
Lecții de limbaj mimico-gestual, pe TikTok

Noul an universitar, cu studenții în amfiteatre, la UBB
Studenții Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca pot reveni fizic la cursuri, 
din octombire, dacă sunt vaccinați, au test negativ sau au trecut prin boală. Pagina 3

O studentă din Cluj 

își dedică timpul 

liber creării de 

conținut multimedia 

pe platforma TikTok 

pentru tinerii 

cu deficiență de auz 

și îi încurajează astfel 

și pe alți adolescenți 

să învețe limbajul.  
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Clujeni defavorizați, tratați 
de medicii UMF Cluj

Un voluntar din Cluj 
are nevoie de sânge

Traficul aerian 
dă semne de revenire

Sute de clujeni, tratați de medici stomatologi ai UMF 
Cluj într-un program social, creat de universitate, 
Primăria Cluj-Napoca și Spitalul Județean.  Pagina 4

Un volunar din Cluj-Napoca, dedicat trup și suflet de 
cinci ani de zile programului „O masă caldă”, este grav 
bolnav și are nevoie urgentă de sânge. Pagina 4

Traficul aerian a cunoscut o creștere în luna iunie, 
față de aceeași lună a anului trecut, dar încă nu 
se apropie de valorile înregistrate în 2019.  Pagina 4
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Val de căldură extremă în România. Temperaturi de 45 de grade.
Ultimele zile ale lunii iulie 

și primele din august vor adu-

ce cel mai intens val de căl-

dură din vara lui 2021 de pâ-

nă acum.

Temperaturile urmează să 

depășească 40 de grade Celsius 

în unele zone, ajungând chiar 

la 45 de grade în Grecia, în acest 

weekend, conform severe-

weather.eu, citat de Digi24.

Cele mai crescute tempera-

turi au fost înregistrate deasu-

pra Mediteranei, peninsulei bal-

canice și Turciei, uneori 

depășind chiar valoarea critică 

de 40 de grade Celsius.

Valul de căldură care lovește 

sudul și sud-estul Europei va 

fi  extrem și va persista pentru 

cel puțin o săptămână, în u-

nele zone chiar mai mult. În 

același timp, un nor masiv de 

praf saharian urmează să pă-

trundă în centrul Europei. Vâr-

ful de temperatură este așteptat 

să depășească 40 de grade Cel-

sisus. Valul de căldură extre-

mă va lovi și România.

Părți alte Italiei, Serbiei, 

Macedoniei, Albaniei, Româ-

niei, Bulgariei și Greciei vor 

fi „coapte” acest val de căl-

dură extrem de fierbinte și de 

uscat. Masa de aer va rămâ-

ne uscată și va crește puter-

nic potențialul de aprindere a 

pădurilor în zona de sud a Eu-

ropei, acolo unde seceta este 

cea mai puternică.

Pe parcursul următoarelor 

zile, temperaturile vor crește 

cu rapiditate și vor atinge ma-

ximul. Părți ale Europei cen-

trale și peninsulei balcanice 

vor trece prin temperaturi cu 

10-15 grade mai ridicate de-

cât normalul. 

Valorile de temperatură de 

la amiază vor atinge deci, în 

jur de 40-42 de grade, iar ce-

le mai afectate zone vor fi 

câmpiile și văile. 

Părți ale sudului Italiei, Al-

baniei, Greciei, Macedoniei, 

Serbiei, Bulgariei, României 

și vestului Turciei se vor „coa-

ce” la temperaturi între 39 și 

43 de grade.

Spre sfârșitul săptămânii, va-

lul de căldură își va atinge vâr-

ful și va aduce cele mai ridica-

te temperaturi în unele zone. 

După-amiezele vor fi  chiar mai 

fi erbinți și mai uscate.

Ziua de luni, 2 august, va fi  

cea mai fi erbinte zi a acestui an 

pentru zona Balcanilor de sud.
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

27 1.020 81 4 9 2

Situația epidemiologică în județul Cluj – 29 iulie 2021



2 POLITICĂ monitorulcj.ro | vineri – duminică, 30 iulie – 1 august 2021

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

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

Telefoane utile

METEO

180/280C
Variabil

180/320C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/30° Variabil

19°/29° Variabil

20°/29° Variabil

19°/30° Variabil

20°/34° Variabil

20°/33° Variabil

21°/33° Variabil

20°/33° Variabil
16°/27° Variabil

16°/23° Variabil

16°/25° Variabil

17°/24° Variabil

19°/32° Variabil

17°/27° Variabil

18°/30° Variabil

18°/28° Variabil

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

30 iulie

1619: În Virginia sunt aduși, 
din Africa, primii sclavi negri.

1932: Se deschid Jocurile 
Olimpice de vară la Los 
Angeles, California.

1975: A început Conferința 
la nivel înalt pentru securitate 
și cooperare în Europa, 
de la Helsinki.

2020: Este lansată cu succes 
misiunea Mars 2020.

31 iulie

1431: Prima atestare internă 
a orașului Piatra Neamț.

1954: Franța a recunoscut 
autonomia internă a Tunisiei.

1957: A intrat în funcțiune 

primul reactor atomic 
românesc.

1976: NASA publică faimoasa 
fotografi e „Fața de pe 
Marte", făcută de Viking 1.

1 august

1498: Cristofor Columb devine 
primul european care vizitează 
Venezuela.

1936: Se deschid Jocurile 
Olimpice de la Berlin.

1977: Greva generală a mine-
rilor din Valea Jiului. 30.000 
de mineri au blocat exploată-
rile și au cerut să discute nu-
mai cu Nicolae Ceaușescu.

2008: Eclipsă totală de Soare, 
vizibilă în România ca eclipsă 
parțială.

170/280C
Soare

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/29° Soare

18°/29° Soare

18°/30° Soare

19°/30° Soare
16°/26° Soare

14°/23° Soare

15°/25° Soare

15°/24° Soare
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Preşedintele Consiliului 

Naţional al PSD, senatorul 

Vasile Dîncu, a vorbit des-

pre consecinţele unei even-

tuale impuneri a vaccinării 

obligatorii în România. El 

a analizat, în primul rând, 

ce a dus la încetinirea pro-

cesului de vaccinare, înce-

put în forţă de ţara noas-

tră. Potrivit sociologului, 

vina este chiar în curtea 

premierului, care, în încer-

carea de a obţine capital 

politic, a anunţat renunţa-

rea la măsuri, ca parte a 

campaniei electorale inter-

ne pe care o duce.

„De ce s-a oprit acest pro-

ces al vaccinării, care por-

nise destul de puternic şi ce 

vom face în viitor? Pentru 

că este clar că nu atingem 

nici obiectivele respective 

de imunizare pe care le pre-

supun teoriile epidemiolo-

gice şi nici nu putem să an-

ticipăm ce se va întâmpla 

în viitor. Nu suntem pregă-

tiţi pentru valul patru, mai 

degrabă vorbim.

Oamenii au început să se 

vaccineze masiv şi la un mo-

ment dat a venit, pentru că 

avea nevoie de Cîţu să se lan-

seze în campania contra lui 

Orban, a venit şi preşedinte-

le ţării, care vrea să fi e patro-

nul acestei strategii de elibe-

rare a noastră de COVID şi 

ne-au spus că peste o lună, 

dăm liber: mergeţi la mare, 

faceţi orice. În acel moment, 

oamenii şi-au dat seama că 

de fapt nu e niciun pericol, 

aşa că nu au mai mers să se 

vaccineze. Din prostie, şi-au 

sabotat propria campanie”, a 

declarat Vasile Dîncu, într-o 

emisiune online.

„Dacă oamenilor 
nu le dai un benefi ciu, 
nu se supun”

Sociologul a vorbit de ase-

menea despre ce caracteris-

tici ar trebui să îndeplineas-

că un lider politic pentru a 

putea convinge mase de oa-

meni să se supună unei mă-

suri de acest fel, dar şi des-

pre importanţa oferirii unui 

benefi ciu pentru cei care se 

conformează.

„Primul lucru despre care 

vreau să vorbim este inabili-

tatea liderilor care cred că prin-

tr-un discurs ameninţător, vor 

reuşi să declanşeze un com-

portament automat de supu-

nere. Acest lucru este foarte 

complicat pentru poporul ro-

mânesc, care în secolul XX a 

trecut prin trei dictaturi, nu-

mai prin dictaturi, există o gră-

madă de mijloace de vieţuire 

care au fost exersate deja de 

oameni. Trebuie să fi e un li-

der cu o foarte mare forţă po-

pulistă cu o carismă extraor-

dinară ca să convingă. Este 

foarte complicat şi asta este 

un eşec a felului în care o fa-

ce acest lider. În al doilea rând, 

este tipul de mesaj. Dacă oa-

menilor nu le dai un benefi -

ciu că fac ceva, atunci este 

foarte complicat să se supu-

nă”, a mai spus politicianul.

„Se poate naşte o nouă 
variantă de extermism”

Vasile Dîncu consideră că 

astfel de măsuri cum este im-

plicarea bisericii în campania 

de vaccinare va da naştere unor 

teorii ale conspiraţiei, care va 

crea contextul perfect pentru 

creşterea în popularitate a unor 

lideri politici extremişti.

„În al treilea rând, o ten-

tativă de a implica şi biseri-

ca în asta, vor înfl ori toate te-

oriile conspiraţiei şi vom avea 

o populaţie total pulverizată 

din perspectiva asta. Ce e 

drept e că în acest moment 

se naşte o cutie de rezonan-

ţă pentru tot felul de lideri 

care pot să vină şi apoi să în-

cerce să coaguleze aceste miş-

cări. Nici nu ne dăm seama 

de ce oamenii merg să adere 

la un partid politic. Nu sunt 

numai lucruri majore, care ţin 

de identitatea mea, de fami-

lie, de faptul că îmi doresc 

ceva ce am citit în programul 

unui partid, 90 la sută din cei 

care votează un partid nu au 

citit nicio propoziţie din pro-

gram, dar pentru că la un mo-

ment dat, liderul politic s-a 

nimerit să fi e auzit vorind ce-

va ce era pe sufl etul lui. Oa-

menii vor să li se confi rme 

ceea ce cred ei.

Pot să vină nişte lideri la ca-

re nu ne aşteptăm şi care pe ba-

za unei asemenea exagerări ale 

puterii să construiască mişcări 

şi să se nască o nouă variantă 

de extremism în România”, a 

mai arătat senatorul PSD.

Surprize în sondaje, 
la toamnă?

În fi nal, preşedintele Con-

siliului Naţional al PSD con-

cluzionează că impunerea o-

ricărei măsuri cu caracter de 

obligatoriu devalorizează me-

sajul. Totodată, el mărturiseş-

te că se aşteaptă la surprize 

în sondaje la toamnă.

„Părerea mea este că pri-

ma consecinţă a unui aseme-

nea lucru este devalorizarea 

mesajului partidului şi lideri-

lor respectivi. La toamnă vom 

face din nou sondaje şi vom 

avea nişte surprize, pentru că 

ceea ce se întâmplă este că 

curbele nu merg lin, ci în dinţi 

de fi erăstrău. Se acumulează 

tensiune şi la un moment dat 

oamenii răbufnesc. Vom avea 

nişte mişcări în toamnă”, a 

conchis Dîncu.

Vasile Dîncu: Românii nu vor 
accepta vaccinul obligatoriu
Vasile Dîncu este de părere că dacă românilor le va fi impusă vaccinarea 
obligatorie, rezultatul ar putea fi opusul celui scontat de guvernanți
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Numărul cazurilor de 
COVID-19 a început să creas-
că iar la Cluj, după o perioa-
dă în care aproape zilnic 
erau 0 infectări depistate.

Dacă în urmă cu o săptămâ-
nă, joi, 22 iulie 2021, Prefectu-
ra Judeţului Cluj a anunţat că 
au fost depistate 4 persoane in-
fectate cu COVID-19, în termen 
de 24 de ore, azi, joi, 29 iulie 
2021, au fost declarate 27 de 
persoane infectate.

Acest număr este unul îngri-
jorător, având în vedere datele 
din ultima perioadă şi relaxări-
le care s-au luat în ultimele luni.

Date pentru ultima săptă-
mână, cu infectările de la Cluj
¤ Joi, 22.07.2021 – În 24 de 
ore, 4 persoane au fost confi r-
mate Covid-19 din judeţul Cluj;
¤ Vineri, 23.07.2021 – În 24 
de ore, 4 persoane au fost 
confirmate Covid-19 din ju-
deţul Cluj;
¤ Sâmbătă, 24.07.2021 – În 
24 de ore, 0 persoane au fost 
confi rmate Covid-19 din ju-
deţul Cluj;
¤ Duminică, 25.07.2021 – În 
24 de ore, 9 persoane au fost 
confi rmate Covid-19 din ju-
deţul Cluj;

¤ Luni, 26.07.2021 – În 24 de 
ore, 2 persoane au fost confi r-
mate Covid-19 din judeţul Cluj;
¤ Marţi, 27.07.2021 – În 24 
de ore, 10 persoane au fost 
confi rmate Covid-19 din ju-
deţul Cluj;
¤ Miercuri, 28.07.2021 – În 
24 de ore, 9 persoane au fost 
confi rmate Covid-19 din ju-
deţul Cluj;
¤ Joi, 29.07.2021 – În 24 de ore, 
27 persoane au fost confi rma-
te Covid-19 din judeţul Cluj.

Mersul la mall ar putea fi  
condiţionat de vaccinare

Vicepremierul Dan Barna a 
spus în urmă cu o săptămână 

că în coaliţie se discută noi mă-
suri, precum interzicerea de a 
merge la mall pentru cei care 
nu sunt vaccinaţi în weekend.

Premierul Florin Cîţu în-
să este de o altă părere şi 
spune că aceste măsuri „nu 
vor ajunge în spaţiul pu-
blic”, dar recunoaşte şi că 
au fost luate în calcul. „Am 
plecat cu impresia de la co-
aliţie că toate scenariile 
ramân acolo. Nu are sens 
să comentăm scenarii. Eu 
m-am obişnuit să vin să vă 
spun ce decizii s-au luat. 
Aşa sunt multe scenarii, hai 
să vedem deciziile pe ma-
să”, a spus Cîţu.

Numărul de cazuri de COVID crește, la Cluj. 
Acum o săptămână erau 4, joi - 27.

Un voluntar din 
Cluj-Napoca, dedicat trup şi 
sufl et de 5 ani de zile pro-
gramului „O masă caldă”, 
este grav bolnav şi are 
nevoie urgentă de sânge.

Asociaţia „O masă caldă” 
a anunţat că unul dintre vo-
luntarii săi, Dan Mihai Iones-
cu, implicat de 5 ani de zile 
în munca voluntară a 
ONG-ului, este grav bolnav.

După numeroase operaţii, sta-
rea lui s-a tot s-a agravat, iar acum 
are nevoie urgentă de sânge.

Asociaţia face apel la oameni 
pentru a-l putea ajuta pe Dan:

„Apel pentru donare de 
sânge! Dragi prieteni, Vine-

rea Mare a fost una dintre ul-
timele zile în care l-am avut 
alături de noi la bucătăria 
OMC din Cluj pe Dan Iones-
cu, tipul simpatic cu ochelari 
şi bască (înlocuită de bone-
tă în timpul pandemiei), cam-
pion la spălat vase mari şi, 
per total, voluntar de bază 
de 5 ani încoace. Probabil îl 
recunoaşteţi din poze, dacă 
nu v-aţi întâlnit oricum cu el 
în bucătărie.

După Paşti era programa-
tă o pauză de câteva zile pen-
tru o operaţie complicată, 
dar totuşi de rutină. Din pă-
cate, a fost începutul unei 
serii nesfârşite de operaţii 

foarte difi cile, ultima având 
loc chiar ieri. Acum, Dan a-
re nevoie urgentă de sânge! 
E un moment bun să îi în-
toarcem ajutorul pe care l-a 
oferit comunităţii noastre.

Dacă puteţi face acest gest 
pentru Dan, vă rugăm să mer-
geţi la Centrul de Transfuzie 
de pe strada Bălcescu 18, să 
anunţaţi că donaţi pentru Dan 
Mihai Ionescu, internat la ATI 
Chirurgie 2. Vă rugam apoi să 
ne lăsaţi un comentariu la a-
ceastă postare sau în privat, 
ca să putem anunţa membrii 
familiei care ţin legătura cu 
medicii. Mulţumim!”, a anun-
ţat Asociaţia „O masă caldă”.

Un voluntar al programului 
„O masă caldă” are nevoie de sânge

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Studenţii Universităţii 
Babeş-Bolyai din 
Cluj-Napoca (UBB) se vor 
putea întoarce fi zic la cur-
suri începând din luna 
octombrie, în anul univer-
sitar 2021-2022, în anumite 
condiţii legate de vaccinare 
şi de evoluţia contextului 
pandemiei de COVID-19.

Decizia a fost adoptată joi, 
29 iulie 2021, de Senatul UBB, 
la propunerea Consiliului de 
Administraţie al Universităţii, 
propunere formulată în urma 
consultărilor cu reprezentan-
ţii studenţilor.

Ce studenţi se întorc 
la facultate?

Conform documentului, stu-
denţii care vor putea participa 
fi zic la cursuri sunt cei care:
 sunt vaccinaţi împotriva vi-
rusului SARS-CoV-2 şi au tre-
cut 10 zile de la fi nalizarea sche-
mei complete de vaccinare;
 prezintă rezultatul negativ 
al unui test RT-PCR nu mai 
vechi de 72 de ore;
 prezintă rezultatul negativ 
certifi cat al unui test antigen ra-
pid nu mai vechi de 24 de ore;
 se afl ă în perioada cuprin-
să între a 15-a zi şi a 180-a zi 

ulterioară confi rmării infectă-
rii cu SARS-CoV-2.

Potrivit aceluiaşi docu-
ment, studenţii care nu se 
încadrează în aceste catego-
rii vor avea posibilitatea de 
a participa la activităţile di-
dactice online sau prin alte 
modalităţi alternative, în con-
diţiile stabilite de fi ecare fa-
cultate, conform profi lului, 
specializării şi resurselor dis-
ponibile, în timp ce exame-
nele sunt gândite a fi  orga-
nizate în regim clasic/stan-

dard, indiferent de modali-
tatea de studiu.

Despre cazarea 
în căminele UBB

În urma propunerii formu-
late de reprezentanţii organi-
zaţiilor studenţeşti, aceleaşi 
categorii de studenţi vor pu-
tea benefi cia şi de cazare în 
căminele UBB capacitatea ma-
ximă permisă de prevederile 
legale impuse la nivel naţio-
nal pentru prevenirea răspân-
dirii infecţiei cu SARSCoV-2 

la acel moment, în timp ce 
studenţii care nu se pot vac-
cina ca urmare a unor condi-
ţii medicale dovedite, pot fi  
cazaţi în regim special, ur-
mând să desfăşoare activită-
ţile academice în regim onli-
ne (sau prin alte modalităţi 
alternative stabilite de facul-
tatea la care studiază).

„UBB a căutat să ofere po-
sibilitatea celor care doresc să 
se întoarcă la studii în regim 
clasic să o facă, dar în condi-
ţii de siguranţă pentru ei, pen-

tru întreaga comunitate aca-
demică şi pentru oraş, dar şi 
să respecte dreptul la educa-
ţie al celor care au ales să nu 
se vaccineze încă şi cu grijă şi 
respect faţă de diverse situaţii 
personale. Aşadar, încercăm 
să venim în întâmpinarea ne-
voilor tuturor studenţilor şi a 
comunităţii noastre academi-
ce, evident, cu asigurarea tu-
turor condiţiilor de siguranţă 
sanitară şi cu respectarea pre-
vederilor stabilite la nivel na-
ţional cu privire la acest con-

text”, afi rmă rectorul UBB, 
prof. univ. dr. Daniel David, 
adăugând că „UBB, ca o insti-
tuţie care se ocupă de cunoaş-
tere îşi fundamentează decizi-
ile pe ştiinţă şi susţine campa-
nia naţională de vaccinare, in-
clusiv, în colaborare cu repre-
zentanţii studenţilor proprii, 
în campusurile studenţeşti.”

Aceste decizii vor fi  actu-
alizate în funcţie de evolu-
ţia pandemiei, cu participa-
rea şi anunţarea din timp a 
celor implicaţi.

Studenţii UBB se întorc la Cluj, la toamnă
Universitatea Babeş-Bolyai (UBB) reîncepe cursurile fizic din toamnă. 
Studenţii se vor întoarce la facultăţi în municipiul Cluj-Napoca, în anumite condiţii.

Studenţii se vor întoarce la facultăţi în municipiul Cluj-Napoca, în anumite condiţii

DANIEL DAVID | 
rectorul UBB

 „Am discutat toate 
aceste prevederi 
cu reprezentanții 
studenților noștri, care 
au susținut și susțin în 
mod public eforturile 
universității; în plus, 
noi, așa cum am mai 
precizat, împreună 
cu reprezentanții 
Consiliului Studenților 
din UBB, venim 
în întâmpinarea 
studenților, ajutându-i 
să se vaccineze, astfel 
încât să putem reveni 
cât mai curând 
la condițiile normale, 
fi rești de cazare 
și studiu“

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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„În România, pur și simplu nu mai 

există oameni care să muncească”

Dragoş Damian

Un tabel (foto jos) cât un 

milion de promisiuni de 

creșteri de salarii de la 

guvernanți. 10 țări, salarii bru-

te, nete, minime.

În tabelul comparativ din 

care am exclus Europa de 

Vest, ca să evităm depresia, 

avem țări din UE și din afa-

ra UE (inclusiv din Uniunea Euro-Asiatică UEA), mai 

dezvoltate și mai puțin dezvoltate și cu structuri diferi-

te de aport la PIB.

Și totuși, nu au fost alese la întâmplare, ele având 

un numitor comun: toate se confruntă cu lipsa de re-

sursă umană calificată / necalificată, din cauza unui 

exod dramatic al forței de muncă, care crează premise 

pentru munca la negru și importul de muncitori din 

zona asiatică. Unele dintre țările de mai sus „au no-

roc”, dacă se poate spune așa, pentru că limba rusă 

este folosită ca traducător și pot să atragă resursa u-

mană și din spațiul UEA (foarte multă resursă califica-

tă din Belarus și Ucraina lucrează în Polonia și începe 

să migreze și către Cehia).

„Angajatul rămâne cu cea mai mică sumă în mână”

Frapează totuși faptul că deși România nu are cel 

mai mare cost total cu salariile (angajat + angajator) 

– e doar pe locul 5 – totuși, după redistribuția din 2018 

pe care multe companii, fie nu au aplicat-o, fie nu au 

aplicat-o onest, angajatul rămâne cu cea mai mică 

remunerație netă, iar angajatorul plătește doar 2,2% 

cheltuieli cu angajatul. Așadar, pe de o parte, angaja-

torul este stimulat să investească în țară, datorită chel-

tuielilor mici, dar angajatul rămâne cu cea mai mică 

sumă netă în mână, din grupul de comparație – adică 

exact ce poate fi mai contraproductiv pentru a reține 

și dezvolta resursa umană.

Probabil că o astfel de analiză este punctul de ple-

care pentru o reformă salarială sustenabilă și nu pro-

misiuni că vor crește salariile sau că salariile minime 

nu vor fi impozitate. În România, pur și simplu nu mai 

există oameni care să muncească. Toate planurile mărețe 

din PNRR vor fi executate cu vreo 100 de mii de mun-

citori asiatici, HORECA va funcționa în curând numai 

cu muncitori asiatici.

România are nevoie să fi e condusă strategic pe un ori-

zont de cel puțin 10 ani. Trebuie defi nite noi sectoare de 

competiție industrială în care să atragem investiții, trebu-

ie patronate de Președinție, Parlament și Guvern proiecte 

curajoase „Cumpără Fabricat în România”, sistemele de 

educație și sănătate trebuie curățate de oligarhiile de par-

tid și familie care le fac praf resursele, școala trebuie lega-

tă de piața muncii, avem nevoie de un plan serios pentru 

a salva demografi a.

Dr. Dragoș Damian este CEO-ul companiei de medicamente 

Terapia Cluj, respectiv directorul executiv al Patronatului 

Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER)

Consiliul Judeţean conti-

nuă să sprijine spitalele 

clujene în gestionarea cri-

zei sanitare COVID-19.

Consiliul Judeţean Cluj a 

aprobat, în cadrul şedinţei ordi-

nare de joi, 29 iulie , darea în 

administrare către patru spitale 

clujene a unor echipamente me-

dicale necesare gestionării cri-

zei sanitare COVID-19. Astfel, 

până în acest moment au fost 

achiziţionate şi au fost predate 

spre utilizare nu mai puţin de 

355 de noi dotări utile în lupta 

cu pandemia, şi nu numai.

„Am considerat că trebuie 

să facem tot ceea ce ne stă în 

putinţă pentru a asigura me-

dicilor toată infrastructura ne-

cesară pentru a lupta efi cient 

cu boala. Nu ne vom opri aici, 

numeroase alte echipamente 

ultramoderne vor intra în do-

tarea spitalelor clujene”, a de-

clarat Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj.

Astfel, atât trei spitale din 

subordinea Consiliului Jude-

ţean Cluj, respectiv Spitalul 

Clinic de Recuperare, Spitalul 

Clinic de Urgenţă pentru Co-

pii, Spitalul Clinic de Pneu-

moftiziologie „Leon Daniello”, 

cât şi o altă structură medica-

lă fi nanţată de forul judeţean, 

Institutul Clinic de Urologie şi 

Transplant Renal, benefi ciază 

de noi dotări necesare în lup-

ta cu SARS-COV2.

Cele două proiecte euro-

pene în baza cărora s-au 

achiziţionat dotările au fost 

depuse spre finanţate prin 

Programul Operaţional In-

frastructură Mare 2014-2020, 

scopul acestora fiind de a 

proteja sănătatea populaţi-

ei în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19 prin 

investiţii necesare în dome-

niul medical.

Prin intermediul celor do-

uă iniţiative, Consiliul Jude-

ţean şi-a asumat obligaţia de 

a achiziţiona nu mai puţin de 

435 de echipamente medica-

le pentru spitalele partenere 

în proiecte. Termenul de fi na-

lizare a investiţiilor este anul 

2021, lunile august, respectiv 

noiembrie, astfel că toate echi-

pamentele vor intra în gesti-

unea unităţilor sanitare viza-

te şi vor putea fi  utilizate în 

cel mai scurt timp.

Echipamente medicale, date de CJ 
în administrarea spitalelor din Cluj

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Prima lună de vară a adus 

pe Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj un număr 

record de pasageri, în con-

textul pandemiei de corona-

virus. Numărul pasagerilor îl 

depăşeşte pe cel înregistrat 

în urmă cu un an, însă e 

încă departe de valorile înre-

gistrate înainte de pandemie.

Numărul total de pasageri 

de pe Aeroportul Internaţio-

nal Avram Iancu Cluj în lu-

na iunie a fost de 130.314, fi -

ind al doilea la nivel naţio-

nal, după Aeroportul Otopeni. 

Dintre aceştia, 108.410 pasa-

geri au zburat în afara ţării 

şi 21.904 pasageri au zburat 

intern. În luna iunie, trafi cul 

total de mişcări aeronave pe 

aeroport a fost de 1.646, si-

tuând aerogara din Clujul pe 

locul patru naţional, după 

Otopeni, Tuzla şi Băneasa.

„Pe Aeroportul din Cluj s-a 

înregistrat o creştere a trafi -

cului de pasageri, mai ales pe 

lunile mai-iunie. În ce priveş-

te trafi cul în primele şase luni, 

pe Aeroportul Cluj, faţă de 

2019, avem o scădere de 71%, 

care este în ton cu media scă-

derii pe plan european şi pe 

plan naţional, dar, punctual, 

pe luna iunie, faţă de iunie 

2020, avem o creştere”, a de-

clarat David Ciceo, directorul 

general al Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu Cluj, 

pentru monitorulcj.ro.

În primul semestru al aces-

tui an, pe aeroportul din Cluj 

s-au înregistrat un total de 

6.083 de mişcări de aeronave, 

iar numărul total de pasageri 

din primele şase luni ale anu-

lui se ridică la 384.776.

Care este situaţia 
la nivel naţional?

La nivel naţional, traficul 

de pasageri pe aeroporturi-

le din România a crescut de 

la 132.112 în iunie 2020 la 

1.006.251 în iunie 2021. În 

comparaţie cu valoarea în-

registrată în anul 2019, în 

aceeaşi lună (2.179.638 pa-

sageri), traficul înregistrat 

pe aeroporturile din ţară a 

suferit o scădere de 54% lu-

na trecută.

În prima jumătate a anu-

lu 2021, pe aeroporturile din 

România au fost 3.015.761 

pasageri, în scădere faţă de 

aceeaşi perioadă a anului 

2020 (4.083.221 pasageri) 

cu 26,14%.

Certifi catul verde digital, 
introdus la 1 iulie

La 1 iulie 2021 a intrat în 

vigoare Regulamentul referi-

tor la certifi catul digital al UE 

privind COVID-19. De acum, 

statele membre vor putea emi-

te şi verifi ca certifi cate digi-

tale privind COVID pentru ce-

tăţenii şi rezidenţii UE, pe tot 

teritoriul acesteia.

Certifi catul digital COVID 

nu este un document obli-

gatoriu, însă cu ajutorul lui 

persoanele care s-au vacci-

nat anti COVID-19, s-au re-

cuperat după această afecţi-

une sau deţin un rezultat ne-

gativ la testarea COVID-19 

pot dovedi situaţia lor epi-

demiologică. Pentru genera-

rea certifi catelor, sistemul in-

formatic preia datele nece-

sare din Registrul Electronic 

Naţional de Vaccinări pen-

tru persoanele care s-au vac-

cinat şi din Aplicaţia Coro-

na-Forms pentru persoanele 

care au fost testate şi au un 

rezultat negativ sau un re-

zultat pozitiv, dar s-au recu-

perat după COVID-19.

Certifi catele includ un cod 

QR care va conţine o sem-

nătură digitală, astfel încât, 

la citirea acestuia, să poată 

fi  verifi cată autenticitatea, 

integritatea şi validitatea do-

cumentului. Semnătura di-

gitală este pusă la dispoziţie 

de STS, astfel încât cetăţenii 

nu au nevoie de o semnătu-

ră digitală proprie.

Traficul aerian 
dă semne de revenire
Traficul aerian a cunoscut o creştere în luna iunie, faţă de aceeaşi lună 
a anului trecut, dar încă nu se apropie de valorile înregistrate în 2019

Prima lună de vară a adus pe Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj un număr record de pasageri, în contextul pandemiei

Directorul general al Aeroportului 
Internațional Avram Iancu Cluj, David Ciceo, 
a declarat că trafi cul aerian de pe aeroportul 
clujean s-a înjumătățit odată cu debutul pan-
demiei de coronavirus. Acesta a precizat că 
trafi cul va ajunge la nivelul atins înainte de 
criză de abia din anul 2024.
„Trafi cul aerian va ajunge abia în 2024 la nive-

lul la care a fost în anul 2019. Pandemia a sto-
pat creșterea industriei aeriene, este vorba de 
cinci ani pierduți. Cu toate acestea, Aeroportul 
Internațional Avram Iancu Cluj merge mai de-
parte, lansând noi destinații și pregătindu- se 
pentru vremuri mai bune. Sunt făcute totoda-
tă, investiții în echipamente unice în Romania”, 
a declarat David Ciceo, în aprilie 2021.

Traficul va ajunge abia în 2024 la nivelul anului 2019
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Lector al UMF Cluj şi şef 

al Ambulatoriului de 

Stomatologie din Cluj, dr. 

Negucioiu Marius, este 

responsabil cu un pro-

gram social care vine în 

ajutorul persoanelor defa-

vorizate, cu servicii de 

stomatologie gratuite.

Profesorul a prezentat pro-

gramul caritabil într-un inter-

viu acordat monitorulcj.ro. Pro-

gramul s-a desfăşurat pe pe-

rioada 2017-2020, dar medicii 

încă îi tratează pe pacienţi şi 

în anul 2021.

Proiectul va fi  reluat ofi cial 

după ce se va obţine avizul ju-

ridic din partea Primăriei 

Cluj-Napoca, pentru fi nanţare:

„Este un parteneriat între 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie – Facultatea de Me-

dicină Dentară, Primăria 

Cluj-Napoca (reprezentată 

de Serviciul de Asistenţă So-

cială) şi Spitalul Clinic Jude-

ţean Cluj. Parteneriatul a lu-

at naştere în noiembrie 2017, 

la iniţiativa domnului pri-

mar şi este urmarea altui 

proiect care s-a desfăşurat 

asemănător, dar cu mai mul-

ţi ani în urmă. Nu a avut un 

real succes la momentul re-

spectiv, dar acum se bucu-

ră de un anumit succes. Par-

teneriatul se numeşte «Pro-

movarea sănătăţii orale prin 

creşterea accesibilităţii po-

pulaţiei defavorizate la ser-

vicii stomatologice».

A funcţionat perfect până 

la fi nele anului 2020. De la în-

ceputul acestui an s-a reluat 

toată negocierea între cele trei 

instituţii. Până la ora actuală, 

din păcate, nu avem dat liber 

pe anul în curs la fi nanţele de 

la Primărie pentru a continua 

proiectul, dar asta nu a presu-

pus că proiectul s-a întrerupt 

pe acest interval de timp. Pa-

cienţii au venit în continuare 

la tratament la noi”, a expli-

cat doctorul Negucioiu.

Altruismul profesorilor, 
„asul din mâneca” 
programului caritabil

Înainte de realizarea pro-

gramului caritabil actual, în 

urmă cu câţiva ani s-a mai în-

cercat un proiect de acest fel, 

dar atunci a dat greş.

Fişa electronică a pacien-

tului este un real ajutor, a-

vând în vedere că acesta tre-

buie să meargă la mai mul-

te catedre ale universităţii, 

„împrăştiate” prin oraş. Dr. 

Marius Negucioiu spune că 

de această dată totul este 

mai bine organizat.

„Proiectul anterior s-a 

oprit pentru că nu avea ba-

za logistică, materială, nu 

era foarte bine organizat. 

De exemplu, acum când vi-

ne pacientul, i se realizea-

ză o fişă care este şi elec-

tronică. Catedrele pe care le 

avem în cadrul Universită-

ţii de Medicină şi Farmacie, 

respectiv Medicină Dentară, 

sunt împrăştiate în mai mul-

te locuri din oraş. Este difi-

cil să trimiţi pacientul cu o 

fişă în mână. Nu suntem 

serviciu de ambulanţă să fie 

însoţit pacientul şi atunci 

pe baza unei fişe electroni-

ce ştim exact fiecare ce fa-

ce şi ce se întâmplă. Eu tri-

mit pacientul la altă catedră 

în vederea realizării altor 

tratamente şi automat pe ba-

za fişei electronice au acces 

la toată fişa pacientului”, a 

spus doctorul.

Altruismul de care dau do-

vadă profesorii şi medicii re-

prezintă „asul din mânecă” 

al acestui program: „Ajută 

mult la funcţionarea acestui 

program altruismul multor 

cadre didactice din universi-

tate, pentru că dacă nu vrei 

să te implici, nu te implici.

Ştim cu toţii că din punct de 

vedere fi nanciar stomatolo-

gia este o meserie destul de 

bănoasă şi mulţi s-ar da la o 

parte să facă acte de binefa-

cere într-un program în defi -

nitiv social”, a mai spus dr. 

Marius Negucioiu.

Medicul a evidenţiat fap-

tul că o importanţă majoră 

o are ajutorul tehnicienilor 

dentari în programul social 

al UMF: „Echipa de tehnici-

eni dentari, care realizează 

toate lucrările protetice, nu 

sunt datori cu absolut nimic. 

Ei sunt doar tehnicieni de-

monstratori şi toate lucrări-

le pe care le fac, le fac gra-

tuit. Timpul lor nu este plă-

tit de nimeni şi fără ei cu si-

guranţă nu am reuşi să fa-

cem nimic. Şi aceştia sunt 

tot angajaţi ai Universităţii 

de Medicină şi Farmacie”, a 

explicat dr. Negucioiu.

Cine poate benefi cia 
de servicii medicale 
în acest program?

Programul realizat de UMF, 

primărie şi SCJU, în scop uma-

nitar, este destinat pensiona-

rilor, persoanelor cu dizabili-

tăţi în grad de handicap grav 

şi accentuat, dar şi clujenilor 

cu venituri reduse sau şome-

rilor neindemnizaţi.

Selectarea pacienţilor este 

făcută de Primărie, prin Ser-

viciul de Asistenţă Socială:

„E vorba despre pensio-

nari, care au drepturi bă-

neşti până la 1.000 lei, per-

soane cu dizabilităţi înca-

drate în grad de handicap 

grav şi accentuat, şomerii 

neindemnizaţi, dar aflaţi în 

evidenţele Agenţiei Judeţe-

ne de Ocupare a Forţelor de 

Muncă din Cluj şi persoane 

cu venituri reduse, benefi-

ciare de minim garantat sau 

masă la cantina de ajutor 

social, în condiţiile legi. Se-

lectarea pacienţilor se face 

strict de către Serviciul de 

Asistenţă Socială al Primă-

riei”, a spus doctorul.

Radiografi ile sunt singure-

le proceduri pe care pacienţii 

trebuie să le plătească:

„Persoanele care sunt tri-

mise de Primărie sunt bine-

venite. Li se eliberează o ade-

verinţă, li se face o consulta-

ţie primară, persoanele respec-

tive nu plătesc absolut nimic. 

Uneori, avem nevoie într-ade-

văr de radiografi i, la unele 

analize complementare. Din 

păcate, nu avem un partene-

riat cu niciun centru de radi-

ologie şi acelea într-adevăr şi 

le plătesc, dar este vorba de 

sume de 20-30 de lei. Restul 

lucrurilor se fac gratuit, înce-

pând de la extracţia dentară, 

asanare, igienizare, până la 

protezarea defi nitivă”, a mai 

spus şeful Ambulatoriului de 

Stomatologie.

659 de persoane 
defavorizate, 
înscrise în program

În programul caritabil al 

UMF Cluj, 659 de persoane 

s-au înscris în perioada no-

iembrie 2017 – decembrie 

2020. Dintre aceştia, 30 au 

fost eliminaţi:

„Pacienţii sunt selectaţi de 

către Primărie, după care Pri-

măria îi îndrumă către noi. 

Din noiembrie 2017 până în 

31 decembrie 2020 s-au adre-

sat Serviciului de Asistenţă 

Socială 659 de persoane, din-

tre care 343 au fost fi nalizate 

cu lucrările stomatologice, 49 

au rămas în curs de fi naliza-

re (pe care le-am fi nalizat în 

2021), 158 nu s-au mai pre-

zentat, iar 30 de persoane au 

fost eliminate din program”, 

a spus doctorul

Profesorul ne-a explicat şi 

ce presupune eliminarea unui 

pacient din program: „Fieca-

re pacient trebuie să percea-

pă foarte clar ce înseamnă 

eliminarea din program. Noi 

avem disponibilitate pentru 

ei, timp de 6 luni, din mo-

mentul în care primesc ade-

verinţa. După ce primesc ade-

verinţa şi nu se prezintă sunt 

automat scoşi din program 

pentru că ni se pare lipsă de 

interes din partea lor. Plus, 

dacă îşi încep tratamentul şi, 

tot aşa, nu continuă, sunt 

eliminaţi din program. Ori-

cum, pe fi şă este notat un 

număr de telefon. Înainte de 

a fi  eliminat din program, 

pacientul este sunat şi între-

bat dacă doreşte să vină în 

continuare la tratament. Ter-

menele de lucru sunt, în ge-

neral, de la o săptămână la 

alta la fi ecare pacient. Bine-

înţeles că sunt pacienţi care 

sunt nemulţumiţi sau sunt 

reticienţi, recalcitraţi la ter-

menele destul de lungi, dar 

trebuie să fi m realişti pentru 

că la un număr de, să zicem, 

50-70 de pacienţi în lucru si-

multan nu este chiar uşor.”

În ceea ce priveşte cheltu-

ielile, Primăria Cluj-Napoca a 

decontat în anul 2018 o sumă 

de 224.000 lei, în anul 2019 o 

sumă de 274.000 lei şi în anul 

2020, deşi a fost un an de pan-

demie, 170.000 lei.

Pacienţii, informaţi 
prin telefon

Chiar şi pe perioada pan-

demiei, proiectul a funcţionat 

bine, iar comunicarea cu pa-

cienţii nu a lipsit deloc. Aceş-

tia au fost contactaţi telefonic 

şi informaţi în legătură cu o-

rice schimbare.

„Totul s-a rezumat la for-

ţa definitivă a cadrelor di-

dactice care au dorit să lu-

creze. Am fost singurii 22 

de medici cu integrare cli-

nică, plus rezidenţii care 

s-au implicat în realizarea 

Centrului de Urgenţe de pe 

perioada lockdown-ului. Le-

gat de proiect, toţi pacien-

ţii ştiau despre ce e vorba, 

au fost informaţi şi încă sunt 

informaţi telefonic – cum să 

se prezinte, care e igiena ne-

cesară, etc. Toţi s-au prezen-

tat cu măşti, li s-au pus la 

dispoziţie toate catedrele în 

care se realizează proiec-

tul, mijloace de igienă ale 

mâinilor, botoşei, capeline 

– tot ce implică siguranţa 

atât a pacientului, cât şi a 

personalului”, a spus dr. Ma-

rius Negucioiu.

Medicii lucrează trup şi su-

fl et, voluntar, gratuit, pentru 

a oferi servicii bune persoa-

nelor nevoiaşe:

„Sper să putem să conti-

nuăm colaborarea pentru că 

este un proiect, în primul 

rând, benefi c pentru comu-

nitate, este un proiect bene-

fi c pentru cadrele noastre di-

dactice care dau dovadă, în-

că o dată, de altruism şi, nu 

în ultimul rând, este un pro-

iect benefi c pentru reziden-

ţii care în defi nitiv reprezin-

tă mâna de lucru, alături de 

medici, care îşi doresc să aju-

te. Trebuie să redăm societă-

ţii ce ne oferă. Din punctul 

meu de vedere, Primăria a 

pus ceva bun la dispoziţie şi 

noi de ce să nu facem la fel 

pentru pacienţi? Dacă i-aţi 

cunoaşte pe pacienţi aţi ştii 

că mulţi dintre ei sunt oa-

meni chiar loviţi de soartă, 

dar absolut toţi sunt perfect 

normali. Tot respectul meu 

pentru pensionarii care s-au 

prezentat şi sunt extrem, ex-

trem de politicoşi. De ce să 

nu-i ajutăm dacă se poate?”, 

a adăugat medicul.

Sute de clujeni defavorizaţi, trataţi gratuit 
de medici stomatologi cu suflet mare de la UMF
Sute de clujeni defavorizaţi, trataţi de medici stomatologi ai UMF Cluj într-un program social, 
creat de universitate, Primăria Cluj-Napoca şi Spitalul Judeţean

Lector al UMF Cluj şi şef al Ambulatoriului de Stomatologie din Cluj, dr. Negucioiu Marius

Fiecare dintre cele trei instituții implicate dă o mână de aju-
tor pentru a face programul funcțional. 

Primăria asigură fondurile strict pentru materialele utilizate, 
fără a se calcula mâna de lucru, utilitățile sau altele. „Deci, 
este un calcul foarte transparent, semnat în toate contracte-
le, vis-a-vis de tarifele și manoperele care se realizează. 
Doar materialele se decontează”, spune doctorul.

Universitatea de Medicină și Farmacie pune la dispoziție ba-
za logistică - cabinete stomatologice, dar și angajații aceste-
ia - cadrele didactice. „Toate cadrele didactice sunt implicate 
în această muncă, o muncă benevolă, gratuită, în folosul 
comunității”, potrivit lectorului.

Pe cea de-a treia parte apare Spitalul Clinic Județean. Prin 
rezidenții pe care-i are și medicii cu încadrare clinică asigură 
munca efectivă. Rezidenții, medicii angajați ai UMF și medi-
cii cu integrare clinică ai Spitalului Clinic Județean lucrează 
împreună pentru a-i trata pe cei nevoiași.

Fonduri de la Primărie, cabinete 
de la unviersitate și personal al SCJU

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Groapă în centrul Clujului!  
S-a surpat drumul în centru, chiar lângă 
Primăria Cluj-Napoca. Șoferii trebuie să circu-
le cu atenție, având în vedere că s-a format 
un crater destul de mare.

O groapă mare s-a format în centrul Clujului, 
unde drumul s-a surpat, cel mai probabil din 
cauza furtunii de miercuri. Drumul s-a surpat 
chiar lângă Primărie, iar groapa a fost sem-
nalizată cu două jaloane.

Zona este semnalizată cu câteva conuri de 
trafic, iar la fața locului s-au deplasat un 
polițist și un angajat responsabil cu 
rețelele edilitare. Surpătura s-a produs la 
intersecția Căii Moților cu strada Gheorghe 
Șincai. Fotografia a fost surprinsă joi după-
amiază și postată pe rețelele de socializa-
re, provocând un val de glume legate de 
viitorul metrou și nu numai.

FOTOGRAFIA ZILEI

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Câţiva clujeni au ieşit joi 

în stradă în faţa Primăriei 

pentru a-i cere primarului 

Emil Boc, în calitate de 

preşedinte al Asociaţiei 

Municipiilor din 

România, să „scoată lacă-

tul de la curţile şcolilor”.

În acest sens, comunitatea 

Declic a realizat o petiţie care a 

fost semnată de aproape 10.000 

de oameni din România.

Având în vedere că nu exis-

tă sufi ciente spaţii de joacă 

amenajate şi sigure pentru toţi 

copiii, mare parte sunt condam-

naţi la sedentarism. Lipsa miş-

cării este unul dintre factorii 

care au dus, în ultimii ani, la 

creşterea alarmantă a număru-

lui de copii supraponderali sau 

chiar obezi în ţara noastră.

„Este foarte important că 

se implică, nu doar clujenii, 

ci mai mulţi cetăţeni, şi că 

au semnat în număr destul 

de mare. 10.000 de oameni 

au cerut deschiderea curţi-

lor. De ce? Sunt cele mai im-

portante spaţii publice – nu 

doar pentru copii, ci şi pen-

tru rezidenţi.

Vedem că avem din ce în 

ce mai puţine medalii la 

olimpiadă, e necesar să avem 

sport de masă ca să avem o 

bază de selecţie şi asta se 

poate face prin simpla joa-

că în curtea şcolii în condi-

ţiile în care vedem ce pro-

bleme de obezitate există în 

spaţiul românesc. Copiii tre-

buie încurajaţi să lase table-

ta la o parte după amiaza, 

în vacanţe şi în weekend-uri 

şi să vină cât mai des la miş-

care în curtea şcolii. Aşa am 

făcut şi noi, generaţia care 

a avut parte de cea mai bu-

nă sănătate prin mişcare şi 

un stil de viaţă sănătos”, a 

spus activistul Adrian Do-

hotaru, la manifestaţia din 

faţa Primăriei.

Curţi ale şcolilor din Cluj 
încă au lacătele puse

Evenimentul a fost condus 

de Ancuţa Careţu, de la De-

clic, care a inspectat şi curţi-

le şcolilor din Cluj. Aceasta 

mărturiseşte că nu toate aveau 

lacătele scoase, deşi în Cluj-Na-

poca există hotătâre de Con-

siliu în acest sens.

„Am venit la Cluj pentru 

a-i înmâna domnului Emil 

Boc o petiţie semnată de 

aproape 10.000 de cetăţeni, 

prin care îi cerem să con-

vingă pe toţi primarii să 

deschidă porţile şcolilor 

pentru copii. Insist că nu 

sunt aici ca să îi cerem în 

calitate de primar al Cluju-

lui, ci în calitate de preşe-

dinte al Asociaţiei Munici-

piilor din România, care a-

re un cuvânt greu de spus, 

în faţa tuturor primariilor 

din ţară. Ne confruntăm la 

nivel naţional cu o proble-

mă mare a spaţiilor de joa-

că pentru copii. Aceştia nu 

au unde să facă sport şi 

mişcare în cadru organizat 

şi, mai ales, în siguranţă.

Îi cerem domnului Emil 

Boc ca la următoarea întâlni-

re a asociaţiei să pună pe 

agenda discuţiilor şi situaţia 

curţilor şcolilor, în întreaga 

ţară. În Cluj-Napoca ştiu că 

există o hotărâre a Consiliu-

lui Local din anul 2009 prin 

care directorii de şcoli sunt 

obligaţi să lase curţile şcoli-

lor pentru copii. Eu am ve-

nit ieri în Cluj şi m-am plim-

bat în centrul la vreo 7 licee 

şi am observat că nu toate 

au curţile deschise. O parte 

aveau, vreo două nu. Deci 

mai e de lucru şi pe aici”, a 

spus membrul Declic.

Mare parte dintre 
semnatarii petiţiei 
sunt părinţi

„Semnatarii sunt cetăţeni 

ai României, membrii Declic, 

oameni din toată ţara. Au sem-

nat şi ne-au scris oameni din 

toată ţara – părinţi, mare par-

te dintre ei, care doresc să-şi 

lase copiii să se joace în spa-

ţii sigure şi cât de cât amena-

jate, nu pe stradă. Strada nu 

este un loc de joacă, încurcă 

şi trecătorii şi trafi cul, nu e 

benefi c pentru nimeni. Am 

pornit această iniţiativă îna-

intea închiderii şcolilor, în lu-

na iunie, cam acum 2 luni”, 

a spus Ancuţa Careţu.

Protest inedit 
în faţa primăriei

La eveniment a fost pre-

zent şi consilierul local Radu 

Boloveshi, care a susţinut că 

a ieşit să bată mingea în stra-

dă pentru deschiderea curţi-

lor şcolilor:

„Am ieşit simbolic să ba-

tem mingea pe stradă, pentru 

că unele curţi ale şcolilor şi 

în Cluj-Napoca şi în restul ţă-

rii sunt închise. Din păcate şi 

copiii care locuiesc în zonă 

sau adulţii nu pot să facă sport. 

Mulţi trebuie să plătească pen-

tru a închiria un teren sau să 

aibă acces la locuri pentru fă-

cut sport. Cum curţile şcoli-

lor sunt ale noastre, ale tutu-

ror, ar fi  un loc foarte bun 

pentru a practica sport şi pen-

tru cei mici şi pentru cei ma-

ri”, a spus consilierul local.

Întrebat dacă se respectă 

hotărârea de Consiliu potrivit 

căreia curţile şcolilor din Cluj 

trebuie să rămână deschise, 

consilierul a mărturisit că ştie 

care e situaţia doar la Liceul 

cu Program Sportiv:

„Nu aş putea să vă zic 

exact. Eu am avut discuţii doar 

cu directorul Liceului cu Pro-

gram Sportiv. Am îneţeles că 

acolo se respectă. Ei au şi un 

program intens de antrena-

mente pe terenuri. În afara 

antrenamentelor, curtea lor 

este deschisă. În restul şcoli-

lor nu ştiu să vă zic care es-

te situaţia”, a mai adăugat el.

Clujenii au bătut 
mingea în faţa 
Primăriei Cluj-Napoca
Mai mulţi clujeni au ieşit să bată mingea în stradă, 
pentru a-l determina pe Emil Boc să-i convingă 
pe primarii din România să deschidă curţile şcolilor
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Prima ediţie a concursu-

lui Full Moon Script 

Contest, dedicat scenarii-

lor horror, fantasy, 

thriller şi comediilor 

negre, şi-a desemnat 

fi naliştii la cele două 

categorii: lungmetraj 

şi episod pilot 

serial/ miniserie.

Categoria lungmetraj:

 Instalator, scenariu de Lari 

Gligor şi Iulian Stanciu

 O fată singură în noapte, 

scenariu de Sorana Borhina 

şi Rodica Dominţeanu

 Bestia, scenariu de Clau-

diu Oprea

 Convalescenţă, scenariu de 

Bogdan George Drumea

 Visuri de lemn dulce, sce-

nariu de Răzvan Mihai Badea

Episod pilot serial/miniserie:

¤ Delta Neagră, scenariu de 

Dragoş Bucur şi Sofi a Bucur

¤ Cazul Bâlea Lac, scena-

riu de Alex Ţibu şi Şerban 

Racoviţeanu

¤ Adevăratul Prinţ al Întuneri-

cului, scenariu de Ştefan Peca

Autorii scenariilor fi nalis-

te vor fi  invitaţi la Cluj, la 

cea de-a 20-a ediţie TIFF, 

pentru a-şi prezenta proiec-

tele în faţa unei audienţe 

specializate, alcătuită din jur-

nalişti, producători, fi nanţa-

tori şi alţi profesionişti din 

industria de fi lm.

Două dintre scenariile fi -

naliste, cel mai bun din fi e-

care categorie, vor fi  recom-

pensate cu câte un premiu 

în valoare de 1.500 de euro, 

în urma votului juriului for-

mat din regizorii Andrei Cre-

ţulescu şi Constantin Popes-

cu şi Cătălin Mesaru, direc-

torul artistic al Festivalul Fil-

mului Horror şi Fantastic – 

Lună Plină.

Numele scenariştilor pre-

miaţi vor fi  anunţate la Gala 

de închidere TIFF 2021.

Finaliștii concursului 
Full Moon Script Contest, la TIFF

Aeroportul Cluj pune la 

dispoziţia pasagerilor 

zboruri spre cele mai 

populare destinaţii urba-

ne de concediu.

Compania aeriană HiSky 

operează zboruri spre Lisa-

bona (Portugalia) şi Dublin 

(Irlanda) de pe Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj, cu o frecvenţă de do-

uă ori pe săptămână.

Lisabona, capitala portu-

gheză, se afl ă la patru ore 

distanţă cu avionul de 

Cluj-Napoca, cu zboruri di-

recte HiSky de pe Aeroportul 

Internaţional Cluj, în fi ecare 

miercuri şi duminică, fi ind o 

destinatie turistică excelentă 

pentru cei ce caută relaxarea, 

dar şi pentru cei care vor să 

aprofundeze cultura locală.

Program zbor:

¤ Cluj – Lisabona: decola-

rea la ora 17:00

¤ Lisabona – Cluj: decola-

rea la ora 20:10

Irlanda, la un zbor 
distanţă

Dublin un oraş demn de 

atenţia oricărui turist. Des-

coperă cultura oraşului, 

pub-urile prietenoase, de-

pozitul Guiness – istoria be-

rii de peste 250 de ani ex-

plicată în detaliu, şi multe 

alte lucruri interesante. Zbo-

ruri directe de pe Aeropor-

tul Internaţional Cluj – Du-

blin sunt în fiecare luni şi 

joi, alături de operatorul a-

erian HiSky!

Program zbor:

¤ Cluj – Dublin: decolarea 

la ora 12:40

¤ Dublin – Cluj: decolarea 

la ora 00:20

Cele mai căutate destinații 
europene, de pe Aeroportul Cluj

Clujenii pot zbura direct spre cele mai căutate destinaţii de 
concediu, de pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj. 
Este vorba despre următoarele destinaţii de la malul mării:

 Antalya (Turcia)

 Creta Chania (Grecia)

 Creta Heraklion (Grecia)

 Enfi dha (Tunisia)

 Hurghada (Egipt)

 Mykonos (Grecia)

 Monastir (Tunisia)

 Rhodos (Grecia)

 Skiathos (Grecia)

 Zakynthos (Grecia)

 Catania-Sicilia (Italia)

 Palma de Mallorca 
(Spania)

 Constanţa (România)

 Burgas (Bulgaria)

De pe Aeroportul Cluj, pe litoral

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Limbajul mimico-gestual 

(LMG), cunoscut ca şi 

limbajul semnelor, este 

un limbaj de exprimare 

prin semne manuale, 

combinat cu gestică, 

mimică a feţei, cuvinte 

rostite fără sunete şi ţinu-

tă a corpului, care reali-

zează gesturi naturale de 

confi gurare-spaţiu şi per-

cepţia vizuală prin care 

persoana poate stabili un 

canal de comunicare în 

mediu social. Deşi limba 

semnelor este utilizată în 

prezent aproape exclusiv 

de persoanele surde, ori-

ginea sa este la fel de 

veche ca cea a limbilor 

orale sau chiar mai veche, 

în istoria umanităţii.

Pentru majoritatea persoane-

lor surde, LMG este limba ma-

ternă. Gradul de înţelegere şi 

capacitatea de utilizare a limbii 

române diferă foarte mult de la 

o persoană la alta. Unele per-

soane surde au abilităţi limita-

te sau reduse de utilizare a lim-

bii române (scris, citit, citit pe 

buze, vorbit), altele au însă cu-

noştinţe şi abilităţi avansate pâ-

nă la foarte avansate. Astfel, din 

punct de vedere cultural, ne re-

ferim la membrii acestei comu-

nităţi ca fi ind „surzi” sau „per-

soane cu defi cienţe de auz”, ter-

menul de „surdo-mut” fi ind unul 

atât incorect cât şi jignitor.

Limbajul semnelor
 pe TikTok

Florina Şarpe, cunoscută ca 

smfl ori pe platforma de TikTok, 

este studentă în anul 1 la Fa-

cultatea de Fizică din cadrul 

UBB, specializarea fi zică me-

dicală. Acesta şi-a creat o co-

munitate de 150.000 de urmă-

ritori printre care se afl ă persoa-

ne cu defi cienţe de auz. Într-un 

interviu acordat monitorulcj.ro, 

Florina povesteşte de unde a 

pornit ideea pentru contul său 

de TikTok şi importanţa cu-

noaşterii limbajului mimico-ges-

tual în viaţa de zi cu zi.

„Am început să postez vi-

deoclipuri în limbajul semne-

lor datorită unei fete din străi-

nătate, care din cauza unor pro-

bleme de sănătate nu se putea 

exprima decât asfel. A fost un 

moment în care am realizat că 

pot să mă exteriorizez într-un 

mod creativ şi că pot accentua 

mai bine ideea. Contul meu es-

te pentru oricine vrea să îl va-

dă” , a declarat Florina Şarpe.

Chiar dacă ideile erau îm-

părţite în legătură cu ceea ce 

posta ea pe TikTok, mai târ-

ziu, întrebarea „ce caută pe 

platformă aceşti oameni?” a 

început să dispară din secţiu-

nea de comentarii a Florinei.

În prezent, tutror ne-ar 

prinde bine să cunoaştem no-

ţiunile de bază în limbajul 

semnelor, pentru că de mul-

te ori poate fi  vital.

„Eram la chioşcul unde se 

reîncărcau telefoanele mobi-

le. În faţa mea erau două per-

soane cu defi cienţă de auz şi 

încercau să îi explice vânză-

toarei ceea ce doresc, dar nu 

aveau noroc să fi e şi înţeleşi. 

Am intervenit, am vorbit cu 

dumnealor zicându-le că o să 

îi ajut şi am tradus tot ceea 

ce îmi spuneau ei vânzătoa-

rei.”, a adăugat Florina.

Pe lângă şcolile speciale ca-

re există în România pentru 

cei cu defi cienţe, Florina con-

sideră că şi şcolile normale ar 

trebui să introducă ore de LMG.

„Eu cred că ar trebui adău-

gată o oră, cel puţin, dedicată a-

cestui limbaj în şcolile din Ro-

mânia. Cred că ar trebui cunos-

cut de mult mai mulţi oameni, 

de multe ori poate fi  vital. De 

multe ori limbajul mimico-ges-

tual a salvat vieţi. La un moment 

dat am văzut la ştiri un caz cu 

o femeie, aceasta a folosit lim-

bajul semnelor să o anunţe pe 

chelneriţă că are nevoie de aju-

tor. Ulterior chelneriţa, care cu-

noştea limbajul a sunat poliţia. 

Ajunşi la faţa locului, poliţiştii 

l-au arestat pe bărbat, acesta fi -

ind acuzat de abuz asupra feme-

ii”, a mai explicat Şarpe Florina.

O studentă din Cluj-Napoca predă 
limbajul semnelor pe TikTok
În anul 2020, în România erau peste 24.000 de persoane cu deficienţe de auz, oameni 
care trăiesc într-un univers prea puţin cunoscut de cei care pot auzi

Florina Şarpe este studentă în anul 1 la Facultatea de Fizică din cadrul UBB, specializarea fi zică medicală
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În Duminica a 5-a după 
Rusalii (a vindecării celor 
doi demonizaţi din ţinutul 
Gadarei), 25 iulie 2021, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Andrei, Arhiepiscopul 
Vadului, Feleacului şi 
Clujului şi Mitropolitul 
Clujului, Maramureşului 
şi Sălajului, şi 
Preasfi nţitul Părinte 
Andrei, Episcopul 
Covasnei şi Harghitei, au 
slujit la Mănăstirea 
„Sfânta Maria Magdalena” 
din Oarţa de Sus, satul 
natal al Mitropolitului 
Andrei, cu prilejul hra-
mului şi sfi nţirii bisericii 
aşezământului monahal.

De la ora 8:30, cei doi ie-
rarhi au săvârşit slujba de 
târnosire a bisericii mănăs-
tirii, care a fost pusă sub o-
crotirea Sfintei Mironosiţe 
Maria Magdalena, cea întoc-
mai cu Apostolii, pomenită 
la data de 22 iulie.

În continuare, de la ora 
10:00, la Altarul de vară al 
aşezământului monahal, În-
altpreasfi nţitul Părinte Mitro-
polit Andrei şi Preasfi nţitul 
Părinte Episcop Andrei au ofi -
ciat Sfânta Liturghie, înconju-
raţi de un sobor de preoţi şi 
diaconi. La slujbă a asistat şi 
Preasfi nţitul Părinte Episcop 
emerit Vasile Flueraş.

Din sobor au făcut parte: 
consilierul eparhial pe proble-
me de misiune şi protocol, ar-
hidiaconul Claudiu Grama, 
protopopul de Chioar, preotul 
Nicolae Petruş, stareţul Mă-
năstirii Râşca Transilvană, ar-
himandritul Casian Ioana, sta-
reţul Mănăstirii Oarţa de Sus, 
ieromonahul Pimen Vasile, 
precum şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-
ghelice duminicale, Părintele 
Episcop Andrei al Covasnei şi 
Harghitei a rostit un cuvânt 
de învăţătură, intitulat „O ru-
găciune neobişnuită adresată 

Domnului Hristos”, în cadrul 
căruia i-a îndemat pe cei pre-
zenţi să fi e propovăduitori ai 
lui Hristos.

La momentul rânduit din 
cadrul slujbei, ÎPS Părinte 
Andrei a hirotonit întru ie-
romonah pe ierodiaconul 
Nicolae Bădescu, vieţuitor 
al mănăstirii.

Răspunsurile liturgice au 
fost date de grupul vocal al 
Asociaţiei Studenţilor Creş-
tini Ortodocşi Români (AS-
COR), fi liala Baia Mare, di-
rijat de Oana Lenghel, iar la 
chinonic corul bisericii din 
Oarţa de Sus a interpretat 
mai multe pricesne.

La fi nalul slujbei, Înalt-
preasfi nţitul Părinte Andrei 
le-a adresat consătenilor un 
gând duhovnicesc. Totodată, 
şi-a exprimat bucuria de a 
vedea sfi nţită biserica aşeză-
mântului monahal şi a oferit 
mai multe distincţii celricilor 
şi mirenilor implicaţi în a-

ceastă muncă de ctitorire. De 
asemenea, tuturor celor pre-
zenţi, Mitropolitul Clujului 
le-a dăruit cartea-album „Po-
vestea unui vis – Mănăstirea 
«Sfânta Maria Magdalena» – 
Oarţa de Sus”, alcătuită de 
arhidiaconul Claudiu Grama, 
consilier eparhial al Arhiepi-
scopiei Clujului.

Slujba a fost ofi ciată în pre-
zenţa ofi cialităţilor locale, pre-
cum şi a numeroşi credincioşi, 
mulţi fi ind îmbrăcaţi în stra-
ie populare specifi ce zonei.

Scurt istoric

Mănăstirea „Sfânta Maria 
Magdalena” din Oarţa de Sus, 
afl ată la graniţa cu trei jude-
ţe: Maramureş, Satu-Mare şi 
Sălaj, a fost înfi inţată în anul 
2012, la iniţiativa Înaltprea-
sfi nţitului Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Andrei, originar 
din acel loc. Primul hram a 
fost sărbătorit la data de 22 
iulie 2012, în ziua de prăznu-

ire a Sfi ntei Mironosiţe Maria 
Magdalena, când, la fi nalul 
Sfi ntei Liturghii, Mitropolitul 
Andrei a pus piatra de teme-
lie pentru noua biserică. În 
mai puţin de un an, cu spri-
jinul unor oameni de bine, a 
fost ridicată biserica de lemn 
şi casa monahală.

În anul 2013, prin cheltu-
iala Părintelui Mitropolit An-
drei, de la turnătoria Grass-
meyer din Innsbruck, Austria, 
s-a achiziţionat un clopot de 
aproximativ 200 kg, care a 
fost aşezat în turnul-clopotni-
ţă. În anul 2014, pentru buna 
desfăşurare a slujbelor arhie-
reşti, a fost construit un Altar 
de vară, iar în anul 2015, cru-
cea veche de fi er, de pe coa-
ma dealului, a fost înlocuită 
cu una sculptată în lemn.

În prezent, se lucrează la 
noua casă de oaspeţi, edifi ciu 
afl at în curs de fi nalizare.

Obştea mănăstirii, condu-
să de stareţul Pimen Vasile, es-

te formată din vieţuitori veniţi 
de la Mănăstirea „Sfânta Ma-
ria Skobţova” din Alba Iulia. 
Întocmai vieţuirii lor ascetice 
din precedenta vatră monaha-
lă, adică fără energie electrică 
sau gaz natural, aceştia au ales 
aceeaşi cale a nevoinţei. Misi-
unea lor aparte se adresează 
şi iubitorilor de muzică rock, 
care au descoperit în liniştea 
fostei păşuni a satului, deve-
nită mănăstire, armoniile inte-
rioare ale credinţei.

Din punct de vedere ju-
risdicţional, aşezământul a-
parţine de Protopopiatul 
Chioar al Episcopiei Orto-
doxe Române a Maramure-
şului şi Sătmarului.

Oarţa de Sus, satul natal 
al Înaltpreasfinţitului Mitro-
polit Andrei, este o locali-
tate atestată documentar în 
anul 1391, iar prima menţi-
une a unei biserici în zonă 
este din anul 1723.

Darius Echim

Sfințirea bisericii Mănăstirii „Sf. Maria Magdalena” 
din Oarța de Sus, satul natal al Mitropolitului Andrei

În viziunea Părintelui 
Nicolae Steinhardt, crucea şi 
taina care se trăieşte şi se 
descoperă în ea reprezintă 
semnul distinctiv al creşti-
nismului, „puterea” care îl 
face să existe faţă în faţă cu 
„nebunia” pe care o presu-
pune pentru cei din afară, 
necredincioşi sau lipsiţi de 
curaj, în faţa unei asumări 
deloc confortabile. 

Crucea reprezintă validarea 
venirii lui Hristos în lume, „do-
vada cea mai puternică a totali-
tăţii şi seriozităţii” Întrupării Sa-
le. În acelaşi timp, crucea înseam-
nă revelarea nobleţei lui Hristos, 
tocmai prin pogorârea întru cele 
de jos, nebăgate în seamă, şi de 
necinste în faţa oamenilor (1 Co-
rinteni 1, 27-28), adică accepta-
rea completă a condiţiei umane. 
Acesta afi rmă: „Dumnezeu şi-a 
ales partea cu tâlharii şi netreb-
nicii. A murit părăsit de ai Săi, 
expus gol, plin de răni, de vână-
tăi şi de sânge, pe un dâmb spur-
cat, luat în derâdere, provocat, a-
parent de-a pururi biruit şi com-
promis – exemplifi când vertical 
şi exasperat – condiţia umană”.

Nicolae Steinhardt se naşte în 
anul 1912 în Bucureşti, într-o fa-
milie destul de înstărită, tatăl său, 
inginer de profesie, conducea o 
fabrică de mobilă şi cherestea. 
Clasele primare le urmează în 
parte acasă, parte la Şcoala Cle-
menţa. Îşi continuă studiile la Li-
ceul Spiru Haret, singurul dintre 
elevii evrei care participa la ora 
de religie creştină, avându-l drept 
dascăl pe preotul Gheorghe Geor-
gescu, de la biserica Sfântul Sil-
vestru. Urmează apoi cursurile 
Facultăţii de Drept şi Litere. Înce-
pând cu anul 1929 frecventează 
Cenaclul literar „Sburătorul” a lui 
Eugen Lovinescu şi îşi începe ac-
tivitatea literară prin diverse arti-

cole, adunate mai târziu în nu-
meroase volume. Obţine în anul 
1936 doctoratul în Drept.

Până la izbucnirea războiului 
îşi continuă studiile la Paris şi în 
Anglia. Reîntors în ţară, suferă 
din pricina apartenenţei sale et-
nice. În anul 1947 este dat afară 
din casă şi barou, situaţie care i-a 
determinat înăsprirea condiţiilor 
de viaţă, atât din punct de vede-
re material, cât şi spiritual. Însă 
apropierea de creştinism este tot 
mai mare, frecventează diferite 
biserici, se întâlneşte cu diverse 
personalităţi culturale şi religioa-
se, precum Virgil Cândea sau Pa-
ul Simionescu. În 1959 este che-
mat la Securitate, cerându-i-se să 
fi e martor al acuzării în „lotul in-
telectualilor mistico-legionari Con-
stantin Noica – Constantin Pillat”. 
Refuzând să facă acest lucru, es-
te arestat, judecat şi condamnat 
la 12 ani de muncă silnică pen-
tru crima de uneltire împotriva 
orânduirii sociale a statului. Ajuns 
în detenţie, dispare „dubiul, şo-
văiala, teama, lenea, descumpă-
nirea”, şi se hotărăşte să primeas-
că botezul creştin, lucru care se 
întâmplă din mâna Părintelui Mi-
na Dobzeu, cu „apă viermănoa-
să şi Duh rapid”. El însuşi descrie 
acest eveniment drept un 

„hold-up”, un caracter ecumenic 
prin prezenţa, la mica ceremonie 
clandestină, a unei audienţe ecu-
menice. În această perioadă se 
naşte şi testamentul său literar 
„Jurnalul fericirii”, redactat ul-
terior în anii 70 şi tipărit în 
1991. La ieşirea din închisoare, 
în august 1964, primeşte Mi-
rungerea la Biserica Schitului 
Dârvari, din mâna preotului 
George Teodorescu, şi Sfânta Îm-
părtăşanie. De atunci viaţa sa se 
derulează potrivit învăţăturii creş-
tine. La acest mod de vieţuire co-
mună se adaugă dorinţa de a îm-
brăca haina monahală. Nu după 
puţine difi cultăţi, în anul 1973, 
intră în contact cu Mănăstirea Ro-
hia, pe când stareţ era Părintele 
Serafi m Man. Timp de şapte ani 
merge regulat la această mănăs-
tire. Va fi  călugărit în ziua de 16 
august 1980 de către Episcopul 
Justinian Chira şi Arhiepiscopul 
Teofi l Herineanu. Primeşte încu-
viinţarea de a păstra şi o cameră 
în Bucureşti unde să ajungă din 
când în când spre a-şi continua 
activitatea literară. În tot această 
perioadă publică traduceri, ese-
uri, cronici, rezultând numeroa-
se volume de eseuri şi critică li-
terară. Trece la cele veşnice, du-
pă o scurtă suferinţă, în ziua de 

30 martie 1989. Multe dintre tex-
tele sale vor fi  publicate postum 
de către Părintele Ioan Pintea şi 
Profesorul Virgil Ciomoş.

Crucea, pentru monahul Nico-
lae dela Rohia, capătă valoare de 
sinteză către esenţă, nu doar pen-
tru teologia care se ascunde în ea, 
ci şi pentru dimensiunea sa per-
sonală. Crucea îi devine axa lăun-
trică, de sus până jos, şi dintr-o 
parte în alta, care îl face să trăias-
că viaţa fără temeri majore, ba mai 
mult, plin de un curaj care frizea-
ză cu nebunia. Hristos pe cruce 
devine imaginea omului deplin, 
vocaţia spre care se îndreaptă fi -
inţă umană, chiar şi într-un mod 
inconştient, de la naştere. Ea este 
„semnul întretăierii” celor două 
planuri, material şi spiritual, este 
„metafora dublei noastre naturi”. 
Exprimă „paradoxala, perpendi-
culara, fundamentala noastră so-
lemnă şi derizorie situaţie de făp-
tură, care deopotrivă ţine de lume 
şi de cer”. Hristos îl prezintă pe 
om – „Ecce homo!” – se identifi -
că cu omul şi îi destăinuie cât de 
mult îl iubeşte Dumnezeu, îmbră-
ţişând întreaga lume. Aici s-a con-
fi rmat posibilitatea îndumnezeirii 
omului, căci umanitatea este pă-
trunsă de divinitate, primind în si-
ne viaţa lui Dumnezeu.

Taina creşte cu atât mai mult 
cu cât medităm la alegerea crucii, 
în detrimentul oricărui alt mijloc 
de mântuire pe care Dumnezeu 
l-ar fi  putut alege. Legea mozaică 
considera răstignirea pe lemn drept 
o moarte blestemată, rezervată 
sclavilor şi tâlharilor notorii, iar ro-
manii drept execuţie infamantă. 
Părintele Steinhardt arată că omul 
este pedepsit aici prin însăşi for-
ma sa bipedă, care păşeşte mereu 
vertical, fi ind expus ocării, batjo-
corii şi defăimării. Cu privirea spre 
Cer, ţintuit pe „un nenorocit şi îm-
puţit de lemn”, este dat spre moar-
te sub privirile reci şi batjocoritoa-
re ale martorilor şi audienţei înse-
tate de sânge. Avem aici de-a fa-
ce cu „chinul pur”, fără să se adau-
ge nimic, fără nici un fel de înfru-
museţare sau ameliorare, în fa-
ţa bucuriei aparente a vrăjma-
şului (pe care însăşi crucea îl va 
judeca, Ioan 12,31). Coordona-
tele proprii fi inţei sale verticale 
se întorc împotriva lui, „în de-
plina însingurare şi intensifi ca-
re a însuşirilor sale primordia-
le”. Strălucita aparentă victorie 
a vrăjmaşului vine tocmai din 
„parodierea axei verticale şi ori-
zontale, a căror întretăiere descrie 
atât structura omului, cât şi cea a 
lumii întregi. Creaţia lui Dumne-
zeu pare să devină batjocură şi râs 
în durerea şi derâderea pe care le 
suportă Hristos. Acesta moare ca 
ultima dintre făpturi, cunoscând 
deznădejdea, părăsit şi nemângâ-
iat. Hristos moare ca „răufăcăto-
rul cel mai vulgar”. Şi tocmai aici 
se revelează calitatea Sa de Fiu al 
lui Dumnezeu. Nobleţea Sa rezi-
dă în „a bea paharul până la fund”, 
departe de orice formă de moar-
te onorabilă, tihnită, regizată, în 
mijlocul mizeriei şi nenorocirii u-
mane. Măreţia Sa vine din pogo-
rârea până întru cele mai de jos 
ale omului; cu atât este mai ma-

re cu cât reuşeşte să se coboare 
mai jos, mai adânc. Nimic nu îi 
rămâne necunoscut, neatins, dar 
nici nesfi nţit. De la El încoace su-
ferinţa capătă sens prin dragostea 
care o însoţeşte şi o transformă în 
sursă de viaţă.

Părintele Nicolae Steinhardt a 
trăit el însuşi taina crucii pe par-
cursul detenţiei. Aceasta o spune 
el atunci când scrie „Jurnalul fe-
ricirii”, învăţând, în suferinţa cru-
cii, ce este fericirea şi de unde vi-
ne ea. Suferinţa asumată devine 
pântecele care îl naşte pe omul 
nobil, nu într-un spaţiu curat, de-
parte de nenorociri şi ferit de mi-
zerie, ci chiar în vâltoarea lor. În 
momentul când a păşit în închi-
soare, şi-a asumat moartea dintr-o 
dată, fără mari regrete, ce ţin de 
tinereţe sau planuri neîmplinite, 
cu o nebunie de tipul „zurbagiu-
lui”, însoţită de o înfl ăcărare ca-
valerească, care pare să se hră-
nească din voluptatea suferinţei. 
Dar, dincolo de toate aceste trei 
ingrediente care au dus la salva-
rea sa, stă asumarea fi delă a cre-
dinţei şi participarea fi inţială la 
Crucea lui Hristos, singura care dă 
sens suferinţei personale. Aceasta 
este calea spre fericire pe care el 
însuşi a descoperit-o şi pe care o 
predă şi posterităţii: „Numai creş-
tin fi ind mă vizitează – în pofi da 
oricărei raţiuni – fericirea, ciudat 
ghelir. Numai datorită creştinis-
mului nu umblu – crispat jignit, 
pe străzile diurne, nocturne ale 
oraşului – spaţiu proustian des-
compus de timp – şi nu ajung să 
fi u şi eu – cum spune François 
Mauriac în Destine – unul dintre 
acele cadavre pe care le poartă, 
vii, apa curgătoare a vieţii şi nu 
mă număr printre cei ce încă n-au 
înţeles – Fapte 20,35 – că mai fe-
ricit este a da decât a lua”…

† Episcopul vicar Benedict 
Bistrițeanul

Părintele Nicolae Steinhardt și noblețea crucii
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Berbec
Vei fi i mai lent decât de obicei în 
această săptămână. Poate că nu 
simți nici o bucurie legată de 
munca ta sau nu ești plătit ceât 
meriți. Asta te supără, așa că este 
momentul să faci o schimbare. 
Gândește-te ce posiibiități ai pen-
tru a schimba direcția. Îți imagi-
nezi diferite scenarii pentru a mer-
ge unde dorești. Cuvântul care 
continuă să-ți sune în urechi este 
„libertate”. Pașii mici de astăzi te 
vor ajuta mâine.
Taur
În această săptămână, poți ieși 
din rutină. Vei surprinde pe toată 
lumea. Te întrebi dacă vrei să-ți 
continui cariera. La servicu ești 
foarte solcitatat și te simți blocat, 
deoarece ai dedicat deja mult 
timp și energie acestui drum. 
Împreună cu partenerul vrei să te 
plimbi prin oraș și să-ți satisfaci 
mici plăceri culinare. Mergi la 
cumpărături.  
Gemeni
Cuvintele tale sunt purtate de 
vânt săptămâna aceasta. Ideile 
tale ar putea înconjura pământul. 
O persoană cu autoritate îți va 
bloca planurile de afaceri. Însă 
relațiile cu familia vor fi  minuna-
te. Puteț lua masa în oraș și 
depănați amintiri. 
Rac
Obiecte strălucitoare și lucruri de 
valoare îți sunt la îndemână. Ceva 
ce vrei să faci îți poate depăși bu-

getul. Din păcate, uneori emoția 
îți poate conduce deciziile. 
Folosește-te de tehnologie. Este o 
zi bună pentru a învăța cum să 
navighezi pe telefon, să folosești 
aplicații de productivitate sau să 
descarci o aplicație de cheltuieli. 
Încearcă să editezi un videoclip, să 
faci muzică pe computer sau artă 
pe tabletă.
Leu
Ești maestrul negociator săptămâ-
na aceasta. Ia-ți locul în capul me-
sei. S-ar putea să ai o discuție cu 
partenerul despre perspectivele pe 
termen lung ale relației voastre. 
Stabilești linii directoare care duc la 
conviețuirea, împărțirea banilor 
sau punerea la punct a unui con-
tract prenupțial. Poartă o discuție 
deschisă. Nu toate lucrurile pot fi  
rezolvate într-o singură zi, dar 
acesta este un punct de pornire. 
Vrei să cheltuiii bani pentru ceva 
valoros. Ar putea fi  o bijuterie, o 
husă nouă pentru telefon sau un 
model roșu Tesla Y. Ia un prieten 
cu tine pentru a te ajuta să nu-ți 
depășești bugetul. 
Fecioară
Săptămâna aceasta a o pauză. 
Răsfăță-te făcând ceea ce vrei. Nu 
ai chef să faci nimic, ceea ce este 
foarte diferit pentru tine. Poate 
dorești să stai în pijamale, într-un 
hamac sub un copac umbros. Ori 
vreun joc video care te duce într-o 
lume magică în care ești șef, iar 
magia ta este admirată de regat. 
Cu alte cuvinte, distrează-te. Îi 

provoci pe cei din jur pentru șiîți 
încălci propriile reguli. 
Balanţă
Este posibil să ai un nou hobby 
pentru că îți descoperi un talent as-
cuns. Terenul de baschet este plo-
uat, parcul este închis așa că îț vei 
dedica timp unei alte îndeletniciri.  
Scorpion
Puterile tale de percepție sunt de 
neegalat. Acum vei înțelege calea 
de urmat. În unele zile, simți că 
familia ta nu te înțelege. Dar nu 
trebuie să renunți la ce dorești. 
Este vorba de a crede în tine și de 
a-ți urma calea. Dacă ești în cău-
tarea iubirii, o întâlnire întâmplă-
toare ar putea duce la ceva extra-
ordinar. Dacă ai un partener, este 
timpul să-l surprinzi cu un mic ca-
dou sau să- declari dragostea ta.  
Săgetător
Te preocupă concepte și 
posibilități mari. Însă săptămâna 
aceasta, lucrurile mici aduc rezul-
tate. Îți dau de furcă unele schim-
buri de păreri sau documente ofi -
ciale. Acceptă această sarcină așa 
cum este și o vei rezolva. Nu ai 
chef să mergi la muncă, vrei o 
schimbare de rutină pentru a face 
ceva care îți place cu adevărat. Ia 
o pauzăiâ și găsește câteva ore să 
stai și să meditezi pentru a aduce 
mai multă bucurie vieții tale. Fă o 
listă cu ceea ce îți place să faci și 
lasă Universul să-ți ofere 
oportunități de a face aceste 
activități profi tabile.

Capricorn
Ve încerca să-ți gestionezi bu-
getul astfl e încât să faci o 
achiziție importantă. Este o 
chestiune de nevoi versus 
dorințe. Fii practic și ia în consi-
derare dacă poți găsi o modali-
tate pentru anularea taxelor 
sau să găsești surse de venituri 
suplimentare. Dacp ești în cău-
tarea dragostei, s-ar putea să 
întâlnești persoana potrvită la 
un curs de vară.  
Vărsător
Eșt gata să evadezi dar asta te 
poate costa lipsa de încredere a 
celorlalți. Așa că, în mod surprin-
zător, îți vei cere scuze de ce nu 
este momentul potrivit sau de ce 
nu ești persoana potrivită. 
Totodată, este timpul să-ți crezi 
prietenii, mai degrabă decât dia-
volul de pe umăr. Ai putea primi 
un cadou valoros de la un mem-
bru al familiei.  
Peşti
Săptămâna aceasta poți fi  fericit 
și productiv. Dar eșt anxios pentru 
că te gândești la lucruri pe care 
nu le poți controla. Încearcă să 
meditezii pentru a te relaxa, scrie-
ți gânduriile, vorbește cu un prie-
ten. Scapă de teamă. Amintește-ț 
ce a spus Mark Twain. „Am avut 
o mulțime de griji în viața mea, 
dintre majoritatea nu s-au întâm-
plat niciodată”. În schimb, este 
momentul să fi i romantic alături 
de partenerul tău. 

ANUNŢ

În atenţia publicului călător!

Ca urmare a fi nalizării lucrărilor de modernizare a stră-
zilor George Coșbuc și Cardinal Iuliu Hossu, Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca SA, informează publicul călă-
tor că, începând cu data de 02.08.2021, au fost stabilite 
în cadrul Comisiei Municipale de Sistematizare a Circulaţi-
ei modifi cări de traseu pentru liniile: 26 (Grigorescu – Bd. 
Muncii), 28B (P-ţa M. Viteazul – Vivo!), 30 (Grigorescu – 
A. Vlaicu), 41 (Grigorescu – P-ţa 1 Mai), 44 (Grigorescu – 
str. Unirii), M26 (Cluj-Napoca – Florești Cetate), dupa cum 
urmează:

L 26: Dus: Fântânele – Al. Vlahuţă – O. Goga – Pod Na-
poca – Spl. Independenţei – G. Bariţiu – P-ţa M. Viteazul 
– Decebal – Oașului – Bd. Muncii;

 – Se anulează staţia Dragalina şi se înfi inţează o nouă 
staţie la Parc Central.

Întors: traseu nemodifi cat.

L 28B:Dus: Vivo! – Cal. Florești – 1 Decembrie 1919 – 
Fântânele – Al. Vlahuţă – O. Goga – Pod Napoca – Spl. In-
dependenţei – G. Bariţiu – P-ţa M. Viteazul;

 – Se anulează staţia Dragalina şi se înfi inţează o nouă 
staţie la Parc Central.

Întors: traseu nemodifi cat.

L 30: Dus: Fântânele – Al. Vlahuţă – Pod Garibaldi – 
Spl. Independenţei – G. Coșbuc – Cal. Moţilor;

 – Se anulează staţia Aleea Stadionului şi se înfi inţeaza 
o nouă staţie la Cluj Arena, iar staţia Hotel Sport este repo-
ziţionată pe str. G. Coşbuc între Spl. Independenţei şi Aleea 
Stadion.

Întors: G. Coșbuc – Spl. Independenţei – Pod Garibaldi 
– Al. Vlahuţă – Fântânele.

 – Se anulează staţia Sala Polivalentă şi se înfi inţează o 
nouă staţie la Splaiul Independeţei, iar staţia Chios este re-
poziţionată pe str. G. Coşbuc între Aleea Stadion şi Spl. In-
dependenţei.

L 41: Dus: Fântânele – Al. Vlahuţă – O. Goga – Pod Na-
poca – Spl. Independenţei – G. Bariţiu – P-ţa M. Viteazul 
– Iașilor – București – Paris – P-ţa 1 Mai;

 – Se anulează staţia Dragalina şi se înfi inţează o nouă 
staţie la Parc Central.

Întors: traseu nemodifi cat.

L 44: Dus: Fântânele – Al. Vlahuţă – O. Goga – Pod Na-
poca – Spl. Independenţei – G. Baritiu – P-ţa M. Viteazul 
– Cuza Vodă – Dorobanţilor – T. Mihali – Unirii;

 – Se anulează staţia Dragalina şi se înfi inţează o nouă 
staţie la Parc Central.

Întors: traseu nemodifi cat.

L M26: Dus: com. Florești – Cal. Florești – Plopilor – Spl. 
Independenţei – Opera Maghiară.

- Se anulează staţiile Uzinei Electrice, Hotel Sport, Mihai 
Eminescu, Emil Isac şi se înfi inţează noi staţii la Cluj Arena 
şi Parc Central.

Întors: G. Bariţiu – Regele Ferdinand – Cal. Moţilor – 
Cal. Mănăștur – Cal. Florești – com. Florești.

- Se anulează staţia Hotel Sport şi se înfi inţează noi sta-
ţii la Memorandumului Nord şi Spitalul de Copii.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ P.F. cumpăr apartament de 3 
sau 4 camere în cart. Gheor-
gheni, Între Lacuri sau Mărăști, 
etaj intermediar, decomandat, 
centrală proprie, bucătărie mare 
și închisă. Doresc să achiziţionez 
cu credit ipotecar. Tel. 
0743-090771. (13.20)

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

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, 
str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 93.000 euro, negociabil. 
Pentru informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0740-694047.

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

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

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

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

Trăieste sănătos!
Hai la Piaţă!

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

 0264-504 200

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

Frcucte şi legume Preţuri Frcucte şi legume Preţuri

Caise 5.00 lei/ kg Vișine 6.00 lei/ kg

Pepene verde 1.50 lei/ kg Roșii 3.00 lei/ kg

Pepene galben 2.50 lei/ kg Cartofi  noi 1.00 lei/ kg

Afi ne 20.00 lei/ kg Conopidă 3.50 lei/ kg

Mure 20.00 lei/ kg Ceapă verde 1.00 lei/ kg

Zmeură 6.00 lei/ kg Ceapă galbenă 1.50 lei/ kg

Castraveți 1.50 lei/ kg Fasole galbenă lată 6.00 lei/ kg

Cireșe 6.00 lei/ kg Fasole verde fi deluţă 7.00 lei/ kg

Vinete 3.50 lei/ kg Ardei iute 3.00 lei/ kg

Ardei gras 2.00 lei/ kg Ardei Kapia 3.50 lei/ kg

Gogoșari 7.00 lei/ kg  *Preţuri actualizate în ultima săptămână a lunii iulie.

În fi ecare lună aromele se schimbă.
Iulie are miros de mure, coacăze, afi ne, zmeură, cireșe,vișine, piersici, caise, nectarine,pepene 
verde, pepene galben.

Toate le găsești la Centrul Agro Transilvania.

Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții Transportul la Centrul Agro Transilvania Cluj este asigurat până în incinta pieții 
cu autobuzul cu autobuzul 8L8L..

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii RE-
MARUL 16 FEBRUARIE S.A. având sediul 
în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, 
înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului 
Cluj sub nr. J12/1591/1992, cod unic de înre-
gistrare RO 201373, întrunit în ședinţa de lu-
cru la sediul societăţii in data de 28.07.2021, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Ac-
ţionarilor (AGOA) şi Adunarea Generală Ex-
traordinară a Acţionarilor (AGEA) pentru da-
ta de 30.08.2021, ora 11:00 şi respectiv ora 
12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţiona-
rii înscriși în Registrul acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 20.08.2021 considerată data de refe-
rinţă și care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunărilor generale.

În cazul în care la data de 30.08.2021 nu 
se îndeplinesc condiţiile de cvorum, ședinţele 
AGOA și AGEA se vor desfășura în data de 
31.08.2021, ora 11:00 și respectiv 12:00, în 
acelasi loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a 
Acţionarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare consoli-
date ale societăţii Remarul 16 Februarie SA 
pentru exerciţiul fi nanciar 2020, pe baza ra-
portului consolidat al administratorilor și a ra-
portului de audit al situaţiilor fi nanciare con-
solidate aferente exerciţiului fi nanciar 2020.

2. Aprobarea datei de 17.09.2021 ca „Da-
ta de Înregistrare“, respectiv dată care serveș-
te la identifi carea acţionarilor asupra cărora se 
vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 
16.09.2021 ca ex date.

3. Aprobarea mandatării președintelui consi-
liului de administraţie sau a președintelui de se-
dinţă să conducă ședinţa, să semneze în nume-
le acţionarilor hotărârile adoptate, precum și o-
rice acte impuse de hotărârile adoptate și a con-
silierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ra-
mona să intocmească toate formalităţile legale 
aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără 
a se limita la: publicarea în Monitorul Ofi cial al 
României, depunerea/ridicarea de cereri și alte 
înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de în-
registrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Co-
merţului Cluj și oriunde ar fi  necesar.

Convocarea Adunării Generale Extraordina-
re a Acţionarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de restructurare al 
societăţii Remarul 16 Februarie SA întocmit 
conform Ordonanţei Guvernului nr. 6 din 13 
iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fi s-
cale și a testului creditorului privat prudent.

2. Aprobarea datei de 17.09.2021 ca „Da-
ta de Înregistrare“, respectiv dată care serveș-
te la identifi carea acţionarilor asupra cărora se 
vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 
16.09.2021 ca ex date.

3. Aprobarea mandatării președintelui consi-
liului de administraţie sau a președintelui de se-
dinţă să conduca ședinţa, să semneze în nume-
le acţionarilor hotărârile adoptate, precum și o-
rice acte impuse de hotărârile adoptate și a con-
silierului juridic al societăţii Poptean Carmen Ra-
mona să intocmească toate formalităţile legale 
aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără 
a se limita la: publicarea în Monitorul Ofi cial al 
României, depunerea/ridicarea de cereri și alte 
înscrisuri în scopul realizării operaţiunilor de în-
registrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Co-
merţului Cluj și oriunde ar fi  necesar.

Acţionarii reprezentând, individual sau îm-
preună, cel puţin 5 % din capitalul social au drep-

tul în termen de 15 zile de la publicarea convo-
catorului în Monitorul Ofi cial al României să in-
troducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţio-
narii își pot exercita aceste drepturi numai în 
scris, documentele fi ind transmise prin servicii 
de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze so-
cietăţii întrebări privind punctele de pe ordi-
nea de zi a adunărilor cel târziu până la data 
de 27.08.2021. Documentele referitoare la pro-
blemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv bu-
letinele pentru votul prin corespondenţă, pro-
curile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  con-
sultate și procurate de la sediul societăţii sau 
de pe site-ul www.remarul.eu, începând cu da-
ta de 30.07.2021.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la 
adunarea generală, își vor putea numi un re-
prezentant sau vor putea vota prin corespon-
denţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile și 
cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în con-
formitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Re-
prezentarea acţionarilor se poate face și prin 
alte persoane decât acţionarii, în baza unei îm-
puterniciri/procuri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată 
pentru reprezentare în adunarea generală și 
conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea 
acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire va-
labilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 
ani, permiţând reprezentantului său a vota în 
toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai mul-
tor societăţi identifi cate în împuternicire, în 
mod individual sau printr-o formulare generi-
că referitoare la o anumită categorie de emi-
tenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispo-
ziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e acor-
dată de către acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform prevederilor art. 
2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau 
unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau gene-
rale, după caz, se vor depune la sediul societă-
ţii sau prin mijloace electronice, având atașată 
semnătura electronică extinsă, la adresa de e_
mail: offi ce@remarul.eu, până la data de 
27.08.2021. În același termen buletinele de vot 
prin corespondenţă completate și semnate de 
acţionar se vor depune la sediul societăţii per-
sonal, prin poștă recomandat cu confi rmare de 
primire pe care să fi e trecută adresa expedito-
rului (acţionarului) sau prin mijloace electroni-
ce, având atașată semnătura electronică extin-
să, la adresa de e-mail: offi ce@remarul.eu.

În contextul actual, pentru prevenirea/limi-
tarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 
în rândul populaţiei, în conformitate cu preve-
derile legale în vigoare la data prezentei, re-
comandăm participarea la AGA și exercitarea 
dreptului de vot asupra punctelor de pe ordi-
nea de zi AGA prin utilizarea votului prin cores-
pondenţă și recomandăm accesarea si trans-
miterea documentelor aferente AGA prin mij-
loace de comunicare electronice, cu evitarea, 
în măsura în care este posibil, a transmiterii 
acestora în copie fi zică prin poștă, servicii de 
curierat sau a depunerii în mod personal la re-
gistratura emitentului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Ionuţ Avram 

ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că planul „PUZ – conform Legii 350/2001 cu mo-
difi cările şi completările ulterioare“, realizat în municipiul 
Cluj-Napoca, Zona Colonia Făget, nr. 2A, jud. Cluj, titular: 
DUMA DAN CRISTIAN, nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 09.00 – 13.00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

CRISAN KINGA-TIMEA în calitate de titular anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru Elaborare PUZ introducere teren în intravilan pentru 
construire locuinţe unifamiliale, împrejmuire, amenajări ex-
terioare, extindere reţele edilitare, racorduri, branşamente, 
din comuna Gilău, localitatea Gilău, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. PROGIS CONSULTING S.R.L. cu sediul în 
com. Florești, str. Avram Iancu, nr. 408F, et.6, ap. 54, Jud. 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, din da-
ta 30.07.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 17.08.2021, la A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafaţa 65 mp,

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preţ 110.000 euro.

Informaţii la telefon 
0775-300.695.

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

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicen-
trală. Tel. 0749145225.

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

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

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

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

¤ Gospodărie de vânzare: teren 
intravilan în supr. de 500 mp, ca-
bană, curent electric, apă, adă-
post găini, mese camping, ma-
gazie, str. Drumul Sf. Ioan nr. 62. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0788-287268.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

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

SERVICII

ACOPERIŞ PENTRU 
VIITOR

Executăm şi reparăm 
acoperiş cu tablă 

şi ţiglă, dulgherie, 
mansarde, terase, cabane 

din lemn, hidroizolaţii, 
balcoane. 

Văruim, vopsim. 
Mici reparaţii.

Marcel – tel. 
0742.73.40.62 (24.30)
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

Opțional cunoștinte în domeniu instalațiilor 
sanitare și electrice. 

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

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

orele 09-20. Persoana de contact Michael.

CONVOCATOR

Membri asociaţi GALATEAN VALENTIN GRIGORE şi CALIAN 
CIPRIAN DAN convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a ASOCIAŢIEI FOŞTILOR PROPRIETARI DE PĂDURI ŞI 
PAŞUNI-FLOREŞTI 1892, cu sediul în comuna Floreşti, str.
Avram Iancu nr.92, jud.Cluj, pentru data de 17 august 
2021, ora 17:00.

Sedinţa Adunării Generale Extraordinare va avea loc în 
localitatea Floreşti, str.Digului nr.14, jud.Cluj.

ORDINEA DE ZI este următoarea:

• Schimbarea sediului asociaţiei în comuna Florești, str.
Digului nr.14, jud.Cluj;

• Revocarea cenzorului numit prin actul constitutiv, 
asociaţia urmând să funcţioneze fără cenzor, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare;

• Se ia act de hotărârea consiliului director din data de 
15.06.2021 privind pierderea calităţii de mebru asociat 
fondator și retragerea din calitatea de membru fondator;

• Cooptarea în calitate de membri fondatori a numitilor 
:

CALIAN ANA ELENA, MOIGRADAN TUDOR
• Modifi carea componenţei Consiliului:
Presedinte:  Calian Ciprian Dan
Vicepresedinte:  Calian Ana – Elena
Secretar:   Moigradan Tudor
Casier:  Groza Maria
• Acordarea Consiliului Director a abilitătii de a schimba 

sediul asociaţiei;
În sensul celor de mai sus se vor modifi ca corespunzator 

statutul și actul constitutiv al asociaţiei.
• Diverse

GALATEAN VALENTIN GRIGORE
CALIAN CIPRIAN DAN

INFORMARE

• Distribuţie Energie Electrică Romania, demarează, începând cu luna august (a.c), o 
acţiune de înlocuire a contoarelor clasice cu contoare inteligente, în judetul Cluj.

În cadrul acestei operaţiuni, contoarele afl ate în apartamentele/proprietatea utilizatorilor 
sau în scările de bloc din localităţile menţionate în tabelul de mai jos vor fi  schimbate cu 

unele noi. Costurile sunt suportate integral de către Distribuţie Energie Electrică Romania, în calitate de benefi ciar și prezintă 
o serie de avantaje pentru consumatori:

• Transmiterea automată a datelor de măsurare aferente consumului, adică renunţarea la citirea manuală a contorului 
cu personal uman, eliminând astfel eventualul disconfort presupus de acordarea accesului pe proprietatea utilizatorului;

• Facturarea pe baza consumului real fără a fi  nevoie de ajustări și de proceduri complexe legate de estimarea si 
regularizarea consumurilor;

• Monitorizarea evenimentelor legate de calitatea energiei distribuite;
• Reducerea duratei și simplifi carea procesului de schimbare a furnizorului;
• Reducerea duratei de repunere sub tensiune (de la distanta), urmare unei eventuale proceduri de deconectare.
Înlocuirea contoarelor se face în baza unui Ordin de serviciu nominal, în prezenţa utilizatorului, în condiţiile legii, de 

către personalul propriu, sau al unei societăţi terţe, autorizat și instruit în acest sens și care are obligaţia de a se legitima 
înainte de începerea lucrării.

Vă rugăm să facilitaţi accesul lucrătorilor în casa scării sau pe proprietatea dumneavoastră, în condiţiile de mai sus, în 
vederea executării lucrărilor în bune condiţii.

Reamintim că, potrivit prevederilor Ordinului ANRE nr. 235/2019 privind Regulamentul de furnizare a energiei electrice 
la clienţii fi nali – Art. 31 clientul fi nal are obligaţia de a permite „accesul reprezentantului operatorilor de distribuţie în 
scopul de a presta activitatea (...) de a monta, sigila, întreţine, verifi ca, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, 
precum și de a menţine” echipamentele afl ate în gestiunea DEER, amplasate pe proprietatea clientului fi nal. Conform 
Ordinului ANRE nr. 90/2015, operatorul de distribuţie are drept de „acces în incinta unde este amplasat locul de consum 
al utilizatorului, pentru verifi carea grupurilor de măsurare”.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate pe parcursul desfășurării lucrărilor și vă mulţumim pentru înţelegere.

IMPORTANT !
Recomandăm consumatorilor să permită accesul în scara blocului sau pe proprietate doar acelor persoane care prezintă 

legitimație de serviciu și/sau împuternicire din partea Distribuție Energie Electrica Romania.
Echipele vor respecta masurile antiCovid-19!

Lista localităților in care se vor înlocui contoarele clasice cu contoare inteligente de energie electrica in județul Cluj:

Nr. Crt Localitatea Nr. Crt Localitatea Nr. Crt Localitatea Nr. Crt Localitatea Nr. Crt Localitatea

1 Dej 28 Calea Lata 55 Dirja 82 Manastireni 109 Sinpaul

2 Agarbiciu 29 Calna 56 Diviciorii Mari 83 Manasturu Roman 110 Sintejude

3 Alunisu 30 Caps Valea Ierii 57 Diviciorii Mici 84 Mihaiesti 111 Sintejude Vale

4 Apa Calda 31 Capusu Mic 58 Dorna 85 Morlaca 112 Sintioana 

5 Ardeova 32 Ceaba 59 Dretea 86 Muntele Rece 113 Soimeni

6 Arghisu 33 Ceanu Mic 60 Elciu 87 Muresenii De Campie 114 Stoiana

7 Arsuri 34 Cerc Valea Ierii 61 Escu 88 Nasal 115 Straja-Capusu 
Mare

8 Aruncuta 35 Cesari 62 Faureni 89 Negreni-Frantura 116 Strimbu

9 Aschileu Mare 36 Cetan 63 Feiurdeni 90 Onicesti 117 Suaras

10 Aschileu Mic 37 Cetatea Veche 64 Fanate Padureni 91 Osoi 118 Sumurducu

11 Babdiu 38 Chidea 65 Finciu 92 Osorhel 119 Tarnita

12 Babutiu 39 Campenesti 66 Ghermanesti 93 Padureni Manailesti 120 Tauseni

13 Badesti 40 Ciubanca 67 Ghiolt 94 Padureni Mintiu Gherla 121 Tiocu De Jos

14 Balcesti Belis 41 Ciuleni 68 Giula 95 Paniceni 122 Tiocu De Sus

15 Balcesti Capusu 
Mare

42 Ciumafaia 69 Giurcuta De Sus 96 Pintic 123 Topa Mica

16 Batin 43 Ciurtuci 70 Huci 97 Plopi-Valea Ierii 124 Tranisu

17 Bedeciu 44 Clapa 71 Iuriu De Campie 98 Poiana Horea 125 Triteni Colonie

18 Belisu Nou 45 Consesti 72 Lacu 99 Prunis 126 Triteni De Sus

19 Bica 46 Cremenea 73 Leghia 100 Puini 127 Triteni Hotar

20 Bicalatu 47 Cristesti 74 Legii 101 Pustuta 128 Valea Girboului

21 Birlea 48 Cristorel 75 Leurda 102 Racatau 129 Valea Grosilor

22 Bogata de Jos 49 Cublesu Somesan 76 Lunca Visagului 103 Risca Plesu 130 Valea Lui Opris

23 Bogata de Sus 50 Curtuiusu Dejului 77 Maguri 104 Rogojel 131 Valea 
Ungurasului

24 Boju 51 Darot 78 Maguri Racatau 105 Sarata 132 Valeni-Calatele

25 Bucea 52 Damburile 79 Maguri Racatau-Balta 106 Sardu 133 Vilcele-Bobalna

26 Buteni 53 Dingau Mare 80 Mahal 107 Satu Lung 134 Visagu

27 Calata 54 Dingau Mic 81 Maia 108 Simboieni 135 Vultureni 

Serviciul  PR & COMUNICARE DEER

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator național de distribuţie a energiei 
electrice care acoperă 18 judeţe din trei zone geografi ce, reprezentând 40,7% din teritoriul României.

Compania își desfășoară activitatea în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, 
Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Vrancea, având o arie de operare de 97.196 kilometri pătrați.

Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru peste 3,8 milioane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție de 
aproximativ 198.988 kilometri. 

Mai multe informații despre DEER pot fi  găsite pe platforma www.distributie-energie.ro și pe pagina de Facebook Distributie Energie Electrica Romania.

ANUNŢ

Comuna Recea-Cristur în calitate de titular , anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare , conform 
HG 1076/2004 , în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
<< REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL șI REGULAMENT 
LOCAL DE URBANISM COMUNA RECEA-CRISTUR , JUDEţUL 
CLUJ >> . Prima versiune a planului , poate fi  consultată la 
sediul titularului , strada Principală , nr. 158 , jud. Cluj din 
data de 30.07.2021 intre orele 8-14 .

Publicul interesat poate transmite , în scris , comentarii 
și sugestii , până în data de 18.08.2021 , la APM Cluj , str. 
Dorobanţilor nr. 99 , cod 400609 , fax 0264-412914 , e-mail 
offi ce@anpm.ro in zilele de luni-vineri , între orele 9.00-14.00

ANUNŢ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Liderplast SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite), cu sediul în Sat Lita, Comuna Savadisla, Nr. 14A, 
Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/2592/2006 și 
având CUI 18890998, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri aparţinând Liderplast SRL:

1. DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA 
ELECTRONICA WIRELESS TR4P 1 BUC – 13.650,00 LEI;

2. MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC – 
2.250,00 LEI;

3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC – 2.850,00 LEI;
4. MATRITE 2 BUC – 60,00 LEI;
5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L – 3.150,00 LEI;
6. PACHET STOCURI – 81.478,20 LEI;

PREŢ TOTAL 103.438,20 LEI

La preţurile de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.08.2021, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, bld. Eroilor, nr 42, etaj I, ap 9 jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date de la ora 12.00: 
12.08.2021, 19.08.2021, 26.08.2021, 02.09.2021, 
09.09.2021, 16.09.2021, 23.09.2021, 30.09.2021, respectiv 
07.10.2021.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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David Popovici 
pe locul 7 în finala 
de 100m liber
Înotătorul Daniel Martin a ter-
minat ultimul în seria de califi -
cări la 100m fl uture.
Înotătorul Daniel Martin a termi-
nat pe locul 7, ultimul, cea de-a 
treia serie de califi care în proba 
de 100m fl uture, cu timpul de 
55.09, la aproape 3 secunde în 
urma norvegianului Tomoe 
Hvas, sosit primul. Cu acest re-
zultat, Daniel Martin a ratat cali-
fi carea în semifi nale.
Americanul Caeleb Dressel a 
stabilit cel mai bun timp din cali-
fi cări, 50.39, acesta fi ind toto-
dată și un nou record olimpic.
David Popovici a încheiat pe locul 
7 fi nala olimpică la proba de 100 
de metri liber. Înotătorul nostru 
în vârstă de 16 ani a reușit o per-
formanţă remarcabilă la Tokyo, 
reușind să fi e în fi nală în ambele 
probe în care a concurat: 100 și 
200 de metri liber. El este și la 50 
de metri liber înscris.
Caeleb Dressel este noul campi-
on olimpic al probei de 100 de 
metri liber. Americanul l-a de-
vansat pe Kyle Chalmers și rusul 
Kliment Kolesnikov.

Larisa Iordache – 
Sper din suflet 
să fim fericiţi după 
finala de la bârnă
Gimnasta Larisa Iordache, care a 
suferit o entorsă metatarsiană în 
timpul califi cărilor pentru fi nala la 
bârnă din cadrul concursului de 
gimnastică artistică de la JO 
2020, și-a afi rmat, într-un mesaj 
transmis de Federaţia Română de 
Gimnastică, speranţa că toată lu-
mea va fi  fericită după faza fi nală 
programată la 3 august.
„Mulţumesc fanilor pentru toată 
susţinerea din ultimele zile, 
pentru gândurile pozitive și pen-
tru încrederea pe care mi-o ofe-
ră și pe care mi-au oferit-o în ul-
timele zile. Sper din sufl et să 
fi m fericiţi după fi nala la bârnă”, 
a fost mesajul transmis de spor-
tivă din Satul Olimpic.
Federaţia Română de Gimnastică 
precizează că sportiva a fost ne-
voită să poarte o gheată de pro-
tecţie în urma acccidentării sufe-
rite: "Larisa Iordache nu renunţă 
la visul ei. Sub atenta suprave-
ghere a staff-ului medical din 
Satul Olimpic, Larisa, care poarta 
o gheată de protecţie, este de-
terminată să lupte pentru a-și 
împlini visul: o medalie olimpică. 
Mulţumiri speciale echipei de 
medici formate din Dr. Diana 
Torje (COSR), Dr.Dan Tănase 
(COSR), Dr. Vasile Oșean (FR 
Canotaj), precum și kinetotera-
peuţilor Mircea Nuţescu (FR 
Baschet) și Iustin Răduţiu 
(COSR). Hai Romania! Succes, 
Larisa Iordache!".
Antrenorul lotului olimpic de gim-
nastică artistică al României, 
Cristian Moldovan, a declarat, du-
minică, pentru AGERPRES, că 
gimnasta Larisa Iordache a efec-
tuat duminică un test de rezonan-
ţă magnetică (RMN) la clinica din 
Satul Olimpic și i s-a pus un dia-
gnostic de entorsă metatarsiană 
care necesită o pauză de trei zile.
Larisa Iordache a concurat dumini-
că în califi cările concursului femi-
nin de gimnastică din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Tokyo, re-
ușind să se califi ce cu a patra notă 
în fi nala de la bârnă programată 
pe 3 august la Ariake Gymnastics 
Centre. Ea a terminat concursul cu 
dureri evidente la glezna stângă și 
a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pe scurt

România a cucerit medalii-

le de argint în proba 

de dublu rame masculin, 

joi, la Jocurile Olimpice 

de la Tokyo, prin Marius 

Cozmiuc şi Ciprian Tudosă.

Românii au fost cronome-

traţi cu timpul de 6 min 16 sec 

58/100, fi ind devansaţi de fra-

ţii croaţi Martin şi Valent Sinko-

vic, 6 min 15 sec 29/100, care 

au condus cursa de la un ca-

păt la altul. Croaţii, campioni 

olimpici în 2016 la dublu vâs-

le, au două titluri mondiale la 

dublu rame, în 2018 şi 2019.

Cozmiuc şi Tudosă au în-

ceput mai slab cursa şi la 500 

de metri erau pe ultimul loc, 

după care au început trep-

tat-treptat să avanseze, au 

ajuns pe locul al treilea, iar la 

ultimele două puncte de con-

trol se afl au pe locul secund.

De remarcat că românii au 

reuşit în semifi nale cel mai 

bun timp al probei la Tokyo, 

6 min 13 sec 51/100.

Medaliile de bronz au re-

venit danezilor Frederic Vysta-

vel şi Joachim Sutton (6:19.88).

Cozmiuc şi Tudosă sunt vi-

cecampioni mondiali în 2018 

la Plovdiv şi campioni euro-

peni la Poznan, în 2020.

România a obţinut astfel a 

patra medalie la Jocurile Olim-

pice de la Tokyo şi a treia la 

canotaj, una de aur (dublu 

vâsle feminin – Ancuţa Bon-

dar, Simona Radiş) şi trei de 

argint (Ana-Maria Popescu – 

spadă feminin, Mihăiţă Ţigă-

nescu, Mugurel Semciuc, Şte-

fan Berariu şi Cosmin Pascari 

– patru rame masculin, Ma-

rius Cozmiuc, Ciprian Tudo-

să – dublu rame masculin).

România are acum un bilanţ 

olimpic de 20 de medalii de aur, 

12 de argint şi 9 de bronz.

România nu mai luase o 

medalie olimpică în această 

probă din 1988, când Dănuţ 

Dobre şi Dragoş Neagu câşti-

gau argintul la Seul. Singurul 

titlu olimpic la dublu rame 

masculin a fost obţinut în 

1984, la Los Angeles, de Pe-

tru Iosub şi Valer Toma.

Tot joi, la Sea Forest Wa-

terway, e programată fi nala fe-

minină de la dublu vâsle femi-

nin – categorie uşoară, în care 

vor lua startul Ionela Cozmiuc 

şi Gianina Beleagă (04:10).

Canotaj: România a cucerit argintul la dublu rame masculin

1. Croaţia (Martin Sinkovic, Valent Sinkovic) 6:15.29

2. România (Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosa) 6:16.58

3. Danemarca (Frederic Vystavel, Joachim Sutton) 6:19.88

4. Canada (Kai Langerfeld, Conlin McCabe) 6:20.43

5. Serbia (Martin Mackovic, Milos Vasic) 6:22.34

6. Spania (Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez) 6:25.25

Final

CFR Cluj s-a califi cat în turul 

al treilea preliminar al Ligii 

Campionilor la fotbal, după 

ce a învins formaţia Lincoln 

Red Imps FC cu scorul de 2-0 

(1-0), miercuri seara, pe 

Stadionul „Dr. Constantin 

Rădulescu” din Cluj-Napoca, 

în manşa secundă din turul 

al doilea preliminar.

După 2-1 în Gibraltar, cam-

pioana României s-a impus pe 

teren propriu prin golurile re-

uşite de Mike Cestor (18) şi 

Runar Mar Sigurjonsson (58), 

având asigurată cel puţin ac-

cederea în grupele Europa Con-

ference League.

Meciul din Gruia nu i-a 

pus probleme echipei antre-

nate de Marius Şumudică, 

deşi oaspeţii şi-au creat des-

tul de multe ocazii.

„Diavolii” din Gibraltar au 

avut prima oportunitate în 

min. 3, când Kike Gomez a 

tras din unghi, dar Arlauskis 

a prins în doi timpi.

Un minut mai târziu, CFR 

avea prima sa ocazie, însă So-

ler a respins mingea trimisă 

cu capul de Cestor (4).

În min. 16, o fază de atac 

a gazdelor s-a încheiat cu şu-

tul din careu al lui Sigurjon-

sson, respins însă de Lopes.

CFR a deschis scorul în min, 

18, când Susic a centrat în careu, 

Sigurjonsson a recentrat, iar Ces-

tor a reluat în plasă din 7 metri.

Lincoln a ratat o mare oca-

zie de egalare în min. 25, când 

Kike Gomez a şutat din unghi, 

Arlauskis a respins, iar Britto 

a reluat pe lângă poartă.

Chipciu (27) a şutat din în-

toarcere, dar Soler s-a remarcat 

şi a respins. Goalkeeper-ul s-a 

evidenţiat şi la şutul lui Camora 

(38), iar Chipciu a irosit ultima 

ocazie înainte de pauză (44), re-

luând cu capul peste poartă din 

7 metri, la centrarea lui Susic.

Oaspeţii şi-au încercat şan-

sa de la distanţă prin Rosa (32), 

dar Arlauskis a fost la post.

În repriza secundă, Sigur-

jonsson a şutat de la 16 metri, 

dar Soler a reţintu (49). Oaspe-

ţii au replicat prin Rosa (53), 

care a ratat o mare şansă, pre-

lungindu-şi balonul în careul 

clujean (53). Cestor a avut o 

intervenţie providenţială la opt 

metri în faţa lui Rosa (55).

CFR a tranşat soarta parti-

dei în min. 58, prin Sigurjon-

sson, care a executat impeca-

bil la vinclu o lovitură liberă 

de la 22 de metri.

Până la fi nal, doar Păun a 

mai avut o ocazie de la gaz-

de, dar voleu său din careu 

s-a dus pe lângă ţintă (61).

Oaspeţii au fost aproape în 

trei rânduri să profi te de au-

tomulţumirea echipei clujene, 

dar Arlauskis a apărat şutul 

la colţul scurt al lui Kike Go-

mez (76), a prins mingea tri-

misă de Torrilla din 6 metri, 

în urma unui corner (77), iar 

şutul lui Ocran la colţul lung 

(89) a ocolit poarta.

Antrenorul echipei de fot-

bal CFR Cluj, Marius Şumudi-

că, a declarat, miercuri seara, 

după victoria cu Lincoln Red 

Imps FC (scor 2-0), în manşa 

secundă a turului 2 preliminar 

al Ligii Campionilor, că nu se 

poate bate cu pumnul în piept 

că formaţia sa trebuia să în-

scrie 5-6-7 goluri deoarece im-

portantă este califi carea.

„Sunt fericit că am îndepli-

nit primul obiectiv şi anume 

califi carea în grupele Conferen-

ce League. Am întâlnit o echi-

pă bună, chiar dacă toată lu-

mea se gândeşte că este din Gi-

braltar... dar are jucători din li-

ga a doua sau a treia din Spa-

nia, jucători care au calitate. A-

ceastă echipă va juca în turul 

3 din Europa League şi şi-a asi-

gurat play-off-ul de Conferen-

ce League, unde eu cred că a-

re şanse. S-a văzut şi azi că Lin-

coln are calitate, a ajuns de câ-

teva ori periculos la poarta noas-

tră. Sunt bucuros că nu am lu-

at gol. Am văzut şi eu o oare-

care linişte în jocul echipei me-

le pentru că nu am forţat foar-

te mult, am stat la adăpostul 

acelui 2-1 din deplasare. E greu 

să motivezi echipa, nu putem 

să ne batem cu pumnul în piept 

acum că trebuia să dăm 5-6-7 

goluri. Importantă este califi -

carea şi că am câştigat cu 2-0. 

Mă bucur că am ieşit sănătoşi 

de pe teren, ceea ce e iar foar-

te important”, a spus tehnicia-

nul la postul Digisport.

„Să nu uităm că am schim-

bat jucători, am schimbat o fi -

lozofi e de exprimare în joc şi 

probabil vom creşte de la meci 

la meci.Pe Ciprian Deac am vrut 

să îl odihnesc, el a jucat cele 

mai multe minute, e jucătorul 

care aleargă meci de meci pes-

te 11.000 de metri şi ajunge chiar 

la 12.000. Iar asta e o distanţă 

de Champions League. Aşa că 

nu am vrut să risc să îl pierd şi 

pe el”, a adăugat Şumudică.

Acesta a explicat că funda-

şul Andrei Burcă este în con-

tinuare jucătorul clubului CFR 

Cluj. „El este jucătorul nos-

tru, deocamdată nu se poate 

transfera pentru că este acci-

dentat. Aşteptăm să reintre şi 

normal să mă bazez pe el pen-

tru că e un jucător de bază şi 

component al echipei naţio-

nale”, a explicat tehnicianul.

Şumudică susţine că în tu-

rul 3 preliminar îşi va pregăti în 

alt mod echipa. „În turul urmă-

tor vom pregăti altfel meciul, ne 

vom închide şi noi mai bine, nu 

vor mai fi  atâtea situaţii pentru 

adversari, pentru că azi toată 

lumea a vrut să joace decisiv, 

să marcheze. Cu oricine vom 

juca în turul următor, vom avea 

o partidă difi cilă. Dar cred că se 

joacă şi avem şanse 50-50% să 

mergem spre grupele Europa 

League”, a afi rmat antrenorul 

care la momentul declaraţiei nu 

ştia că adversarul din turul 3 va 

fi  Young Boys Berna.

CFR va juca în turul al trei-

lea preliminar al Ligii Campi-

onilor cu învingătoarea din-

tre dintre Slovan Bratislava şi 

Young Boys Berna (0-0 în pri-

mul joc, în Slovacia).

Din acest sezon nu mai es-

te valabilă regula dublării go-

lurilor marcate în deplasare, 

la scor egal la fi nalul partidei 

retur urmând să se dispute 

prelungiri, iar dacă egalitatea 

persistă să se execute lovituri 

de departajare.

CFR Cluj s-a calificat în turul 3 
preliminar al Ligii Campionilor
CFR Cluj s-a impus în meciul cu Lincoln Red Imps, scor final 2-0, în Gruia, pe teren propriu

CFR va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre dintre Slovan Bratislava şi Young Boys Berna
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