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Ce au „moștenit” clujenii 
de la Gheorghe Funar

Cum arăta Opera Maghiară 
acum 100 de ani

A început vaccinarea 
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Un clujean a postat pe internet fotografii 
cu clădirea Operei Maghiare din Cluj-Napoca, 
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Vaccinarea profesorilor din învățământul 
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1 an de COVID-19, în România

Cluj, județul cu 400 de mame adolescente
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DECESE 0

 1.236 
diagnos  c
grupe de risc

397 
teste 
la cerere

Internați 671

177 de cazuri 

confi rmate cu COVID-19

Vindecați 4 (situația din ul  mele 24 de ore)

1.937 de teste 

70  de cazuri la ATI

ACTUALITATE

Se modifică metoda de calcul 
a ratei de incidență COVID-19

Modul de calcul pentru stabilirea incidenței COVID-19 
se schimbă de vineri, 26 februarie. 

Noua formulă de calcul prevede și focarele de COVID-19 
și ne putem aștepta la o creștere a ratei de infectare în ur-
mătoarea perioadă.

Potrivit HG 35/2021, se calculează și focarele, deci ra-
ta de infectare va crește. „Nu ne ajută, ci ne încurcă. Va 
fi  recalculată rata de infectare și vor fi  recalculate scena-
riile școlilor. Din datele măsurate până acum, chiar și cu 
includerea focarelor nu ne așteptăm la creșteri majore”, a 
precizat subprefectul Clujului, Irina Munteanu.

Inițial, Guvernul Orban a decis ca, la calculul ratei 
de infectare dintr-o localitate, să fie excluse cazurile 
înregistrate în focare din comunități închise, precum 
centre sociale sau spitale. Secretarul de stat în Minis-
terul Sănătății, Andreea Moldovan a anunțat în 27 ia-
nuarie, că modul de calcul al ratei de infectare COVID 
va fi modificat în scurt timp, astfel încât să nu mai fie 
excluse cazurile din focare.

În urma modificărilor în ceea ce privește formula de 
calcul, municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rată de in-
fectare de 3,64. Cea mai mare rată este la Ploșcoș, aco-
lo unde sunt înregistrate 6,21 de cazuri de COVID-19 
la mia de locuitori.

La un an de la debutul pandemiei de coronavirus, niciun 
municipiu din județul Cluj nu se afl ă în scenariul verde 
funcționare. Huedin este orașul cu cea mai mică rată de in-
fectare din județul Cluj, fi ind înregistrate 1,04 cazuri la mia 
de locuitori, conform datelor furnizate de prefectură.
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304 
teste rapide

Aproape 800.000 de români s-au îmbolnăvit 
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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
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

26 februarie

1891: S-a înfi ințat Societatea 
Arhitecților Români.

1993: A fost înregistrat primul 
atentat cu bombă la baza unu-
ia din cele două turnuri ale an-
samblului arhitectural „World 
Trade Center”; 5 victime.

27 februarie

1700: Se descoperă Insula 
Noua Britanie.

1938: A fost promulgată noua 
Constituție a României, prin ca-
re se introducea dictatura rega-
lă a lui Carol al II–lea și sfârșitul 
regimului parlamentar.

1964: Guvernul italian 
anunță că acceptă sugestii cu 

privire la modul de a salva de 
la prăbușire renumitul Turn 
înclinat din Pisa.

28 februarie

1859: A apărut, la București, 
prima revistă umoristică ro-
mânească, Țânțarul, până la 
15 august 1859, editată de 
C.A.Rosetti și N.T. Orășanu.

1986: Primul ministru suedez 
Olof Palme este asasinat pe 
stradă la Stockholm.

1997: Mihai I al României a 
revenit din exil, fi ind pentru 
prima dată după 1989 când 
sosirea fostului suveran este 
acceptată de populație ca și 
de toate formațiunile politice; 
a reprimit pașaport românesc.
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Vineri, 26 februarie, se 

împlineşte un an de la con-

fi rmarea primului caz de 

coronavirus din România. 

Până astăzi, aproape 

800.000 de români au fost 

infectaţi cu COVID-19.

Vineri, 26 februarie, se îm-

plineşte un an de la apariţia 

primului caz de infectare cu 

COVID-19 în România. Acum 

un an, un bărbat din Gorj e-

ra confi rmat cu noul virus ca-

re a reuşit rapid să se extin-

dă în majoritatea ţărilor din 

lume. Până astăzi, aproape 

800.000 de români au fost in-

fectaţi cu noul virus.

Virusul care provoacă in-

fecţia COVID-19 îşi are origi-

nea în oraşul Wuhan din Chi-

na, acolo fi ind semnalate pri-

mele cazuri din lume. Boala 

s-a propagat uşor şi într-o ma-

nieră rapidă în restul ţărilor 

din lume, ajungând astfel şi în 

Europa, prima ţară afectată se-

rios fi ind Italia.

Şirul cronologic 
al evenimentelor

În acest context, pe 22 ianu-

arie 2020, guvernul român a 

anunţat mai multe măsuri de 

combatere a răspândirii virusu-

lui, desemnând şase spitale un-

de vor fi  internaţi pacienţii ca-

re vor fi  depistaţi pe teritoriul 

României cu COVID-19. Una 

dintre măsurile dispuse a con-

stat în instalarea termoscanere-

lor în aeroporturi, cu scopul de-

pistării pasagerilor a căror tem-

peratură corporală depăşeşte 

38°, aspect relevant în contex-

tul în care, un număr conside-

rabil de români se afl ă în ţări 

precum Italia ori Spania.

Chiar şi aşa, odată cu apa-

riţia cazurilor de infectare în 

Europa, răspândirea virusului 

în România nu a putut fi  evi-

tată, în data de 26 februarie 

a anului trecut fi ind confi r-

mat primul caz de infectare 

cu COVID-19 din România, 

acesta fi ind un bărbat din Gorj 

în vârstă de 20 de ani.

În data de 22 martie 2020 

au fost anunţate şi primele 

trei decese cauzate de infec-

ţia cu virusul SARS-CoV-2 pe 

teritoriul ţării noastre. În ace-

eaşi zi, 6 cetăţeni români afl aţi 

pe nava de croazieră Diamond 

Princess au fost aduşi în Ro-

mânia, prin intermediul unui 

zbor medical. Aceştia au fost 

examinaţi medical înainte de 

îmbarcare şi testaţi negativ 

pentru COVID-19, rămânând 

timp de 14 zile sub suprave-

ghere medicală.

A fost instituită 
starea de urgenţă

Ulterior, Ministerul Sănătăţii 

a informat că un cetăţean itali-

an în vârstă de 71 de ani, con-

fi rmat cu COVID-19 în Italia s-a 

afl at în România, în Craiova, în 

perioada 18-22 februarie, unde 

a vizitat rudele soţiei sale şi a 

avut mai multe întâlniri de afa-

ceri, fi ind declanşată astfel, o 

anchetă epidemiologică.

În 16 martie 2020, Preşedin-

tele României, Klaus Iohannis, 

a semnat decretul privind insti-

tuirea stării de urgenţă pe teri-

toriul României pentru 30 de zi-

le, iar ulterior, în 14 aprilie, sta-

rea de urgenţă a fost prelungi-

tă cu încă 30 de zile.

Cum s-a „simţit” 
pandemia la Cluj

Efectele pandemiei de co-

ronavirus au început să se fa-

că prezente la Cluj odată cu 

instaurarea stării de urgenţă 

la nivel naţional, fapt care a 

impus obligaţia completării u-

nei declaraţii pe propria răs-

pundere de către cei care do-

reau să iasă din casă, fi ind ne-

voie însă, de un motiv înte-

meiat. Astfel, în magazine, 

numărul de persoane a fost 

limitat, oamenii având obli-

gaţia de a păstra măsura dis-

tanţării sociale şi purtarea 

măştii de protecţie în toate 

spaţiile închise.

Starea de urgenţă a atras in-

evitabil şi decizia ca şcolile să 

fi e închise, un efect devastator 

al pandemiei fi ind reprezentat 

şi de faptul că mulţi oameni au 

rămas fără loc de muncă.

În perioada 16 martie-15 

mai 2020 şi cea în care a fost 

decretată starea de urgenţă în 

România, străzile din Cluj şi 

din întreaga ţară s-au golit, sin-

gurii prezenţi fi ind poliţiştii, 

dar şi soldaţi din armata ro-

mână, care asigurau respecta-

rea măsurilor implementate, 

aspecte care au dus la crearea 

unor imagini apocaliptice.

Începând cu 15 mai 2020, 

starea de urgenţă nu a mai fost 

prelungită în România, fi ind in-

stituită starea de alertă. Astfel, 

oamenii au început să iasă din 

casă fără a mai avea nevoie de 

declaraţie, iar restaurantele şi 

cafenelele au început timid să 

îşi deschidă terasele.

România, la un an 
de la primul caz

Până astăzi, pe teritoriul Ro-

mâniei, au fost confi rmate 

791.971 de cazuri de persoane 

infectate cu noul coronavirus, 

iar 733.616 de pacienţi au fost 

declaraţi vindecaţi. De aseme-

nea, până în prezent, 20.167 de 

persoane diagnosticate cu 

SARS-CoV-2 au decedat, fi ind 

prelucrate până azi, 5.959.349 

de teste RT-PCR şi 279.446 de 

teste rapide antigenice.

Cât va mai dura pandemia, 

rămâne în continuare un mis-

ter, însă în prezent, întreaga 

lume şi deci, şi România se 

bucură de posibilitatea de a 

se vaccina împotriva infecţi-

ei cu noul coronavirus, astfel, 

oamenii începând treptat să 

îşi recapete viaţa de dinain-

tea bolii care a „lovit” fără mi-

lă şi fără avertisment o întrea-

gă planetă. Pandemia, deşi a 

sfi dat limitele ştiinţei şi a sur-

prins prin efectele nemiloase, 

a oferit totodată lumii pute-

rea de a spera, de a se auto-

depăşi şi mai ales, de a apre-

cia puterea unei îmbrăţisări.

1 an de COVID-19 în România
Se împlinește un an de la primul caz de infectare cu noul coronavirus din țara

S-a împlinit un an de la confi rmarea primului caz de coronavirus din România
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Georgiana IUZIC
redactia@monitorulcj.ro

Legea privind educaţia 

sexuală în şcoli este blo-

cată în Parlament, 

iar în acest timp Teodosie 

vorbeşte despre păcatul 

masturbării. România 

este una dintre ţările 

care înregistrează 

cele mai multe cazuri în 

care femeile devin mame 

de la vârste fragede.

În timp ce legea privind 

educaţia sexuală în şcoli a 

rămas blocată în Parlament, 

ÎPS Teodosie spune că mas-

turbarea este un mare păcat, 

iar oamenii care au acest 

„obicei” trebuie să facă 100 

de mătănii pentru a se „le-

păda” de acest păcat.

„Ei trebuie să conştienti-

zeze că acest păcat pe care 

unii îl fac din instinct, din-

tr-o obişnuinţă, iar unii au 

luat model de la alţii, ori au 

fost ispitiţi de alţii, acest pă-

cat trebuie eradicat. De a-

ceea sunt canoane la noi, la 

ortodocşi. Omul să citeas-

că, să vegheze, să ştie că 

Dumnezeu este cu el. Să-i 

fie ruşine de acest păcat. Să 

facă mătănii, pentru că unii 

consideră că acumuleaza o 

energie lăuntrică care le dă 

un neastâmpăr. Să facă 40, 

50, 100 de mătănii şi să ve-

deţi cum se potolesc”, a spus 

Teodosie la emisiune la Ra-

dio Dobrogea.

Legea educaţiei sexuale, 
blocată în Parlament

România este printre sin-

gurele ţări care nu are ca şi 

materie educaţia sexuală, de-

oarece legea care impune a-

ceastă materie este blocată 

în Parlament.

Pe data de 24 septembrie 

2020, legea privind educa-

ţia sexuală stabilea că aceas-

ta se poate desfăşura în şco-

li doar cu acordul părinţi-

lilor în scris, iar această ma-

terie va conţine derularea 

unor programe de educaţie 

pentru viaţă dar şi educaţie 

sanitară care vor cuprinde 

informaţii despre preveni-

rea contractării bolilor cu 

transmitere sexuală şi a gra-

vidităţii minorelor.

După un scurt timp, pre-

şedintele României Klaus Io-

hannis a atacat legea la Cur-

tea Constituţională a Româ-

niei (CCR), însă i-a fost res-

pinsă cererea. În luna no-

iembrie, preşedintele a tri-

mis din nou legea în Parla-

ment pentru reexaminare. 

În prezent, legea privind 

educaţia sexuală în şcoli a 

rămas blocată în Parlament, 

printre sesizările politicie-

nilor: unii doresc ca aceas-

ta să fie predată în şcoli cu 

acordul părinţilor în scris, 

iar alţii sunt contra acestei 

prevederi.

În anul 2019, aproape 

750 de minore cu vârsta sub 

15 ani au rămas însărcina-

te, iar alte 17.933 de fete 

între 15-19 ani au rămas şi 

ele însărcinate. 

Doar în judeţul Cluj s-au 

înregistrat peste 400 de mi-

nore care au rămas gravide, 

potrivit Institutului Naţional 

de Statistică (INS). Specia-

liştii sunt de părere că în 

multe cazuri, minorele au 

rămas însărcinate din lipsa 

educaţiei sexuale.

Organizaţia pentru Coo-

perare şi Dezvoltare în Eu-

ropa (OECD) a transmis un 

raport în anul 2020, în care 

se explica necesitatea edu-

caţiei sexuale în şcoli şi cum 

aceasta ar trebui să atingă 

mult mai multe subiecte, 

chiar şi violenţa domestică. 

Apelul a venit în contextul 

în care în România, educa-

ţia sexuală a ajuns minge 

de ping-pong legilativ între 

Parlament şi preşedinte.

În tot acest timp, în care 

elevii nu benefi ciază de in-

formaţii privind protecţia se-

xuală dar şi cât de importan-

tă este perioada în care îţi 

începi viaţa sexuală, preoţii 

oferă sfaturi despre ce ar tre-

bui să facă şiu ce nu ar tre-

bui să facă oamenii.

Realitatea este cruntă, iar 

România este ţara în care se 

înregistrează foarte multe ca-

zuri în care minorele rămân 

însărcinate, tocmai din ne-

cunoştinţă de cauză.

Educaţia sexuală nu se face în şcoli, 
dar copiii primesc „sfaturi“ de la preoţi!
Înaltpreasfințitul Teodosie combate „păcatul masturbării“ cu 100 de mătănii

Teodosie spune că masturbarea este un mare păcat, iar oamenii care au acest „obicei” trebuie să facă 100 de mătănii pentru a se „lepăda” de acest păcat

De-a lungul anilor, ne-am îngrozit de po-
veștile din ţările precum: Italia, Anglia sau 
Spania, în care preoţii catolici molestau mi-
nori, iar de multe ori toate aceste cazuri 
erau ascunse „sub preș” de Biserică, tocmai 
pentru a nu se strica imaginea religiei.

Cu toate acestea, fi orii pe spate au apă-
rut atunci când s-au descoperit astfel de 
cazuri și în România.

Un caz care a zguduit Biserica Ortodoxă 
Română a fost cazul din comuna Huși, 
judeţul Vaslui. Fostul episcop al Hușilor, 
Corneliu Bârlădeanu a fost acuzat de 
viol și abuz sexual împotriva unui fost 
elev de-al său, de la Seminarul 
Teologic Huși. Scandalul a început în 
anul 2017, când trei preoţi au început 
să îl șantajeze pe fostul episcop cu pu-
blicarea unor imagini în care apărea el 
și un minor în ipostaze intime. Toate 
aceste fapte au fost scoase la iveală în 

urma unei investigaţii făcute de jurnaliș-
tii publicaţiei „Să fi e lumină”.

Tot în anul 2017, un alt caz revoltător a fă-
cut înconjurul României. Conducerea 
Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia s-a 
sesizat, după ce a apărut o înregistrare au-
dio de aproximativ 22 de minute care ar fi  
o posibilă discuţie între preotul Cristian 
Pomohaci și un adolescent de 17 ani. În 
discuăţia respectivă, preotul i-a făcut avan-
suri sexuale minorului și i-a propus să între-
ţină raporturi sexuale în schimbul unei su-
me de bani. Preotul a negat mereu acuzaţi-
ile făcute la adresa lui.

În anul 2019, un alt caz asemănător a a-
părut în mass-media. Este vorba despre 
un preot din Constanţa de 44 de ani care 
a fost acuzat de pornografi e infantilă. Se 
pare că preotul cerea poze indecente mi-
norilor, iar procurorii DIICOT au descope-
rit că prea sfi inţitul avea discuţii indecen-

te pe site-urile de socializare cu o minoră 
de 13 ani. Bărbatul își creea mai multe 
contruri false și lua legatură cu mai mute 
minore pe care le convingea să trimită 
poze cu caracter sexual și chiar încerca să 
le convingă să se întâlnească cu el pentru 
a întreţine relaţii sexuale. Cea mai tânără 
victimă a sa avea doar 10 ani.

Aceste cazuri au fost ascunse de ochii lumii 
pentru o perioadă lungă de timp, iar 
Biserica de multe ori a încercat să bage totul 
sub „preș”, tocmai pentru ca imaginea să ră-
mână intactă. Cu toate acestea, preoţii încă 
vorbesc despre educaţia sexuală ca fi ind mai 
mult o energie și nu neapărat un act normal 
care trebuie întreţinut la o vârstă corespun-
zătoare, în care conștientizarea își spune cu-
vântul. Poate educaţia sexuală în școli ar re-
gla multe aspecte negative din rândul elevi-
lor, dar pentru a vedea un rezultat concret, 
legea trebuie să fi e adoptată.

Cazuri de pedofilie în Biserica Ortodoxă

România este ţara cu cele 

mai multe mame adoles-

cente din Europa. În ţară, 

Clujul se situează pe la 

mijlocul clasamentului, cu 

peste 400 de mame minore.

Aproape un sfert din mino-

rele care au născut în 2019 din 

Uniunea Europeană au fost în-

registrate în România. Asta în-

seamnă un procent de 23%.

În Cluj, în acelaşi an, 430 de 

mame adolescente au fost înre-

gistrate, aproximativ în mijlocul 

clasamentului din România.

Dintre 199.720 de naşteri în-

registrate în urmă cu 2 ani, 749 

au fost raportate la mame cu 

vârste sub 15 ani, iar 17.933 la 

mame cu vârste între 15 şi 19 

ani, potrivit celor mai recente 

date comunicate de Institutul 

Naţional de Statistică (INS) şi 

a Hărţii natalităţii în rândul ma-

melor adolescente a organiza-

ţiei Salvaţi Copiii.

Judeţele cu cele mai multe 
şi cele mai puţine naşteri 
în rândul adolescentelor

Există cinci judeţe din Ro-

mânia în care numărul de ma-

me minore „a explodat” în 

2019, trăgând un semnal de 

alarmă. Pe primul loc se situ-

ează judeţul Mureş cu 931 de 

mame minore, urmat de Dolj 

cu 838, Braşov cu 733 şi Ba-

cău cu 722 de adolescente ca-

re au născut în 2019.

La polul opus al clasamen-

tului există alte cinci judeţe în 

care naşterile în rândul adoles-

centelor din România, în anul 

2019, sunt mult mai reduse. Tul-

cea este judeţul cu cele mai pu-

ţine cazuri de mame minore, în-

registrând un număr de doar 

187, foarte puţin faţă de jude-

ţul Mureş. În Gorj au fost înre-

gistrate 190 de cazuri de acest 

fel, în Caraş-Severin au fost ra-

portate 209, în Mehedinţi 234, 

iar în Brăila au fost înregistrate 

248 de mame adolescente.

Dintre mamele care au năs-

cut când aveau vârsta mai 

mică de 15 ani, anume 749 

la număr, 720 de adolescen-

te se afl au la prima naştere, 

iar restul de 29 de adolescen-

te la o a doua naştere.

Dintre 17.933 de mame cu 

vârste între 15-19 ani, un nu-

măr de 13.291 dintre acestea 

au născut pentru prima dată. 

Restul de 3.851 au născut pen-

tru a doua oară. Situaţia se com-

plică, având în vedere că 710 

mame adolescente se afl au la 

a treia naştere, 70 la a patra, 

iar 11 la a cincea naştere.

Foarte puţin mame 
minore au apelat 
la asistenţă socială

Mai puţin de 2% din tota-

lul mamelor adolescente au in-

teracţionat cu serviciile publi-

ce de asistenţă socială.

„Distanţa mare faţă de ca-

binetele medicale şi lipsa resur-

selor pentru a plăti transportul, 

precum şi lipsa de informaţii 

cu privire la ce servicii medi-

cale ar trebui accesate în tim-

pul sarcinii împiedică multe 

adolescente însărcinate din zo-

nele rurale defavorizate să mear-

gă la medic şi de multe oria-

cestea aşteaptă până când si-

tuaţia se înrăutăţeşte sau re-

curg la auto-medicaţie în tim-

pul sarcinii. Aceste mame tre-

buie susţinute suplimentar, ast-

fel încât nici ele, nici nou-năs-

cuţii să nu fi e puşi în situaţii 

de risc”, a spus Gabriela Ale-

xandrescu, Preşedinte Execu-

tiv Salvaţi Copiii România.

Clujul are peste 400 de mame adolescente. 
România, ţara cu cele mai multe mame minore din UE!
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Primăria Cluj-Napoca se 

confruntă cu o nouă pro-

blemă extrem de gravă 

şi anume locuinţele con-

struite ilegal pe Valea 

Fânaţelor. Consilierul 

local USR-Plus, Sergiu 

Hossu, a ridicat, în 

cadrul şedinţei de luni, 

22 februarie, problema 

locuitorilor din Valea 

Fânaţelor, care au con-

struit fără a avea autori-

zaţie, terenurile fiind 

situate în zona extravi-

lană a municipiului 

Cluj-Napoca.

Din păcate, locuitorii de pe 

Valea Fânaţelor nu au nume 

la stradă, canalizare, lumină, 

iar elevii nu pot merge la cur-

suri pentru că nu există un 

mijloc de transport în comun. 

La ora actuală aproximativ 

250 de familii trăiesc ilegal 

acolo, iar Boc promite că va 

lua măsuri în acest sens.

„Tot ce este făcut fără au-

torizaţie este amendat şi tri-

mis în instanţă. E tot ce pot 

face eu ca primar în acest 

moment. Nu mă pot pune 

eu în faţa buldozerului să nu 

construiască oamenii. Vor 

urma procese şi la sfârşitul 

drumului este demolarea, de-

oarece în acest moment aces-

ta este singurul cadru legal 

în situaţia de acolo. Toţi cei 

care construiesc fără autori-

zaţie, singura cale pentru in-

trarea în legalitatea este de-

molarea. Oamenii au crezut 

că noi glumim, dar pot să 

creadă ce doresc pentru că 

legea nu se schimbă. Până 

la demolare este o cale lun-

gă, deoarece procedurile sunt 

lungi, dar asta este singura 

soluţie”, a declarat Boc.

Arhitecţii, 
principalii vinovaţi

Emil Boc consideră că ar-

hitecţii care au proiectat ca-

sele de pe Valea Fânaţelor şti-

au de situaţie şi ar fi  trebuit 

să le atragă atenţia oamenilor 

în momentul în care au fost 

construite locuinţele.

„Oamenii de acolo nu pot 

să plătească impozit, pentru 

că nu sunt înregistrate. Ei plă-

tesc în funcţie de ce scrie în 

cartea funciară, pot fi  păşuni, 

livezi sau alte terenuri. Tre-

buie să învăţăm că legea tre-

buie respectată. Oamenii de 

acolo îmi sunt dragi, dar nu 

am ce face. Dacă acceptăm 

astfel de construcţii, atunci 

ne trezim cu blocuri pe trotu-

ar ca-n vremea lui Funar. Oa-

menii nu pot să trăiască bine, 

dacă autorităţile nu îşi fac 

treaba. Arhitecţii care i-au pus 

pe oameni să construiască 

acolo merită să fi e pe lista ru-

şinii. Zona e în extravilan şi 

arhitecţii ştiau acest lucru. Ar-

hitecţii care au construit aco-

lo sunt ca poliţiştii care te iau 

de mână şi te pun să treci pe 

roşu. Românii cred că merge 

şi aşa şi aşa. E limpede că aco-

lo oamenii sunt în afara legii 

şi nu au cum să se legalize-

ze”, a mai adăugat edilul

Primarul vrea să-i ajute 
pe locuitorii 
de pe Valea Fânaţelor

Edilul Clujului este alături 

de oamenii care şi-au constru-

it un adevărat cartier ilegal pe 

Valea Fânaţelor şi promite so-

luţii în viitor. Boc a declarat 

că: „Uman sunt alături de ei. 

Încercăm să îi ajutăm şi să-i 

sprijinim cu locuinţe sociale 

sau orice alt ajutor pe care îl 

putem acorda. Eu sunt un om 

de dialog, dar trebuie să stăm 

în lege. Trebuie să ne respec-

tăm toţi între noi. Aşa ceva 

nu trebuie să se întâmple”, a 

mai adăugat Boc.

Municipalitatea se chinuie 

de ani buni să pună la dispo-

ziţia cetăţenilor câteva locuin-

ţe sociale pe strada Ghimeşu-

lui, dar mult prea puţin pentru 

numărul mare de persoane ca-

re au construit în Valea Fâna-

ţelor. Proiectul de pe Ghimeşu-

lui a întârziat cu peste 400 de 

zile şi constructorul are de plă-

tit o penalitate care a depăşit 

suma de 450.000 de lei. Lucră-

rile se apropie în ritm „de melc” 

de fi nalizare, stadiul fi zic al 

construcţiei fi ind de peste 95%.

Confom datelor, în cazul 

unor demolări în masă în 

zona respectivă, aproxima-

tiv 500-600 de clujeni vor 

rămâne fără case şi vor fi 

nevoiţi să se mute.

Localnicii de pe Valea 
Fânaţelor ştiu că sunt 
în ilegalitate din 2019

Localnicii din Valea Fâna-

ţelor s-au plâns de condiţii şi 

de tot ceea ce se întâmplă în 

zona Colonia Valea Fânaţelor 

încă din ianuarie 2019. La vre-

mea respectivă, Dan Tarcea a 

avertizat că locuinţele sunt în 

ilegalitate şi oamenii ar putea 

să aibă probleme în viitor.

„În cei doi ani de când sunt 

viceprimar, locuitorii de pe 

Valea Fânaţelor au fost de cel 

puţin 10 ori la Primărie, in-

clusiv la mine, am avut pes-

te 15 intervenţii pe strada Va-

lea Fânaţelor. Pornind de la 

drum, de la pietruiri, podeţ, 

am făcut accesul la cimitir. 

Am încercat să facem lucru-

rile aşa cum ne permite şi dru-

mul pentru că, din nefericire, 

acolo aveţi un drum cu o lă-

ţime de 3 metri. Din cele 300 

de familii, câte sunt cu case 

construite cu autorizaţie de 

construire? Nu cred că le-au 

obţinut fără să aibă apă pota-

bilă! Inclusiv pentru fântână 

ar fi  trebuit să obţină un aviz 

de la DSP (n.r. Direcţia de Să-

nătate Publică), deci acolo 

există construcţii făcute fără 

autorizaţie!”, a precizat Dan 

Tarcea în urmă cu 2 ani.

De altfel, fostul vicepri-

mar a explicat încă de atunci 

că municipalitatea nu are 

cum să ofere condiţii decen-

te locuitorilor din zona re-

spectivă pentru că drumul 

este mult prea îngust.

„Am avut o discuţie largă 

cu cei care locuiesc în Colonie, 

mă refer la partea mai îndepăr-

tată, nu cea dinspre oraş. Mul-

ţi au refuzat constant să-şi fa-

că contract cu cei de la salubri-

tate. Am verifi cat la cei care se 

ocupă de ridicarea gunoiului şi 

au spus că mulţi nu au con-

tract! Legat de iluminatul pu-

blic, am făcut o verifi care săp-

tămâna trecută, pe unde să tra-

gem lumină dacă este un drum 

de doar 3 metri? Vorbim des-

pre o investiţie de circa 200.000 

euro, dar problema este că nu 

avem unde trage reţeaua. Stâl-

pii existenţi sunt de medie ten-

siune, din punct de vedere teh-

nic nu se pot monta corpuri de 

iluminat, electrice. Referitor la 

apa potabilă, nu Primăria tre-

buie să o facă, ci Compania de 

Apă, există un contract semnat 

în acest sens", a mai punctat 

Tarcea la începutul lui 2019.

Locuinţele sociale, soluţia pentru 
oamenii de pe Valea Fânaţelor
Emil Boc, primarul Municipiului Cluj-Napoca, a vorbit în cadrul unei intervenţii la radio, 
despre problema locuitorilor din Valea Fânaţelor

Localnicii de pe Valea Fânaţelor vor rămâne fără case şi ar putea fi  trimişi în locuinţele sociale de pe Ghimeşului

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Hotelul Cristian 

din Piaţa Mihai Viteazu, 

una dintre cele mai con-

troversate construcţii 

din Cluj-Napoca, 

nu poate fi  demolat.

Emil Boc a declarat că hote-

lul Cristian, amplasat în centrul 

oraşului, nu poate fi  demolat 

chiar dacă a fost construit fără 

fundaţie şi fără autorizaţie de 

construcţie. Actualul edil dă vi-

na pe Gheorghe Funar, fostul 

primar al Clujului, pentru con-

strucţia din centrul oraşului.

„Invitaţi-l pe fostul pri-

mar (n.r. Gheorghe Funar) 

să vă spună despre ce este 

vorba. Construcţia respecti-

vă a fost ridicată în perioa-

da în care el conducea ora-

şul. S-au epuizat căile de le-

gale de atac. E ridicată pe 

trotuar pe vremea lui Funar. 

Acolo a expirat termenul de 

prescripţie. De aceea spun 

că juridic nu este cale lega-

lă”, a spus Boc.

Actualul primar a dat de 

înţeles că Hotelul Cristian va 

rămâne în picioare atât timp 

cât cei care l-au construit do-

resc acest lucru.

„Eu zic să-l întrebaţi pe 

fostul primar. Nu îi întrebaţi 

pe cei care nu au făcut asta 

şi nu au aprobat. Pentru a 

putea demola avem nevoie 

de o senţină din partea Ju-

decătoriei. Când te duci la 

judecător, acesta spune că 

nu e posibil acest lucru”, a 

spus primarul Emil Boc.

În ultima perioadă, 

Cluj-Napoca s-a remarcat prin 

mai multe construcţii contro-

versate în zone importante 

din oraş. Hotelul „coşciug” 

de pe strada Avram Iancu sau 

blocurile răsărite printre ca-

se au fost principalele subiec-

Hotelul Cristian, „moştenirea” lui Funar pentru clujeni
Hotelul nu poate fi demolat! Emil Boc: „Întrebați-l pe Funar, nu pe mine“

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Studenţii din toată ţara 

sunt revoltaţi şi se simt 

nedreptățiți, după 

ce premierul Florin Cîţu 

le-a scăzut masiv şanse-

le la un Internship 

la Guvernul României.

La începutul lunii februa-

rie, Cîţu a anunţat că va de-

mara „primul program real de 

Internship” la Guvern pentru 

studenţii din anii terminal.

„Am intrat în politică în 

2016 şi toţi aceşti ani mi-am 

dat seama câtă nevoie este 

de un suflu nou în adminis-

traţie. Vreau să dau tineri-

lor care doresc să activeze 

în acest domeniu o şansă 

reală. De aceea, voi dema-

ra primul program real de 

Internship la nivelul Guver-

nului României. Toţi studen-

ţii în ani terminali interesaţi 

de acest proiect sunt invi-

taţi să trimită o scrisoare de 

intenţie la adresa cabinet.

pm@gov.ro până la data de 

11 februarie 2021”, a scris 

Florin Cîţu pe Facebook, în 

data de 4 februarie 2021.

În data de 23 februarie 

2021, Florin Cîţu a anunţat 

pe pagina sa de Facebook 

că a selectat „foarte multe 

CV-uri”, iar următorul pas 

e interviul: „Dragi studenţi, 

vă mulţumesc pentru inte-

resul arătat programului de 

Internship pe care l-am 

anunţat. Am selectat foarte 

multe CV-uri şi urmează in-

terviurile. Mult succes!”

Cu toate acestea, în pri-

ma postare nu a menţionat 

nimic legat de depunerea 

unor CV-uri, ci doar a unei 

scrisori de intenţie. Acest 

lucru i-a nemulţumit teribil 

pe studenţii români care au 

umplut secţiunea de comen-

tarii a ultimei postări.

Prima reacţie: 
„Am vrut să mă resemnez. 
Îmi spuneam 
că sunt incapabilă 
să înţeleg o postare”

Patricia Hauler, studentă 

din Cluj de la FSPAC, a fost 

lăsată şi ea cu ochii în soare 

de anunţul „sec şi fără mul-

te detalii” a lui Florin Cîţu.

„Ruga toţi studenţii din 

anii terminali, interesaţi, să 

trimită o scrisoare de inten-

ţie pe un email dat de aces-

ta. Anunţul a fost unul sec, 

fără multe detalii, dar am 

profi tat de ocazie. Ştiu că de 

obicei scrisorile de intenţie 

sunt însoţite de un CV, însă 

nu credeam ca un Interns-

hip de genul acesta ar trebui 

să fi e cu subînţeles. Am tri-

mis scrisoarea de intenţie şi 

am aşteptat un răspuns. Un 

răspuns care a venit în data 

de 24.02.2021, dar nu perso-

nal, pe email, ci tot într-o 

postare pe pagina ofi cială de 

Facebook a domnului 

prim-ministru în care mul-

ţumea tuturor studenţilor ca-

re au trimis CV-uri”, a expli-

cat Patricia Hauler.

Patricia a mărturisit pen-

tru monitorulcj.ro că prima 

sa reacţie, la primirea celui 

de-al doilea mesaj al lui 

Cîţu, a fost să se resemne-

ze. A crezut că nu este în 

stare să înţeleagă o simplă 

postare, dar ulterior a ob-

servat ca situaţia sa nu es-

te una singulară.

Un alt student a încercat 

să obţină mai multe infor-

maţii direct de la sursă, dar 

nimeni de la Biroul de In-

formaţii al Guvernului nu a 

putut să-l ajute.

„Îţi dai seama că prima re-

acţie a fost să mă resemnez, 

să-mi spun – sunt incapabilă 

să înţeleg o postare. După am 

văzut că nu sunt singura în a-

ceastă situaţie. Am remarcat 

cum alţi studenţi, afl aţi în si-

tuaţia mea, au lăsat mai mul-

te comentarii la postare, dar 

nu au primit un raspuns. Vă-

zusem şi un comentariu în ca-

re un alt student a sunat la Bi-

roul de Informatii, înainte de 

deadline (termen fi nal), pen-

tru a cere mai multe informa-

ţii despre acest internship, dar 

nimeni nu a putut să îl îndru-

me”, a mai spus Patricia.

Sute de comentarii 
revoltătoare 
la postarea premierului

La postarea premierului 

în care a anunţat că a selec-

tat CV-urile potrivite pentru 

Internship studenţii din toa-

tă ţara au lăsat sute de co-

mentarii revoltătoare.

Mai mulţi dintre ei i-au 

cerut lui Cîţu să revină cu 

precizări pentru a clarifica 

modul în care a făcut selec-

ţia pentru Internship. O stu-

dentă plecată la studii în 

străinătate a vrut să revină 

în ţară pentru acest program 

la Guvern, evidenţiind şi 

faptul că viitorul ei în Ro-

mânia, în momentul în ca-

re va reveni, îşi doreşte să 

fie bazat pe transparenţă şi 

comunicare:

„Vă rog să reveniţi asupra 

acestei postări cu precizări 

pentru clarifi carea procesu-

lui de selecţie. Aţi menţionat 

destul de clar în postarea 

dumneavoastră iniţială că do-

riţi scrisori de intenţie. Este 

excelent că unii aplicanţi au 

trimis şi CV, însă acest lucru 

nu era menţionat în textul 

postării dumneavoastră.

Cred cu tărie că aţi avut 

multe aplicaţii de la studenţi 

şi tineri români plecaţi în 

străinătate. Vă asigur că, la 

fel ca mine, şi aceştia au aş-

teptarea ca viitorul lor în 

România şi, cu atât mai mult, 

în administraţia publică cen-

trală, să fie bazat pe trans-

parenţă şi comunicare insti-

tuţională impecabilă”, a pre-

cizat aceasta.

Alţi studenţi sunt revol-

taţi pe faptul că nu au fost 

contactaţi printr-un email 

legat de „soarta” lor privind 

Internship-ul la Guvern:

„Eu am trimis ce mi-aţi 

cerut. Mai mult, m-aş fi  aş-

teptat la un email din partea 

echipei dumneavoastră, în 

care să-mi precizaţi concret 

dacă sunt acceptat sau nu. 

Speram că de data aceasta 

este chiar o iniţiativă serioa-

să”, a comentat un student 

la postarea premierului. 

Studenţii, revoltaţi că au rămas 
fără internship la Guvern 
Studentă la Cluj: „Comunicarea ar trebui să fie una clară 
și concisă. Fără a lăsa loc de subînţelesuri”

Florin Cîţu le-a scăzut masiv şansele studențiilor care au aplicat la un Internship la Guvernul României

Laurence Auer, noua 

Ambasadoare a Franţei 

în România, s-a afl at joi, 

25 februarie, în vizită 

la Consiliul Judeţean Cluj.

Întâlnirea de la sediul foru-

lui administrativ judeţean a con-

stituit cadrul optim pentru ca 

Vákár, vicepreşedintele CJ, să 

prezinte oaspeţilor cele mai im-

portante proiecte afl ate în deru-

lare la nivelul instituţiei, punând 

accentul pe edifi carea viitorului 

Spital Pediatric Monobloc, pri-

mul spital public din zona Tran-

silvaniei care va oferi servicii 

medicale integrate în domeniul 

pediatriei. Nu în ultimul rând, 

s-a discutat şi despre importan-

ţa Parcurilor Industriale Tetarom 

şi a facilităţilor oferite.

Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, domnul Vákár Is-

tván: „Această vizită a fost una 

extrem de benefi că, marcând 

un pas înainte în relaţia de co-

laborare româno-franceză. Îmi 

doresc ca mesajul nostru de dis-

ponibilitate totală spre coopera-

re să se concretizeze în proiec-

te benefi ce şi dezvoltarea unor 

parteneriate stabile mai ales în 

domeniul educaţional, al cerce-

tării şi cel cultural”.

De asemenea, vicepreşedin-

tele forului administrativ jude-

ţean a evidenţiat pe parcursul 

întâlnirii faptul că judeţul din 

inima Transilvaniei găzduieşte 

cel de-al doilea centru universi-

tar al ţării, o forţă de muncă î-

nalt califi cată şi vorbitoare de 

limbi străine, puncte forte care 

fac Clujul să fi e un judeţ extrem 

de atractiv din perspectiva po-

tenţialilor investitori.

În fi nal, reprezentanţii celor 

două părţi au decis să analizeze 

împreună ideea derulării unor 

parteneriate în domeniul IT, me-

dical, al transporturilor şi nu nu-

mai, manifestându-şi, totodată, 

dorinţa de a intensifi ca relaţiile 

de colaborare dintre judeţele Cluj 

şi Allier, între care există înche-

iat un Protocol de Cooperare.

Ambasadoarea Franţei, 
la Consiliul Județean

Campania de vaccinare 

anti-COVID-19 în rândul 

profesorilor universitari a 

început vineri, 26 februa-

rie. Subprefectul Clujului, 

Irina Munteanu a explicat 

care este situaţia în acest 

moment şi unde vor fi  

centrele medicale pentru 

imunizarea profesorilor.

Campania de vaccinare în 

rândul profesorilor din Cluj a 

început vineri, 26 februarie 

pentru cei din cadrul univer-

sităţiilor, respectiv de luni pen-

tru profesorii preuniversitari. 

Profesorii vor avea fl uxuri spe-

cial dedicate imunizării.

Potrivit subprefectului Clu-

jului, Irina Muneanu se vor imu-

niza peste 4.200 de profesori în 

patru centre medicale, special 

amenajate pentru dascăli.

„Vaccinarea profesorilor 

universitari începe de vineri, 

iar de luni vor intra la vac-

cinare şi profesorii din învă-

ţământul preuniversitar. Cam-

pania va dura aproximativ o 

săptămână, iar apoi se va ad-

ministra rapelul. Profesorii 

se vor imuniza cu cele două 

vaccinuri anti-COVID: Pfi zer 

şi AstraZeneca. În total, ur-

mează să se vaccineze pes-

te 4.200 de profesori din 

Cluj”, a declarat pentru mo-

nitorulcj.ro Irina Munteanu, 

subprefectul Clujului.

Unde sunt centrele 
de imunizare 
pentru profesori?

Centrele pentru imunizarea 

profesorilor din învăţământul 

preuniversitar vor fi  la: Şcoa-

la Gimnazială Ion Creangă, 

Şcoala Generală Iuliu Haţiega-

nu şi în Colegiul Tehnic de 

Transporturi Transilvania. Cam-

pania de vaccinare anti-COVID 

pentru profesorii preuniversi-

tari începe luni, 1 martie.

Profesorii universitari vor fi  

imunizați la Spitalul Judeţean 

de Urgenţă din Cluj-Napoca, în-

cepând de vineri, 26 februarie.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean s-a ocupat de programa-

rea profesorilor din fi ecare u-

nitate de învăţământ, anunţă 

subprefectul Clujului. Chiar da-

că la începutul campaniei de 

vaccinare a existat o reticienţă 

în rândul profesorilor privind 

vaccinarea anti-COVID, acum ei 

îşi doresc să se vaccineze.

„A existat o reticenţă de la 

începutul campaniei de vacci-

nare, care era fi rească, fi ind vor-

ba despre o situaţie nouă. A-

ceastă reticienţă s-a diminuat 

semnifi cativ odată cu începerea 

administrării vaccinurilor şi ve-

dem foarte uşor că din ce în ce 

mai multă lume îşi doreşte vac-

cinarea, fi ind deja creată o ade-

vărată luptă pentru locurile dis-

ponibile”, a spus subprefectul.

A început vaccinarea 
profesorilor la Cluj

Printre sute de studenţi care au pierdut șansa 
la Internship-ul anunţat de Florin Cîţu se re-
găsesc și tineri care urmează cursuri la facul-
tăţi din Cluj-Napoca.

Oana Florea studiează Știinţe Politice la 
FSPAC, în ultimul său an de studiu. Ideea 
unui Internship la Guvern i-a surâs, în special 
pentru că se afl ă într-o continuă căutare de 
oportunităţi în carieră.

„Acest Internship s-ar fi potrivit perfect cu 
domeniul în care voi avea o diplomă de li-
cenţă, adică Știinţe Politice. Ca mulţi alţi 
studenţi interesaţi, am trimis doar o scri-
soare de intenţie fiind singura cerinţă 
menţionată în anunţ”, a declarat Oana 
pentru monitorulcj.ro.

Pe lângă faptul că nu a fost menţionată ne-
cesitatea CV-ului, Oana consideră că anun-

ţul prim ministrului României a fost una cu 
subînţelesuri, dar mai ales, lipsit de infor-
maţii relevante.

„Problema a apărut câteva zile mai târziu 
când domnul Prim-ministru a postat pe pa-
gina sa de Facebook că a selectat CV-urile 
mai multor studenţi. În prima postare a 
domnului Prim-ministru despre Internship 
nu era menţionat nimic despre CV-uri, sin-
gurul criteriu de selecţie precizat fiind scri-
soarea de intenţie. Sunt de părere că în 
astfel de situaţii comunicarea ar trebui să 
fie un clară și concisă, fără a fi loc pentru 
subînţelesuri. Mai mult de atât, procesul 
nu pare să fie unul transparent. Nu există 
informaţii despre durata Internship-ului, 
modalitatea de recrutare sau despre numă-
rul de participanţi”, a adăugat Oana.

Fără internship la Guvern din cauza lipsei de transparenţă 
şi a subînţelesurilor
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Un clujean a postat 

pe internet fotografi i cu 

aspectul Operei Maghiare 

din Cluj, vechi de mai 

bine de un secol. 

Faţada acesteia conferă 

în imagini un aer elegant 

şi echilibrat.

După ce două fotografii 

cu Teatrul de vară din Cluj, 

care se afla acum mai bine 

de un secol în locul în ca-

re este situată Opera Ma-

ghiară în prezent, au fost 

postate pe internet, mai 

mulţi clujeni au făcut o com-

paraţie între clădirea de 

atunci şi cea de acum.

Ei preferă aspectul vechi 

pe care îl avea, spunând că 

faţada acesteia era mai echi-

librată şi elegantă. Un alt 

clujean spunea că în poza 

veche, clădirea arăta mai 

„aspectuoasă”.

Alţi clujeni au apreciat fo-

tografi ile şi stilul vintage pe 

care le consideră „valoroase”.

Clădirea veche a Operei 
Maghiare, demolată 
la începutul secolului XX

La începutul secolului 

XX, clădirea veche a Ope-

rei Maghiare a fost demo-

lată deoarece sala de spec-

tacole devenea şubredă şi 

necorespunzătoare noilor 

tehnici de scenă.

Ulterior, în acelaşi loc s-a 

construit o nouă clădire, în 

baza arhitecţilor austrieci 

Fellner şi Helmer. În acea 

clădire îşi desfăşoara activi-

tatea în prezent artiştii Tea-

trului Naţional şi Opera Ro-

mână din Cluj.

În perioada 1905-1932 se 

deschide o nouă „epocă” pen-

tru clădirea Operei Maghiare. 

Trupa a fost condusă de dr. 

Janovics Jeno, o personalitate 

imporantă a scenei teatrale din 

Cluj. Conform site-ului Operei 

Maghiare, artistul a cooptat re-

pertoriul de balete, opere, ope-

rete şi alte piese muzicale, pe 

lângă piesele de teatru.

Piesele muzicale aparţi-

neau unor artişti onorabili: 

Giacomo Puccini, Gioacchi-

no Rossini, Pietro Masca-

gni, Richard Wagner, Bedri-

ch Smetana, Johann Strauss, 

Lehár Ferenc şi alţii.

Abia în anul 1910 s-a des-

chis o doua scenă, nouă, pe 

malul Someşului. În primă 

fază, scopul acesteia a fost 

să găzduiască reprezentanţi 

pe timp de vară, iar ulteri-

or, a găzduit trupa teatru-

lui de limbă maghiară, du-

pă Primul Război Mondial.

Opera Maghiară, 
specială pentru Ungaria

Comunitatea maghiară din 

Cluj şi-a lăsat puternic am-

prenta asupra culturii oraşu-

lui de pe Someş. Deşi Unga-

ria are reprezentanţi în mai 

multe ţări, numai la Cluj–

Napoca există o Operă a ma-

ghiarilor, fi ind locul în care 

nu de puţine ori premierul 

Ungariei, Viktor Orbán, a ve-

nit la spectacole.

Clădirea ridicată în 1910 în 

stil Art Nouveau de arhitecţii 

Géza Márkus şi Frigyes Spie-

gel a găzduit scena de vară a 

teatrului maghiar ce data din 

anul 1874. Frontonul cu co-

loane datează din 1960, când 

a fost extins şi foaierul.

Cum arăta Opera 
Maghiară în urmă 
cu peste 100 de ani
Faţada de pe vremuri avea un aspect elegant

Spaţiul Teatrului „Puck” 

a fost modernizat, iar micii 

spectatori se vor putea 

bucura de noul design 

atunci când regulile vor 

permite susţinerea specta-

colelor pe scena teatrului. 

Cei mici vor avea 

o bibliotecă în noua sală.

Teatrul Puck anunţă că oda-

tă cu înlăturarea restricţiilor im-

puse de pandemia de coronavi-

rus, micii spectatori se vor pu-

tea bucura în cadrul sălii de spec-

tacole a Teatrului Puck de un 

nou spaţiu amenajat. Micii oas-

peţi vor putea afl a informaţii des-

pre constelaţii, vor putea citi din 

mica bibliotecă amplasată la in-

trare, dar şi să socializeze, îna-

inte de a se bucura de proiecţii.

Reamenajarea a fost reali-

zată de designerul Călin Coro-

ban, iar cei mici se vor putea 

bucura de noul concept atunci 

când regulile impuse de auto-

rităţi vor permite susţinerea 

spectacolelor cu prezenţa fi zi-

că a spectatorilor. În prezent, 

piesele de teatru ale actorilor 

din cadrul Teatrului „Puck” 

sunt transmise online, după 

ce, ulterior anunţului făcut de 

teatru că spectacolele se vor 

suţine cu prezenţa publicului, 

autorităţile clujene au decis 

din nou închiderea restauran-

telor şi teatrelor, pe fondul creş-

terii ratei de infectare cu noul 

coronavirus, la nivelul muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Teatrul „Puck” anunţă surprize 
pentru micii spectatori
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Cu siguranţă aţi mai auzit 

până acum Fabrica de lac-

tate Torockoi, din Colţeşti, 

jud. Alba. Aici se produc 

unele dintre cele mai gus-

toase şi calitative brânze-

turi maturate din 

România. Fabrica şi-a 

început activitatea în anii 

‘90, iar de atunci a conti-

nuat să încânte iubitorii 

de brânzeturi maturate 

şi lactate proaspete cu 

arome şi texturi noi.

În portofoliul lor regăsim 

o varietate de brânzeturi ma-

turate foarte apreciate de 

consumatori. Apuseni, Tras-

cău, Trapist şi Tilsit sunt ce-

le patru brânzeturi matura-

te premium din gama To-

rockoi. Pe lângă acestea, vă 

mai puteţi bucura şi de o se-

lecţie de 8 tipuri de brânze-

turi maturate cu condimen-

te, precum cele cu: nucă, tru-

fe, cimbrişor, busuioc, levăn-

ţică, piper roşu, ardei şi chilli. 

La categoria brânzeturi ex-

tra-maturate, Torockoi pre-

zintă Parmezanul de Trascău 

şi Puturoasa de Trascău, do-

uă specialităţi cu gust intens.

Dar la Fabrica de lacta-

te Torockoi nu găsiţi doar 

produse maturate. Din ga-

ma lor de lactate, aprecia-

te sunt şi smântâna adevă-

rată din lapte de vacă 100% 

românesc, untul de casă sau 

produsele tartinabile, pre-

cum brânza topită cu smân-

tână sau cremele de brân-

ză cheddar cu ceapă şi chi-

men. Nici produsele tradi-

ţionale nu lipsesc, la Fabri-

ca de Colţeşti se produc cu 

grijă şi brânza de burduf 

românească, telemeaua sau 

brânza proaspătă de vaci.

2020: un an cu provocări, 
dar şi cu împliniri 
pentru echipa Torockoi

Anul 2020 a fost un an plin 

cu încercări pentru producă-

torii locali, printre care se nu-

mără şi Fabrica de Lactate To-

rockoi. Unii au reuşit să trea-

că cu bine peste aceste încer-

cări, menţinându-se pe piaţă, 

în schimb, pentru alţi mici 

producători locali, pandemia 

de Covid19 a fost şi lacătul 

afacerii. Am fost curioşi să ve-

dem ce a însemnat pentru 

echipa Torockoi anul 2020, 

cum au trecut peste această 

perioadă, dar şi ce planuri au 

pentru anul 2021.

„Anul 2020 a fost un an 

cu foarte multe provocări, 

cu multă incertitudine, cu 

perioade de agitaţie şi pe-

rioade în care lucrurile au 

început să se mişte, însă 

mai greu decât înainte. To-

tuşi, dacă mă gândesc la 

anul 2020 ca întreg, pot spu-

ne bucuros că am avut ac-

tivitate continuă la Fabrica 

de lactate Torockoi şi am 

reuşit în mare parte să ne 

atingem toate obiectivele. 

În ceea ce priveşte echipa, 

situaţia a fost mai clară, iar 

lucrurile s-au aşezat mult 

mai bine. Am avut colegi 

pe care ne-am putut baza, 

rotaţia de personal a fost 

mică, iar moralul în com-

panie a fost unul ridicat. 

Unul dintre cele mai impor-

tante lucruri pentru noi es-

te că am rămas în aceaşi 

formula, echipa Torockoi 

este întreagă”, a spus Ma-

rius Chiorean, property ma-

nager la Torockoi.

Vânzările Torockoi, 
afectate de blocajul 
sectorului Horeca

Numele de Torockoi este 

de mai bine de 20 de ani pe 

piaţă, fi ind renumiţi în spe-

cial pentru brânzeturile ma-

turate din lapte de vacă 100% 

românesc. 2020 nu i-a lăsat 

pe gurmanzi fără brânzeturi-

le lor preferate, ba din con-

tra. Deşi producţia de lapte 

a crescut mult în primele luni 

ale anului, trecut, nu la fel a 

fost şi în cazul vânzărilor de 

produse lactate.

,,Lunile Aprilie – Mai au 

fost cele mai dificile pen-

tru Fabrica de lactate To-

rockoi. Atunci ne-am con-

fruntat cu cea mai mare pro-

vocare în ceea ce priveşte 

producţia. Cantitatea de lap-

te din ferme a crescut brusc, 

însă vânzările au început 

să scadă semnificativ, ceea 

ce a dus la încărcarea spa-

ţiului de depozitare la ma-

xim. Câteva provocări ne-au 

încercat şi pe partea de dis-

tribuţie, unde trebuia să ţi-

nem sub control cheltuieli-

le logistice cu desfacerea, 

în condiţiile în care segmen-

tul Horeca a fost închis pe-

riodic. Maşinile mereu cu 

mai puţină marfă, iar banii 

au fost mai greu de recupe-

rat din piaţă. Şi partenerii 

noştri au fost foarte afec-

taţi de schimbările din pia-

ţă, însă am căutat constant 

să găsim soluţii punctuale 

pentru nevoile lor. Putem 

spune că în acest an par-

tenerii din comerţul tradi-

ţional au avut rezultate 

mult mai bune decât cei 

din Horeca, noi în mare 

parte deservind ambele ca-

tegorii”, ne-a explicat Ma-

rius Chiorean.

Produsele lactatele 
Torockoi, foarte căutate 
de clienţi în 2020

De-a lungul timpului, pro-

dusele lactate Torockoi au 

fost puse pe mesele a sute, 

mii de iubitori de brânze-

turi. Calitatea şi gustul lor 

atât de apreciat a creat în 

jurul companiei o comuni-

tate de clienti loiali.

,,Ne-am bucurat de sus-

ţinerea clienţilor noştri, as-

ta ne-a ajutat enorm. Zi de 

zi am primit comentarii şi 

mesaje pe reţelele sociale. 

Primeam mesaje de apreci-

ere, dar şi foarte multe me-

saje în care comunitatea se 

interesa unde poate găsi pro-

dusele noastre în anumite 

localităţi. Avem totuşi şi un 

regret pentru 2020. Ne pare 

rău că nu am putut partici-

pa la Târgurile de Crăciun, 

acolo unde an de an ne în-

tâlneam direct cu sute de 

fani ai brânzeturilor To-

rockoi”, ne-a mai mărturi-

sit Marius Chiorean.

Brânza Apuseni, 
Brânzeturile cu 
Condimente şi Brânza 
Burduf, preferatele 
clienţilor în 2020

Am fost curioşi să aflăm 

care au fost şi cele mai vân-

dute produse Torockoi în 

anul 2020, aşa că l-am ru-

gat pe Marius să ne zică un 

top 3 al produselor vându-

te anul trecut.

,,Top produse au fost 

Brânza Maturată Apuseni, 

Brânzeturile cu Condimen-

te şi Brânza Burduf. Aces-

te categorii de lactate au 

performat foarte bine în 

2020. Ne-am bucurat să ve-

dem creşterea frumoasă pe 

care a avut-o Brânza Bur-

duf, acesta fiind un produs 

cu tradiţie pe meleagurile 

româneşti şi un produs im-

portant în casele românilor. 

Faptul că populaţia a stat 

mai mult acasă, le-a dat 

timp să experimenteze mai 

multe preparate culinare, 

brânza fiind ingredient prin-

cipal în bucătăria româneas-

că. De asemenea, sunt si-

gur că ne-a ajutat mult şi 

calibrarea produselor la un 

gramaj de 200 de grame, o 

cantitate mai apropiată ast-

fel de nevoile de consum 

din prezent”, a mai afirmat 

managerul Fabrici de Lac-

tate din Colţeşti, Alba.

Planuri îndrăzneţe 
pentru 2021

Anul 2021 se arată a fi în 

continuare unul incert, la 

fel ca si 2020, însă acest lu-

cru nu i-a împiedicat pe cei 

din conducerea Fabricii To-

rockoi să îşi facă planuri de 

evoluţie pentru acest an. Po-

trivit managerului general, 

focusul pentru 2021 va fi pe 

3 direcţii mari şi anume: 

creşterea capacităţii de de-

pozitare, eficentizarea pro-

cesului de gestiune a pro-

duselor si a documentelor 

şi extinderea pieţei de des-

facere atât în comeţul tradi-

ţional, cât şi în cel online.

„Pentru anul acesta, 2021, 

avem multe planuri îndrăz-

neţe, printre care cele mai 

importante sunt creşterea 

capacităţii de depozitare şi 

implementarea unui program 

informatic care să ne ajute 

în operarea mai eficientă a 

documentelor interne lega-

te de depozitare şi produc-

ţie. Un alt ţel este de a avea 

o prezenţă mult mai bună 

pe comerţul tradiţional, în 

special în lanţurile de ma-

gazine şi băcănii. Încercăm 

de asemenea şi crearea unor 

parteneriate cu diferite plat-

forme de eCommerce care 

livrează produsele alimen-

tare în condiţii optime şi de 

siguranţă, direct acasă la cli-

ent”, a mai mărturisit Ma-

rius Chiorean, property ma-

nagerul Fabricii Torockoi.

Dacă vreţi să vă bucuraţi 

şi voi de gustul lactatelor To-

rockoi, puteţi să le coman-

daţi din magazinul lor onli-

ne de brânzeturi, de pe si-

te-ul Torockoi sau puteţi gă-

si cel mai apropiat magazin 

fi zic de voi pe pagina aces-

tora de Distribuţie.

Apreciate de iubitorii 
de brânzeturi de mai 
bine de două decenii

Aşa cum am mai spus-o, 

comunitatea Torockoi are la 

bază clienţi loiali, iubitori de 

brânzeturi de calitate şi oa-

meni care odată ce au gus-

tat aceste produse, le cum-

pără iar şi iar. Mesajele de 

apreciere sunt nelipsite atunci 

când vorbim de produsele 

lactate Torockoi, motiv pen-

tru care am rugat echipa să 

împărtăşească cu noi câteva 

din gândurile clienţilor lor.

,,Brânzeturile Torockoi îşi 

extrag aroma din varietatea 

păşunilor şi renumele din 

producţia artizanală şi de ca-

litate. Ele se regasesc într-un 

mozaic de produse. Prin sim-

plitate, prin varietăţile cap-

tivante, tradiţonalele brân-

zeturile din Apuseni seduc 

iubitorii unei bucătării pline 

de culoare şi savoare, ei fi -

ind cei mai exigenţi solici-

tanţi, cu cele mai rafi nate şi 

exigente cerinţe pe zona pa-

latină. Aromele şi gusturile 

dezvăluie universuri cu eco-

uri pline de viaţă. Proaspe-

te, se vând simplu sau îm-

bunătăţite cu anumite con-

dimente ce le dau diverse ti-

puri de savoare. Brânzeuri-

le îşi datorează aroma vari-

etăţii păşunilor, precum şi u-

nei producţii de casă şi de 

calitate”, mărturiseşte Irina, 

clientă Torockoi.

,,Amintiri din copilărie a-

duse în actualitate si îmbu-

nătăţite cu arome fel de fel. 

Si cel mai important este ca 

materia prima este aleasă 

de la fermierii nostrii, care 

e musai sa fie încurajaţi, 

păstraţi si lăudaţi pentru tot 

ceea ce fac, fiindca nu este 

uşor! Si nu în ultimul rând 

faptul ca aveţi o calitate ex-

celentă care poate concura 

cu oricine! Săru'mana pen-

tru masa’’, a scris Diana 

într-un comentariu pe pagi-

na de Facebook Produse Lac-

tate Torockoi.

,,În sfârşit cineva produce 

în România brânzeturi de ca-

litate. În sfârşit nu e doar te-

lemea. Sunt bune rău! Trec 

instant! Deşi nu avem acces 

facil la ele, de fi ecare dată e 

bătaie pe ele şi trec foarte re-

pede. Completează excelent 

un vin romanesc bun’’, spu-

ne Ioana, o altă clientă a pro-

duselor de la Colţeşti.

Dacă vreţi să vă bucu-

raţi de gustul lactatelor To-

rockoi, puteţi să le coman-

daţi din magazinul lor on-

line de brânzeturi, de pe 

site-ul Torockoi sau puteţi 

găsi cel mai apropiat ma-

gazin fizic de voi pe pagi-

na acestora de Distribuție.

2020, un an cu multe provocări şi împliniri pentru 
Fabrica de lactate Torockoi. Ce ne aşteaptă în 2021!
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În secolul XX, sufocat de 
atrocităţi şi ideologii 
devastatoare, pronia lui 
Dumnezeu a vegheat 
căutarea spirituală a 
poporului dreptcredin-
cios prin călăuzirea 
excepţională a unor mari 
Părinţi duhovniceşti, 
câţiva dintre ei deja 
canonizaţi. Cuviosul 
Paisie Aghioritul, prin 
măsura nevoinţelor şi a 
pătimirilor sale dar şi 
graţie harismelor şi înţe-
lepciunii lui fără egal, se 
bucură azi de multă pre-
ţuire şi de o recunoaşte-
re unanimă, cinstirea lui 
dobândind deja un carac-
ter pan-ortodox. 

În pofi da dorinţei lui de 
retragere şi de asceză în sin-
gurătate, justifi cate din per-
spectiva vieţuirii monahale, 
Dumnezeu l-a menit întâlni-
rii cu oamenii şi povăţuirii 
lor duhovniceşti, fi e în lu-
me, la m-rea Souroti sau în 
alte locuri, fi e în Athos, la 
Panagouda sau la alte chilii 
unde s-a nevoit. Pelerinii dau 
mărturie până astăzi de ex-
perienţele trăite în preajma 
acestui om, sfaturile şi con-
vorbirile consemnate de aceş-
tia în scris şi publicate în va-
rii cărţi, deja traduse în foar-
te multe limbi, hrănind re-
almente sufl etul creştinilor 
doritori de mântuire. Cuvio-
sul Paisie nu a ocolit pe ni-
meni, i-a povăţuit pe toţi cei 
care îl căutau, dar spusele 
sale despre tineri vădesc un 
interes aparte şi o preocupa-
re profundă pentru această 
categorie de vârstă. Era con-
ştient că viitorul societăţii şi 
al Bisericii depind de educa-
rea lor.

Monahul aghiorit a ob-
servat în repetate rânduri 
schimbarea vremurilor şi a 
generaţiilor. Ca termen de 
comparaţie, se referea la 
anii tinereţii lui, marcaţi de 
un parcurs ascetic şi de un 
mare avânt spiritual. Încă 
de mic citea asiduu vieţile 
sfinţilor, postea, priveghea 
şi căuta tovărăşii cu tineri 
pe potriva lui. Ce motiva 
acest precoce elan duhov-
nicesc? O dorinţă după Dum-
nezeu sădită în el de evla-
vioasa sa mamă, formată în 
duhul preotului sfânt din 

sat, Cuviosul Arsenie Capa-
docianul (al cărui nume l-a 
purtat ca mirean monahul 
de mai târziu). Părintele 
Paisie a urmat poveţele ei 
şi a luat aminte la exemplul 
ei tăcut, fiind convins tot-
odată cât e de importantă 
rugăciunea părinţilor şi mai 
ales a mamei. „Arsenie şi-a 
petrecut anii tinereţii în ne-
voinţe ascetice”, notează 
biograful său, ajutându-i 
duhovniceşte şi pe alţi ti-
neri de vârsta lui.

La anii deplinei maturi-
tăţi, Cuviosul Paisie a putut 
să ofere o diagnoză corectă 
a stării tinerilor de atunci. 
O mare parte dintre ei erau 
purtaţi de „duhul răzvrăti-
rii” şi de obrăznicie, fiind 
modelaţi în felul acesta de 
„mediul lumesc” şi de „pă-
rinţii lumeşti”. Printr-o exa-
gerată permisivitate, părin-
ţii şi-au „stricat” copiii, ne-
cultivându-le mărimea de 
suflet; tinerii, în opinia mo-
nahului aghiorit, nu mai au 
duh de jertfă ci unul căldi-
cel, sunt slăbănogiţi şi lip-
siţi de bărbăţie, căzând pra-
dă uşoară păcatului. Aceste 
deprinderi se transmit şi în 
monahismul contemporan, 

constituind un handicap greu 
de surmontat. Cuviosul Pai-
sie afirma că „vicleanul ex-
ploatează vârsta tânără”, 
prin lipsa de experienţă şi 
prin înclinaţiile firii. „Prin 
ce îşi va îndrepta tânărul ca-
lea sa? Prin păzirea cuvin-
telor Tale” spune psalmis-
tul (Ps 118, 9). În nenumă-
rate rânduri monahul aghio-
rit a subliniat necesitatea 
înfrânării pentru tinerii as-
piranţi la o viaţă duhovni-
cească autentică. Deşi un 
efort colosal pentru tinerii 
de azi, Părintele Paisie îl 
echivala martiriului pentru 
credinţă. „Tinerii de astăzi, 
atunci când se nevoiesc ca 
să se păstreze curaţi sunt 
consideraţi mucenici ai con-
ştiinţei, din pricina războ-
iului conştiinţei pe care îl 
rabdă şi al dispreţului celor-
lalţi” (N. Zurnazoglu, Cuvi-
osul Paisie Aghioritul. Măr-
turii ale închinătorilor, Bu-
cureşti, 2006, p. 237). El ştia 
însă că doar aşa vine harul. 
Un mediu moral sănătos şi 
prieteniile duhovniceşti fa-
vorizează lupta pentru cu-
răţie. Dimpotrivă, anturaje-
le păcătoase i-au condus pe 
tineri în preajma morţii. Pă-

rintele – şi aceasta a fost 
una din harismele lui – fie 
prin sfaturi, fie prin rugă-
ciune, i-a izbăvit pe mulţi 
de la un iminent sfârşit: fie 
ei anarhişti, îmblânzindu-i 
şi punându-i în rânduială, 
fie bolnavi psihici, liniştin-
du-i sau chiar vindecându-i, 
fie consumatori de droguri, 
făcându-i să renunţe la acest 
cumplit viciu, fie motoci-
clişti împătimiţi de viteză, 
salvându-i din grave acci-
dente, fie aderenţi ai spiri-
tualităţilor orientale, pe ca-
re i-a întors pe făgaşul drep-
tei credinţe, unii devenin-
du-i mai apoi ucenici (cum 
este cazul profesorului Ath-
anasie Rakovalis, autor, sub 
pseudonim, al cărţii Părin-
tele Paisie şi marii iniţiaţi ai 
Indiei). La majoritatea din-
tre ei vedea un suflet rănit 
şi lipsit acasă de experien-
ţa dragostei, pentru care no-
ul mod de viaţă exprima un 
protest. În preajma Părinte-
lui găseau căldura Duhului 
şi gustau schimbarea. Tine-
rii au aflat mereu în Părin-
tele Paisie un prieten ade-
vărat, în faţa căruia îşi des-
chideau inimile însetate de 
dragoste. Unii nu realizau 

prin ce concurs de împreju-
rări ajungeau la chilia Pă-
rintelui, însă marele avvă 
constata cu mirare, în cazul 
acestora, puterea rugăciunii 
tainice a mamelor lor.

Cuviosul Paisie ştia să gă-
sească circumstanţe atenu-
ante pentru debusolarea spi-
rituală a tinerilor de azi, rupţi 
de repere morale, dar nu pu-
tea accepta dezinteresul. Dez-
interesul echivala pentru el 
cu un fel de moarte spiritu-
ală. În opinia sa, tânărul, 
chiar dacă nu cunoaşte, tre-
buie să fi e preocupat, să ai-
bă „neliniştea cea bună”, tre-
buie să simtă nevoia sfatu-
rilor, să caute modele ade-
vărate de viaţă. „Lucrul de 
căpetenie al tânărului este 
să găsească un duhovnic”, 
spunea Părintele, un povă-
ţuitor bun care să iubească 
şi viaţa monahală, ca stare 
a celor încercaţi. Tinerii, în 
măsura în care depăşesc uşu-
rătatea vârstei şi devin con-
ştienţi de însemnătatea vie-
ţii spirituale, sunt puşi în fa-
ţa unor alegeri decisive pen-
tru viitorul lor. Monahul 
aghiorit era adesea solicitat 
să recomande o cale în via-
ţă, fi e pentru căsătorie, fi e 
pentru monahism, însă con-
sidera că un duhovnic ade-
vărat cultivă în tineri liber-
tatea, „fără să-i infl uenţeze 
sau să le înăbuşe chemarea”. 
Îi îndemna să cumpănească 
bine înainte de a face un pas 
în acest sens, să aştepte cu 
răbdare, răgaz potrivit pen-
tru fi nalizarea studiior. „Ti-
nerilor care studiază şi au 
astfel de nelinişti, dar care 
încă nu s-au hotărât pentru 
ceea ce vor să facă în viaţă, 
le spun să-şi continue studi-
ile” (Cuviosul Paisie Aghio-
ritul, Cuvinte duhovniceşti. 
IV. Viaţa de familie, Bucu-
reşti, 2003, p. 20).

Celor înclinaţi spre viaţa 
de familie, Părintele le reco-
manda stăruitor menţinerea 
în curăţie, ca pregătire pen-
tru căsnicie şi pentru zămis-
lirea de copii. Viaţa duhov-
nicească a părinţilor, şi mai 
ales a mamei, amprentează 
sufl etul copilului. „Părinţii 
care nasc copii şi le dăruiesc 
trupul trebuie să contribuie, 
pe cât pot, şi la renaşterea 
lor duhovnicească” (Viaţa de 

familie, p. 100). Răspunde-
rea părinţilor este uriaşă, 
„pentru că, potrivit cu edu-
caţia ce o vor da copiilor lor, 
aceştia vor deveni clerici 
buni, dascăli buni etc.” (Via-
ţa de familie, p. 99).

Dintre ucenicii Cuviosu-
lui Paisie, cei mai mulţi erau 
familişti, Părintele insufl ân-
du-le o viziune duhovniceas-
că profundă dar adaptată stă-
rii lor sociale. Tot el afi rma 
însă: „Fireşte, mă bucur mai 
ales pentru tinerii care ur-
mează viaţa monahală” (Via-
ţa de familie, p. 22). Pentru 
a veni în sprijinul lor şi a le 
uşura greutăţile de început, 
Părintele Paisie a scris chiar 
o Epistolă-tratat intitulată 
„Către începători” (inclusă 
în volumul Epistole, Bucu-
reşti, 2005), în care, pe lân-
gă sfaturi şi îndemnuri, îna-
inte şi după intrarea în mo-
nahism, face recomandări 
precise cu privire la felul de 
vieţuire zilnic: rânduiala de 
rugăciune, lectura, modul 
postirii, numărul metaniilor 
şi chiar regimul somnului. 
Cuviosul Paisie arăta o ma-
re preţuire pentru viaţa mo-
nahală, îndemnându-i şi pe 
tinerii călugări să mulţumeas-
că lui Dumnezeu. Mulţumi-
rea ar trebui să cadă şi în 
sarcina părinţilor. „Pe lângă 
faptul că tânărul va trebui 
să-I arate lui Dumnezeu mul-
tă recunoştinţă pentru că i-a 
făcut această mare cinste de 
a fi  primit în cinul îngeresc, 
bine ar fi  dacă şi părinţii 
acestor tineri ar înţelege ma-
rea cinste ce le-a făcut-o 
Dumnezeu, aceea de a pri-
mi să se înrudească cu ei” 
(Epistole, p. 49).

Cuviosul Paisie, ca un lu-
minător al acestor vremuri, 
i-a ajutat pe oameni şi a în-
tărit Biserica, contribuind la 
convertirea multora. Impac-
tul său a fost fi e direct, prin 
sfaturi şi discuţii, fi e indi-
rect, prin cărţile rămase sau 
prin rugăciune. Tineri sau 
oameni maturi, monahi sau 
oameni căsătoriţi, toţi au gă-
sit şi vor găsi în continuare 
în tezaurul duhovnicesc al 
stareţului Paisie inspiraţie 
pentru un parcurs spiritual 
autentic în aceste vremuri a-
tât de confuze.

Pr. Robert Kovacs

Cuviosul Paisie Aghioritul şi tinerii

În Duminica a 33-a 

după Rusalii (a Vameşului 

şi a Fariseului), 21 februarie 

2021, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului,a ofi ci-

at Sfânta Liturghie, înconju-

rat de un sobor de preoţi 

şi diaconi, la Catedrala 

Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evanghe-

lice, Părintele Episcop-vicar Bene-

dict Bistriţeanul a rostit un cuvânt 

de învăţătură, în cadrul căruia a 

spus că „în această duminică sun-

tem chemaţi să investim în ştiinţa 

mântuirii”. De asemenea, a arătat 

cum şi de ce trebuie să păzim le-

gea şi poruncile lui Dumnezeu.

Totodată, ierarhul a atras aten-

ţia asupra faptului că în societa-

tea de astăzi se pune prea puţin 

accent pe educaţia religioasă.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Corul Catedralei Mitro-

politane din Cluj-Napoca, dirijat 

de Sergiu Stanciu, de la Acade-

mia Naţională de Muzică „Ghe-

orghe Dima” din Cluj-Napoca.

La slujbă au participat nu-

meroşi credincioşi clujeni. Mul-

ţi au asistat la Sfânta Liturghie 

în faţa Catedralei din Piaţa Avram 

Iancu. Astfel, au fost respecta-

te îndrumările bisericeşti şi re-

gulile impuse de autorităţi în 

perioada stării de alertă. De a-

semenea, în cadrul slujbei, ie-

rarhul a citit rugăciunea pentru 

încetarea pandemiei de corona-

virus şi s-a rugat pentru cei bol-

navi, pentru personalul medi-

cal şi pentru toţi cei afl aţi în sluj-

ba aproapelui.

Darius Echim

Liturghie arhierească 
la Catedrala Mitropolitană 
| Duminica Vameșului 
și a Fariseului

Înaltpreasfinţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi 

Sălajului, aniversează 

joi, 25 februarie 2021, 

31 de ani de la hiroto-

nia întru arhiereu.

Cu acest prilej, în nume-

le Sinodului Mitropolitan, al 

preoţimii, al cinului mona-

hal, precum şi al credincio-

şilor din cele trei Eparhii ca-

re alcătuiesc Mitropolia Clu-

jului, Maramureşului şi Să-

lajului, Preasfi nţitul Părinte 

Iustin, Episcopul Maramure-

şului şi Sătmarului, i-a trans-

mis Înaltpreasfi nţiei Sale un 

mesaj de felicitare:

Înaltpreasfi nţia Voastră,

Vă rugăm să primiţi în nu-

mele Sinodului Mitropolitan, al 

Ierarhilor Episcopiei Ortodoxe 

Române a Maramureşului şi Săt-

marului, al preoţimii noastre 

vrednice, al cinului monahal 

precum şi al dreptcredinciosu-

lui nostru popor al lui Dumne-

zeu din cele trei Eparhii care al-

cătuiesc Mitropolia noastră, ru-

găciunile noastre, smerite şi sta-

tornice către Hristos.

Rugăm pe Iisus Hristos, Ar-

hiereul cel Veşnic, să Vă dă-

ruiască sănătate, mult spor şi 

ajutor în lucrarea Sfi ntei noas-

tre Biserici Ortodoxe şi la ve-

gherea bunului mers al Sfi n-

tei nostre Mitropolii, la mân-

tuirea turmei de credincioşi 

încredinţată spre păstorire.

Întru mulţi ani, Înaltprea-

sfi nţia Voastră!

† IUSTIN, Episcopul Mara-

mureşului şi Sătmarului

Scurtă biografi e

Născut la 24 ianuarie 1949, 

în Oarţa de Sus, judeţul Ma-

ramureş, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a fost hirotonit 

arhiereu-vicar pentru Episco-

pia de Alba Iulia, la 25 februa-

rie 1990, în Catedrala Reîntre-

girii din Alba Iulia, de vred-

nicul de pomenire Antonie 

Plămădeală,Mitropolitul Ar-

dealului. În 4 martie acelaşi 

an a fost numit episcop-loco-

tenent al Episcopiei Alba Iu-

liei, iar din luna iunie a deve-

nit episcop titular.

În 16 iulie 1998, Episco-

pia Alba Iuliei a fost ridica-

tă la rangul de Arhiepisco-

pie, iar titularul ei la rangul 

de arhiepiscop.

În data de 18 martie 2011, 

Sfântul Sinod al Bisericii Or-

todoxe Române l-a ales în sca-

unul vacant de Arhiepiscop 

al Vadului, Feleacului şi Clu-

jului şi Mitropolit al Clujului, 

Albei, Crişanei şi Maramure-

şului, şi a fost instalat de că-

tre Patriarhul Daniel, la data 

de 25 martie 2011, de prazni-

cul Bunei Vestiri, în Catedra-

la Mitropolitană din Cluj-Na-

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei împlinește 
31 de ani de la hirotonia întru arhiereu | Aniversare
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL, 26 FEBRUARIE - 4 MARTIE
Berbec

Săptămâna aceasta se anunță una 

plină de succes. Ai muncit mult în ul-

tima vreme, iar acum a venit momen-

tul să te bucuri de reușită și să acorzi 

puțină atenție pasiunilor pe care le ai. 

În plus, ai parte de aprecierea persoa-

nelor din jurul tău.

Taur
În această săptămână înveți că nu es-

te o rușine să ceri ajutorul persoanelor 

din jurul tău atunci când simți că 

responsabilitățile te copleșesc. Pe de al-

tă parte, nu prea ai încredere în tine, iar 

acest lucru poate aduce alte complicații.

Gemeni
Săptămâna aceasta se anunță a fi 

una plină de provocări. Vrei să duci 

o mulțime de lucruri la bun sfârșit și 

simți că lucrurile nu funcționează așa 

cum trebuie, iar acest lucru aduce cu 

sine destul de mult stres. Încearcă să 

petreci mai mult timp cu tine.

Rac
Energia pozitivă este prezentă cu ti-

ne pe tot parcursul săptămânii. Te bu-

curi de sprijinul persoanelor din jurul 

tău când vine vorba de provocările cu 

care te confrunți și, astfel, reușești să 

faci tot ce ți-ai propus. Ai parte de o 

săptămână productivă.

Leu
Ești în centrul atenției, în această 

săptămână. Te bucuri de atenția celor 

cu care interacționezi și dai dovadă de 

mai multă empatie decât în mod nor-

mal. Astfel, atenția ta se îndreaptă spre 

a acorda ajutor persoanelor care au ne-

voie de el.

Fecioară
Săptămâna aceasta începe cu multă 

agitație. Ai o mulțime de lucruri de fă-

cut și simți că timpul nu îți ajunge. Totuși, 

reușești să duci la bun sfârșit 

responsabilitățile pe care le ai. A doua 

parte a săptămânii este despre relaxare.

Balanţă
Petreci timp în compania persoane-

lor importante din viața ta și, astfel, 

reușești să îți pui ordine în gânduri. Îți 

dai seama ce îți dorești cu adevărat de 

la viitor, iar acum eforturile tale se pot 

îndrepta în această direcție.

Scorpion
Săptămâna aceasta este despre mun-

că, muncă și iar muncă, însă acest lu-

cru nu te întristează, pentru că ai în min-

te obiectivul clar. Știi ce îți dorești de la 

viitor și îți îndrepți toate eforturile în 

acea direcție. La fi nalul săptămânii poți 

spune că ești mândru de tine.

Săgetător
Săptămâna aceasta este despre trebu-

rile casnice pe care le ai și pentru care 

nu ai avut timp în ultima vreme. Astfel, 

profi ți de timpul pe care îl ai la dispoziție 

și acorzi mai multă atenție acestui loc 

în care petreci atât de mult timp.

Capricorn
Primești vești bune de la locul de 

muncă, iar acest lucru aduce cu sine mai 

multă încredere în propria persoană și, 

de asemenea, multă energie pozitivă. Ai 

parte de o săptămână productivă în ca-

re îți dai seama ce îți dorești cu adevă-

rat de la viitor.

Vărsător
Petreci timp cu partenerul de cuplu. 

Astfel, te bucuri de o săptămână plină de 

romantism și înțelegere. Acorzi atenție 

nevoilor pe care le are persoana iubită și 

simți că ești ascultat la rândul tău. Se 

anunță o săptămână plină de intimitate.

Peşti
Reușești să îți organizezi timpul, ast-

fel încât să poți acorda atenție atât pa-

siunilor pe care le ai, dar să te poți ocu-

pa și de responsabilitățile pe care le ai. 

Astfel, în prima parte a săptămânii lo-

cul de muncă îți ocupă tot timpul, însă 

a doua parte a săptămânii vine cu mai 

multă relaxare.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, supr. 45 mp, semidecoman-
date, nefi nisat, parter, în cart. 
Grigorescu, zona centrală, preţ 
65.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744 653097. (1.7)

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 
băi, 1 cămară, 2 balcoane, 1 
cămară pe casa scării, sistem 
încălzire calorifere, centrală 
proprie, ferestre cu geam ter-
mopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp 
boxă în subsolul blocului, par-
care cu abonament în faţa blo-
cului, preţ 135.000 euro. Apar-
tamentul se predă parţial mo-
bilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

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

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc 
de 4 etaje, situat în zona bună 
a orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

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

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, în comuna 
Suatu nr. 383, strada principală, 
compus din 2 camere, bucătărie, 
antreu, debara, teren arabil ex-
travilan. Pentru informaţii și alte 
detalii sunaţi la telefon 
0749-509107. (7.14)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

¤ Cumpăr casă cu teren, mai 
veche sau demolabilă, situată 
în zona bună. Aștept telefoane 
la 0787-869474.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 
58000 mp, situat la capătul str. 
Giuseppe Verdi, cart. Iris,  zona 
de case, 82 m front la drum, la 
intrare în satul Valea 
Fânațelor, drum pietruit, se 
poate circula fără probleme 
până la teren, C.F., cadastru, 
curent electric, teren compact, 
preț 10 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (5.7)

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spălat, balcon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Preţ 
250 euro. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Caut chirie o garsonieră, 
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GRA-

TUIT

confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, ca-
ut spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-
pii, căutăm o garsonieră de în-
chiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. Aș-
teptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 1, mobilat, supr. 50 
mp, în cart. Mănăștur, aproape 
de mijloacele de transport, 
preț 200 euro. Informații supli-
mentare la telefon 0742-
128138. (5.7)

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

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

¤ Dau în chirie apartament 
mobilat, izolat, etaj 1, zonă li-
niștită, preţ convenabil, pe 
termen lung. Rog seriozitate. 
Prefer o tânără familie serioa-
să. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0743-330440.

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

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, 
C.T., balcon închis. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

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

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

SERVICII

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-

veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de 
la domiciliu orice nu mai ai ne-
voie, TV, frigidere, mobilă, mo-
loz, lemne, curăţăm grădini, 
oferim seriozitate. Telefon 
0754-632471.

EXECUTĂM LA CELE 
MAI MICI PREŢURI

Reparaţii la acoperişuri, 
jgheaburi, dulgherie şi tot 

ce înseamnă construcţii.

FIRMĂ SERIOASĂ!

Pentru informaţii sumpli-
mentare sunaţi la 
tel. 0750-881954.

¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

EXECUTĂM ACOPERIȘURI!

¤ Dulgherie / Mansarde
¤ Hidroizolaţii carton

¤ Ţiglă metalică / 
Ţiglă ceramică

¤ Tablă zincată cutată
¤ Accesorii / Sisteme 
Pluviale / Parazăpezi

56 lei/mp – 
decopertare, folie, tablă, 

şuruburi şi montaj
Mici reparaţii urgente!

Informaţii şi detalii 
la tel. 0740-848843.

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

MOBILIER

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-

tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Informații la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (5.7)

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

AUTO-MOTO

¤ Vând VOLKSWAGEN PASSAT 
1,9, diesel, an 2006, culoare gri, 
stare bună de funcționare, preț 
2800 euro. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-563594. (5.7)

¤ Vând autoturism Toyota Yaris 
Hibrid, an fabricație 2012, 
167000 km/bord, în stare bună 
de funcționare, preț negociabil. 
Informații și relații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

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

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

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi și diferite cabluri pentru a-
paraturi electonice, unuele noi. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0742-401019.

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

¤ Vând TV color. Pentru 
informații suplimentare sunați 
la telefon 0749-892645. (5.14)

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm, preț 60 RON. Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând mașină de tricotat SIMAC 
DX 2000, cu 100 de ace, front de 
lucru. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0743-515388 sau 
0264-440108. (5.7)

¤ Vând aragaz GINA, cu 4 ochiuri, 
Satu Mare, cuptorul funcționează 
pe butelie și pe rețea de gaz, sta-
re foarte bună, preț 200 RON. 
Informații și detalii la tel. 0748-
220979. (5.7)

¤ Vând aspirator Conti AQUATE-
CH 1600 W, fi ltrare prin apă, preț 
200 RON. Pentru alte informații 
sunați la tel. 0748-220979. (5.7)

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

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune, preț 25 
RON/l. Pentru informaţii supli-

mentare sunaţi la telefon 
0750-742967. (25.60)

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

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

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

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

¤ Vând găini ouătoare cu pro-
cent de ouat 85%, preţ 15 lei/
bucata. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon: 
0264-535847 sau 0745-265436.

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a treia lici-
taţie publică, în data de 
10.03.2021, ora 12.00, bunuri 
mobile constând din: Autoutilita-
ră Mitsubishi L200, preţ 9.319 
lei, plus TVA. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, camera 112, telefon 
0264.591670, interior 603 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a treia lici-
taţie publică, în data de 
10.03.2021, ora 13.00, bunuri 
mobile constând din: Tractor U 
651, nefuncţional, preţ 10.963 
lei, plus TVA și Rulota Chateau 
440, nefuncţională, preţ 6.065 
lei, plus TVA. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, camera 112, telefon 
0264.591670, interior 603 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet studențesc ANMGD 
pe numele BOLBOACĂ OANA. Îl de-
clar nul.

¤ Societatea MARIFLOR 
PRODCOM declară pierdute Certi-
fi catul constatator nr. 
6123/01.02.2017 privind punctul 
de lucru din Dej, str. Constantin 
Dobrogeanu Gherea nr. 5, jud. 
Cluj, Certifi catul constatator nr. 
97833/14.06.2019 privind punc-
tul de lucru din Dej, str. Ecaterina 
Teodoroiu nr. 32, ap. 1, jud. Cluj, 
precum și Certifi catul constatator 
nr. 90329/17.07.2017 privind 
punctul de lucru din Gherla, str. 
Liviu Rebreanu nr. 56A, jud. Cluj. 
Se declară nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNŢ VÂNZARE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
STOCURI DE MARFĂ PRODUSE ALIMENTARE 

(CARNE, MEZELURI, LACTATE, OUĂ, CONSERVE, etc.)

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, desemnate 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
STOCURI DE MARFĂ PRODUSE ALIMENTARE (CARNE, 

MEZELURI, LACTATE, OUĂ, CONSERVE, etc.)

În principal vânzarea în bloc pe pachete şi subpachete, 
iar în subsidiar vânzarea individuală a produselor alimentare 
perisabile, stocurile de marfă din patrimoniul debitorului 
VÂLCELE&BRO SRL, depozitate în Cluj-Napoca şi Teiuş. 
Lista detaliată a stocurilor de marfă se poate obţine de la 
lichidatorul judiciar.

Licitaţiile se vor desfăşura zilnic, în zilele lucrătoare, la 
ora 12.00, în Alba Iulia, P-ţa Iuliu Maniu nr. 11, etaj 1, 
biroul 6, jud. Alba, astfel:

Nr. licitație Data licitației Preț de pornire 
la licitație 
(lei ) + TVA

Licitația nr. 1 26.02.2021 136,649.90 100% VL

Licitația nr. 2 01.03.2021 109,319.92 80% VL

Licitația nr. 3 02.03.2021 95,654.93 70% VL

Licitația nr. 4 03.03.2021 81,989.94 60% VL

Licitația nr. 5 04.03.2021 68,324.95 50% VL

Licitația nr. 6 05.03.2021 54,659.96 40% VL

Licitația nr. 7 08.03.2021 cel mai bun 

preț oferit

cel mai 

bun preț 

oferit

*Prețul fi nal va suferi diminuări, ca urmare a împlinirii 
termenului de valabilitate, în funcție de data la care se vor 
valorifi ca stocurile de marfă.

Conditiile de participare la licitatie se regăsesc într-un 
caiet de sarcini care poate fi  obținut 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.

Persoana de contact pentru vizionarea mărfi i, asigurarea 
accesului și oferirea de informații suplimentare este dl. 
Horațiu Jurj tel. 0728850132.

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 
0744666158, 0728176861.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

COMUNA CIURILA, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Reactualizarea Planului Urbanistic General pentru 
Comuna Ciurila, judeţul Cluj“.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primăriei Ciurila, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 
-14:00, din data de 26.02.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 15.03.2021, la A.P.M Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-412914, e-mail 
reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

S.C. DIGGER CONSTRUCT S.R.L. şi S.C. SAB 
CONSTRUCT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI: HALA ŞI CLĂDIRE 
DE BIROURI, ACCES, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANŞAMENTE 
ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI URBANE“, în comuna Baciu, sat 
Baciu, strada Nădașului nr. 40, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B în zilele de luni-vineri între orele 
9.00-13.00 și la sediul S.C. DIGGER CONSTRUCT S.R.L. şi 
S.C. SAB CONSTRUCT S.R.L. din comunA Feleacu, sat 
Feleacu, nr. 692, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor în zilele 
de luni - vineri între orele 9.00-13.00.
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Meciuri grele 
pentru voleibalişti
Universitatea Cluj participă, la 
sfârșitul acestei săptămâni, la 
Turneul 3, Grupa a 4-a din retu-
rul Diviziei A1 la volei masculin, 
ale cărui partide sunt progra-
mate în Sala Dinamo din 
București. În primul meci, sâm-
bătă, 27 februarie, de la ora 12 
elevii antrenorului Romeo Lotei 
vor întâlni, în cadrul etapei a 
13-a, campioana în exerciţiu, 
Arcada Galaţi, echipă care se 
afl ă și acum pe primul loc în 
clasament cu 33 de puncte și 
un singur meci pierdut.
Nici întâlnirea din etapa a 14-a 
nu se anunţă ușoară pentru 
„studenţi”, ei urmând să în-
frunte duminică, de la aceeași 
oră 12, gazdele de la Dinamo 
București, recenta câștigătoare 
a Cupei României și ocupanta 
locului 5 în ierarhie cu 27 de 
puncte. Înaintea acestor două 
meciuri, Universitatea Cluj se 
afl ă pe locul 7 în clasament cu 
16 puncte iar partidele vor fi  
transmise în direct pe pagina 
de facebook a clubului Dinamo 
București.

Brisbane, posibila 
gazdă a JO 2032
Comitetul Internaţional Olimpic 
(CIO) a atribuit miercuri, la fi -
nalul ședinţei Comitetului său 
Executiv, statutul de candidatu-
ră preferenţială orașului austra-
lian Brisbane pentru organiza-
rea Jocurilor Olimpice de vară 
din anul 2032.
„Comisia CIO a recomandat 
Comitetului Executiv să înceapă 
un dialog punctual cu Brisbane 
și Comitetul Olimpic Australian 
pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice din 2032. Comitetul 
Executiv a acceptat în unanimi-
tate această recomandare”, a 
declarat președintele CIO, 
Thomas Bach, în cursul unei 
conferinţe de presă.
Germania, cu regiunea 
Renania de Nord-Westfalia, 
și-a manifestat interesul pen-
tru organizarea JO din 2032, 
dar nu a mai demarat în fi nal 
discuţiile cu CIO. Candidatura 
australiană se articulează în 
jurul orașelor Brisbane și Gold 
Coast, de pe coasta de est a 
Australiei, care au enormul 
avantaj de a avea deja infra-
structuri sportive, un punct for-
te în ochii CIO, hotărât să op-
teze pentru o reducere a costu-
rilor cu organizarea Jocurilor, 
care au devenit tot mai mari în 
ultimul deceniu.

Miklos continuă 
forma bună
Atleţii români Andrea Miklos și 
Robert Parge au obţinut victorii 
în proba de 400 m, miercuri, la 
concursul Serbian Open Indoor 
Meeting, de la Belgrad, din cir-
cuitul World Athletics 
Continental Tour, potrivit pagi-
nii de Facebook a clubului CSM 
București, grupare la care sunt 
legitimaţi cei doi sportivi.
Andrea Miklos, care în week-
end a cucerit medalia de aur la 
Campionatele Balcanice de la 
Istanbul, s-a impus miercuri cu 
timpul de 52 sec 54/100.
Parge, clasat pe 6 la 
Balcaniadă, a fost înregistrat la 
Belgrad cu timpul de 47 sec 
39/100. Ambii atleţi au realizat 
baremul pentru Campionatele 
Europene în sală de la Torun 
(Poloni, 5-7 martie).

Pe scurt

CFR Cluj trece prin 

momente difi cile după 

ce Sergiu Marian, fost jucă-

tor al echipei la începutul 

anilor 2000 s-a sinucis.

Sergiu Sebastian Marian, 

fost jucător al CFR Cluj în se-

zonul 1999-2000, şi-ar fi  pus 

capăt zilelor, după cum susţin 

anchetatorii. Se pare că fostul 

fotbalist s-ar fi  spânzurat în a-

partamentul mamei sale, situ-

at în zona Calea Floreşti, Mă-

năştur, marţi dimineaţă.

„La data de 23 februarie 

a.c., în jurul orei 11.45, poli-

ţiştii din cadrul Poliţiei muni-

cipiului Cluj-Napoca au fost 

sesizaţi cu privire la faptul că 

un bărbat de 43 de ani, din 

Cluj-Napoca, a fost găsit de-

cedat prin spânzurare, în lo-

cuinţă. La faţa locului s-au 

deplasat poliţişti, împreună 

cu un echipaj al ambulanţei, 

care, după efectuarea mane-

vrelor de resuscitare, au con-

statat decesul acestuia.

Cadavrul a fost transpor-

tat la IML Cluj în vederea efec-

tuării necropsiei. În cauză sunt 

efectuate cercetări pentru sta-

bilirea tuturor împrejurărilor 

în care a survenit decesul băr-

batului, sub aspectul săvârşi-

rii infracţiunii de ucidere din 

culpă”, a transmis IPJ Cluj.

CFR Cluj a transmis un me-

saj de condoleanţe către fami-

lia fostului jucător al echipei.

„Fostul jucător al echipei 

noastre, Sergiu Marian, s-a 

stins din viaţă marţi, 23 fe-

bruarie, la doar 43 de ani. În 

aceste clipe grele, clubul CFR 

1907 Cluj transmite sincere 

condoleanţe familiei îndure-

rate!”, a transmis CFR Cluj.

Doliu în Gruia. Un fost jucător 
s-a spânzurat la 43 de ani.

Florin Bercean, născut 

şi crescut în Mănăştur, 

a fost ales printre vicepre-

şedinţii Federaţiei Române 

de Judo din România.

Membrii Adunării Genera-

le a Federaţiei Române de Ju-

do i-au ales în funcţiile de vi-

cepreşedinţi pe Florin Ber-

cean, Aurelian Bădulescu, 

Emil Morar, Ioan Cosmescu 

şi Lucian Barna, echipa pro-

pusă de actualul preşedinte 

forului, Cozmin Guşă.

Pentru cele 5 posturi de vi-

cepreşedinţi au candidat şi 

Alexandru Chirilă, Laurenţiu 

Traian Jurcă, Alina Dumitru 

Sămărghiţan şi Gicu Vasilan, 

care nu au obţinut însă votu-

rile necesare.

Membrii Comitetului Di-

rector aleşi în cadrul Adună-

rii Generale de miercuri sea-

ra sunt: Cristian Pintrijel, Ma-

rian Halas, Iulian Surlă şi Adri-

an Moldoveanu.

Preşedintele Federaţiei In-

ternaţionale de Judo, Marius 

Vizer, anunţase că îl susţine 

la alegerile pentru preşedin-

ţia Federaţiei Române de Ju-

do pe George Teşeleanu.

La Adunarea Generală Or-

dinară şi de Alegeri de la Po-

iana Braşov, care a durat pes-

te 7 ore, au participat 189 din 

totalul de 193 membri afi liaţi 

ai Federaţiei Române de Ju-

do, iar numărul de voturi va-

lide a fost de 188.

Fost parlamentar, Cozmin 

Guşă (50 de ani) se afl ă la al 

doilea mandat de preşedinte. 

El a preluat conducerea Fede-

raţiei Române de Judo la 20 

februarie 2017, când a câştigat 

alegerile cu 121 de voturi la 21 

în faţa contracandidatului său 

de atunci, Nicolae Traşcă.

Clujeanul Florin Bercean a devenit 
vicepreședintele Federației de Judo

Costel Enache s-a făcut 

că plouă la conferinţa 

de presă premergătoare 

meciului cu CSM Slatina şi 

nu a vrut să vorbească des-

pre confl ictul de la club.

Costel Enache, antrenorul 

Universităţii Cluj, nu a vrut 

să vorbească despre confl ic-

tul din cadrul echipei. Mai 

mult, tehnicianul echipei a 

avut o atitudine ostilă faţă de 

reporteriţa care „a îndrăznit” 

să-l întrebe despre scandalul 

iscat la „U”. Tehnicianul sus-

ţine că are un blog unde îşi 

expune ideile, dar nu are timp 

pentru a citi presa clujeană.

„Am simţit bine echipa săp-

tămâna asta. Suntem conştienţi 

cu toţii că avem un joc impor-

tant. Eu nu citesc presa, nu ştiu 

despre ce vorbiţi. Vin singur şi 

plec singur. Nu am prieteni, nu 

am anturaj în Cluj. Nu mă in-

teresează nimic. Întrebaţi jucă-

torii dacă au auzit ceva. Eu nu 

ştiu subiectul, nici nu mă inte-

resează”, a declarat Enache.

Tehnicianul de 47 de ani 

are la dispoziţie tot lotul de 

jucători pentru meciul cu CSM 

Slatina şi acceptă doar vari-

anta unui succes.

„Suntem condamnaţi la vic-

torie. Trebuie să luptăm cu ori-

cine pentru toate cele trei punc-

te. Nu mai putem face paşi 

greşiti. Nu avem probleme de 

lot. Daniel Novac şi-a revenit 

şi el şi avem tot lotul disponi-

bil pentru meciurile care ur-

mează. Avem nevoie de toţi 

băieţii pentru că urmează jo-

curi din 3 în 3 zile pe terenuri 

grele”, a afi rmat tehnicianul.

CSM Slatina ocupă locul 

18 în Liga a 2-a cu 13 punc-

te acumulate în 14 partide 

disputate. Slatina a început 

bine noul an şi a pierdut 

greu, 1-0, pe fi nal, duelul cu 

CS Mioveni.

„Slatina este o echipă bi-

ne organizată defensiv. O for-

maţie care ne poate surprin-

de pe contraatac şi la fazele 

fi xe. Au câţiva jucători buni 

care ne pot pune probleme. 

Totuşi, pericolul cel mai ma-

re poate fi  echipa noastră, da-

că nu suntem motivaţi şi 

atenţi”, a declarat Enache.

Universitatea Cluj are 23 

de puncte înainte de startul 

etapei cu numărul 17 în Liga 

a 2-a şi are nevoie de trei punc-

te pentru a sta aproape de lo-

curile de play-off, indiferent 

de ce vor face contracandida-

tele. Un succes al „şepcilor 

roşii” cumulat cu o serie de 

rezultate favorabile în alte par-

tide pot duce echipa până pe 

locul cinci în clasament.

Din păcate pentru clujeni, 

programul nu este de partea 

lor şi vor avea o serie de me-

ciuri extrem de complicate. U-

niversitatea dispută vineri me-

ciul cu Slatina şi la mijlocul 

săptămânii viitoare primeşte 

vizita celor de la Viitorul Tg. 

Jiu, iar în weekendul următor 

se va disputa meciul de la Co-

muna Recea, acolo unde gazo-

nul va fi  inamicul principal.

„U” Cluj primește vizita Slatinei. 
Enache evită scandalul de la club.
Universitatea Cluj se duelează vineri, de la ora 17:00, cu SCM Slatina, 
în etapa cu numărul 17 din Liga a 2-a, pe Cluj Arena.

„U” Cluj – Slatina se joacă vineri pe Cluj Arena! Enache, focusat doar pe jocul echipei

U Cluj: Muţiu – Dican, 
Răuţă, Luchin (cpt.), 
Taub – Meșter, I. Filip – 
Ribeiro , D. Acka , 
Nic. Pîrvulescu – Golan

CSM Slatina: Nic. Grecu – 
Bodri, Cr. Preda, 
M. Manea, Pisăru – 
Vas. Gheorghe (cpt.), 
Dorin Toma – Oprescu , 
Necșulescu, 
Rogoveanu – Vlada 

Echipe probabile 
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