor”, dar, ca un 

adevărat erou de poveste, re-

uşeşte să le descurce pe toa-

te. Scenografi a este semnată 

de de Epaminonda Tiotiu.

Cum se achiziţionează 
biletele

Biletele se achiziţionează 

de la casieria din foaierul tea-

trului, înainte de intrarea la 

spectacole. Biletul de intrare 

la spectacolele prezentate la 

sediul Teatrului de Păpuşi 

„Puck” din Cluj-Napoca în 

zilele de sâmbătă şi dumini-

că va costa 40 de lei pentru 

adulţi, 20 de lei pentru pen-

sionari şi 10 lei pentru pre-

şcolari, elevi şi studenţi.

Biletul de intrare la specta-

colele jucate la sediu de luni 

până vineri va costa 28 de lei 

(pentru adulţi), 14 lei (pentru 

pensionari) şi 7 lei (pentru pre-

şcolari, elevi şi studenţi).

Abonamentul cuprinde şa-

se intrări, la preţul de 60 de lei.

Biletele se achiziţionea-

ză de la casieria din foaie-

rul teatrului, înainte de in-

trarea la spectacole.

S-au modifi cat regulile 
de acces

Deoarece incidenţa cazu-

rilor de infectare cu virusul 

SARS-COV 2 în municipiul 

Cluj-Napoca a trecut peste 

pragul de trei la o mie de lo-

cuitori, participarea la spec-

tacolele Teatrului de Păpuşi 

„Puck” va fi  permisă DOAR 

pentru pentru cei care prezin-

tă certifi cate digitate ale Uni-

unii Europene privind COVID 

19, care atestă una din urmă-

toarele situaţii:

¤ sunt vaccinaţi complet îm-

potriva virusului SARS-CoV-2 

(au trecut 10 zile de la fi-

nalizarea schemei comple-

te de vaccinare)

¤ prezintă la intrare rezulta-

tul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 (nu mai vechi de 

72 de ore) sau rezultatul ne-

gativ certifi cat al unui test an-

tigen rapid pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 (nu mai 

vechi de 48 de ore);

¤au trecut prin boală (se afl ă 

în perioada cuprinsă între a 

15-a zi şi a 180-a zi ulterioa-

ră confi rmării infectării cu vi-

rusul SARS-CoV-2).

Obligaţia de a prezenta re-

zultatul negativ al unui test 

pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 se aplică în ca-

zul persoanelor cu vârsta mai 

mare de 6 ani.

Evenimentele se vor des-

făşura cu participarea a ma-

ximum 50 de persoane.

Scanarea codulului QR de 

pe certifi catul digital COVID-19 

se va face folosind aplicaţia 

Check DCC, pentru verifi ca-

rea autenticităţii, valabilităţii 

şi integrităţii certifi catului, fă-

ră a se reţine niciun fel de da-

te sau informaţii din certifi -

catul verifi cat.

Certifi catul verde va fi  în-

soţit obligatoriu de un act de 

identitate.

Spectatorii sunt rugaţi să 

respecte în continuare TOA-

TE condiţiile impuse de sta-

rea de alertă şi să poarte 

mască de protecţie.

De asemenea, este reco-

mandat să ajungă mai devre-

me cu aproximativ 30 de mi-

nute, pentru achiziţionarea bi-

letelor şi pentru efectuarea tri-

ajului epidemiologic, pe baza 

verifi cării temperaturii.

Persoanele care nu accep-

tă să le fi e verifi cată tempe-

ratura nu vor avea acces în 

locaţie. De asemenea, va fi  in-

terzisă intrarea persoanelor 

care manifestă febră sau pro-

bleme respiratorii.

Spectatorii îşi vor dezinfec-

ta mâinile la intrare. Consu-

mul de alimente şi băuturi în 

locaţie este interzis. 

Dănilă Prepeleac 
revine la Teatrul „Puck”
La finalul acestei săptămâni, artiştii Teatrului de Păpuşi 
„Puck” îi aşteaptă pe micii spectatori cu două spectacole
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Copiii şi adulţii vor putea 

descoperi lumea fascinantă 

a ştiinţei în cadrul eveni-

mentului Noaptea cercetăto-

rilor, organizat în perioada 

24 – 25 septembrie 2021 la 

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB), 

de Facultatea de Ştiinţa 

şi Ingineria Mediului 

(FSIM), cu sprijinul 

Facultăţii de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC).

Evenimentul desfăşurat sub 

tema „ReCoNnect – The Gre-

en Deal: Research Communi-

cation to communities cuprin-

de activităţi destinate vizitato-

rilor de toate vârstele: experi-

mente, demonstraţii şi concur-

suri, pentru stimularea creati-

vităţii, a gândirii critice, a cu-

riozităţii, dar şi prezentări şi 

discuţii interactive, dezbateri 

sau tururi ghidate pe teme de 

interes pentru cercetare.

Noaptea cercetătorilor adu-

ce zona de cercetare de ex-

celenţă din România în faţa 

publicului şi se desfăşoară în 

21 de oraşe din ţară într-un 

mod interactiv, educativ şi 

distractiv. Cele mai mari in-

stitute de cercetare şi cele mai 

importante instituţii de învă-

ţământ superior din România 

şi-au unit eforturile pentru a 

oferi o experienţă spectacu-

loasă publicului.

Unde se vor desfăşura 
activităţile?

La Cluj-Napoca, activităţi-

le organizate atât de cercetă-

tori, cadre didactice şi stu-

denţi ai FSIM, cât şi de invi-

taţii la eveniment se vor des-

făşura în data de 24 septem-

brie, în Parcul Central – zona 

Casino (14:00 – 22;00), la se-

diul Facultăţii de Ştiinţa şi In-

gineria Mediului (19:00 – 

22;00) şi în Parcul Sportiv U-

niversitar Iuliu Haţieganu 

(19:00 – 21;00). În data de 25 

septembrie, activităţile vor cu-

prinde discuţii cu comunita-

tea în cadrul unor tururi ghi-

date în Pădurea-parc Făget 

(11:00 – 13;00) şi Parcul fero-

viarilor (11:00 – 14;00), pe su-

biecte privind serviciile eco-

sistemice ale pădurilor peri-ur-

bane şi regenerarea urbană.

Noaptea cercetărilor revine 
în weekend la Cluj-Napoca

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) 

organizează luni, 27 sep-

tembrie 2021, ceremonia 

de deschidere a noului an 

universitar 2021-2022.

Evenimentul va avea loc 

în Aula Magna, cu începere 

de la ora 12.00 şi va fi trans-

mis live pe canalul de You-

Tube şi pe pagina oficială 

de Facebook.

„Dacă la ceremonia des-

chiderii anului universitar 

2020-2021 am marcat inclu-

derea noastră în GUILD – or-

ganizaţia europeană exclu-

sivistă a unor dintre cele mai 

puternice universităţi euro-

pene world-class (resear-

ch-intensive) –, în anul uni-

versitar 2021-2022 marcăm 

obţinerea de către UBB a sta-

tutului formal de universita-

te world-class (QS*****) şi 

440 de ani de tradiţie aca-

demică la Universitatea 

noastră”, afirmă rectorul 

UBB, prof. univ. dr. Daniel 

David. subliniind că „ne do-

rim un an universitar cât 

mai aproape de normalita-

te şi vom face tot ce e po-

sibil în contextul actual pen-

tru ca studenţii noştri şi în-

treaga comunitate UBB să 

beneficieze, în condiţii de 

deplină siguranţă, de învă-

ţământ şi cercetare de cali-

tate, aşa cum ne-am asumat 

prin tradiţia noastră, dar şi 

prin statutul de universitate 

de tip wold-class”, au trans-

mis reprezentanţii UBB, 

într-un comunicat de presă.

Programul Ceremoniei de 
deschidere a anului univer-
sitar 2021-2022 – ora 12.00:

Deschidere
¤ intonarea Imnului naţional 

al României

¤ intonarea Gaudeamus Igitur

Discursul Rectorului UBB, 
prof. univ. dr. Daniel David

Discursurile invitaţilor
¤ acad. prof. univ. dr. Ionel 

Haiduc, primul Rector al UBB 

după Revoluţia din 1989

¤ Universitatea atunci şi acum

¤ Leigh Kamolis, Head of Eva-

luation QS (QS*****)

¤ Reprezentantul conducerii 

Universităţii din Vilnius -„Anul 

Báthory” şi Tradiţia „univer-

sităţilor báthoriene”: Vilnius 

442 de ani şi UBB 440 de ani

Mesajul Prefectului stu-
denţilor din UBB

Încheiere – Oda bucuriei
Ceremonia de deschidere 

pentru linia de studiu în lim-

ba maghiară va avea loc de 

la ora 16.00, iar pentru linia 

de studiu în limba germană 

va avea loc de la ora 18.30.

Festivitate online pentru deschiderea 
noului an universitar la UBB

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Chiar dacă valul 4 al pande-

miei de COVID-19 a lovit din 

plin România şi judeţul Cluj, 

Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca a luat decizia să 

înceapă fi zic noul an univer-

sitar, iar cazarea în campu-

sul universităţii se face fără 

a se ţine cont dacă studenţii 

sunt vaccinaţi sau testaţi.

Cursurile de la UTCN ur-

mează să se desfăşoare în for-

mat fi zic, fără vaccin sau test 

anti-COVID.

„Cazarea se va face la capa-

citate maximă. Cursurile vor 

începe faţă în faţă şi am vrut 

să venim în sprijinul studenţi-

lor pentru ca ei să aibă locuri 

de cazare, fără a fi  condiţionaţi 

de vaccinare şi testare. Organi-

zaţiile studenţeşti şi-au expri-

mat decizia de a fi  cazaţi în co-

mun, cu respectarea normelor 

şi monitorizarea cazurilor. Stu-

denţii nu se amestecă între anii 

de studiu. Mai este un aspect 

important. Toate camerele au 

baie proprie, adică riscurile sunt 

mai mici. Este o măsură de pro-

tecţie în plus”, a declarat pur-

tătorul de cuvânt al UTCN, Mi-

rela Boţan.

La cazarea studenţilor, pe 

lângă actele necesarepentru ocu-

parea locului în cămin, studen-

ţii trebuie să prezinte un aviz 

epidemiologic eliberat de către 

medicul de familie sau de către 

medicul de la cabinetele medi-

cale existente în complexele stu-

denţeşti ale UTCN. Un aviz epi-

demiologic este un document 

care precizează dacă studentul 

prezintă semne sau simptome 

ale unei boli infecţioase.

Cursurile faţă în faţă vor fi  

sistate în funcţie de evoluţia epi-

demiologică, care nu arată de-

loc promiţător în acest moment, 

lucru pe care l-au sesizat şi stu-

denţii. Municipiul Cluj-Napoca 

a depăşit rata incidenţei de 3,5 

cazuri de coronavirus la mia de 

locuitori, motiv pentru care, în-

cepând de vineri, 24 septem-

brie, oraşul trece în scenariul 

roşu de funcţionare.

Anul universitar pentru cei 

peste 20.000 de studenţi va 

începe în 27 septembrie, iar 

cazarea a început de joi, 23 

septembrie, pentru cele 5.000 

de locuri disponible.

„Cazarea se face la cererea 

studenţilor, în funcţie de gradul 

de confort al fi ecărui cămin şi 

de numărul de locuri repartiza-

te pentru fi ecare cameră. Cu ex-

cepţia cazurilor de familii stu-

denţeşti şi de angajaţi tineri ai 

U.T.C.-N., unde se acceptă do-

uă persoane în cameră, în toa-

te celelalte cazuri, inclusiv în 

cazul doctoranzilor, fi ecare ca-

meră va fi  ocupată la maximum 

(de către 4 persoane)”, au trans-

mis reprezentanţii UTCN, într-un 

comunicat de presă.

Ce măsuri trebuie 
să respecte studenţii?

Potrivit celor de la capital.

ro, UTCN nu condiţionează 

cazarea în cămin şi participa-

rea la cursuri. În schimb, stu-

denţii trebuie să respecte un 

anumit set de reguli care es-

te prezent şi în regulamentul 

postat pe site-ul universităţii.

„Există o hotărâre a Consi-

liului de Administraţie, prin 

care s-a decis că Universitatea 

nu condiţionează cazarea în 

cămin şi participarea la cur-

suri de vaccinare, dar o reco-

mandă, sau de testare. Punc-

tual, despre cazarea în cămin, 

pot să vă spun că se va reali-

za cu distanţare şi purtare de 

mască. Dacă nu au mască, li 

se pune la dispoziţie o mască. 

Vor trebuie să respecte distan-

ţarea şi am încercat să facem 

un algoritm de cazare, care să 

respecte repartizarea studen-

ţilor în cămin, în funcţie de fa-

cultate şi anul de studiu, pen-

tru a-i monitoriza mai bine”, 

a declarat Mirela Boţan.

Ce părere au studenţii 
despre această decizie?

Reporterii monitorulcj.ro 

au întrebat mai mulţi stu-

denţi din campus care este 

punctul lor de vedere cu a-

ceastă decizie.

Părerile sunt împărţite, u-

nii studenţi şi părinţi fi ind de 

acord cu decizia luată de re-

prezentanţii UTCN, alţii con-

siderând în schimb că aceas-

tă decizie poate duce la creş-

terea numărului de infectări.

„Sincer, fi ecare cum crede 

mai bine. Dacă impui vacci-

nul, e mai ok, că nu o să fi e 

mari probleme cu virusul. Da-

că nu impui, nu discriminezi 

şi laşi sansă egală pentru toa-

tă lumea. Ambele variante 

sunt bune, părerea mea. Ori-

cum în cămine stau oameni 

cu risc minim la îmbolnăvire 

gravă cu COVID, deci eu zic 

că nu se pune problema de 

deces, doamne fereşte sau 

chestii de genul acesta”, a de-

clarat pentru monitorulcj.ro, 

un student din anul IV cazat 

la căminul UTCN.

„Din punctul meu de ve-

dere este un mare câştig, de-

oarece eu nu sunt vaccinat 

din motive medicale. Ca şi 

student în primul an la Cluj 

mi-ar fi  foarte greu să îmi gă-

sesc o chirie care să nu mă 

stoarcă de bani, la propriu, 

plus că există şi alte cheltu-

ieli pe care momentan nu mi 

le pot permite”, a declarat o 

studentă în anul I.

„Mi se pare oarecum nor-

mal. Nu cred că trebuie să se 

facă diferenţa între vaccinaţi 

şi nevaccinaţi. Oricum toţi pu-

tem lua virusul chiar dacă 

suntem sau nu vaccinaţi”, a 

transmis un student în primul 

an la master.

„Forma tacită de condiţio-

nare a vaccinării s-a făcut pen-

tru o serie de avantaje. În si-

tuaţia dată, faptul că te-ai vac-

cinat nu te avantajează cu ni-

mic, mai ales că iei contact 

cu cei care nu-s imunizaţi şi, 

în consecinţă, sunt mai mul-

te şanse ca şi tu să răspân-

deşti boala”, a transmis pen-

tru monitorulcj.ro, un student 

la master în anul II.

Au început cazările la Universitatea Tehnică. 
20.000 de studenți, în cămin fără vaccin.
Studenții Universității Tehnice din Cluj-Napoca nu trebuie să fie vaccinați, testați sau trecuți 
prin boală pentru a se caza în cămine, iar de săptămâna viitoare, vor merge fizic la cursuri

Cursurile de la UTCN urmează să se desfăşoare în format fi zic, fără vaccin sau test anti-COVID
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Darius Echim

Editura Renaşterea a 

Arhiepiscopiei Clujului a 

lansat două cărţi în 

cadrul Festivalului 

Internaţional de Carte 

Transilvania, desfăşurat 

în perioada 16-19 septem-

brie 2021, în Piaţa Unirii 

din Cluj-Napoca.

Noile apariţii editoriale au 

fost lansate vineri, 17 septem-

brie, de la ora 12:00, în pre-

zenţa Înaltpreasfi nţitului Pă-

rinte Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, şi a Prea-

sfi nţitului Părinte Benedict 

Bistriţeanul, Episcopul-vicar 

al Arhiepiscopiei Clujului.

Volumul „Taina Sfântă a 

Bisericii. Introducere în isto-

ria şi problematica dispute-

lor imiaslave”, semnat de Mi-

tropolitul Ilarion Alfeyev, a 

fost prezentat de pr. prof. u-

niv. dr. Ioan Chirilă, prof. dr. 

Ovidiu Pecican şi pr. conf. u-

niv. dr. Grigore Dinu Moş. 

Cea de-a doua carte, „Lev Gil-

let, un monah al Bisericii de 

Răsărit”, semnată de Elisa-

beth Behr-Sigel, a fost pre-

zentată de pr. lect. univ. dr. 

Paul Siladi şi de lect. univ. 

dr. Ioana Sonea.

De asemenea, un cuvânt de 

felicitare şi apreciere a rostit şi 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei.

„Viaţa Mitropolitului Bar-
tolomeu Anania (1921-2021) 
în imagini”

În cadrul Târgului de Car-

te Transilvania, de la ora 

13:00, a fost lansată şi car-

tea-album „Viaţa Mitropoli-

tului Bartolomeu Anania 

(1921-2021) în imagini”, a-

părută la editura Casa Căr-

ţii de Ştiinţă din Cluj-Napo-

ca, avându-l ca editor pe pre-

otul dr. Bogdan Ivanov, ad-

ministratorul Fundaţiei „Mi-

tropolitul Bartolomeu” şi lec-

tor la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca. 

Volumul a apărut în contex-

tul anului centenar, când s-au 

împlinit 100 de ani de la naş-

tere şi 10 ani de la mutarea 

la Domnul a mitropolitului, 

teologului, prozatorului, po-

etului şi dramaturgului Bar-

tolomeu Anania. Albumul 

aniversar, personalitatea ma-

relui ierarh şi cărturar, ope-

ra şi realizările impresionan-

te atinse pe parcursul vieţii 

au fost evocate de Părintele 

Mitropolit Andrei, preotul 

Bogdan Ivanov, actorul Do-

rel Vişan, poetul Horea Bă-

descu şi prof. dr. Ilie Rad.

Lansarea a fost moderată 

şi prezentată de Alexandra 

Blendea, redactor la Casa Căr-

ţii de Ştiinţă.

Ierarhii clujeni au participat la trei lansări de carte, în 
cadrul Festivalului Internațional de Carte Transilvania

A zecea ediție a Festivalului 

„Flori de Speranță” a debu-

tat marți, 21 septembrie, 

la Cluj-Napoca și este adre-

sat tinerilor cu Sindrom 

Down din toată țara, 

dar și copiilor talendați 

din școlile de masă sau 

învățământ special.

În cele două zile ale festi-

valului manifestările s-au 

desfășurat pe două secțiuni, 

de la ora 12 și 16.30. În pri-

ma zi, tinerii participanți au 

primit binecuvântarea 

Preasfi nțitului Părinte Bene-

dict Bistrițeanul, Episcopul-

vicar al Clujului, care a ofi ci-

at o slujbă de mulțumire și le-

a adresat un cuvânt de 

invățătură și încurajare. Eve-

nimentul este organizat de 

Asociatia Down Centrul Edu-

caţional Raluca cu sprijinul 

Consiliului Local și al Direcției 

de Asistență Socială și Medi-

cală Cluj-Napoca.

Asociatia Down „Centrul 

Educaţional Raluca”  din 

Someșeni, Cluj-Napoca, este 

coordonată de preotul Avram 

Ioan alături de soția acetuia 

Adriana Avram.

Episcopul Benedict Bistrițeanul a binecuvântat festivalul 
„Flori de Speranță” al tinerilor cu Sindrom Down

Darius Echim

În Duminica după Înălţarea 

Sfi ntei Cruci, 19 septembrie 

2021, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului, a sfi nţit biserica 

Parohiei „Întâmpinarea 

Domnului” din Cluj-Napoca. 

Cu acest prilej, de la ora 

8:30, Întâistătătorul Eparhiei 

a săvârşit slujba de târnosire 

a bisericii parohiale, cu hra-

mul „Întâmpinarea 

Domnului”, situată pe strada 

Bucureşti, din cartierul clu-

jean Mărăşti, în proximitatea 

Parcului „Farmec”.

În continuare, de la ora 10:00, 

Părintele Mitropolit Andrei a ofi -

ciat Sfânta Liturghie, fi ind încon-

jurat de un sobor de preoţi şi di-

aconi. Din sobor au făcut parte: 

consilierul eparhial pe probleme 

de misiune şi protocol, arhidia-

conul Claudiu Grama, protopo-

pul de Cluj II, preotul Alexandru 

Constantin Ciui, pr. conf. univ. 

dr. Ioan Bizău, cadru universitar 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca, preotul 

paroh Alexa Chira, preotul sluji-

tor Vlad-Cornel Bob şi alţi pre-

oţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice duminicale, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei a rostit 

un cuvânt de învăţătură, intitu-

lat „Curajul mărturisirii”, por-

nind de la versetul scripturistic: 

„Căci de cel ce se va ruşina de 

Mine şi de cuvintele Mele, în 

neamul acesta desfrânat şi pă-

cătos, şi Fiul Omului Se va ru-

şina de el, când va veni întru 

slava Tatălui său cu sfi nţii în-

geri” (Marcu 8, 38).

Răspunsurile liturgice au fost 

date de corul parohiei, dirijat 

de preoteasa Maria Chira.

Pentru întreaga activitate pas-

torală şi administrativă, în semn 

de apreciere şi recunoştinţă, Pă-

rintele Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei i-a acordat parohului 

Alexa Chira „Crucea Transilva-

nă”, cea mai înaltă distincţie a 

Mitropoliei Clujului, pr. conf. 

Ioan Bizău, cadru universitar la 

Facultatea de Teologie Ortodo-

xă din municipiu şi preot sluji-

tor în perioada 2012-2017, a pri-

mit „Crucea Arhiepiscopală”, 

iar pe preotul slujitor Vlad-Cor-

nel Bob l-a hirotesit iconom sta-

vrofor, cu dreptul de a purta cru-

cea pectorală. Dirijorul Operei 

Naţionale Române din Cluj-Na-

poca, prof. univ. Gheorghe Vic-

tor Dumănescu, a fost distins 

cu „Crucea Transilvană” pentru 

mireni, dirijoarea corului paro-

hial, preoteasa Maria Chira, epi-

tropul parohiei, Valentin Popan, 

si domnul Gheorghe Hălmăgean 

au primit Ordinul „Episcop Ni-

colae Ivan” pentru mireni. De 

asemenea, membrii Consiliului 

şi Comitetului Parohial au pri-

mit diplome de aleasă cinstire, 

precum şi alţi binefăcători.

La rându-i, preotul paroh Ale-

xa Chira a mulţumit ierarhului, 

ofi cialităţilor, celor prezenţi şi 

tuturor celor ce au ajutat la edi-

fi carea lăcaşului de cult.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă „Întâm-

pinarea Domnului” din Cluj-Na-

poca a luat fi inţă la data de 1 

mai 1992 şi câţiva ani slujbe-

le au fost ofi ciate într-o bise-

ricuţă de lemn, amplasată pe 

strada Bucureşti, în parcul Far-

mec. Piatra de temelie a noii 

bisericii de zid, cu hramul „În-

tâmpinarea Domnului”, a fost 

pusă la data de 21 noiembrie 

1997. Edifi carea propriu-zisă 

a bisericii a început în anul 

1998 şi s-a încheiat în anul 

2005, la data de 25 noiembrie 

fi ind inaugurat noul lăcaş de 

închinare, prin slujba de bine-

cuvântare ofi ciată de vredni-

cul de pomenire Mitropolitul 

Bartolomeu Anania. În anii ur-

mători, au demarat lucrările 

de împodobire a interiorului 

bisericii parohiale, cu pictură 

în tehnica frescă, realizată de 

pictorii bisericeşti Ciprian şi 

Daniela Toma, sub îndruma-

rea pictorului Viorel Nimigea-

nu, vrednic de pomenire.

Parohia „Întâmpinarea Dom-

nului” este păstorită, încă de la 

înfi inţare (1992), de către părin-

tele paroh Alexa Chira, avându-l 

alături, din anul 2017, pe părin-

tele slujitor Vlad-Cornel Bob.

Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Cluj-Napoca, 
sfințită după 24 de ani de la punerea pietrei de temelie

„Cel ce simte ce-a pierdut, vrea să plângă ce a pierdut. Și cel ce dorește un lucru, ia asupra lui multe călătorii și necazuri, în stăruința de a dobândi lucrul dorit“ 
(Avva Varsanufi e, Filocalia XI).

Dr. Adrian Eugen Truța

Acest articol este un 

manifest al orgoliilor regi-

onale, al vizibilității loca-

le și al autonomiei identi-

tare. El pledează pentru 

recunoașterea unui carac-

ter specifi c unei arii cul-

turale și cere, în măsura 

posibilităților, reconecta-

rea la peisajul originar.

Este vorba de Maica Dom-

nului. Măicuța noastră, bu-

curia tuturor. Paragraful an-

terior nu este accidental, ci 

am încercat printr-o îndrăz-

neală de partizanat să ajung 

în miezul unui adevăr legat 

de Născătoarea de Dumne-

zeu. Pentru noi, transilvăne-

nii tuturor confesiunilor isto-

rice, Maica Domnului este 

cea care ne adună și ne unește 

s ub  a cope rămân tu l 

maternității sale protective. 

Măsura acestei credințe este 

amenințată de o parte din au-

tohtonii care neagă, minimi-

zează sau desconsideră cul-

tul Maicii Domnului ca fi ind 

o întreprindere mai puțin bi-

blică și mai mult tradițională.

Liantul nostru cu Născă-

toarea de Dumnezeu nu se în-

temeiază pe bătăliile herme-

neutice în care eu parez lovi-

tura unui citat scripturistic cu 

un altul pentru ca mai apoi la 

rândul meu să ofer o mostră 

de prea-știință biblică. Dra-

gostea față de Fecioara Maria 

vine din fi rescul regăsirii ei în 

substanța noastră umană ca-

re prețuiește mama. Putea fi  

mama Mântuitorului Hristos 

doar o apariție periferică în 

istoria credinței noastre?!

Fiindcă Iisus Hristos este 

Dumnezeul nostru, la rândul 

său și Maica Sa face parte din 

credința noastră. Noi o cin-

stim și o prea-cinstim pe cea 

care L-a ținut la sânul său pe 

Cel Care S-a înomenit pentru 

salvarea noastră din întuneri-

cul etern al dispariției. Nu e-

ra și nu este posibil ca aceas-

tă făptură discretă și credin-

cioasă întru toate (cf. Luca 

1,38) să fi e lipsită de căldura 

sufl etelor noastre.

Maica lui Dumnezeu este 

biserică pentru că ea ține sub 

cupola credinței în Fiul ei pe 

toți cei care suspină și așteaptă 

mângâiere spirituală. Un ata-

re chip de maică, excepțional 

în delicatețea sa, a strâns de 

atâtea ori creștinii în rugăciu-

ne. Fie ortodocșii, fi e roma-

no-catolicii, greco-catolicii sau 

alții s-au minunat în fața icoa-

nelor sale (precum cea făcă-

toare de minuni de la Nicu-

la), au alcătuit replici naiv-

populare, artistice, elitiste, în 

tonuri imperiale sau cu abs-

tractizări nemaiîntâlnite. Fe-

cunditatea unor astfel de 

creații a mers mână-n mână 

cu toponimia și întâlnirea sa-

cră. La fel de magnetice și pro-

lifi ce sunt denumirile icoane-

lor Maicii Domnului. Indife-

rent că aparțin mediului au-

tohton, elen, celui slav sau 

chiar apusean și sud-ameri-

can reprezentările iconice ale 

Născătoarei de Dumnezeu do-

mină arta creștină prin titula-

turi: Povățuitoarea, Pantana-

ssa, Paramithya, Potirul nese-

cat, Eu sunt cu voi și nimeni 

împotriva voastră, Kazanska-

ia, Smolenskaia, Umileni, Ru-

gul Aprins, de la Neamț, 

Prodromița, Îndrumătoarea, 

de la Poceav, de la Ierusalim, 

Madonna Lisa, Fecioara de la 

Guadalupe și alte nenumăra-

te Madonne și statui pe care 

ignoranța mea nu le poate cu-

prinde. Toate mărturisesc le-

gătura maternă indisolubilă 

pe care umanitatea o are cu 

Fecioara Maria.

Muntele Athos, peninsula 

greacă ce adăpostește cele mai 

cunoscute vetre monahale ale 

Ortodoxiei, este Grădina Mai-

cii Domnului. România este 

de asemenea numită uneori 

Grădina Maicii Domnului. Ce-

le mai cunoscute pelerinaje 

din Europa catolică sunt pe-

lerinaje în cinstea Maicii Dom-

nului (Lourdes, Medjugorje, 

Fatima, Șumuleu-Ciuc) și 

exemplele pot continua.

Nu poți creștin fără a i te 

închina Maicii Domnului și 

nu poți fi  transilvănean fără 

a o prețui pe Maica Domnu-

lui. Sigur că și românii din ex-

teriorul arcului carpatic o cin-

stesc pe Maica Domnului și 

intenția mea nu e de a crea 

segregări culturale, ci de a 

evidenția sensibilitățile zona-

le care cu siguranță au o oa-

recare infl uență occidentală 

în felul de a se manifesta.

Așa că noi creștinii închi-

nători la picioarele Fecioarei 

simțim pe undeva că ceva s-a 

pierdut din evlavia datorată 

Maicii Domnului, ceva s-a eva-

porat sub presiunea crescân-

dă a logicismelor etice și dis-

tante, ceva a îndepărtat 

aderența masivă la cinstitul 

sceptru al Împăratului Hristos.

Nu vom transforma însă a-

ceste puține rânduri în anali-

ze pretențioase, ci în calitate 

de fi i ai lacrimilor sale ne ru-

găm pentru împărtășirea din 

aceeași năstrapă de aur, adi-

că din același potir de aur.

Pentru acest deziderat, 

vom lua asupra noastră călă-

torii și necazuri în speranța 

că străduința ne va lăsa să 

ne apropiem de prealumina-

tul nor al muntelui umbrit 

unde mistuie cu milă rugul 

cel neaprins al Născătoarei 

de Dumnezeu

Paraclisul care nu se va sfârși…
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COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Naţional Cluj-Napoca anunţă premiera spectacolu-
lui Trei surori de A.P. Cehov, variantă scenică de Răzvan Mure-
șan după traducerile semnate de Elisabeta Pop și de Raluca Ră-
dulescu. Premiera va avea loc vineri, 24 septembrie 2021, în 
sala mare, de la ora 19:00, cu Alexandra Tarce în rolul Irinei. 
Următoarea reprezentaţie, marţi, 28 septembrie, o va avea pe 
actriţa Diana Buluga în rolul surorii celei mici, Irina.

Regia: Răzvan Mureşan
Scenografi a: Ilona Alyamani Lörincz
Intervenţii coregrafi ce: Enikö Györgyjakab
Asistenţă de regie: Anda Drăgan
Lighting design: Jenel Moldovan şi Mădălina Mânzat
Distribuţia:
Olga: Irina Wintze
Mașa: Sânziana Tarţa
Irina: Alexandra Tarce, Diana Buluga
Andrei: Matei Rotaru
Natalia Ivanovna: Anca Hanu
Kulâghin: Cristian Grosu
Verșinin: Cosmin Stănilă
Tuzenbach: Miron Maxim
Solionâi: Adrian Cucu
Cebutâkin: Radu Lărgeanu
Fedotik: Radu Dogaru
Rode: Ruslan Bârlea
Soţia lui Verșinin: Diana Buluga, Alexandra Tarce
Ferapont: Petre Băcioiu
Anfi sa: Adriana Băilescu
Trei surori, deși una dintre cele mai faimoase piese ceho-

viene, este pentru prima oară montată pe scena Teatrului 
Naţional din Cluj-Napoca. La 120 de ani de la premiera din 
Moscova, Răzvan Mureșan și trupa clujeană reactualizeză 
povestea celor trei fete de general (Olga, Mașa și Irina) ca-

re visează la fericirea imposibilă, proiectând și amânând la 
nesfârșit dorinţa plecării din provincie spre marele oraș, în 
capitala Rusiei în care s-au născut. Dacă în secolul XIX bari-
erele erau de ordin geografi c, tehnic, social, și nu doar psi-
hologic, în zilele noastre, imposibilitatea realizării unor do-
rinţe de împlinire personală ţin de cele mai multe ori de blo-
caje psihologice care, în fond, sunt profund umane și con-
stante de-a lungul istoriei omenirii.

Ce ne împiedică astăzi să facem pașii necesari pentru a 
recunoaște fericirea, ce ne împiedică astăzi să avem curajul 
să lăsăm în spate alegerile greșite sau să ne schimbăm op-
ţiunile, să ne dăm noi nouă înșine mijloacele de a merge, 
cu optimism, mai departe? Întrebări rămase deschise, de 
care se lovesc în spectacol personajele cehoviene ca de pe-
reţii transparenţi ai vivariului în care sunt închise.

***
În condiţiile în care în municipiul Cluj-Napoca a fost de-

pășit pragul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de 3/1000, 
spectacolele se desfășoară cu ocuparea a cel mult 50% din 
capacitatea sălii, iar accesul este permis doar persoanelor 
care deţin certifi catul digital UE privind COVID-19.

Teatrul Naţional Cluj-Napoca va lua toate măsurile impu-
se de lege pentru siguranţa, sănătatea și confortul specta-
torilor, al actorilor, al personalului tehnic și administrativ. 
Mai multe detalii pe: https://www.teatrulnationalcluj.ro.

Recomandăm achiziţionarea biletelor online, pe platfor-
ma Bilete.ro, și plata cu cardul în Agenţia de bilete.

Contact:
Eugenia Sarvari, eugenia.sarvari@teatrulnationalcluj.ro
Secretar literar
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
https://www.teatrulnationalcluj.ro

Premiera spectacolului Trei surori de A.P. Cehov
pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca

SUDOKU

Reguli
Sudoku se joacă într-o grilă care este alcătuită din 9 x 

9 căsuţe separate în 9 rânduri (poziţionate orizontal) şi 9 

coloane (poziţionate vertical) grupate în pătrate cu dimen-

siuni 3 x 3.

Fiecare rând, coloană şi pătrat (9 căsuţe fi ecare) trebuie 

să fi e completat cu numerele de la 9 până la 9 fără a se re-

peta niciunul dintre numerele în rând, coloană sau pătrat.

La începutul jocului în unele dintre căsuţele ale grilei sunt 

prezente unele dintre numerele. Scopul este de a se comple-

ta toate pătratele goale cu cifrele de la 1 la 9. Cu cât mai mult 

sunt numerele din grila sudoku atunci când începeţi jocul, 

cu atât mai uşor este puzzle-ul sudoku. Puzzle-urile Sudoku 

mai difi cile au numai câteva numere completate la început, 

iar cele mai difi cile dispun numai de 17 numere.

Este numai o regulă – Fiecare rând, fi ecare coloană şi 

fi ecare dintre micile pătrate cu mărime de 3 x3 după ter-

minarea completării trebuie să conţină toate cifrele de la 

1 la 9. În plus, fi ecare dintre cifrele poate exista numai o 

dată într-un anumit rând, coloană sau pătrat.
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Suntem adânc îndurerați de trecerea dintre noi a

distinsului și iubitului nostru prieten

Ing. IOAN RUSU.

Rămas bun prieten drag!

Ghiţă Mureşan şi familia
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj intermedi-
ar, în bloc cu încălzire centrală, 
supr. 11,44 mp, cu baie boiler și 
instalaţii sanitare, preţ 27.500 
euro, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-302177.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blo-
cul 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 tele-
fon 0787-869474.

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

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. 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-
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, 
cabană, curent electric, apă, 
adăpost găini, mese camping, 
magazie, str. Drumul Sf. Ioan 
nr. 62. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0788-287268.

SPAŢII

¤ Cumpăr garaj în cartierul Bu-
nă Ziua sau închiriez pe termen 
lung. Sunaţi la telefon 
0744-671950. (5.7)

TERENURI

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

¤ Vând 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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, balcon închis, frigider, 
cuptor cu microunde, preţ 220 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ 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, caut 
spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ 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 apartament cu 1 
cameră, cart. Mănăștur, str. Pri-
măverii, disponibilă, preţ nego-
ciabil. Pentru informaţii supli-
mentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (6.7)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, pe termen lung, mobilat, 
zonă bună, liniștită, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun, cart. Mănăștur, P-ţa Flora. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii 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. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., su-
prafaţa 58 mp, et. 6/10, str. Au-
rel Vlaicu nr. 5, mobilat, utilat, fi -
nisat modern, parcare, preţ 400 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez muncitori pentru 
reparații la turla unei biserici în 
STANA. De preferință alpiniști 
industriali. Relații la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SC Agomec Avrig,

cu sediul în Avrig, str. Gh. 
Lazar, nr. 103,

angajează 
începand cu data 

de 29.08.2021, zilieri 
pentru recoltat cartofi . 

Se asigură cazare și masă. 
Program de lucru 10 ore. Pla-
ta se negociază la fața locului. 

Relații la telefon 
0745-191860.

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

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

SC Mtstroy SRL Angajeaza 
2 sapatori manuali, vorbi-
tori de limba engleza, lu-
crari reabilitare apa canal, 
orasul Turda, jud. Cluj. Va 

rugam trimiteti CV 
pe email: 

contact@mtstroy.eu

Telefon: 0747979870

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim seri-

ozitate. Pentru detalii sunaţi la 
la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

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

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aș-
tept oferte la nr. de tel. 
0749-074302.

SERVICII

¤ 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.

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
ÎN ACOPERIȘURI 

BILKA, 
MONTAJ TIGLĂ METALICĂ. 

DULGHERI REPARĂM 
ORICE TIP DE ACOPERIȘ 

REDUCERE 15% 
TEL: 0730418600

(14/25)

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

SC Nistor Delivery 
angajează 

Agent servicii client.

 Detalii la tel 
0756385322

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare 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 autoturism TOYOTA 
YARIS HIBRID, an fabricaţie 
2012, 171000 km/bord, în 
stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând DACIA 1304, 4 x caro-
sat, an de fabricaţie 2005, 
91.000 km, ITP până în 2022, 
preţ 4.500 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 
0788-287268. (6.7)

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare 
gri, stare bună de funcţionare, 
preţ 2800 euro. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-563594. (6.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese 
sau schimb cu unul nou, preţ 
50 RON. Pentru alte relaţii su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoare 
maro, 1000 RON/buc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(7.7)

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

ELIECTRO

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

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

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

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de birou și pi-
zzerie, rafturi de culoare albă și 
venghe, tejghea, birouri, vitrină 
și mobilier de interior. Informații 
despre dimensiuni și preț la nr. 
de telefon 0762-258062.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, în stare bună. Preţ 
negociabil. Infomaţii la telefon 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând 2 dulapuri din lemn 
masiv cu 2 uși și furnir nuc, 3 
sobe teracotă, culoare maro, 
pătuţ pentru copii din lemn cu 
2 sertare. Tel 0264 – 424 005, 
0745 300 323.

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

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

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, culoare maro, bine 
întreţinută. Preţ negociabil. In-
fomaţii la telefon 
0744-613954.

MEDICALE

¤ Vând absorbante, scutece tip 
chilot pentru incontinenţă, 
adulţi, toate mărimile, la preţ 
bun. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând prune bio, nestropite, 
roșii, bistrițe, grase galbene, pen-
tru gem, compot, magiun și pen-
tru țuică, dar se pot și confi a, 
foarte coapte, gust deosebit, cali-
tate. Se pot culege și de client, 
prețul diferă de cantitatea dorită 
și de urgența comenzii. Tel. 0762-
258062.

¤ Vând cosutum judo, culoare 
albă (15-17 ani), stare excepţio-
nală. Pentru înformaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (6.7)

¤ Vând Texas Hold’em Poker 
cărţi și jetoane. Informaţii supli-
mentare la telefon 
0744-282885. (6.7)

¤ Vând articole de îmbrăcămin-
te și încălțăminte pentru adulți 
și copii de 6-12 ani, articole de 
marochinărie, curele, portmo-
nee, borsete din piele naturală. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0762-258062. 

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
întrer 4-9 ani. Pentru informaţii 
la telefon 0799-725180.

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

¤ Vând aloe vera, diferite stadii 
de creștere. Tel 0264 424 005, 
0745 300 323.

¤ Vând pomi și arbuști fructiferi, 
prune bitrițene, roșii și grași, 
meri, gutui, coacăze, cătină, go-
ji, afi ne, staloni căpșuni, 
blackberry. Sunați la telefon 
0762-258062.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
Săliștea Veche, com. Chinteni, 
preţ 0,50 bani/buc. Pentru infor-
maţii și detalii suplimentare su-
naţi la telefon 0745-265436.

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

¤ Bio! Vând caș, telemea și urdă 
de calitate excepţională. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la 0755-374272.

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

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

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

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la a treia lici-
taţie publică în data de 
07.10.2021, ora 12.00, bunuri 
mobile constând din: Autoutili-
tară N3 DAF FT95.430 XF95 ne-
funcţională, an fabricaţie 1998, 
sursa de energie motorină, nr. 
identifi care 
XLRTE47XS0E473152, culoare 
roșu, nr. înmatriculare CJ-08-
EHV, la preţul 14.250 lei plus 
TVA; Semiremorcă Renders 
12.27, an fabricaţie 1998, nr. 
identifi care 
YA5B302U839B55001, culoare 
roșu, nr. înmatriculare CJ-80-
HWX, la preţul 7.513 lei plus 
TVA. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 112, telefon 0264.705603 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai interesante ştiri din Cluj

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

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

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 De 17 ani oferim 

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie 
Neurologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalm
ologieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatol
ogieOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere 
Psihologică Reumatologie GastroenterologieGeriatr
ie-GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunță publicul 
interesat ca: Elaborare PUZ introducere teren în intravilan 
pentru construire locuinţe unifamiliale, împrejmuire, 
amenajări exterioare, extindere reţele edilitare, racorduri, 
branşamente, din comună Gilău, localitatea Gilău, f.n., C.F. 
50597 şi C.F. 54941, jud. Cluj, titular CRIŞAN KINGA-
TIMEA nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a 
fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 24 – 26 septembrie 2021

Hagi Jr. a revenit 
pe teren
Ianis Hagi a avut un impact 
imediat în jocul echipei 
Glasgow Rangers la revenirea 
sa după ce a fost infectat cu 
Covid-19, miercuri, în sferturi-
le de finală ale Cupei Ligii sco-
ţiene de fotbal.
Hagi a intrat la pauză, când 
scorul era 0-0 cu Livingston 
FC, și i-a pasat decisiv lui 
Kemar Roofe, care a deschis 
scorul (48). Rangers a majo-
rat diferenţa prin columbianul 
Alfredo Morelos (63), câști-
gând cu scorul de 2-0.
St. Johnstone FC s-a califi cat și 
ea în semifi nale, după 2-0 cu 
Dundee FC.

Gurănescu, 
convocat la echipa 
naţională

Handbalistul de la ”U” Cluj, 
Alexandru Gurănescu, a fost se-
lecţionat la echipa naţională a 
României de seniori în vederea 
participării la un stagiu de pre-
gătire centralizată.
Stagiul va avea loc în perioada 
3-6 octombrie la București. 
Selecţionerul României Xavier 
Pascual a convocat pentru a-
ceastă acţiune un lot format 
din 32 de sportivi.

Osaka s-a retras 
de la Indian Wells

Jucătoarea japoneză de tenis 
Naomi Osaka, câștigătoarea a 
patru trofee de Mare Șlem, dar 
care s-a confruntat cu probleme 
de anxietate pe parcursul aces-
tui an, nu va participa la turneul 
WTA 1.000 de la Indian Wells 
(California), programat luna vii-
toare, au anunţat organizatorii 
americani, citaţi de AFP.
Anunţul nu este chiar o surpriză, 
în condiţiile în care vedeta niponă 
în vârstă de 22 ani și-a anunţat 
intenţia de „a face o pauză pentru 
un timp”, în urmă cu trei săptă-
mâni, imediat după eliminarea sa 
în turul al treilea de la US Open, 
unde era deţinătoarea titlului. A 
fost învinsă, spre surpriza genera-
lă, de tânăra canadiancă Leylah 
Fernandez, care a ajuns până în 
fi nală (unde s-a înclinat în faţa 
britanicei Emma Răducanu).
„Sincer, nu știu când voi juca ur-
mătorul meu meci de tenis. 
Simt, în ultima vreme, că atunci 
când câștig nu sunt fericită, Simt 
mai mult o ușurare. Iar atunci 
când pierd, mă simt foarte tris-
tă. Nu cred că este normal”, de-
clarat Osaka după eliminarea de 
la Fluhsing Meadows, înainte 
de a izbucni în lacrimi la confe-
rinţa de presă.

Pe scurt

Giedrius Arlauskis a pri-

mit deja o ofertă 

după ce portarul în vârstă 

de 33 de ani a anunţat 

că nu vrea să revină la 

CFR Cluj, după ce Marian 

Copilu, prietenul său, 

a fost demis din funcţia 

de preşedinte al clubului.

Giedrius Arlauskis se află 

în această perioadă în Litu-

ania, ţara natală, unde se 

recuperează după o acciden-

tare suferită la gleznă. În 

paralel, impresarii săi lu-

crează pentru a-i găsi o no-

uă echipă.

„Cu siguranţă nu mă voi 

duce oriunde doar pentru a-mi 

umple portofelul. Astfel de 

planuri cu siguranţă nu sunt 

pentru mine. Mai bine stau 

acasă şi mă apuc de altceva. 

Am avut ofertă din Cipru, dar 

am refuzat-o. Dacă este o ofer-

tă bună, dintr-un campionat 

atractiv, precum Arabia Sau-

dită sau Turcia, atunci nu o 

voi exclude”, a declarat Arla-

uskis pentru 15min.lt.

În prezent, impresarii lui 

Giedrius Arlauskis negociază 

cu CFR Cluj rezilierea contrac-

tului şi nu mai este cale de 

întoarcere. Mai ales că porta-

rul lituanian nu face parte din 

lotul din Liga 1 şi astfel nu 

mai poate juca la CFR Cluj 

până în iarnă.

„Agenţii mei lucrează, că-

ută o nouă echipă. Desigur, 

în acest moment situaţia es-

te de aşa natură încât feres-

trele de transferuri s-au în-

chis, poate va fi  nevoie să aş-

tept. În cel mai rău caz, mă 

voi transfera în ianuarie”, a 

mai spus Arlauskis

Arlauskis, decis 
să plece de la CFR Cluj

Federaţia Internaţională 

de Tenis a decis ca echipa 

naţională feminină 

a României să revină 

în Grupa Mondială a Billie 

Jean King Cup (noul nume 

sub care se desfăşoară 

Fed Cup) şi să joace anul 

viitor în califi cările pentru 

turneul fi nal, după câteva 

schimbări făcute în progra-

mul următoarei perioade, 

informează Federaţia 

Română de Tenis.

Astfel, Ungaria, care tre-

buia să găzduiască turneul 

fi nal al Billie Jean King Cup 

la Budapesta, în luna noiem-

brie 2021, turneu care a fost 

amânat de două ori, a refu-

zat să facă acest lucru, iar 

Cehia a preluat organizarea 

acestei competiţii la Praga.

În aceste condiţii, Unga-

ria, care era califi cată la tur-

neul fi nal ca ţară gazdă, a pă-

răsit competiţia, locul ei fi -

ind luat de Canada. Canada 

trebuia să joace în anul 2022 

în califi cările competiţiei Billie 

Jean King Cup, iar acel loc a 

devenit vacant.

Pentru că era o situaţie fă-

ră precedent, în urma reco-

mandării Comitetului Billie 

Jean King Cup, Consiliul ITF 

a stabilit că România va în-

locui Canada, România fi ind 

cea mai bine clasată naţiona-

lă din cele care au pierdut în 

play-off-ul 2021.

În aprilie, în play-off-ul 

Grupei Mondiale, la Cluj-Na-

poca, România, având-o în 

premieră căpitan pe Moni-

ca Niculescu, era învinsă 

de Italia cu scorul de 3-1, 

însă fără a le avea în lot pe 

Simona Halep, Sorana Cîr-

stea, Irina Begu. În februa-

rie, România pierduse cu 

Rusia (2-3), tot la Cluj-Na-

poca, în calificările pentru 

turneul final 2021.

Turneul final al ediţiei 

2021 a Billie Jean King Cup 

va avea loc la Praga, în pe-

rioada 1-6 noiembrie.

România revine în Grupa Mondială 
a Billie Jean King Cup

Baschetbaliştii de la 

U-Banca Transilvania au 

parte de un start de sezon 

perfect. După ce au obţi-

nut biletele spre grupele 

Basketball Champions 

League, băieţii lui Mihai 

Silvăşan au pus mâna pe 

primul trofeu al stagiunii 

după o victorie, 89-82, în 

faţa celor de la Voluntari.

Elijah Stewart şi-a făcut repe-

de încălzirea şi a inaugurat tabe-

la, apoi a reprezentat principa-

lul pericol pentru defensiva ilfo-

venilor. La fel ca în preliminari-

ile desfăşurate în Grecia, ameri-

canul a arătat poftă de joc, de-

monstrând totodată că va fi  unul 

dintre cei mai importanţi bas-

chetbalişti din campionat. În pri-

ma repriză, Stue a izbutit nu mai 

puţin de 17 puncte. Motivat să 

obţină un nou trofeu alături de 

U-Banca Transilvania, Andrija 

Stipanovic nu a irosit nicio pasă 

venită de la Toni Katic şi a în-

scris nestingherit în spaţiul de 

trei secunde. Răspunsul adver-

sarilor a venit de la Vlad Moldo-

veanu, însă am reuşit să condu-

cem la pauză cu 47-43.

Malcolm Lee a deschis par-

tea secundă, dar replica a ve-

nit imediat de la Stipanovic. 

Adversarele au oferit un par-

curs echilibrat până în fi nalul 

sfertului trei, când U-Banca 

Transilvania s-a desprins la 9 

lungimi, graţie unui coş al lui 

Karel Guzman. Todrick Got-

cher şi-a scos colegii din fali-

ment, aşa că diferenţa s-a fă-

cut în actul decisiv. Deşi An-

drija Stipanovic a acumulat 

cinci greşeli personale şi a fost 

eliminat din joc cu trei minu-

te şi jumătate până la fi nal, 

alb-negrii au gestionat perfect 

situaţia. Stefan Bircevic a pre-

luat întreaga responsabilitate 

în “căciulă” şi a intervenit pro-

videnţial în defensivă. În atac, 

Richard şi compania au pus 

umărul la un parţial de 11-0 

prin care au câştigat meciul şi 

au cucerit trofeul. MVP a fost 

desemnat Andrija Stipanovic.

Elijah Stewart a marcat 22 

de puncte pentru U-BT, Patrick 

Richard a înscris 17 puncte, la 

fel ca Andrija Stipanovic, ca-

re a mai adăugat 7 recuperări 

şi 4 pase decisive. Toni Katic 

a fost aproape de double-dou-

ble, cu 12 puncte, 9 pase de-

cisive şi 5 recuperări.

De partea cealaltă Vlad Mol-

doveanu şi Sarunas Vasiliauskas 

au marcat 17 puncte, în timp ce 

Malcolm Lee a marcat 16 puncte.

U-BT Cluj, supercampioana României! 
Primul trofeu în noul sezon.
U-BT Cluj şi-a trecut în palmares primul trofeu în stagiunea 2021/2022 
şi priveşte cu multă încredere către următoarele obiective

U-BT Cluj a câştigat Supercupa României după un meci disputat împotriva celor de la CSO Voluntari la Tg. Jiu

MIHAI SILVĂȘAN | 
antrenorul lui U-BT

 „Sunt bucuros că am 
reușit să câștigăm. În 
primul rând, mă bucur 
pentru băieți foarte 
mult. Venim după 
un turneu complicat 
din punct de vedere 
emoțional. Îmi era 
frică de acest meci. Am 
jucat cu o echipă 
puternică, ambițioasă. 
Mă gândeam la 
motivația băieților 
mei. Nu e ușor să 
întorci de la Atena 
califi cat și să dai în 
continuare totul pe 
teren. Din fericire, am 
reușit să facem acest 
lucru. Îi felicit pe băieți. 
Am întâmpinat și 
anumite probleme cu 
accidentările. Dustin 
Hogue nu a evoluat 
deloc, are o mică 
problemă la genunchi. 
El nu s-a antrenat de 
când ne-am întors de 
la Atena. Băieții au 
suplinit foarte bine 
absența lui. “
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