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monitorul weekendde

Restaurantele și cluburile, 
deschise până la 2 noaptea

Maraton de cinema 
românesc la TIFF 2021

Tramvaiul, prioritizat 
în traficul din Cluj-Napoca

De la 1 iulie se vor aplica noi măsuri de relaxare. 
Terasele, restaurantele şi cluburile vor fi deschise 
până la ora 02:00.  Pagina 4

Un număr de 45 de titluri, dintre care 32 
de lungmetraje si 13 scurtmetraje, constituie 
selecția de filme românești din program. Pagina 6

Emil Boc a fost întrebat ce soluţii imediate există 
pentru rezolvarea traficului clujean, iar răspunsul 
a fost „prioritizarea tramvaiului”.  Pagina 3

Cetățuia, o emblemă a Clujului

Sistemul medical revine la normal după infernul COVID-19
Spitalele din județul Cluj se vor reorganiza în format mixt, astfel încât să poată trata pacienții 
bolnavi de COVID-19, dar și pe cei care suferă de alte probleme de sănătate. Pagina 5

Cetățuia la origini 

este o fortificație 

construită în perioada 

Habsburgică amplasată 

în vârful dealului 

cu același nume și oferă 

o priveliște minunată 

asupra Clujului fiind 

aproape de Parcul Central.

 Pagina 7

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

Controale ITM pe șantierele din județul Cluj! 
Munca „la negru”, amendată cu aproape 600.000 lei.

Inspectorii ITM Cluj au 
mers în control pe şantiere, 
pentru a identifica angajaţii 
care lucrează „la negru” 
(muncă nedeclarată).

Controalele au avut loc în pe-
rioada 9 iunie – 16 iunie 2021. 
Acestea au fost organizate în ca-
drul unei campanii, care s-a des-
făşurat la nivel naţional.

În urma controalelor, inspec-
torii ITM Cluj au aplicat amenzi 
în valoare de aproape 600.000 lei 
doar pentru munca „la negru”.

La un număr de 29 de angaja-
tori au fost depistate 28 de per-
soane care prestau activitate fără 
forme legale de angajare, adică „la 
negru”, iar o persoană a fost gă-

sită în activitate în afara progra-
mului de lucru stabilit în cadrul 
contractului individual de muncă 
cu timp parţial, prin urmare s-au 
aplicat amenzi în valoare totală 
de 570.000 lei pentru munca ne-
declarată, potrivit ITM Cluj.

Pe lângă acestea, inspectorii au 
acordat încă 11 amenzi în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în munca, în 
valoare de 47.000 lei, pentru:
 lipsa măsurilor de protecţie co-
lectivă pentru prevenirea căderi-
lor de la înălţime sau prin goluri 
tehnologice( lipsă balustrade de 
protecţie sau balustrade incomple-
te, lipsa plaselor de protecţie)
 neutilizarea de echipamente 
individuale de protecţie;

 lipsa autorizaţiei echipamen-
telor de muncă.

„Mai menţionăm faptul că au 
fost sistate 2 locuri de muncă la 
2 societăţi, pentru pericol grav 
şi iminent de cădere de la înăl-
ţime, au fost sistate 11 locuri de 

munca din cauza neutilizării 
echipamentelor individuale de 
protecţie şi au fost oprite din 
funcţiune 5 echipamente de 
muncă la 5 angajatori, pentru 
pericol grav şi iminent de elec-
trocutare”, transmite ITM.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

5 1.144 123 9 8 0

Situația epidemiologică în județul Cluj – 24 iunie 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

190/260C
Înnorat

180/270C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

21°/27° Înnorat

19°/26° Înnorat

19°/24° Variabil

19°/26° Înnorat

19°/28° Variabil

18°/26° Variabil

16°/25° Variabil

18°/26°Variabil
18°/24° Variabil

16°/20° Înnorat

18°/24° Înnorat

16°/20° Înnorat

15°/24° Variabil

15°/21° Ploaie

15°/24° Variabil

13°/20° Ploaie

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

25 iunie

1950: Începutul războiului co-
reean, încheiat prin semnarea 
la Panmunjon, la 27 iulie 
1953. a armistițiului dintre 
Republica Populară 
Democrată Coreeană și 
Republica Coreea.

1955: A fost înfi ințată, la 
București, Bibioteca Centrală 
de Stat, azi Biblioteca 
Națională.

26 iunie

1941: Al Doilea Război Mondial: 
NKVD ucide 100 de prizonieri 
politici într-o strâmtoare în apro-
piere de Minsk, Belarus.

1995: Președintele egiptean, 
Hosni Mubarak, a supraviețuit 

unui grav atentat, la Addis 
Abeba, în Etiopia.

2009: Venețiana Giorgia 
Boscolo devine prima 
femeie gondolier, meserie 
exclusiv masculină 
de peste 900 ani.

27 iunie

1968: La Praga are loc „ma-
nifestul celor 2.000 de cuvin-
te”, redactat de un grup de 
intelectuali, care cer institui-
rea unui regim liberal.

1989: În mod simbolic, 
miniștrii de externe al 
Austriei, Alois Mock și 
Ungariei, Gyula Horn taie la 
Sopron, între țările lor gardul 
de frontieră.

200/310C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

22°/32° Înnorat

21°/31° Înnorat

19°/30° Înnorat

20°/30° Înnorat
20°/29° Înnorat

18°/26° Înnorat

20°/29° Înnorat

17°/25° Înnorat
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Vasile Dîncu a făcut 

o analiză pertinentă 

a tot ceea ce înseamnă 

sistemul de pensii 

din România şi a tras 

un semnal de alarmă după 

ce 25% din pensionari tră-

iesc la limita sărăciei.

Sociologul a vorbit des-

pre legea pensiilor şi efecte-

le devastatoare pe care le pot 

avea declaraţiile făcute de 

actualii miniştri.

„Închipuiţi-vă ce palpitaţii 

au pensionarii, oameni care 

trag de pensie de la o lună la 

alta, când aud miniştri la te-

levizor vorbind despre recal-

culare, mai ales că orice gu-

vernant spune fraza de înce-

put: nu mai sunt sau nu vor 

mai fi  bani de pensii! Fraze-

le bombastice de genul celei 

spuse de ministrul Ghinea cu 

<<formule predictibile de 

indexare a pensiilor, astfel în-

cât pensionarii să ştie foarte 

clar când şi cum le creşte pen-

sia>> nu pot decât să îi spe-

rie şi mai tare. Pentru că nu 

predictibilitatea este urgenţa, 

ci creşterea nivelului de trai, 

adaptarea pensiei romanului 

de rand la un standard mini-

mal de calitate a vieţii. Aproa-

pe 25% dintre pensionari din 

Romania sunt afectaţi de să-

răcie şi aproape un milion tră-

iesc cu pensia minimă, adică 

800 de lei, în timp ce pensia 

medie lunară la asigurări so-

ciale este de 1450 de lei. Ra-

portăm aceste sume la coşul 

minim de trai decent pentru 

o familie de patru membri, 

dintre care doi copii, care a 

ajuns la 7200 de lei, şi ne dăm 

seama cam care este nivelul 

de trai al pensionarilor din 

Romania”, a spus Vasile Dîn-

cu într-un material publicat 

în această săptămână

Munca „la negru”, 
o povară grea

Unul dintre cei mai impor-

tanţi membri din PSD a vor-

bit şi despre viitoare soluţii 

pe care le-ar putea aplica ac-

tualii guvernanţi pentru un 

trai mai mult al pensionarilor.

„Reducerea fenomenului de 

muncă la negru ar oferi cel mai 

important debuşeu pentru sal-

varea pe termen scurt şi mediu 

al sistemului de pensii publice. 

Aici guvernul, desi clamează 

principii liberaliste, nu are nici 

un plan. Nici PNRR nu are vreo 

componentă pentru reforma 

sistemului de ocupare şi facili-

tarea integrării muncii la negru 

în sistemul fi scalizat. În anul 

2017 munca la negru reprezen-

ta între 15-20% din PIB în Ro-

mania, după cum spunea Ra-

portul de ţară al Uniunii Euro-

pene. Adică aproape un milion 

şi jumătate de romani, lucrau 

atunci fară forme legale ceea 

ce reprezintă 27 miliarde de eu-

ro. Dacă mai punem la soco-

teală şi zilierii din agricultură 

credem că avem o cifra de vreo 

3 milioane de persoane care, 

încadrate în munca, ar produ-

ce o schimbare radicală şi ar 

face şi sistemul de pensii pu-

blice sustenabil”, a mai adău-

gat Vasile Dîncu.

Reforma pensiilor, 
doar un proiect pentru 
cheltuirea unor bani

Sociologul mai spune că 

„Guvernul a programat su-

ma de 682 milioane de euro 

pentru reforma pensiilor şi 

fi nanţelor, dar în spate nu se 

afl a nicio strategie, doar un 

purcoi de bani care trebuie 

cheltuiţi. Dacă exista un plan 

acesta trebuie să cuprindă 

câteva lucruri esenţiale. În 

primul rând, reforma pensi-

ilor va trebui să meargă mâ-

nă în mână cu reforma sala-

rizării bugetarilor. Trebuie 

gândit un sistem de stimu-

lente fi scale pentru rămâne-

rea în activitate”

Din punctul de vedere al 

lui Vasile Dîncu, contribuţia 

la sistemul de pensii nu ar 

trebui mărită. În acest mo-

ment, românii dau 25% din 

salariu către pensii. În urmă-

toarea perioadă, principalul 

obiectiv ar fi  creşterea nive-

lului salariilor şi pe cel al ve-

niturilor, dar şi creşterea nu-

mărului contributorilor.

VASILE DÎNCU TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ

„25% dintre pensionari, 
afectați de sărăcie”
Senatorul PSD Vasile Dîncu a prezentat o realitate a sistemului românesc 
de pensii și propune modificări importante pentru următoarea perioadă
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii nu mai suportă 

trafi cul din oraş. Emil Boc 

a fost întrebat 

ce soluţii imediate 

există pentru rezolvarea 

acestei probleme, 

iar răspunsul a fost „prio-

ritizarea tramvaiului”.

Edilul a vorbit la o emi-

siune radio despre proble-

ma traficului din Cluj-Na-

poca, ce este de multe ori 

blocat, într-o singură zi. În-

trebat ce soluţii imediate 

există, făcând abstracţie de 

cele pe termen lung, cum 

ar fi metroul şi centura me-

tropolitană, edilul a eviden-

ţiat faptul că alte soluţii în 

afară de transportul în co-

mun nu există.

Tramvaiul, prioritizat 
în Cluj-Napoca

Primarul a spus că în cu-

rând, în oraşul Cluj-Napoca, 

tramvaiul va fi  prioritizat şi 

susţine că nu este normal ca 

într-o maşină să circule o per-

soană, iar în spatele acelei 

maşini, transportul în comun 

cu „100 de oameni” sau tram-

vaiul cu „150”:

„Există transportul în co-

mun, de mâine puteţi cir-

cula gratuit, e vineri. Este 

prima alternativă. Toate ana-

lizele arată că 70% dintre 

maşinile care cirulă, circu-

lă cu o persoană. Asta spu-

ne mult despre confortul 

nostru. Trebuie să ne schim-

băm şi noi gândirea şi ati-

tudinea în oraşele mari şi 

să punem şi noi alternati-

va la maşini. Aşa au făcut 

toate oraşele moderne din 

lume care pun accent pe ca-

litatea vieţii, diminuarea 

poluării, creşterea speran-

ţei de viaţă.

Noi nu putem opri oame-

nii să îşi cumpere maşini. 

Nu avem cadru legal, oame-

nii îşi pot cumpăra câte ma-

şini vor. Statul român le per-

mite să îşi cumpere. Un au-

tobuz cu 100 sau un tram-

vai cu 150 de oameni are 

prioritate faţă de o maşină 

care are o persoană. Asta 

vom face acum şi cu tram-

vaiul, pe zona de la Splaiul 

Independenţei până pe Ba-

riţiu, vom prioritiza linia de 

tramvai, la finalizarea lucră-

rilor la străzile din jurul Par-

cului Central. Şi acolo vom 

avea din august tronson de-

dicat pentru circulaţia cu 

tramvaiul. Nu e normal ca 

150 de oameni să stea în 

spate la o maşină goală”, a 

explicat Emil Boc.

Drumul de la Fabrica 
de Bere se lărgeşte

Primarul a anunţat că 

drumul de la Fabrica de Be-

re din Cluj-Napoca se va 

lărgi, proiectul fiind apro-

bagt într-o şedinţă a Con-

siliului Local:

„Am aprobat în Consiliul 

Local să facem lărgirea dru-

mului la Fabrica de Bere. 

Am convocat şedinţă extra-

ordinară pentru a putea apro-

ba acest proiect. Pentru ce 

înseamnă centură metropo-

litană şi metrou, evident, 

Guvernul ne-a cuprins în so-

luţii de finanţare aşa cum 

sunt prevăzute în Uniunea 

Europeană, PNRR şi fondu-

rile structurale pe programe 

de transporturi şi în conse-

cinţă aşa merg lucrurile în 

privinţa proiectelor mari de 

infrastructură. Pasajul de la 

Tăietura Turcului iarăşi es-

te cuprins în finanţare”, a 

spus Boc.

Edilul îi asigură pe clu-

jeni că se va ţine de pro-

misiune, în ceea ce priveş-

te proiectele mari de in-

frastructură: „Aşa cum, la 

vremea mea, 54 km din 

Autostrada Transilvania, 

centura Vâlcele-Apahida, 

prelungirea bulevardului 

Muncii, aşa am pregătit de 

5 ani de zile aceste pro-

iecte mari.”

Tramvaiul va fi prioritizat 
în traficul din Cluj-Napoca!
Emil Boc consideră că mijloacele de transport în comun sunt soluția perfectă pentru trafic

Primarul a spus că în curând, în oraşul Cluj-Napoca, tramvaiul va fi  prioritizat

Pentru a evita orele aglomerate, Emil Boc îi 
îndeamnă pe clujeni se pornște la drum mai 
devreme. El a dat un exemplu din facultate, 
când un coleg de-al său întârzia constant la 
cursuri: „Aveam un coleg la facultate, la 

drept, care stătea vis-a-vis de Facultatea de 
Drept. Întotdeauna el ajungea la 08:01 la 
seminar. Domnul profesor celebru pe care îl 
aveam îi spunea simplu: trebuia să pleci cu 
un minut mai devreme de acasă.”

Emil Boc, sfat pentru clujenii care vor să evite traficul

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii care locuiesc 

în apartamente la demisol 

au fost lăsaţi cu ochii 

în soare. Ei nu îşi pot face 

buletin, iar sfatul 

lui Emil Boc e să încerce 

să-şi recupereze banii 

de la investitor.

Emil Boc a fost întrebat la 

o emisiune radio despre situ-

aţia în care se afl ă oamenii 

care locuiesc în apartamente 

la demisol, fără autorizaţie.

Clujenii aflaţi în situaţia 

respectivă nu îşi pot face 

buletinul. Emil Boc îi îndru-

mă să încerce să-şi recupe-

reze banii de la investitor, 

pentru că primăria nu va le-

galiza acele locuinţe.

„În primul rând, apartamen-

tele vor fi  demolate, dacă sunt 

contrare autorizaţiei. Ei trebu-

ie să îşi recupereze banii de la 

investitorul de la care au cum-

părat. Nu există cale pentru 

abuz în Cluj-Napoca. Nu lega-

lizăm, nu putem, legea spune 

clar: lucrările efectuate fără au-

torizaţie se demolează prin 

procedură legală. Legat de blo-

cul din Mărăşti cu probleme, 

unde a fost situaţia aşa, avem 

motivarea sentinţei şi dacă va 

face voluntar desfi inţarea, vom 

lua act, dacă nu, vom interve-

ni noi să facem demolări”, a 

spus Emil Boc.

Legea trebuie respectată!
Primarul spune că em-

patizează cu oamenii care 

locuiesc în acele aparta-

mente, dar toţi trebuie să 

respectăm legea.

„Nu se poate trăi într-o 

societate normală dacă nu 

respectăm toţi legea. Dacă 

nu reuşim să o respectăm, 

nu mai e societate, e junglă, 

e anarhie. Deci, Doamne fe-

reşte, eu nu am nimic cu oa-

menii care locuiesc acolo, 

am o relaţie de empatie fa-

ţă de ei, îi înţeleg, dar şi ei 

trebuie să înţeleagă că le-

gea nu o putem negocia, da-

că vrem să trăim cu toţii bi-

ne”, a mai spus Boc.

Proprietarii care au apartamente 
la demisol, lăsați „cu ochii în soare”

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Taximetriştii vor putea 

circula pe benzile special 

dedicate autobuzelor cel 

mai probabil din luna 

iulie, când se va fi naliza 

studiul de trafi c, însă vor 

exista anumite reguli în 

unele zone ale oraşului.

În luna iulie se va fi naliza 

studiul de trafi c care stabileş-

te dacă taxiurile vor putea cir-

cula pe benzile special dedi-

cate autobuzelor, a anunţat 

Emil Boc, care a evidenţiat că 

s-ar putea să existe anumite 

reguli pe care taxiurile trebu-

ie să le respecte.

Reguli noi pentru 
taximetriştii care vor 
să circule pe benzile 
de autobuz

Având în vedere că taxiu-

rile sunt considerate tot mij-

loace de transport în comun, 

Emil Boc a spus că acestea 

vor putea circula pe benzile 

special dedicate autobuzelor, 

însă în unele zone aglomera-

te ale oraşului vor putea cir-

cula doar în anumite interva-

le orare sau doar dacă au cli-

ent pe bancheta din spate.

„Acum se circulă pe ban-

da de autobuz din Gheorgheni. 

În luna iulie se fi nalizează stu-

diul de trafi c, care stabileşte 

şi alte zone, în anumite inter-

vale orare, sau permanent, 

prezenţa taxiurilor pe benzi-

le de autobuz. Vor fi  aproba-

te prin Consiliul Local acele 

prevederi, şi atunci se va pu-

tea circula legal. Aşteptăm 

analiza specialiştilor ca să ve-

dem exact cum vom da drep-

tul la circulaţie, în aşa fel în-

cât să nu încurcăm trafi cul. 

În Gheorgheni s-ar putea să 

se circule permanent pe ben-

zile speciale, pentru că nu es-

te atât de aglolmerat, însă în 

alte zone s-ar putea circula 

într-un anumit interval orar, 

acolo unde este foarte aglo-

merat”, a declarat Emil Boc 

la un post de radio local.

Taximetriștii ar putea circula 
pe benzile de autobuz 
doar în anumite intervale orare

Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc a anunţat că 

Oserul va fi  deschis imediat 

după anunţarea noilor 

măsuri de relaxare de la 1 

iulie. Cu alte cuvinte, pri-

marul preconiează că pe 

data de 3 iulie, Oserul va fi  

deschis pentru clujeni.

„Oserul este o bătălie câş-

tigată. Cred că astăzi se va ad-

opta hotărârea de guvern cu 

noile condiţii care intră în vi-

goare de la 1 iulie. La artico-

lul 15 din acel proiect se afl ă 

şi redeschiderea târgurilor. Da-

că toate lucruile merg bine, 

prima sâmbătă după 1 iulie 

vom avea Oserul deschis. Am 

municit din greu cu colegii mei 

pentru a redeschide acest târg”, 

a declarat Emil Boc la un post 

de radio local.

Întrebat de ce Direcţia de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj nu a 

luat măsuri să redeschidă mai 

devreme târgul, primarul a spus 

că târgul nu s-a deschis din ca-

uza legii care nu le permitea 

acest lucru, însă hotărârea ur-

mează să fi e modifi cată, iar Ose-

rul se va organiza în primul we-

ekend din luna iulie.

„Nu DSP-ul este vinovat! Oa-

menii de la DSP Cluj sunt nişte 

profesionişti care resepctă legea 

şi au făcut o treabă impecabilă 

în această perioadă de pande-

mie. Tot sistemul medical de aici 

fac o treabă bună pentru a ţine 

Clujul pe picioare din punct de 

vedere medical. Asta e legea, pâ-

nă nu este modifi cată, DSP-ul 

nu poate face absolut nimic.

Am găsit unde trebuia mo-

difi cată legea pentru a se putea 

ţine Oserul. Am discutat 3 săp-

tămâni cu premierul, ministrul 

de interne şi am reuşit să con-

vingem autorităţile naţionale să 

redeschidem aceste târguri”, a 

mai adăugat Emil Boc.

Când târgul Oser se va re-

deschide, doar oamenii care sunt 

vaccinaţi, au test COVID-19 ne-

gativ în ultimele 48 de ore sau 

cei care aduc o dovadă de an-

ticorpi vor avea acces.

Clujenii jubilează! Oserul se deschide 
începând cu data de 3 iulie.
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De la 1 iulie se vor aplica 

noi măsuri de relaxare 

în România. Una dintre 

cele mai improtante 

măsuri este că terasele, 

restaurantele şi cluburile 

vor fi  deschise până la ora 

02:00. Totodată, cluburile 

şi barurile vor putea func-

ţiona cu 70% din spaţiul 

interior. De asemenea, 

nunţile sau botezuri se vor 

putea organiza cu maxim 

de 300 de persoane, singu-

ra condiţie fi ind ca toţi 

participanţii să fi e vacci-

naţi anti-COVID şi să păs-

treze o distanţă de doi 

metri între ei.

De la 1 iulie se vor putea 

organiza târgurile, bâlciurile 

şi talciocurile. 

Sălile de sport şi fi tness vor 

fi  deschise cu 100% din spa-

ţiul disponibil, iar oamenii nu 

vor mai fi  nevoiţi să poarte 

mască în timp ce vor face sport.

Evenimentele culturale 

se vor putea desfăşura cu 

un număr de 2.500 de per-

soane, în exterior, însă ac-

cesul va fi permis doar per-

soanelor vaccinate anti-CO-

VID sau a celor care se vor 

testa anti-COVID.

Guvernul a aprobat joi ho-

tărârea Consiliului Naţional 

de Situaţii de Urgenţă de re-

laxare a unor măsuri sanita-

re, urmând ca acestea să in-

tre în vigoare de la 1 iulie.

Ce măsuri se vor relaxa

  Începând cu data de 

01.07.2021, activităţile cul-

turale, artistice şi de diver-

tisment pot fi  organizate şi 

desfăşurate în spaţii deschi-

se cu participarea a cel mult 

2.500 de persoane, în condi-

ţiile asigurării unei suprafe-

ţe minime de 2 mp pentru 

fi ecare persoană, cu obliga-

tivitatea purtării măştii de 

protecţie şi doar dacă inci-

denţa cumulată la 14 zile a 

cazurilor din judeţ/localita-

te este mai mică sau egală 

cu 3/1.000 de locuitori.

 Participarea la activităţi 

este permisă doar pentru per-

soanele care sunt vaccinate 

împo t r i va  v i ru su lu i 

SARS-CoV-2 şi pentru care 

au trecut 10 zile de la fi na-

lizarea schemei complete de 

vaccinare, persoanele care 

prezintă rezultatul negativ 

al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 

nu mai vechi de 72 de ore 

sau rezultatul negativ certi-

fi cat al unui test antigen ra-

pid nu mai vechi de 24 de 

ore, precum şi pentru per-

soanele care se afl ă în peri-

oada cuprinsă între a 15-a zi 

şi a 90-a zi ulterioară confi r-

măr i i  in fec tăr i i  cu 

SARS-CoV-2, fapt dovedit 

prin documente medicale.

 Organizatorul poate decide 

organizarea şi desfăşurarea ac-

tivităţii cu un număr mai ma-

re de 2.500 de persoane, dacă 

toţi participanţii fac dovada vac-

cinării împotriva SARS-CoV-2 

pentru care au trecut 10 zile de 

la fi nalizarea schemei comple-

te de vaccinare.

 Organizarea de evenimen-

te private (nunţi, botezuri, 

mese festive, parastase etc.) 

este permisă începând cu da-

ta de 01.07.2021, cu partici-

parea a maxim 150 de per-

soane în spaţii deschise, sau 

cu participarea a maxim 100 

de persoane în spaţii închi-

se, dacă incidenţa cumulată 

la 14 zile a cazurilor din ju-

deţ/localitate este mai mică 

sau egală cu 3/1.000 de lo-

cuitori şi sunt respectate mă-

surile de protecţie sanitară.

 Pentru persoanele vacci-

nate, este permisă participa-

rea la evenimente private 

(nunţi, botezuri), fără a se 

limita la acestea, în saloane, 

cămine culturale, restauran-

te, baruri, cafenele, săli/cor-

turi de evenimente, cu un 

număr de maximum 300 de 

persoane în interior şi cu asi-

gurarea unei suprafeţe de 2 

mp pentru fi ecare persoană 

în judeţele/localităţile unde 

incidenţa cumulată la 14 zi-

le este mai mică sau egală 

cu 3/1.000 de locuitori.

  Începând cu data de 

01.07.2021, se permite orga-

nizarea de conferinţe în spa-

ţii închise, cu participarea unui 

număr de maximum 150 de 

persoane în interior, dacă in-

cidenţa cumulată la 14 zile a 

cazurilor din judeţ/localitate 

este mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori, cu res-

pectarea măsurilor de distan-

ţare şi cu obligativitatea pur-

tării măştii de protecţie

 Desfăşurarea activităţii 

operatorilor economici care 

gestionează locurile de joa-

că în spaţii închise, începând 

cu data de 01.07.2021, va fi  

permisă cu participarea pu-

blicului până la 70% din ca-

pacitatea maximă a spaţiu-

lui şi sub condiţia ca însoţi-

torii copiilor să facă dovada 

vaccinării împotriva virusu-

lui SARS-CoV-2.

 Se permite activitatea ope-

ratorilor economici desfăşu-

rate în spaţii închise, în do-

meniul sălilor de sport/fi t-

ness, aceasta va fi  permisă 

începând cu data de 

01.07.2021 cu participarea 

publicului până la capacita-

tea maximă a spaţiului, da-

că incidenţa cumulată la 14 

zile a cazurilor din judeţ/lo-

calitate este mai mică sau e-

gală cu 3/1.000 de locuitori, 

fără purtarea măştii de pro-

tecţie şi cu asigurarea unei 

suprafeţe de 7 mp/persoană.

  Începând cu data de 

01.07.2021, desfăşurarea ac-

tivităţii la capacitatea maxi-

mă a spaţiilor închise este 

permisă pentru operatorii eco-

nomici care desfăşoară acti-

vităţi de preparare, comerci-

alizare şi consum al produ-

selor alimentare şi/sau bău-

turilor alcoolice şi nealcooli-

ce, de tipul restaurantelor şi 

cafenelelor, în intervalul orar 

5,00-02,00, dacă incidenţa 

cumulată la 14 zile a cazuri-

lor din judeţ/localitate este 

mai mică sau egală cu 3/1.000 

de locuitori.

 Creşte gradul de ocupare 

a spaţiilor de cazare din ca-

drul structurilor de primire 

turistică (...) la capacitatea 

maximă a acestora cu respec-

tarea măsurilor de prevenire 

a răspândirii SARS-CoV-2 şi 

portul măştii de protecţie în 

spaţiile comune.

 Actul prevede creşterea 

gradului de ocupare la 70% 

din capacitatea maximă a 

spaţiilor închise din baruri, 

cluburi, discoteci şi săli de 

jocuri, în intervalul orar 

5,00-02,00, dacă incidenţa 

cumulată la 14 zile a cazu-

rilor din judeţ/localitate es-

te mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori.

 Se reiau activităţiile târguri-

lor, bâlciurilor şi a talciocurilor.

Restaurantele și cluburile vor fi deschise 
până la 2 noaptea, de la 1 iulie 
Guvernul a anunțat noi măsuri de relaxare. Persoanele vaccinate anti-COVID vor avea și mai multe beneficii.

Una dintre cele mai improtante măsuri de relaxare este că terasele, restaurantele şi cluburile vor fi  deschise până la ora 02:00

A apărut

Ghidul LICEELOR
 2021

Se distribuie GRATUIT 
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Spitalele din judeţul Cluj 

se vor reorganiza în for-

mat mixt, astfel încât să 

aibă structuri şi pentru 

bolnavii care sunt infectaţi 

cu COVID-19, dar şi pen-

tru cei care nu suferă de o 

astfel de infecţie şi au 

nevoie de alt tratament.

Direcţia de Sănătate Publi-

că (DSP) Cluj a analizat Pla-

nul de Rezilienţă a reţelei sa-

nitare faţă de Recrudescenţa 

COVID-19 la nivelul judeţului 

şi a propus o nouă structură, 

în aşa fel încât spitalele să ai-

bă loc de mai mulţi pacienţi 

non-COVID.

Spitalele din Cluj se 
pregătesc de revenirea 
la normalitate

Spitalele din Cluj vor avea 

o nouă structură, unde numă-

rul de paturi de Terapie Inten-

sivă (ATI) va scădea, iar nu-

mărul de paturi non-COVID 

va creşte pentru a se putea 

trata pacienţii care suferă şi 

de alte infecţii sau boli.

Singurele spitale care nu vor 

suferi modifi cări de strucutră 

sunt cele două mari spitale din 

Cluj-Napoca: Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase şi Spitalul Cli-

nic de Urgenţă pentru Copii.

Lista spitalelor care vor creş-

te numărul de paturi necesa-

re asigurării asistenţei medica-

le pentru pacinenţii non-CO-

VID, după reorganizare:

¤ Spitalul Clinic de Boli Infec-

ţioase Cluj-Napoca Nivelul I- 

va avea 240 de paturi pentru 

spitalizare continuă şi 20 la ATI.

¤ Spitalul Clinic de Pneumof-

tiziologie Cluj-Napoca Nive-

lul II- va avea doar 46 de pa-

turi la spitalizare continuă.

¤ Spitalul Clinic Municipal 

Cluj-Napoca Nivelul I- va 

avea 17 paturi la ATI şi 85 

pentru spitalizare continuă. 

Spitalul Clinic Judeţean 

Cluj-Napoca Nivelul I- va 

avea 9 patrui la ATI şi 75 

pentru spitalizare continuă.

¤ Spitalul Militar de Urgenţă 

Cluj-Napoca Nivelul I- va avea 

10 paturi la ATI şi 35 la spi-

talizare continuă.

¤ Spitalul Clinic de Recupe-

rare Cluj-Napoca Nivelul III- 

va avea 10 paturi la ATI şi 70 

pentru spitalizare continuă.

¤ IRGH Cluj-Napoca Nivelul 

II- Va avea 4 paturi la ATI şi 

26 pentru spitalizare continuă.

¤ Spitalul Municipal Dej Nive-

lul III- va avea 4 paturi la ATI şi 

30 pentru spitalizare continuă.

¤ Spitalul Municipal Turda Ni-

velul III- va avea 4 paturi la ATI 

şi 25 pentru spitalizare continuă.

¤ Spitalul Municipal Câmpia 

Turzii Nivelul III- va avea 

doar 10 paturi pentru spita-

lizare continuă.

¤ Spitalul Municipal Gher-

la Nivelul III- va avea doar 

10 paturi pentru spitaliza-

re continuă.

¤ Spitalul Orăşănesc Huedin 

Nivelul III- va avea doar 10 pa-

turi pentru spitalizare continuă.

¤ Spitalul Clinic de Urgenţă pen-

tru Copii Cluj-Napoca Nivelul 

I- va avea 82 de paturi la ATI şi 

630 pentru spitalizare continuă

Numărul de paturi 
non-COVID 
va creşte treptat

Creşterea numărului de 

paturi pentru pacineţii con-

firmaţi şi suspecţi COVID-19 

prin transformarea structu-

rilor spitalelor în ordinea 

propusă va fi una progresi-

vă, iniţial 50% capacitatea 

de paturi COVID, ulterior, 

în funcţie de evoluţia situ-

aţiei epidemiologice, la ca-

pacitatea maximă, potrivit 

planului de Rezilienţă a Re-

ţelei Sanitare din Cluj.

Institutul Oncologic „Prof. 

Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napo-

ca (IOCN) şi Institutul Inimii 

au organizat măsura de îm-

bunătăţire a condiţiilor de a-

sigurare a asistenţei medica-

le pentru pacienţii internaţi 

non-COVID şi COVID. Respec-

tiv, au organziat structură CO-

VID-19 prin alocarea de pa-

turi din structura secţiilor, 

IOCN -8 paturi şi Institutul 

Inimii- 10 paturi.

Institutul Clinic de Urolo-

gie şi Transplant Renal (ICUTR) 

Cluj-Napoca se afl ă în impo-

sibilitatea organizării de pa-

turi destinate pacienţilor CO-

VID-19, în condiţiile în care 

nu pot fi  respectate condiţii-

le organizatorice, funcţionale 

şi igienico-sanitare impuse 

prin legislaţie.

Peste 100 de pacienţi, 
internaţi la ATI acum 2 luni

La începutul lunii aprilie, 

peste 100 de pacienţi erau in-

ternaţi în secţiile ATI din Cluj 

după ce s-au infectat cu CO-

VID-19. Pe lângă numărul im-

presionant de bolnavi de la 

ATI, în Cluj mai erau internaţi 

peste 700 de pacienţi cu for-

me medii sau uşoare.

Revenirea spre normalita-

te a spitalelor din Cluj s-a 

produs după ce numărul in-

fectărilor COVID-19 a scăzut 

brusc în urma campaniei de 

vaccinare. În acest moment, 

doar 9 persoane mai sunt la 

ATI, iar în spitale sunt inter-

naţi 123 de pacienţi infectaţi 

cu COVID-19.

De la începutul pandemi-

ei, în Cluj au fost externaţi 

din spitalepeste 2.500 de bol-

navi de COVID-19.

Sistemul medical din județul Cluj revine 
la normal după infernul COVID-19
Spitalele din Cluj revin treptat la normalitate după ce pandemia de COVID-19 a afectat întreg sistemul de sănătate

Spitalele din Cluj vor avea o nouă structură, unde numărul de paturi de Terapie Intensivă (ATI) va scădea

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Preşedinţii Consiliilor 

Judeţene Alba, Bihor şi 

Cluj au convenit încheie-

rea unui acord de partene-

riat pentru dezvoltarea 

infrastructurii şi a turis-

mului din Munţii Apuseni.

Acesta va fi  aprobat în şe-

dinţele ordinare ale celor trei 

instituţii la fi nalul acestei luni, 

urmând ca în cursul lunii iu-

lie să aibă loc prima întâlni-

re de lucru a celor trei preşe-

dinţi, Ion Dumitrel, Ilie Bolo-

jan şi Alin Tişe. Tot atunci va 

fi  semnat şi acordul.

Obiectivele acestui acord 

sunt amenajarea şi moderni-

zarea traseului rutier „Padiş/

Apuseni”, situat administrativ 

pe teritoriul celor trei judeţe, 

dezvoltarea şi promovarea tu-

ristică a zonei carstice a Mun-

ţilor Apuseni „Ţara de Piatră. 

Paradisul carstic al României” 

şi protejarea turiştilor în zona 

de interes. Un alt scop este 

protejarea şi promovarea pa-

trimoniului etnografi c, folclo-

ric, a arhitecturii tradiţionale 

şi a biodiversităţii zonei carsti-

ce. Comunele vizate sunt: Gâr-

da de Sus, Arieşeni şi Scări-

şoara (Alba), Pietroasa şi Bu-

dureasa (Bihor), Beliş, Măr-

gău, Săcuieu şi Mărişel (Cluj).

Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj: 

„Zona Apuseni-Padiş este un 

domeniu turistic întins pe te-

ritoriul a nu mai puţin de trei 

judeţe, motiv pentru care am 

gândit o strategie de inter-

venţie unitară de dezvoltare 

a infrastructurii. Ne bucurăm 

că suntem, din nou, pionieri 

în cadrul unui astfel de pro-

iect integrat, gândit atât în 

interesul comunităţilor loca-

le, dar şi al turiştilor care vi-

zitează această zonă monta-

nă extrem de apreciată”.

În domeniul infrastructu-

rii, Consiliul Judeţean Bihor 

îşi asumă amenajarea şi mo-

dernizarea traseului rutier 

Padiş – Ic Ponor, la limita 

cu judeţul Cluj, şi a drumu-

lui de legătură (continuare 

a DJ 763) între Judeţul Al-

ba – Judeţul Cluj – Judeţul 

Bihor, din cătunul Ic Ponor 

către comuna Gârda de Sus 

(intersecţia cu DJ 750), si-

tuat pe teritoriul adminis-

trativ al Judeţului Bihor.

Consiliul Judeţean Alba va 

realiza lucrări pe traseul Că-

lineasa – Vf. Clujului – inter-

secţia DJ 750, iar Consiliul Ju-

deţean Cluj va moderniza dru-

mul de legătură (continuare 

a DJ 763) între Judeţul Alba 

– Judeţul Cluj – Judeţul Bi-

hor, din cătun Ic Ponor către 

Comuna Gârda de Sus (inter-

secţia cu DJ 750), situat pe 

raza administrativ-teritorială 

a Judeţului Cluj.

Consiliul Judeţean Cluj 

deja a asfaltat peste 20 de 

kilometri până la limita cu 

judeţul Bihor printr-un pro-

iect pe fonduri europene, 

urmând să modernizeze alţi 

peste 15 kilometri.

În ceea ce priveşte dez-

voltarea şi promovarea tu-

ristică a zonei carstice a 

Munţilor Apuseni „Ţara de 

Piatră. Paradisul carstic al 

României”, acordul presu-

pune identificarea valorilor 

turistice comune celor trei 

judeţe, realizarea unei reţe-

le integrate de trasee turis-

tice, crearea unui plan de 

promovare şi dezvoltarea în 

comun a unor produse tu-

ristice specifice.

Autorităţile judeţene vor 

colabora pentru a valorifi ca 

patrimoniul etnografi c şi fol-

cloric şi a arhitecturii tradiţi-

onale. Totodată, se va stimu-

la crearea de produse auten-

tice, se vor promova gastro-

nomia locală şi produsele meş-

teşugăreşti şi se va elabora un 

ghid de arhitectură/construi-

re pentru încadrarea în speci-

fi cul zonei. În plus, vor orga-

niza acţiuni de conştientiza-

re şi de informare privind con-

servarea biodiversităţii şi a 

patrimoniului natural în rân-

dul comunităţilor locale, vizi-

tatorilor şi administraţiilor pu-

blice locale.

Acordul se încheie pe o pe-

rioadă de 10 ani şi intră în vi-

goare de la data semnării lui 

de către reprezentanţii celor 

trei judeţe. Parteneriatul poa-

te fi  prelungit la solicitarea 

Consilierii județeni din Cluj, Alba și Bihor, 
front comun pentru turismul din Apuseni

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Şoferul TIR-ului 

care a fost implicat 

în tragicul accident 

de miercuri seara din 

judeţul Cluj nu înţelege 

încă ce s-a întâmplat. 

Şoferul maşinii mici 

a intrat inexplicabil 

pe contrasens.

Miercuri seara, între loca-

lităţile Morlaca şi Hodiş a 

avut loc un accident în ur-

ma căruia doi tineri părinţi 

şi fi ica lor de 7 ani au mu-

rit, iar un băiat de 10 ani a 

supravieţuit, fi ind însă rănit 

grav şi transportat cu un eli-

copter SMURD la spital. Cei 

patru se afl au într-o maşină 

care s-a izbit violent de un 

TIR, după ce maşina ar fi  in-

trat pe contrasens din senin.

Bărbatul de 29 de ani şi 

soţia acestuia de 30 de ani, 

alături de cei doi copii erau 

din Republica Moldova şi se 

întorceau din Italia, potrivit 

observatornews.ro. Cauza 

accidentului ar putea fi  că 

şoferul din autoturism ar fi  

adormit intrând astfel pe con-

trasens şi izbindu-se de TIR.

„S-a băgat pe contrasens 

şi n-am avut cum să evit. Nu 

venea spre Huedin nicio ma-

şină, numai eu singur. Eu nu 

ştiu, a adormit sau ce Dum-

nezeu s-a întâmplat. Eu am 

claxonat, am bliţat, dar de-

geaba”, a declarat şoferul 

TIR-ului, pentru sursa citată.

După impact, maşina ar 

fi fost târâtă aproximativ 

50 de metri, după care s-a 

răsturnat, iar TIR-ul a lu-

at foc din cauza izbiturii 

puternice.

Cei doi adulţi au fost gă-

siţi fără suflare, fiind încar-

ceraţi, în timp ce copiii se 

aflau în afara maşinii, iar 

fetiţa de 7 ani nu a mai pu-

tut fi salvată. Băiatul de 10 

ani era stabil, conform In-

spectoratului pentru Situa-

ţii de Urgenţă, fiind trans-

portat la spital.

 Accident tragic între 
Cluj și Huedin provocat 
de un șofer obosit
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Carmen Lucuţ
redactia@monitorulcj.ro

Filmul românesc 

este „regina balului” 

la cea de-a 20-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania 

TIFF, organizat în perioa-

da 23 iulie – 1 august, 

Cluj-Napoca.

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvaniamai – TIFF 

este mai mult ca niciodată fi -

del misiunii sale de a promo-

va şi susţine dezvoltarea ci-

nematografi ei autohtone.

Un număr impresionant de 45 

de titluri, dintre care 32 de lung-

metraje si 13 scurtmetraje, con-

stituie selecţia de fi lme româneşti 

din programul acestui an.

Cele trei fi lme care reprezin-

tă România la Festivalul de la 

Cannes se vor vedea pentru pri-

ma oară în ţară la TIFF. Inclus 

în secţiunea Quinzaine des Réa-

lisateurs, Întregalde (r. Radu 

Muntean) spune o poveste cap-

tivantă cu accente de thriller 

despre limitele generozităţii. Ce-

le două scurtmetraje, When Ni-

ght Meets Dawn (r. Andreea 

Borţun) şi Interfon 15 (r. Andrei 

Epure), proiectate în Quinzaine 

des Réalisateurs, respectiv Se-

maine de la Critique, se numă-

ră printre cele 11 titluri care con-

curează pentru cel mai bun 

scurtmetraj românesc la TIFF.

Competiţia Zilelor Filmului 

Românesc include 12 produc-

ţii regizate de tineri cineaşti, 

două dintre ele – Câmp de maci 

(r. Eugen Jebeleanu) şi Neiden-

tifi cat (r. Bogdan George Ape-

tri) – concurând şi în competi-

ţia internaţională pentru Trofe-

ul Transilvania. Printre candi-

daţii la titlul de Cel mai bun 

lungmetraj românesc se afl ă 

Otto Barbarul (r. Ruxandra Ghi-

ţescu, Sarajevo 2020), Tata mu-

tă munţii (r. Daniel Sandu, 

Shanghai 2021), #dogpoopgirl 

(r. Andrei Huţuleac, Moscova 

2021), dar şi patru documenta-

re, printre care Holy Father (r. 

Andrei Dăscălescu, Sarajevo 

2020) şi Noi împotriva noastră 

(r. Andra Tarara, Jihlava 2020).

Selecţia de fi lm românesc 

de la TIFF 2021 benefi ciază 

de nu mai puţin de 13 premi-

ere mondiale, printre care: 

Complet necunoscuţi (r. Oc-

tavian Strunilă), remake ro-

mânesc al comediei italiene 

Perfetti sconosciutti; România 

sălbatică (r. Dan Dinu, Cos-

min Dumitrache), un impre-

sionant proiect documentar 

dedicat naturii din ţara noas-

tră, realizat pe parcursul a opt 

ani, şi documentarul foto-ro-

man Spioni de ocazie (r. Oa-

na Giurgiu), dar şi episodul 

pilot al serialului HBO Ruxx 

(r. Iulia Rugină) şi Rondul de 

noapte, noul fi lm al veteranu-

lui Iosif Demian, omagiat la 

TIFF în secţiunea 3x3.

Programul Zilelor Filmului 

Românesc cuprinde şi câteva 

dintre fi lmele unor regizori 

consacraţi, prezentate sau pre-

miate în marile festivaluri in-

ternaţionale: Babardeală cu 

bucluc sau porno balamuc (r. 

Radu Jude, Ursul de Aur la 

Berlin 2021), După 40 de zile 

(r. Andrei Gruzsniczki, Mos-

cova 2021) şi Berliner (r. Ma-

rian Crişan, Moscova 2020). 

Ca în fi ecare an, publicul va 

avea şansa să-i întâlnească pe 

cineaştii români şi să discute 

cu actorii şi echipele fi lmelor 

atât după proiecţii, cât şi în 

cadrul unor întâlniri precum 

TIFF Talks sau InspiraTIFF.

Filme româneşti
în alte secţiuni

¤ Baloane de curcubeu (r. Io-

sif Demian) – 3x3

¤ Blid (r. Răzvan Sima) – 

Film Food

¤ Cucoana Chiriţa (r. Mircea 

Drăgan) – Proiecţii speciale

¤ Complet necunoscuţi (r. Oc-

tavian Strunilă) – Piaţa Uni-

rii, premieră mondială

¤ Copacul dorinţelor: Amin-

tiri din copilărie (r. Andrei Hu-

ţuleac) – Proiecţii speciale, 

premieră mondială

¤ E pericoloso sporgersi (r. N-

ae Caranfi l) – Proiecţii speciale

¤ Eva noastră (r. Ana Gurdiş) 

– Ce se-ntîmplă, documenta-

rule?, premieră mondială

¤ O lacrimă de fată (r. Iosif 

Demian) – 3x3

¤ România sălbatică (r. Dan Di-

nu, Cosmin Dumitrache) – Pia-

ţa Unirii, premieră mondială

¤ Rondul de noapte (r. Io-

sif Demian) – 3x3, premie-

ră mondială

¤ Ruxx (r. Iulia Rugină) – Se-

rial Dealer, premieră mondială

¤ Scena (r. Cristian Pleş) – 

EducaTIFF

¤ Străjerii Deltei (r. Liviu Mar-

ghidan) – EducaTIFF, premi-

eră mondială

¤ Swamp City (r. Bogdan Puş-

lenghea, Ovidiu Zimcea) – 

Ce se-ntîmplă, documentaru-

le?, premieră mondială

Maraton de cinema 
românesc la TIFF
TIFF 2021 va fi o ediție dedicată mai mult filmelor românești

VEZI AICI CE FILME ROMÂNEȘTI 
VOR RULA LA TIFF

Podul II din Cheile Turzii 

s-a deschis pentru turişti, 

acesta fi ind acum 

mult mai optim 

pentru circulaţie.

Podul II din Cheile Turzii 

a fost redat circulaţiei turisti-

ce. Podul, dinspre intrarea din 

aval, de la Cabana Veche şi 

Refugiul Salvamont a fost des-

chis joi, 24 iunie.

Această acţiune a fost po-

sibilă ca urmare a fi nalizării 

lucrărilor de reparaţii la pun-

tea suspendată peste Valea 

Hăşdăţii, efectuate timp de 

două zile de către angajaţii şi 

voluntarii Serviciului Public 

Judeţean Salvamont-Salvas-

peo Cluj, din subordinea Con-

siliului Judeţean Cluj.

Salvamontiştii au înlo-

cuit elementele de structu-

ră din lemn deteriorate şi 

au montat piese noi pen-

tru asigurarea unei căi de 

rulare pietonale optime 

pentru oameni.

Lucrările de reparaţii la 

infrastructura turistică pre-

cum şi întreţinerea şi sem-

nalizarea traseelor turistice 

montane fac parte din acti-

vităţile curente al angajaţi-

lor şi voluntarilor Serviciu-

lui Public Judeţean Salva-

mont-Salvaspeo Cluj pentru 

asigurarea siguranţei depli-

ne a turiştilor.

Podul II din Cheile Turzii, 
deschis pentru turiști! 
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Cetăţuia la origini este 

o fortifi caţie construită 

în perioada Habsburgică 

amplasată în vârful dealu-

lui cu acelaşi nume şi 

oferă o privelişte minuna-

tă asupra Clujului fi ind 

aproape de Parcul Central.

Loc încărcat cu istorie 
şi legende urbane

La începutul secolului al 

XVIII-lea, arhitectul militar 

Giovanni Morando Viscon-

ti a venit cu ideea constru-

irii unei fortificaţii în for-

mă de stea pentru a asigu-

ra control asupra oraşului 

după ce Transilvania a ajuns 

sub stăpânire austriacă. 

Dar fortificaţia în urma Re-

voluţiei paşoptiste a ajuns 

închisoare, fiind locul în 

care şi-a găsit sfârşitul şi 

unul din eroii Revoluţiei, 

pastorul  sas Stephan 

Ludwing Roth. Acropola mi-

litară avea cinci bastioane 

pe colţuri, trei porţi de ac-

ces şi nouă pavilioane ca-

re aveau încăperi înalte cu 

funcţii de depozite, garni-

zoane şi închisori.

Pe colina dealului a fost 

construit Hotelul Belvedere 

în perioada anilor 1970, iar 

în 1995 a fost înălţată o cru-

ce imensă din fier, în locul 

celei distruse de comunişti 

în perioada anului 1950. 

Crucea iniţială a fost ridica-

tă în memoria celor întem-

niţaţi pe Cetăţuie.

În prezent, din cele trei 

porţi de acces s-au mai păs-

trat doar două ( cea de nord 

şi cea de est ) clădirile din 

partea sudică fiind demo-

late pentru construirea Ho-

telului Belvedere.

Clujul este un oraş plin 

de mistere, de la Pădurea 

Hoia la tunelurile subtera-

ne, însă şi Cetăţuia are mis-

terele ei. Una dintre ele es-

te despre două surori ge-

mene care au decis să se 

spânzure pe aceeaşi crean-

gă în apropiere de podul ca-

să care se află pe una din-

tre cele două bifurcaţii ale 

scărilor care duc la cruce 

sau spiritul lui Stephan 

Ludwing Roth care îşi face 

simţită prezenţa la ceas de 

seară băgând spaima în cu-

plurile care decid să rămâ-

nă până târziu urmărind lu-

minile oraşului.

Cetăţuia în prezent

Dacă ar fi  să compari Cetă-

ţuia din secolul XVIII şi cea din 

prezent parcă nu îţi vine să crezi 

cât de mult s-a schimbat, de la 

o garnizoană şi închisoare la un 

loc romantic şi potrivit pentru 

şedinţe foto. Pare greu de cre-

zut, dar am vrut să văd ce sta-

re de spirit le oferă Cetăţuia.

„Sincer pentru mine este 

un loc de descărcare şi liniş-

te. Acolo am mers cu o per-

soană dragă mie şi ne-am 

descărcat amândoi sufl etul, 

a fost atmosferă faină, chiar 

dacă în prezent nu mai sunt 

cu acea persoană tot asoci-

ez Cetăţuia cu ceva fain, cu 

libertatea de a fi  eu şi de 

a-mi exprima sentimentele. 

Sincer îmi place Cetăţuia la 

apus şi când nu sunt alţi oa-

meni” – Maria

„Pentru mine înseamnă 
linişte şi calmitate”

Alte persoane, când au afl at 

originea Cetăţuii şi-au schim-

bat părerea.

„Mi-ar da de gândit mult, gen 

ca un loc de unde vezi aşa un 

oraş întreg a fost un loc unde au 

avut loc toate astea, mi-ar da o 

stare de nelinişte şi confuzie, dar 

tot ar predomina liniştea când 

ştii că eşti la înălţime”- Alex

Cu toate acestea chiar dacă 

la început Cetăţuia a fost loc 

pentru detenţie şi execuţie acu-

ma este locul cel mai vizitat de 

clujeni pentru încărcătura lui is-

torică dar şi priveliştea panora-

mică pe care o oferă.  (P.C)

Cetățuia, de la garnizoană 
la locul preferat al îndrăgostiților
Cetățuia este unul dintre cele mai importante locuri din Cluj-Napoca, fiind un obiectiv turistic de top

Cetăţuia la origini este o fortifi caţie construită în perioada Habsburgică amplasată în vârful dealului cu acelaşi nume

Artiştii Teatrului de Păpuşi 

„Puck” prezintă şi această 

săptămână spectacole de la 

Cluj în alte localităţi. În 

zilele următoare, publicul 

clujean este aşteptat la 

sediul instituţiei la specta-

cole pentru copii, cum ar fi  

„Turnuleţul”/ „A tornyocs-

ka”, după Sz. J. Marsak, 

în regia lui Jakab Ildikó, 

„Spiriduşul voinic”, în regia 

Andreei Bolovan, precum şi 

pentru adolescenţi, cum 

este „Buzunarul 

cu pâine”, de Matei Vişniec, 

în regia Ibolyei Varga.

Primul spectacol al săp-

tămânii a fost „Ha én lennék 

Mátyás Király”/„Dacă aş fi 

Matia Corvin” (în regia lui 

Urmánczi Jenö), prezentat 

pe scena Teatrului „Puck” 

atât luni, 21 iunie, cât şi 

miercuri, 23 iunie. Marţi, 

22 iunie, „Spiriduşul voi-

nic” a fost prezentat la Ca-

sa de Cultură „Liviu Re-

breanu" din Năsăud, iar la 

sediul teatrului clujean a 

avut loc o reprezentaţie a 

spectacolului „Palkó és Pan-

na”/ „Palkó şi Panna”, în 

regia Laurei Pünkösti. Mier-

curi, 23 iunie, „Spiriduşul 

voinic” s-a jucat pentru co-

piii din Bistriţa, la Palatul 

Culturii din localitate.

Spectacol pentru 
copii mici

La fi nalul săptămânii, ar-

tiştii Teatrului „Puck” îi aş-

teaptă pe cei mici cu două 

spectacole. Sâmbătă, 26 iu-

nie, de la ora 11, este pro-

gramat spectacolul „Turnu-

leţul”/„ A tornyocska”, du-

pă Sz. J. Marsak, în regia lui 

Jakab Ildikó. Acţiunea înce-

pe cu un grup de păpuşari 

care vizitează un grup de co-

pii şi aduc păpuşi şi cuburi 

colorate. După o scurtă pre-

zentare şi iniţiere în reguli-

le jocului, actorii şi copiii 

construiesc împreună turnu-

leţul, elementul central al 

povestirii, cântând un cân-

tec pe care copiii îl învaţă în 

timpul jocului. „Construc-

ţia” fi nalizată va funcţiona 

ca paravan, separând spaţiul 

comun în spaţiul scenic şi 

spaţiul destinat publicului. 

În distribuţie: Balogh Doro-

ttya, Erdei Emese, Domokos 

Szabolcs şi Mostis Balázs.

Spectacolul este prezentat 

în limba maghiară, iar vârsta 

minimă recomandată este de 

doi ani.

„Poţi să fi i voinic, chiar 
dacă eşti mic”

De asemenea, duminică, 

27 iunie, de la orele 10 şi 

12.30, va fi  prezentat spec-

tacolul „Spiriduşul voinic”, 

în regia Andreei Bolovan. Es-

te un spectacol foarte colo-

rat, impresionant din punct 

de vedere vizual, cu păpuşi 

expresive şi decoruri pline 

de culoare, cu licurici aurii 

care dansează, alcătuind o 

atmosferă magică.

„Tema spectacolului se con-

centrează pe ideea că poţi să 

fi i voinic, chiar dacă eşti mic. 

Sunt sigură că cei mici se vor 

identifi ca cu spiriduşul Cic, 

personajul principal. El par-

curge un drum iniţiatic, de 

maturizare, în care înţelege 

ce înseamnă responsabilita-

tea, prietenia, curajul şi per-

severenţa în a-ţi urma scopul 

şi a avea încredere în tine. Mi 

se pare o temă inspirată atât 

pentru cei mici, care desco-

peră viaţa încă din copilărie, 

dar şi pentru cei mari”, sub-

liniază Andreea Bolovan.

Distribuţia este alcătuită 

din Ion Iurcu, Iulian Lungu şi 

Andreea Bolovan, iar Cosmin 

Cîrlea asigură fi guraţia.

Scenografia şi pictura sunt 

semnate de Elena Ilaş, sculp-

tura de Florin Marin, muzi-

ca de Kevin MacLeod, iar 

pregătirea muzicală de Ro-

bert Papp. De asemenea, At-

tila Nagy asigură sound de-

sign-ul, iar Călin Negrea se 

ocupă de light design.

Spectacolul se joacă în lim-

ba română. Vârsta minimă re-

comandată este de trei ani.

Expoziţia „Muzeul Păpuşi-

lor – Prieteni din poveşti” mai 

poate fi  vizitat până dumini-

că, 27 iunie.

Spectacole pentru copii și adolescenți la teatrul Puck în weekend
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Darius Echim

În Duminica Pogorârii 

Sfântului Duh (numită 

şi a Cincizecimii sau 

a Rusaliilor), 20 iunie 2021, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, a ofi ciat Sfânta 

Liturghie, înconjurat de un 

sobor de preoţi şi diaconi, 

la Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca. La slujbă 

a participat şi Preasfi nţitul 

Părinte Episcop emerit 

Vasile Flueraş.

Din sobor au făcut parte 

slujitori ai catedralei şi părinţi 

profesori de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din muni-

cipiu, în frunte cu eclesiarhul 

catedralei, arhimandritul Si-

meon Pintea, şi decanul facul-

tăţii, arhimandritul Teofi l Tia.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, intitulat „Da-

rurile Duhului Sfânt”. De ase-

menea, ierarhul le-a vorbit ce-

lor prezenţi despre faptul că 

la Rusalii a fost întemeiată Bi-

serica creştină.

La momentul rânduit din 

cadrul Sfi ntei Liturghii, ie-

rarhul a hirotonit întru pre-

ot pe arhidiaconul Ioan-Ni-

cuşor Pop, pe seama Parohi-

ei Ocna Dej I, Protopopiatul 

Dej. Acesta a fost arhidiacon 

chiriarhal al Episcopiei Să-

lajului, în perioada 2016-2020.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul Catedralei 

Mitropolitane, dirijat de pr. 

prof. univ. dr. Vasile Stanciu, 

directorul Şcolii Doctorale 

„Isidor Todoran”.

La fi nalul slujbei, conform 

tradiţiei, Părintele Mitropolit 

Andrei a sfi nţit spicele de grâu 

şi a rostit rugăciuni pentru 

roadele pământului.

Sfânta Liturghie arhiereas-

că a fost săvârşită începând 

cu ora 10:00, în faţa Catedra-

lei din Piaţa „Avram Iancu”, 

în prezenţa a numeroşi cre-

dincioşi clujeni.

Vecernia plecării 
genunchilor

Duminică seara, în faţa 

Catedralei Mitropolitane din 

Cluj-Napoca, de la ora 18:00, 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului şi Preasfin-

ţitul Părinte Părinte Bene-

dict Bistriţeanul, Episco-

pul-vicar al Arhiepiscopiei 

Clujului, înconjuraţi de un 

sobor de preoţi şi diaconi, 

au oficiat Vecernia plecării 

genunchilor.

Momentul central al aces-

tei slujbe îl constituie citirea 

celor şapte rugăciuni, toate în 

legătură cu sărbătoarea Pogo-

rârii Sfântului Duh. Ele invo-

că ajutorul Sfi ntei Treimi, 

amintind de cele şapte daruri 

ale Sfântului Duh, care s-a po-

gorât în ziua Cincizecimii. Da-

torită faptului că cele şapte 

rugăciuni se citesc stând în 

genunchi, slujba aceasta se 

mai numeste şi „Vecernia ple-

cării genunchilor”.

De asemenea, au fost ros-

tite rugăciuni pentru rodirea 

pământului şi au fost sfi nţite 

spicele de grâu.

La fi nalul slujbei, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei a susţinut 

programul catehetic „O seară 

cu Domnul Hristos şi cu Prea-

sfânta Sa Maică”, care are loc 

în fi ecare duminică seara, în 

cadrul căruia a vorbit pe tema 

„Darurile pământului”.

Răspunsurile la strană au 

fost date de Corul de cameră 

„Psalmodia Transylvanica”, al 

Facultăţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca, dirijat de 

părintele prof. univ. dr. Vasi-

le Stanciu, directorul Şcolii 

Doctorale „Isidor Todoran”.

În fi ecare an, în această zi, 

la Cluj-Napoca, după slujba 

Vecerniei, se organiza tradiţi-

onala Procesiune de Rusalii, 

care, din pricina pandemiei 

de coronavirus, a fost supen-

dată anul trecut şi anul aces-

ta. Procesiunea de Rusalii, in-

stituită în urmă cu zece ani 

de Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, continuă o veche tra-

diţie din Ardeal ce are în cen-

trul ei rugăciunea pentru ro-

direa pământului şi pentru 

mediul înconjurător.

Duminica Pogorârii Sfântului Duh, prăznuită 
la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

În a doua zi de Rusalii, 

luni, 21 iunie 2021, 

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, s-a 

afl at în mijlocul credincio-

şilor din Parohia Gherla III, 

cu hramurile „Sfânta 

Treime” şi „Sfi nţii Martiri 

Brâncoveni”.

Cu prilejul hramului, de la 

ora 10:00, în biserica parohia-

lă, Părintele Episcop-vicar Be-

nedict Bistriţeanul a ofi ciat 

Sfânta Liturghie, înconjurat de 

un sobor de preoţi şi diaconi.

Din sobor au făcut parte: pro-

topopul de Gherla şi parohul bi-

sericii, preotul Iulian Paul Isip, 

stareţul Mănăstirii Nicula, arhi-

mandritul Nicolae Moldovan, 

secretarul de cabinet al ierarhu-

lui, arhidiaconul Sergiu-Iustin 

Pop, preotul Alexandru Farcaş, 

preotul Ioan Morar, precum şi 

alţi preoţi invitaţi.

În cuvântul de învăţătură 

rostit după citirea pericopei 

evanghelice, ierarhul i-a în-

demnat pe credincioşi să-şi 

pună încrederea în Dumne-

zeu, în tot ceea ce fac.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de corul parohiei, di-

rijat de prof. Martina Merkler.

În semn de apreciere şi recu-

noştinţă pentru sprijinul acor-

dat Parohiei Gherla III, din în-

credinţarea Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul i-a oferit 

avocatului Liviu Cherecheş (din 

Bucureşti, originar din Gherla) 

Ordinul „Mihai Vodă” pentru 

mireni. La fi nal, preotul paroh 

Iulian Paul Isip a mulţumit Prea-

sfi nţiei Sale pentru binecuvân-

tare şi i-a dăruit o icoană cu 

Sfântul Cuvios Isaac Sirul.

Scurt istoric

Construcţia bisericii noi a 

Parohiei Gherla III, cu hramu-

rile „Sfânta Treime” şi „Sfi nţii 

Martiri Brâncoveni”, unicat în 

arhitectura eclesiastică din Ro-

mânia, a demarat în anul 1992, 

la iniţiativa părintelui Ioan Mo-

rar, fi ind târnosită la data de 5 

octombrie 2014, de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei. În prezent, 

lăcaşul de cult este pregătit pen-

tru a fi  împodobit cu pictură.

Parohul bisericii este pro-

topopul de Gherla, preotul Iu-

lian Paul Isip, avându-l ală-

turi pe preotul coslujitor Ale-

xandru Farcaş.

Hramul Parohiei „Sfânta 
Treime” și „Sfinții Martiri 
Brâncoveni”- Gherla III

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

Preasfi nţitul Părinte Episcop 

Iustin împlineşte 60 de ani. 

Cu multe daruri l-a binecu-

vântat Dumnezeu. Pe lângă 

faptul că este un păstor râv-

nitor, un edil plin de har, în 

acelaşi timp este şi preocu-

pat de generaţiile tinere. 

Activităţile cu tinerii sunt 

grăitoare. Între ele se remar-

că reuniunea cu tinerii din 

zonă (1300 tineri) şi reuniu-

nea naţională cu participa-

rea internaţională având 

binecuvântarea Sfântului 

Sinod (3500 tineri).

Cuvântul Scripturii sublinia-

ză importanţa acestei lucrări. 

Proorocul David zice: „Veniţi, 

fi ilor, ascultaţi-mă pe mine, fri-

ca Domnului vă voi învăţa pe 

voi” (Psalmul 33,11); iar Înţe-

leptul Solomon scrie: „Deprin-

de pe tânăr cu purtarea pe ca-

re trebuie s-o aibă; chiar când 

va îmbătrâni nu se va abate de 

la ea” (Pilde 22,6).

Domnul Iisus Hristos, Învă-

ţătorul absolut, le spune uceni-

cilor: „Lăsaţi copiii să vină la 

Mine şi nu-i ispiti, că a unora 

ca aceştia este împărăţia lui 

Dumnezeu” (Marcu 10,14). Iar 

subliniind importanţa lucrării 

cu tinerii, zice că „cel ce va face 

şi va învăţa, acesta mare se va 

chema în Împărăţia Cerurilor” 

(Matei 5,19). Iar pentru cei ma-

ri avertismentul: „De nu vă veţi 

întoarce şi nu veţi fi  precum 

pruncii, nu veţi intra în Împă-

răţia cerurilor”(Matei 18,3).

E importantă misiunea cu ti-

nerii. După ce ai reuşit să-i for-

mezi bine, aceştia vor deveni 

misionari. Sfântul Pavel, care-l 

avea ucenic pe tânărul Timotei, 

îi scrie: „Nimeni să nu dispreţu-

iască tinereţile tale, ci fă-te pil-

dă credincioşilor cu cuvântul, cu 

purtarea, cu dragostea, cu du-

hul, cu credinţa, cu curăţia” (I 

Timotei 4,12).

Toţi marii pedagogi au fost 

conştienţi de importanţa formă-

rii tinerilor şi a educării lor. Co-

menius subliniază faptul că e 

mare lucru „a educa tineretul 

cu prevedere, a te îngriji ca su-

fl etele lor să fi e ferite de strică-

ciunea lumii şi ca seminţele 

onestităţii împlântate în ei să a-

jungă să încolţească fericit, prin 

neîncetate îndemnuri şi exem-

ple, apoi ca minţile lor să fi e pă-

trunse de cunoaşterea adevăra-

tă a lui Dumnezeu”.

Neglijarea educării tineretu-

lui are efecte cu bătaie lungă 

şi scrie acelaşi autor că, în a-

ceste cazuri nedorite, „tinere-

tul creşte fără îngrijirea cuve-

nită, ca şi copacii sălbatici, pe 

care nimeni nu-i plantează, nu-i 

udă, nu-i altoieşte şi nu-i face 

să crească drept”.

Copiii şi tinerii au multe da-

ruri primite de la Dumnezeu, e-

le trebuie însă folosite. Dr. Ale-

xis Carrel zice că „în copilăria 

noastră, purtăm în noi o mulţi-

me de fi inţe virtuale, care apoi 

mor una câte una. Fiecare bă-

trân este înconjurat de cortegiul 

acelora care ar fi  putut să fi e, 

de toate posibilităţile avortate”.

Toate aceste lucruri le ştie 

prea bine Preasfi nţitul Iustin şi 

de aceea încearcă să le insufl e 

tinerilor dorinţa de a trăi fru-

mos. Un tânăr cuminte trebuie 

să se preocupe de viaţa spiritu-

ală. Nu poate trăi în mediocri-

tate ştiind că Dumnezeu ne plim-

bă viaţa printre fl ăcări de har, 

ca să ne aprindem, iar Biserica 

reazemă drumurile pe troiţe ca 

să-L imităm pe Cel ce şi-a dat 

viaţa pentru noi.

De fapt, Preasfi nţitul Iustin, 

dascăl tinerilor, ştie din propria-i 

viaţă de credinţă că în tinereţe 

când l-a chemat Mântuitorul 

Hristos, a răspuns: iată-mă! Ca 

odinioară Samuel: „A strigat 

Domnul către Samuel: «Samu-

ele, Samuele». Iar el a răspuns: 

«iată-mă!» (I Regi 3,4).

Ce să spunem de Maica 

Domnului, când a fost chema-

tă să-L nască pe Hristos? „Şi a 

zis Maria: Iată roaba Domnu-

lui. Fie mie după cuvântul 

tău”(Luca 1,38). Sau când e 

vorba despre ascultarea abso-

lută a Mântuitorului, Care a 

fost trimis de Tatăl să mântu-

iască lumea: „Atunci am zis: 

Iată, vin, în sulul cărţii este scris 

despre mine, ca să fac voia Ta, 

Dumnezeule” (Evrei 10,7).

Încă de pe când era pe la 

sfârşitul şcolii primare, vacan-

ţele şi le petrecea la Mânăsti-

rea Rohia, unde a şi rămas. A 

făcut Seminarul şi în vremea 

aceea, pe când eram preot la 

Turda, a venit la o Liturghie. 

L-am observat de pe atunci că 

e hotărât să se predea totalmen-

te lui Hristos şi să slujească Bi-

serica. Apoi a făcut Facultatea 

de Teologie la Sibiu, a fost hi-

rotonit diacon şi preot, iar din 

1989 devine stareţ la Rohia. 

Doctoratul şi l-a făcut la Facul-

tatea de Teologie din Cluj, avân-

du-l îndrumător ştiinţifi c pe pr. 

prof. univ. dr. Stelian Tofană.

În 1994, la propunerea Prea-

sfi nţitului Iustinian Chira, devi-

ne arhiereu-vicar pe seama Epi-

scopiei Maramureşului şi Sătma-

rului, iar după plecarea în veş-

nicie a Arhiepiscopului Iustini-

an este ales la 16 decembrie 2016 

Episcop al Maramureşului şi Săt-

marului. Va fi  întronizat în aceas-

tă calitate pe 27 decembrie 2016.

Am mai amintit de preocu-

pările Preasfi nţitului Iustin în ce 

priveşte formarea tinerilor. Şco-

lile teologice şi ASCOR-ul sunt 

în marea sa atenţie. Orice tânăr 

şi orice tânără sunt un unicat. 

Pe bună dreptate versurile: „Năs-

cut dintr-un crâmpei de soare/ Şi 

o fărâmă de pământ,/ Firul cu-

rat, gingaş şi sfânt/ Îmboboceşte 

şi dă-n fl oare”, spun foarte mult. 

Tânărul este o fi inţă minunată 

din pântecele maicii sale (Psal-

mul 138, 13-14). An de an în fi -

inţa sa apar lucruri noi. Adoles-

cenţii, tinerii liceeni şi studenţii 

merită să fi e în grija noastră. Ei 

sunt lumea de mâine.

Pe lângă comportamentul 

elegant pe care dorim să li-l for-

măm, pe tineri îi şi catehizăm. 

Lucrul acesta îl face Preasfi nţi-

tul Iustin, în ton cu modul de a 

gândi al Sfântului Apostol Pa-

vel: „Voia lui Dumnezeu aceas-

ta este: sfi nţirea voastră; să vă 

feriţi de desfrânare, ca să ştie fi -

ecare din voi să-şi stăpânească 

vasul său în sfi nţenie şi cinste, 

nu în patima poftei cum fac nea-

murile care nu cunosc pe Dum-

nezeu (I Tesaloniceni 4, 3-5).

Ştie Preasfi nţitul Iustin că o-

mul ca să devină om, trebuie 

să fi e format. Nimeni să nu crea-

dă că poate fi  om adevărat, de-

cât dacă a învăţat să acţioneze 

ca om. Ori tinerii noştri au ne-

voie să te ocupi de ei. Şi cu tot 

efortul nostru, într-o lume secu-

larizată, sunt multe şi ispitele.

Acum la acest soroc rotund, 

Preasfi nţitului Iustin care se ocu-

pă de tineri, îi facem o urare 

ioaneică: „Mă rog să ai spor în 

toate şi să mergi bine cu sănă-

tatea, precum bine mergi cu 

sufl etul”(III Ioan 1,2).

Mulţi şi binecuvântaţi ani!

Arta artelor este să-l formezi pe om
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Berbec
Flexibilitatea ta va fi  testată. Vei des-

coperi că, dacă îți unesti forțele cu al-

te persoane puternice, vei reuși și vei 

avea succes. Nu te lăsa intimidat de 

intensitatea emoțiilor altora. Vei găsi 

putere în starea ta de calm și în ceea 

ce ști foarte bine.

Taur
S-ar putea să-ți dai seama de ce toată 

lumea este așa supărată, dar nu-ți pier-

de timpul. Este mai bine să accepți că lu-

crurile așa cum sunt și să le permiți al-

tor oameni să aibă drama lor. Treaba ta 

este să menții echilibrul. Însă acest lucru 

poate fi  mai ușor de spus decât de făcut. 

Gemeni
Dacă cineva poate să facă față ener-

giei emoționale intense, acela ești tu. Es-

te posibil ca alte persoane să fi e supă-

rate și incapabile să facă față probleme-

lor sensibile care pot apărea. Ai grijă de-

oarece pot apărea opoziții majore care 

îți strică planurile și îți pune la îndoia-

lă metodele de operare. 

Rac
O anumiă energie cam agresivă îți dă 

târcoale și ai face bine să o folosești pen-

tru a termina proiecte pe care le-ai lăsat 

în aer. Este posibil ca alte persoane să 

fi e neclintite în pozițiile lor.

Leu
Și tu te simți cam agitat dar folosește 

această neliniște pentru a transforma 

intențiile în fapte. Intensitatea emoțională 

te dărâmă dacă nu ești atent. Secretul es-

te să valorifi ci această energie și să o 

folosești în avantajul tău. Încearcă să nu 

intri în confl icte și încearcă să ei lucruri-

le încet și metodic. 

Fecioară
Este una dintre acele zile în care 

trebuie să iei măsuri, altfel ceilalți vor 

acționa cu agresivitate contrar scopu-

rilor tale. Dacă nu ești atent, te vor pu-

ne la pământ. Nu te îngrijora prea mult 

de ceea ce alții consideră greșit. Ai în-

credere în ceea ce știi că este corect.

Balanță
Energia intensă a zilei te ajută să fi i 

efi cient în proiectele la care lucrezi. Pu-

ne în practică ideile și visele care ți se în-

vârtesc în cap. Este o zi minunată în ca-

re vei gândi limpede. Curăță resturiile din 

farfurie și fă loc pentru ce urmează.

Scorpion
Deodată emoțiile tale sunt mult mai 

intense. Observi că oamenii sunt la li-

mită și probabil că vor ajunge la ex-

treme în toate situațiile. Deci aceasta 

este pentru tine o zi pentru a face lu-

crurile cu pasiune. 

Săgetător
Există o forță puternică care ți se 

opune. Atitudinea neîndemânatică a al-

tei persoane te poate împiedica să-ți re-

alizezi planurile. Încearcă să vezi și cea-

laltă parte a situației. Poți să ajungi la 

un echilbru datorită evenimentelor din 

ziua respectivă.

Capricorn
Iată o intensitate a zilei care te poate 

determina să te retragi de la anumite eve-

nimente și conversații. Problemele ar pu-

tea deveni incomode și poate prea impli-

cate. Este posibil ca alte persoane să do-

rească să meargă în locuri în care tu nu 

vrei. Nu te supăra și nu deveni frustrat.

Vărsător
Ai face bine să te alături intensității 

zilei. Ai capacitatea de a dezlega ori-

ce enigmă și de a găsi cauza principa-

lă a oricărei dispute. Ai un mare 

potențial de a urmări câteva proiecte 

majore. Nu da înapoi. 

Pești
Poți fi  destul de combativ. S-ar putea 

să existe oameni care să se opună din 

toate părțile. Este posibil să apară une-

le perturbări grave ale rutinei zilnice. 

Sunt destul de încăpățânați și este posi-

bil să ajungii într-o situație în care ni-

meni nu vrea să dea înapoi. 
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, ori-
entare S-E, supr. 78 de mp, com-
pus din bucătărie, hol, living, 3 
dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scării, 
sistem încălzire calorifere, centra-
lă proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, uși 
interior lemn, pereţi vopsea lava-
bilă, sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu abo-
nament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se oferă 
comision agenţiilor imobiliare. In-
formaţii la telefon 0744-288029 
sau 0744-803866.

¤ 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.

¤ 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 apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mărăști, 
Grigorescu, decomandat, etaj in-
termediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, 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 detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfalta-
tă, în centrul satului Măcicașu, 
com. Chinteni, cu toate utilităţi-
le. Informaţii suplimentare la 
tel. 0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

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

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. Por-
ţile de Fier, izolat termic, C.T., mo-
bilată, utilată, mașină de spălat, 
balcon închis, frigider, cuptor cu mi-
crounde. Preţ 250 euro. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în cart. Mărăști, zona sens girato-
riu, mobilat complet, centrală 
proprie, proaspăt zugrăvit, preț 
400 euro. Pentru informații supli-
mentare sunați la telefon 0740-
077713. (2.7)

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

¤ Dau în chirie apartament mobi-
lat, izolat, etaj 1, zonă liniștită, 
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 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, mobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0722-550847. (3.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (16.23)

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. germa-
ne și engleze. Rog și ofer seriozita-
te. 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.

SC Mtstroy SRL 
angajează inginer 
construcții civile 

și săpători manuali, 
vorbitori de limba turcă 
și/sau engleză, lucrări 
reabilitare apă canal, 

orașul Turda, jud. Cluj. 
Vă rugăm trimiteți CV 

pe email: 
contact@mtstroy.eu.

Telefon: 0747979870

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (1.30)

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-

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

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

jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând Dacia 1304, 4 x carosat, 
an de fabricaţie 2005, 91.000 
km, ITP până în 2022, preţ 4.500 
RON, negociabil. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la telefon 
0788-287268. (3.7)

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

¤ Vând far pentru autoturism DA-
CIA 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.

ELECTRO

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

¤ 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, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

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

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

MOBILIER

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

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, 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 activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741 278287.

UZ CAZNIC

¤ Vând calorifere din tablă cu 
lungimea de 50/60 cm și 120 
cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 
cu model, stare foarte bună, cu-
loare marou, 1000 RON/buc. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-300323, 
0264-424005. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând pătuț pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preț 200 RON. Informații la tele-
fon 0264-424005, 0745-
300323. (3.7)

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Na-
poca prin Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publi-
că, în data de 06.07.2021, ora 
12.00, bunul mobil constând 
din: Autoturism AA berlină, tip 
Honda, model Accord, an fa-
bricatie 2009, culoare gri, se-
rie șasiu JHMCU 
15809C200508, număr înma-
triculare CJ - 27 - YRI, la preţul 
de 16418 lei, plus TVA. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ţa. Avram Iancu, nr. 19, came-
ra 112, telefon 0264.705603 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la licitația 
publică II, în data de 
15.07.2021, ora 10.00, bunuri-
le mobile constând în: Echipa-
ment de produs profi le ptr. ri-
gips, marca Limning Stamping 
Form Machine LTD, model 
UD28, CD60, bunuri proprieta-
te a debitorului SC DENESOICA 
SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bunu-
rilor sechestrate.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

CTP INVEST BUCHAREST S.R.L., cu sediul sat 
Dragomirești-Deal, comuna Dragomirești-Vale, tarla 76-78, 
clădirea B, parter, biroul 2, judeţul llfov, anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul „Elaborare documentaţie 
pentru Autorizarea executării lucrărilor de construire a 
obiectivului – Unitate de depozitare şi producţie, spaţii ad-
ministrative, spaţii tehnice, trotuare, drumuri şi platforme 
de circulaţie, casa poarta, bazin de retenţie, rezervă de a-
pă, camera pompe, grup electrogen, împrejmuire şi bran-
şamente utilităţi – CTPark Turda TU3“, propus a fi  realizat 
în comună Moldovenești, satul Bădeni, nr FN, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99 și la sediul fi rmei, în zilele de luni-vineri în-
tre orele 09:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-vineri în-
tre orele 09:00-14:00.



vineri – duminică, 25 – 27 iunie 2021 | monitorulcj.ro  PUBLICITATE 11

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

25 Iunie 2021

STOP RISIPEI DE APĂ! DACĂ UDĂM GRĂDINILE ŞI SPAŢIILE VERZI CU APĂ 
DE LA ROBINET ALŢII VOR RĂMÂNE FĂRĂ APĂ!

Odată cu venirea sezonului călduros, experienţa Companiei de Apă Someș arată că o 
parte, uneori importantă, a apei potabile din reţeaua publică de distribuţie, este folosită 
pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curţilor etc. ceea ce poate ocaziona lipsa de 
debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești 
minime, pentru consumul uman al celor afl aţi în aval de cei care folosesc apa în alte scopuri, 
privându-i astfel de un drept vital.

Adresăm un apel insistent concetăţenilor care derulează astfel de activităţi agricole să 
nu mai utilizeze apa potabilă pentru scopuri agricole și de grădinărit, utilizând pe cât posibil 
apa din alte surse (fântâni, puţuri, etc). Dacă nu se fac eforturi de a reduce consumul de 
apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea ca utilizatorii să fi e privaţi de dreptul 
vital de a avea minimul de apă pentru spălat, băut și alte necesităţi zilnice.

Reamintim tuturor utilizatorilor deserviţi de Compania de Apă Someș S.A că legislaţia 
în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte scopuri 
decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești. Aceste prevederi sunt cuprinse și în 
contractul de furnizare/prestare a serviciului încheiat de CASSA cu fi ecare client.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), „Utilizatorul este 
obligat: b) să asigure folosirea efi cientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare 
cu apă, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau puncte 
de folosinţă, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa numai 
pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)“.

În consecinţă, Compania de Apă Someș S.A reia apelul adresat pe parcursul anilor 
utilizatorilor din întreaga arie deservită în judeţele Cluj și Sălaj, în particular către cei din 
zona rurală, de a utiliza apa potabilă din reţea strict pentru satisfacerea consumului personal, 
igienei și necesităţilor gospodărești normale și de a nu afecta disponibilitatea apei pentru 
alţi concetăţeni, prin utilizarea ei în scopuri de grădinărit și agricultură.

Biroul Relaţii Publice şi Mass-media

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Bobâlna organizează în data de 16.07.2021 
ora 10:00 licitaţie publică pentru închirierea pe o durata 
de 5 ani a unui spatiu in loc Suaras nr. 45

Preţul de pornire la licitaţie fi ind de 5 lei/mp/lună. 
Documentaţia necesară licitaţiei se poate ridica de la sediul 
primăriei Bobâlna.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0264355086 
sau la sediul Primăriei Bobâlna.

ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca 

organizează

CONCURS

pentru ocuparea următorului post vacant de:
- 1 post autopsier

Proba scrisă va avea loc în data de 19.07.2021, ora 
10:00, str. Croitorilor nr. 19-21, nr. 5, la Serviciul de Anatomie 
Patologică.

Interviul va avea loc în data de 21.07.2021, ora 10:00, 
str. Croitorilor nr. 19-21, nr. 5, la Serviciul de Anatomie 
Patologică.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de autopsier:
- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de prosectură.

Data limită de depunere a dosarelor: 09.07.2021, ora 11:00;

Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA S.R.L., 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Siretului, nr. 24, judeţul 
Cluj, pentru proiectul „Creşterea capacitaţii sistemului: 
redimensionare şi înlocuire conducta distribuţie gaze naturale 
presiune redusă“, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, fără evaluare a 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  realizat în judeţul Cluj, comuna Chinteni, str. Unirii, 
identifi cat prin C.F. nr. 78944, 78046.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din Calea 
Dorobanţilor, nr 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264-410.722, 
fax 0264-410.716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

ANUNȚ VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

Societatea VÂLCELE & BRO S.R.L. – "în faliment", "in bankruptcy", "en faillite" – 
cu sediul social în Comuna Săvădisla, sat Vălișoara nr. 61, jud. Cluj, (CUI 18570330; 
J12/1261/2006), prin lichidator judiciar Jurca Claudiu-Mihai & Maxim Andreea-Maria 
Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă, desemnat prin Sentinţa Civilă nr. 346/2021, 
pronunţată în data de 18.02.2021, în dosarul nr. 243/1285/2020, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj,

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ BUNURI MOBILE

Denumire bunuri – libere de sarcini Preț vânzare 80%VL lei fără TVA

Autoutilitar Ford Tranzit frigorifică 
CJ61VOL

  −

AutoutilitarĂ Renault Kangoo CJ03VOL 1,680

Transpalet cu cântar 1,440

TOTAL 17,040

Nr. 
crt.

BUNURI MOBILE – ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE - LIBERE DE SARCINI

UM Cantitate Preț vânzare 90%VL 
lei fără TVA

1 GRUP COMPRESOR-CONDENSATOR 
CAMERĂ FRIGORIFICĂ

set 1 2,430

2 VAPORIZATOR FRIGORIFIC buc 1 1,710

3 ECHIPAMENTE FRIGORIFICE set 1 3,780

4 CELULĂ FIERBERE-AFUMARE KERES-
KORAX

buc 1 14,580

TOTAL 22,500

*Se va aplica cota TVA în vigoare la momentul vânzării.

Licitațiile se vor desfășura joia, în datele de 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 
22.07.2021, la ora 12.00, în Alba Iulia, str. Henri Coandă, nr. 2A, etaj II, biroul 12, jud. Alba.

Conditiile de participare la licitatie pot fi  obținute de la lichidatorul judiciar. Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Documentaţia necesară participării 
la licitaţie se transmite lichidatorului judiciar cu cel puțin 1 zi lucrătoare anterioară datei 
de desfășurare a licitației.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați pe adresele de mail claudiujurca.
cii@gmail.com, e-mail: andreea_maria_maxim@yahoo.com și nr. de telefon 0744-666158, 
0728-176861.

LICITAŢIE PUBLICA

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 521.424,84 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 29.06.2021, ora 15:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator            Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Căşeiu, titular al proiectului: “Extindere reţea 
de distribuţie gaze naturale în localităţile Rugășești, Custura, 
Guga, și Gârbău Dejului, comuna Cășeiu, judeţul Cluj”, propus 
a fi  realizat în comuna Cășeiu, judeţul Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul “Extindere reţea de 
distribuţie gaze naturale în localităţile Rugășești, Custura, 
Guga, și Gârbău Dejului, comuna Cășeiu, judeţul Cluj” propus 
a fi  realizat în comuna Cășeiu, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-vineri între orele 
9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj.

ACORD DE MEDIU

PRIMARIA COMUNEI RECEA-CRISTUR , cu sediul in 
Recea-Cristur , nr. 158 , judetul Cluj anunta publicul interesat 
asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE APA 
IN LOCALITATILE RECEA-CRISTUR SI CAPRIOARA , COMUNA 
RECEA-CRISTUR“ propus a fi realizat in COMUNA 
RECEA-CRISTUR , JUDETUL CLUJ .

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj , Calea 
Dorobantilor nr. 99 , si la sediul Primariei Recea-Cristur , 
in zilele de luni – vineri intre orele 9.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni -vineri intre 
orele 9.00-13.00.
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Cristiano Ronaldo 
a doborât un nou 
record istoric

Cristiano Ronaldo, căpitanul re-
prezentativei Portugaliei, a 
egalat recordul mondial de go-
luri internaţionale (109), deţi-
nut de iranianul Ali Daei, după 
dubla pe care a reușit-o în par-
tida cu Franţa (2-2), disputată 
miercuri seara la Budapesta, în 
cadrul Campionatului European 
de fotbal – EURO 2020.
Atacantul lusitan a disputat cu 
această ocazie a 178-a sa par-
tidă în tricoul selecţionatei lu-
sitane, în care a debutat în 
anul 2003.
Ronaldo, în vârstă de 36 ani, 
nu reușise să înscrie până 
acum niciun gol în poarta 
Franţei, în cele șase confrun-
tări precedente. El a punctat 
miercuri de două ori din pe-
nalty, în minutele 31 și 60, 
într-o reeditare a fi nalei EURO 
2016, ajutând Portugalia să se 
califi ce în optimile de fi nală 
ale turneului continental.
Starul portughez, care a fost 
autorul unei duble și în partida 
cu Ungaria (3-0), înainte de a 
puncta în faţa Germaniei (4-2), 
este golgheterul la zi de la 
EURO 2020, cu 5 goluri.
Cu un total de 21 goluri înscrise la 
Campionatul European și Cupa 
Mondială (14 la EURO și 7 la 
CM), Cristiano Ronaldo a stabilit 
un alt record, depășindu-l totoda-
tă pe Michel Platini în ierarhia 
golgheterilor turneului continen-
tal, la care francezul a marcat 9 
goluri pe parcursul carierei sale.
Recordul internaţional de goluri 
atins miercuri reprezintă o no-
uă performanţă pentru cvintu-
plul câștigător al Balonului de 
Aur, care a cucerit titlul de cam-
pion european în 2016 și trofe-
ul Ligii Naţiunilor în 2019 cu re-
prezentativa ţării sale.
Cristiano Ronaldo este gol-
gheterul all time al Ligii 
Campionilor, cu 134 de go-
luri, iar în acest sezon cel mai 
bun marcator din Serie A (29 
de goluri pentru Juventus 
Torino), fiind singurul fotbalist 
care a cucerit titlul de golghe-
ter în trei dintre cele mai pu-
ternice ligi din Europa (Anglia, 
Spania și Italia).

Handbaliştii 
de la „U”, promovaţi 
de federaţie
Echipa de handbal masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj revine, începând cu sezo-
nul viitor, pe prima scenă a 
handbalului românesc.
Federaţia Română de Handbal 
a trimis o invitaţie echipei cluje-
ne de a participa la ediţia 
2021-2022 a Ligii Zimbrilor, în 
urma retragerii formaţiei ACS 
Szejke Odorheiu Secuiesc.
Invitaţia vine în condiţiile în ca-
re ”U” Cluj a încheiat turneul de 
promovare/retrogradare desfă-
șurat la Turda, pe locul 3, la e-
galitate de puncte cu CSU din 
Suceava și CSM Bacău și ca ata-
re, a reprezentat prima opţiune 
într-o astfel de conjuctură.

Pe scurt

Csaba Gál este noul preşe-

dinte al secţiei de Rugby 

„U” Cluj şi imediat după 

începerea activităţii 

a avut amabilitatea 

să spună câteva cuvinte 

pentru site-ul „U” Cluj.

„Gândurile cu care pornesc 

la drum sunt pozitive şi opti-

miste. Intenţia mea era să îm-

brac tricoul ”U” în continua-

re, dar soarta mi-a adus o pro-

vocare uriaşă: trebuie să în-

văţ să mă lupt pentru rugby 

de cealaltă parte a baricadei, 

cu atragerea de sponsori, de 

spectatori, de promovare a 

principiilor sportului, a rug-

by-ului în special. Cred că va 

fi  o provocare mult mai ma-

re decât cariera de sportiv. 

Avem un lot de jucători care, 

la ce primesc în clipa de faţă 

de la rugby, merită toată lau-

da şi toată recunoştinţa noas-

tră. Aproape toţi din cadrul 

secţiei lucrează 8 ore şi vin 

cu zâmbetul pe buze la an-

trenamente. Am reuşit să-i ob-

serv, chiar fi zic, zilnic la an-

trenamente făcând pregătire 

fi zică cu ei. Am observat câ-

tă dorinţă şi câtă pasiune pun 

în ceea ce fac şi cred că me-

rită mult mai mult. Merită să 

poată aborda sportul chiar şi 

dintr-o latură de performan-

ţă. Din acest punct de vede-

re mă alătur echipei din func-

ţia de preşedinte cu mare am-

biţie şi multă dorinţă”, a spus 

fostul mare internaţional.

Csaba Gál a început rug-

by-ul în 1997 la ”U” Cluj, iar 

din anul 2004 a jucat patru 

sezoane la Dinamo unde a ob-

ţiunut o medalie de bronz. În 

anul 2009 s-a transferat la Şti-

inţa Explorări Baia Mare, un-

de în 5 ani a câştigat 3 cam-

pionate ale României, 3 cupe 

şi o supercupă. Şi-a încheiat 

cariera de jucător la ”U” Cluj, 

unde a mai jucat din 2014 pâ-

nă în 2018. Csaba Gál are la 

activ 88 de selecţii la echipa 

naţională, cu care a participat 

la 3 Cupe Mondiale şi a de-

venit campion european în 

anul 2006. De asemenea, a 

evoluat în peste 70 de meciuri 

în Cupele Europene.

Csabi Gál, noul președinte 
al secției de Rugby de la ”U” Cluj

În cadrul evenimentului 

Redescoperă 

Cojocna-Ediţia 3: 

Creatori de amintiri, 

clubul Athletic Cluj şi 

Lavender-Farm organizea-

ză o cursă de neuitat.

La acest eveniment se pot 

înscrie toţi doritorii, fi ind orga-

nizate două curse pe 26 iunie:

¤ ora 11:00 – Lavender cros 

– 7 km – vârsta minimă, 

14 ani

¤ ora 13:00 – Family Run – 

1.8 km – grup format din 

minim 1 copil şi 1 aparţină-

tor major

Fiecare concurent îşi poa-

te crea propria medalie la fi -

nish – un buchet de lavandă 

cules la faţa locului.

Desfăşurarea probelor:

Pe perioada concursului şi 

la START nu este obligatorie 

masca. Se va păstra distanţă 

de 2 m, se va pleca în grupuri 

de câte 10 alergători, iar cro-

nometrarea se va face ţinând 

cont de timpul înregistrat în-

tre Start şi Sosire.

Masca de protecţie este 

obligatorie în momentul ridi-

cării kitului de participare şi 

în zonele comune, aglomera-

te, cu păstrarea distanţei mi-

nime de 2 m între participanţi.

Cursele sunt deschise tu-

turor doritorilor, respectând 

criteriile şi condiţiile impuse 

de organizator. Toate catego-

riile de vârstă vor avea ace-

laşi start. Clasamentul va fi  

open, se vor premia primii 3 

clasaţi de la fi ecare cursă.

Cursele sunt deschise tu-

turor doritorilor, respectând 

criteriile şi condiţiile impuse 

de organizatori.

Weekend de poveste 
la Cojocna! 

FC Universitatea Cluj 

a ajuns la al zecelea 

transfer înainte de startul 

noului sezon. Fundaşul 

dreapta Alexandru Gîţ 

(23 de ani) este 

cel mai nou nume 

ce se alătură lotului 

condus de Erik Lincar.

Alexandru Gîţ a oferit şi 

un prim interviu site-ul of-

ficial al echipei: „În primul 

rând e un club de tradiţie, 

e un club care îşi propune 

lucruri importante, îşi pro-

pune promvovarea, iar 

staff-ul şi jucătorii cunosc 

o parte din grupul de băieţi 

şi toate aceste lucruri cumu-

late m-au făcut să iau deci-

zia de a veni aici. Cu sigu-

ranţă putem promova, de 

asta am şi venit. Sunt sigur 

că putem realiza asta şi cred 

că în fiecare zi ne pregătim 

şi facem tot ce ţine de noi 

ca să fim la momentul ace-

la pregătiţi să promovăm”

Acesta le-a transmis un 

mesaj şi fanilor: „Va fi un 

atuu pentru noi că supor-

terii vor reveni pe stadion 

şi ”U” Cluj are o galerie 

importantă, frumoasă şi 

gălăgioasă. Le transmit că 

vom promova împreună” 

a declarat noul jucător al 

Universităţii pentru fcu-

cluj.ro

Originar din Timişoara, 

Gîţ a fost crescut de cei de 

la LPS Banatul, după care 

la începutul sezonului 

2015/2016 a făcut primul 

pas spre fotbalul profesio-

nist semnând cu Sănătatea 

Cluj, echipă din liga a III-a. 

A mai petrecut jumătate de 

sezon la Performanţa Ighiu, 

formaţie din judeţul Alba.

La începutul anului 2018, 

fundaşul a semnat primul con-

tract la nivelul ligii secunde 

cu Dacia Unirea Brăila, debu-

tând pentru formaţia de la ma-

lul Dunării într-o remiză cu 

Luceafărul Oradea. În jumă-

tate de sezon, fundaşul dreap-

ta a strâns 12 meciuri pentru 

Dacia Unirea Brăila.

În următoarea stagiune a 

îmbrăcat tricoul celor de la 

Sportul Snagov. La 21 de ani 

a devenit om de bază în echi-

pa ilfovenilor, bifând 25 de 

prezenţe (1.921 de minute) pe 

parcursul campionatului 

2018/2019, fi ind integralist în 

17 meciuri.

Următoarea echipă din 

cariera lui Alexandru Gîţ a 

fost Gloria Buzău, el ju-

când în 16 meciuri pentru 

formaţia „din Crâng” în se-

zonul 2019/2020. După do-

uă sezoane în care a ieşit 

în evidenţă prin constan-

ţă, Gîţ a ajuns la FC U Cra-

iova 1948. A strâns 17 par-

tide pentru olteni, dintre 

care 14 ca integralist, con-

tribuind la promovarea 

echipei în prima ligă.

Înainte de venirea lui Ale-

xandru Gîţ, Universitatea Cluj 

a mai transferat următorii 

nouă fotbalişti: Cristian Bal-

giu (SCM Gloria Buzău), Al-

bert Voinea (UTA), Costinel 

Gugu (”FC U” Craiova), Va-

lentin Alexandru (Dunărea 

Călăraşi), Marius Cioba-

nu-Vanghele (Unirea Slobo-

zia), Dragoş Tescan (UTA), 

Florinel Mitrea (Chindia Târ-

govişte), Denis Ispas (”FC 

U” Craiova) şi Andrei Blej-

dea (Dinamo).

Universitatea Cluj a şi re-

nunţat la 14 jucători. Printre 

ei, Iulian Anca-Trip, Lucas 

Chacana, Cristian Gavra, Idan 

Golan, Dan Berci, Srgian Lu-

chin, Vlad Muţiu, Robert Ne-

ciu, Derick Ogbu, Rareş Sbur-

lea, Cătălin Ştefănescu şi Do-

naldo Acka.

„U” Cluj a ajuns la zece transferuri noi! 
Alexandru Gîţ, ultimul venit.
„U” Cluj a bifat un nou transfer în această perioadă şi a ajuns la 10 nume noi în lot

Universitatea Cluj a transferat un nou foitbalist pentru sezonul 2021/2022
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