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Elevii din județul Cluj 
cer măsuri clare în școli

Amenajare urbanistică 
etapizată, la Florești

Taximetriștii au dat 
în judecată Consiliul Local

Consiliul Județean al Elevilor Cluj cere autorităților 
naționale măsuri clare și arată că elevii nu se simt 
în siguranță la orele de curs.  Pagina 5

Un proiect privind amenajarea a șapte străzi 
a fost inițiat de primărie pentru a răspunde 
nevoilor locuitorilor tot mai numeroși.   Pagina 3

Taximetriștii au acționat în instanță Consiliul 
Local Cluj-Napoca. Ei cer amânarea înlocuirii 
autovehiculelor Euro 4.  Pagina 2

Răspuns de la Cluj-Napoca
pentru românii din diaspora

CON-A a finalizat în 2021 una dintre cele mai mari 
investiții industriale din România: Clariant Podari

Instalația creată de Lights On, 
„Și Mie”, va fi amplasată vineri, 26 
noiembrie, pe podul Elisabeta din 
Cluj-Napoca. 
Această instalație vine ca răspuns 
la mesajul „Mi-e Dor De Tine”, 
afișat în Chigaco.  Pagina 7
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

149 2.074 519 83 113 6

Situația epidemiologică în județul Cluj – 25 noiembrie 2021
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

26 noiembrie

1476: Vlad Țepeș îl învinge 
pe Basarab Laiotă cu ajutorul 
lui Ștefan cel Mare și al lui 
Ștefan Báthory și devine 
domnitorul Țării Românești 
pentru a treia oară.

1867: A fost inaugurat primul 
gimnaziu din Galați, actualul 
Colegiu Național „Vasile 
Alecsandri”.

27 noiembrie

1895: Alfred Nobel (1833-
1896) a creat Premiile Nobel. 
Primele recompense au fost 
decernate în anul 1901. 
Premiile se decernează în fi e-
care an la 10 decembrie, data 
decesului lui Alfred Nobel.

1940: Istoricul Nicolae Iorga 
este asasinat de legionari la 
Strejnic.

28 noiembrie

1979: Un avion McDonnell 
Douglas DC-10 al Air New 
Zealand se prăbușește pe 
Muntele Erebus situat pe Insula 
Ross, Antarctida. Toate cele 257 
de persoane afl ate la bord mor. 
Era zborurilor turistice comercia-
le pe continent se încheie.

1987: Un Boeing 747 al 
South African Airways având 
159 de persoane la bord se 
prăbușește în Oceanul Indian 
în timp ce încerca o aterizare 
de urgență în Mauritius în ur-
ma unui incendiu.
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Iniţiativa de a acţiona 

forul administrativ în 

instanţă vine „în numele 

sutelor de taximetrişti 

clujeni afectaţi de decizia 

primăriei Cluj-Napoca”.

„În ciuda insistenţelor la 

primărie prin sesizări şi cereri 

de audienţă la viceprimar şi 

primar, cât şi la Prefectura ju-

deţului Cluj, decizia de amâ-

nare nu a venit, instanţa loca-

lă primăria municipiului 

Cluj-Napoca ascunzându-se în 

spatele HCL 737/2019, artico-

lul 22, aliniat 3+4”, transmi-

te Daniel Mitrea, preşedinte 

Asociaţia Nationala a Patrona-

tului Operatorilor de Transport 

in Regim de Taxi, fi liala Cluj-Na-

poca. Iniţiativa de a acţiona 

forul administrativ în instanţă 

vine „în numele sutelor de ta-

ximetrişti clujeni afectaţi de 

decizia primăriei Cluj-Napo-

ca”, a precizat Mitrea.

Procesul contra Consiliu-

lui Local Cluj-Napoca a fost 

deschis în data de 8.11.2021 

la Tribunalul Cluj-Napoca.

Taxiurile din Cluj, 
maşini Euro5

Consiliul local Cluj-Napo-

ca a adoptat în 2019 noul re-

gulament de taxi. 2.500 este 

numărul maxim de taximetre 

în Cluj-Napoca. Noul regula-

ment vizează şi înlocuirea ma-

şinilor vechi, poluante, cu u-

nele noi, cu norme de polua-

re mai mici de Euro 5.

„Din 2021, toate taxime-

trele vor fi  dotate cu POS, să 

poţi plăti cu cardul, iar din 

2022, toate maşinile de taxi 

vor fi  de cel puţin Euro 5, 

pentru a diminua poluarea 

în oraş şi pentru a asigura 

un transport de calitate. De 

asemenea, cetăţenii vor avea 

posibilitatea să sesizeze ne-

mulţumirile, dacă va fi  ca-

zul”, declara atunci prima-

rul Emil Boc.

Prin noul regulament, 

municipalitatea a încearcă 

să arate în ce direcţie mer-

ge oraşul, afirmă primarul, 

iar taximetrele electrice, 

plata cu cardul şi maşinile 

de cel puţin Euro 5 par a fi 

dovada că sunt luate în se-

rios normele ecologice. „Nu 

este pădure fără uscături”, 

recunoaşte Boc, care asigu-

ră clujenii de faptul că Po-

liţia Locală face controale 

periodice, iar acolo unde 

există mizerie în maşină se 

aplică sancţiuni.

„Cluj-Napoca este singu-

rul loc din România, se spu-

ne, unde taximetristul îţi dă 

înapoi restul de 1 leu. Foar-

te rar găseşti taximetrişti ca-

re spun «nu te iau pentru 2 

kilometri distanţă». Este un 

semnal important faţă de clu-

jeni, faţă de cei care ne vi-

zitează. (...) Şi noi, prin re-

gulament, încercăm să ară-

tăm în ce direcţie merge ora-

şul, prin taximetre electrice, 

plata cu cardul, Euro 5”, a 

mai precizat Emil Boc.

Limitări ale taxi-urilor 
pe benzile de autobuz

Emil Boc a declarat în urmă 

cu o săptămână că circulaţia 

taximetrelor pe benzile dedica-

te mijloacelor de transport în 

comun va fi  permisă doar pe 

străzile cu trafi c redus de au-

tobuze şi troleibuze, întrucât 

permiterea circulaţiei acestora 

pe toate benzile din oraş ar în-

semna „compromiterea priori-

tizării transportului în comun”.

Amintim că un proiect pri-

vind accesul şi circulaţia pe 

benzile dedicate mijloacelor de 

transport în comun de pe raza 

Municipiului Cluj-Napoca a fost 

lansat în consultare publică în 

12 octombrie, urmând ca pro-

iectul să fi e supus votului con-

silierilor locali, probabil în lu-

na decembrie, potrivit edilului.

Proiectul prevede permite-

rea circulaţiei taximetrelor pe 

benzile dedicate autobuzelor 

amenajate pe Bulevardul Ni-

colae Titulescu şi pe strada 

Regele Ferdinand.

Taximetriștii au dat 
în judecată Consiliul Local
Taximetriștii clujeni au decis să acționeze în instanță Consiliul Local 
Cluj-Napoca. Ei cer amânarea înlocuirii autovehiculelor Euro 4 
în regim de taxi, care au anul de fabricație cel puțin 2009.

Taximetriștii din Cluj-Napoca au dat în judecată Consiliul Local Cluj-Napoca

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

„Din 2021, toate taximetrele vor fi  dotate cu POS, 
să poți plăti cu cardul, iar din 2022, toate mașinile 
de taxi vor fi  de cel puțin Euro 5, pentru a diminua 
poluarea în oraș și pentru a asigura un transport 
de calitate. De asemenea, cetățenii vor avea 
posibilitatea să sesizeze nemulțumirile, dacă va fi  cazul“
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Senatorul PSD Vasile Dîncu, 

învestit joi în funcţia de 

ministru al Apărării, a afi r-

mat că i-ar plăcea ca statul 

român să fi e la nivelul la 

care se afl ă instituţia milita-

ră naţională în prezent.

Vasile Dîncu a declarat 

miercuri, la audierile din Par-

lament, că îşi doreşte ca în-

treg statul român să ajungă 

la nivelul la care se afl ă in-

stituţia militară naţională în 

prezent. Amintim în acest 

context că, într-un sondaj re-

alizat la nivel naţional, în 

perioada 25-30 octombrie 

2021, instituţia care se bu-

cură de cel mai ridicat grad 

de încredere din partea ro-

mânilor este Armat, cu 65%, 

urmată de pompieri, cu 62% 

şi biserică – 60%.

„Aş vrea să spun că Ar-

mata României se afl ă în 

acest moment în ceea ce pri-

veşte modernizarea ca insti-

tuţie, prin decizii, pregătire 

profesională, implicare în so-

cietate, relaţii internaţiona-

le, mult peste alte compo-

nente ale societăţii. Ne-ar 

plăcea ca întreg statul român 

să fi e cel puţin la nivelul la 

care în acest moment se afl ă 

instituţia militară din Româ-

nia”, a afi rmat Dîncu.

El a vorbit şi despre impli-

carea României în NATO. „E 

uşor să îţi pui insigna NATO 

la rever sau să scrie în CV că 

ai făcut foarte multe simpo-

zioane sau ai fost la cursuri-

le NATO, dar cred că pe noi 

ne defi neşte şi ceea ce facem”, 

a transmis senatorul PSD.

Potrivit acestuia, Româ-

nia are „atâta Apărare câţi 

bani” are.

Vasile Dîncu a subliniat că 

în privinţa achiziţiilor milita-

re va trebui găsită o formulă 

pentru offset „funcţională”, 

adăugând că în acest dome-

niu este nevoie de „mai mult 

curaj” la negocieri.

El s-a referit şi la nevoia 

de personal militar superior 

estimărilor. „Au fost făcute 

într-o perioadă de pace acele 

estimări. (...) În Germania se 

discută că este nevoie de efec-

tive diferite, de un număr ma-

re, dar e vorba şi de calitate, 

de alt tip de formare”, a punc-

tat ministrul propus.

Totuşi, a arătat Dîncu, 

„despre stagiul militar obli-

gatoriu nu se discută în acest 

moment”, deşi sunt ţări ca-

re abordează, în alte formu-

le, acest lucru.

„Dar, nu este cazul la noi. 

(...) Nu cred că avem în acest 

moment analize care să ne 

spună că este nevoie de acest 

lucru. Este nevoie de o resur-

să umană mai diversifi cată şi 

mai bine formată”, a explicat 

senatorul.

În opinia sa, în prezent, 

există „un paradox” în ceea 

ce priveşte pensiile militari-

lor. „Avem foarte multe ine-

chităţi în sistem”, a menţio-

nat Dîncu, care a completat 

că pensiile militare nu trebu-

ie raportate la contribuţie.

„Nu cred că pensiile din 

sistemul militar trebuie acor-

date pe contributivitate, toc-

mai pe acest principiu că ei 

nu pot să facă alte activităţi 

în afară de această activitate 

şi statul poate să compense-

ze”, a arătat Vasile Dîncu.

Dîncu: „Ne-ar plăcea ca statul român să fie la nivelul la care se află instituţia militară”

Membrii Cabinetului Ciucă 

au depus jurământul în 

faţa preşedintelui Klaus 

Iohannis, iar la ceremonie 

au asistat şi preşedinţii 

celor două Camere, Florin 

Cîţu şi Marcel Ciolacu, 

şi preşedintele Curţii 

Constituţionale, 

Valer Dorneanu.

La fi nalul ceremoniei, Kla-

us Iohannis a susţinut că 

acum există un guvern solid, 

cu majoritate solidă în Parla-

ment, şi că „nu a fost sim-

plu”. El a invocat şi „puncte-

le comune” pe care le-au gă-

sit PNL şi PSD, după ce „au 

trecut peste orgolii”.

„Vă felicit! Criza politică 

s-a terminat, dar celelalte cri-

ze nu şi nici problemele nu 

au dispărut. Pandemia nu s-a 

terminat, criza energetică nu 

s-a terminat, capătă doar noi 

forme, bugetul pe acest an 

va trebui rectifi cat, bugetul 

pentru anul viitor va trebui 

pregătit şi votat, oamenii aş-

teaptă plata salariilor şi a pen-

siilor la timp şi multe alte lu-

cruri se cer rezolvate urgent. 

Pentru toate acestea este ne-

voie de un Guvern solid, cu 

o majoritate consistentă în 

Parlament şi acum există acest 

Guvern”, a transmis şeful sta-

tului, ceremonia de la Pala-

tul Cotroceni în cadrul căre-

ia membrii Guvernului Nico-

lae Ciucă au depus jurămân-

tul de învestitură.

Iohannis a subliniat că 

toată lumea aşteaptă mă-

suri consistente din partea 

Executivului.

„Nu numai probleme ne aş-

teaptă şi vă aşteaptă, sunt mul-

te oportunităţi: Planul Naţional 

de Redresare şi Rezilienţă se 

cere implementat, sunt foarte 

mulţi bani aici care trebuie in-

vestiţi în benefi ciul românilor. 

Toată lumea aşteaptă măsuri 

consistente pentru a garanta o 

creştere economică, pentru a 

creşte salariile, pentru a creşte 

pensiile, toată lumea se aşteap-

tă la investiţii, autostrăzi, dru-

muri, spitale, şcoli şi multe al-

tele şi pentru toate acestea, pen-

tru a fructifi ca aceste oportu-

nităţi este nevoie de un Guvern 

puternic, bine condus, care se 

sprijină pe o largă majoritate 

în Parlamentul României. Acum 

avem acest Guvern”, a afi rmat 

preşedintele.

Trei luni de criză

Guvernul Ciucă vine după 

o criză politică de aproape trei 

luni, care a început cu mo-

mentul în care Florin Cîţu l-a 

dat afară din guvern pe mi-

nistrul USR al Justiţiei Steli-

an Ion. Guvernul Cîţu a picat 

apoi după o moţiune de cen-

zură votată atât de USR, cât 

şi de PSD.

Au urmat două propuneri 

de premier care nu aveau la 

acel moment susţinerea poli-

tică necesară pentru a trece 

de votul parlamentului: Daci-

an Cioloş, care a obţinut doar 

88 de voturi din cele 234 ne-

cesare şi Nicolae Ciucă, care 

şi-a depus mandatul înainte 

să ajungă în Legislativ pentru 

că nu avea sprijin pentru un 

guvern minoritar.

Guvernul Ciucă a fost învestit
Miniștrii din cabinetul Guvernului PNL-PSD-UDMR au depus joi jurământul de învestitură la Cotroceni, 
după ce a trecut în Parlament, cu 318 voturi, adică peste 80 mai multe decât minimul necesar

Membrii Guvernului PNL-PSD-UDMR au depus jurământul de învestitură la Cotroceni

¤ Nicolae Ciucă – prim-ministru;

¤  Sorin Grindeanu – viceprim-ministru, mi-
nistrul Transporturilor și Infrastructurii;

¤ Kelemen Hunor – viceprim-ministru;

¤ Adrian Câciu – ministrul Finanţelor;

¤ Lucian Bode – ministrul Afacerilor Interne;

¤ Bogdan Aurescu – ministrul Afacerilor Externe;

¤ Cătălin Predoiu – ministrul Justiţiei;

¤ Vasile Dîncu – ministrul Apărării Naţionale;

¤ Florin Spătaru – ministrul Economiei;

¤ Virgil Popescu – ministrul Energiei;

¤  Adrian Chesnoiu – ministrul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale;

¤  Tanczos Barna – ministrul Mediului, Apelor 
și Pădurilor;

¤  Cseke Attila – ministrul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administraţiei;

¤  Dan Vîlceanu – ministrul Investiţiilor și 
Proiectelor Europene;

¤  Marius Budăi – ministrul Muncii și 
Solidarităţii Sociale;

¤ Alexandru Rafi la – ministrul Sănătăţii;

¤ Sorin Cîmpeanu – ministrul Educaţiei;

¤  Constantin Cadariu – ministrul 
Antreprenoriatului și Turismului;

¤  Florin Roman – ministrul Cercetării, Inovării 
și Digitalizării;

¤  Gabriela Firea – ministrul Familiei, 
Tineretului și Egalităţii de Șanse;

¤ Lucian Romașcanu – ministrul Culturii;

¤ Eduard Novak – ministrul Sportului.

Cine sunt noi miniștrii ai României?

Sociologul clujean Gelu 

Duminică (foto) a vorbit 

despre majoritatea cu 

care noul Guvern a fost 

învestit în Parlament, ară-

tând că executivul are 

acum toate uneltele pen-

tru ca România să benefi -

cieze la maxim de toate 

resursele de dezvoltare. 

Dacă politicile şi reforme-

le nu vin însă nici acum, 

guvernul nu mai are nicio 

scuze, a spus Duminică.

„Să fi e bine, ca să nu fi e 

rău! O şansă istorică pe care 

România o are, dacă nu îşi ba-

te joc de ea. Teoretic, acest 

guvern poate să facă totul pen-

tru ca România să benefi cie-

ze la maxim de toate resurse-

le de dezvoltare pe care le a-

re la dispoziţie: politici, pro-

grame, voinţă, tot. În momen-

tul în care ai aproape 70% din 

Parlament nu mai ai nicio scu-

ză, dacă nu faci”, a spus so-

ciologul pentru Agerpres.

Politicienii şi-au pierdut 
credibilitatea

Duminică a atras însă aten-

ţia că şansele teoretice sunt 

umbrite de „experienţa unor 

guvernări cu 60% – 70% ca-

re nu numai că nu au făcut 

mare lucru, ci, din contră”.

„Aşa că aici este mai de-

grabă ca în povestea lui Ni-

ţă Mincinosul, chiar şi în mo-

mentul în care poate spune 

adevărul nimeni nu-i mai 

crede, pentru simplul motiv 

că au minţit prea mult până 

acum. E o problemă de cre-

dibilitate pe care politicianul 

român o are în faţa electo-

rului, iar asta nu se îndreap-

tă printr-un guvern de 70%, 

ci prin acţiune. În momen-

tul de faţă trebuie doar să 

stăm, să avem răbdare, să 

vedem ce-o să se întâmple 

exact”, a arătat Duminică.

Duminică nu crede că PNL 
şi PSD se vor înţelege

Gelu Duminică şi-a expri-

mat îndoiala că partidele afl a-

te în coaliţia de guvernare „se 

vor înţelege”.

„Personal am îndoieli da-

te de experienţă şi de ceea ce 

«scuipau» unul împotriva al-

tuia acum câteva luni. Nu 

văd ce s-a schimbat în ulti-

mele luni în percepţiile pe ca-

re le aveau unii faţă de cei-

lalţi. În 2019, PNL ne spunea 

că PSD este duşmanul popo-

rului, în 2020 ne spunea ace-

laşi lucru. Nu văd ce s-a 

schimbat în decembrie 2021, 

faţă de iulie 2020. Chiar în 

septembrie 2021, PNL ne spu-

nea că PSD e rău. Şi mi-e tea-

mă că asta o să explodeze la 

un moment dat şi de plătit o 

să plătim tot noi, pentru că 

guvernarea se resimte în bu-

zunarul fi ecăruia dintre noi. 

(...) Ştiţi ce am învăţat din 

povestea asta? Să nu ne fa-

cem idoli din politicieni nici-

odată”, a spus sociologul.

„Cu 70% în Parlament, 
nu mai ai nicio scuză”
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Consiliul Judeţean 

al Elevilor Cluj activează 

de 19 ani încoace pentru 

drepturile elevilor şi susţi-

ne că până acum nu s-a 

întâmplat ca educaţia 

din România să fi e „sportul 

de masă al politicienilor”.

Elevii din Cluj susţin că 
participă la ore, dar nu se 
simt în siguranţă:

„Trăim într-o completă in-

certitudine, măsurile şi condi-

ţiile de desfăşurare a activită-

ţilor educaţionale se schimbă 

din pix peste noapte, partici-

păm la orele de curs fără să 

fi m în siguranţă, iar, pe zi ce 

trece, situaţia se agravează şi 

nu se schimbă nimic”, a trans-

mis Consiliul Judeţean al Ele-

vilor Cluj într-un comunicat 

de presă.

Petiţie: „Nu mai jucaţi 
ping-pong cu educaţia 
din România!”

Consiliul Naţional al Ele-

vilor a lansat o petiţie intitu-

lată „Nu mai jucaţi ping-pong 

cu educaţia din România!”. A-

ceastă petiţie a strâns peste 

35.000 de semnături în doar 

o zi de la publicare.

Elevii clujeni susţin că zeci 

de mii de semnături s-au adu-

nat în doar 24 de ore fi indcă 

ei sunt sătuli să simtă nesigu-

ranţă, frică, anxietate şi incer-

titudine. Petiţia a fost realiza-

tă sub formă de „manifest 

adresat Ministerului Educaţi-

ei şi Ministerului Sănătăţii”.

„De ce? Pentru că elevii îşi 

doresc o schimbare. Elevii îşi 

doresc să participe în siguranţă 

la orele de curs, să fi e evaluaţi 

obiectiv şi să benefi cieze de ac-

tul educaţional la calitatea sa 

ideală. Sentimente precum ne-

siguranţa, frica, anxietatea şi in-

certitudinea resimţite pe termen 

îndelungat în rândul elevilor 

sunt principalii factori care ne-au 

motivat să susţinem petiţia Con-

siliului Naţional al Elevilor, sub 

forma unui manifest adresat Mi-

nisterului Educaţiei şi Ministe-

rului Sănătăţii – autorităţile ca-

re, în mod normal, ar trebui să 

exprime fermitate în decizii, nu 

să modifi ce normele de siguran-

ţă din şcoli de la o zi la alta”, 

se mai arată în comunicat.

„La aproape 2 ani de 
pandemie, nu avem 
măsuri clare!”

Consiliul Judeţean al Ele-

vilor Cluj acuză autorităţile 

centrale de incompetenţă, fi -

indcă la aproape doi ani de la 

începutul pandemiei încă nu 

există un set de măsuri clare 

care să asigure sănătatea ele-

vilor şi stabilitate în ceea ce 

priveşte educaţia în România.

Elevii propun să existe eva-

luări sumative în loc de teze 

în primul semestru, să fi e in-

trodus un algoritm de calcul 

care să fi e la baza deciziei pri-

vind funcţionarea şcolilor şi să 

fi e regândit „procesul de ad-

ministrare a testelor non-inva-

zive pe bazăde salivă”, ca aces-

tea să fi e folosite în şcoli:

„Petiţia propune mai multe 

aspecte, precum introducerea 

unui algoritm de calcul care să 

stea la baza deciziei privind 

funcţionarea şcolilor, suspen-

darea organizării tezelor în se-

mestrul I al acestui an şcolar şi 

înlocuirea acestora cu evaluări 

sumative cu subiect unic pen-

tru toate clasele, regândirea pro-

cesului de administrare a tes-

telor non-invazive pe bază de 

salivă, astfel încât acestea să 

poată fi  folosite în spaţiul şco-

lar şi multe altele.

La aproape doi ani de la în-

ceputul pandemiei, nu avem 

un set de măsuri clare ce ar a-

sigura predictibilitatea decizio-

nală din unităţile de învăţământ 

şi suntem martorii unor deci-

zii luate din pix, fără consulta-

re sau bază ştiinţifi că. De ace-

ea ne dorim o schimbare. Ne 

dorim un mediu sigur în care 

să învăţăm, un mediu care ne 

permite să urmărim actul edu-

caţional la capacitate maximă, 

un mediu care să ne permită 

să interacţionăm şi să fi m în si-

guranţă. Petiţia Consiliului Na-

ţional al Elevilor poate fi  con-

sultată aici, iar noi îndemnăm 

cât mai mulţi elevi, părinţi şi 

profesori care îşi doresc o schim-

bare să o semneze”, a mai trans-

mis Consiliul Judeţean al Ele-

vilor Cluj.

„Domnule ministru, 
când vom fi  testaţi 
gratuit în şcoli?”

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean al Elevilor Cluj se adre-

sează ministrului Educaţiei,v 

întrebând când vor putea fi  

testaţi gratuit elevii în şcoli, 

ca să existe rezultate care chiar 

să refl ecte situaţia în raport 

cu Covid-19. Totodată, el pu-

ne accent pe vaccinarea tine-

rilor, despre care spune că es-

te esenţială:

„Domnule Ministru, când 

vom putea fi  testaţi gratuit în 

instituţiile de învăţământ cu re-

zultate care chiar să refl ecte si-

tuaţia noastră în raport cu viru-

sul COVID-19? Cum vor susţi-

ne lucrările semestriale elevii 

care se afl ă în regim de învăţa-

re online în perioada destinată 

lor? Care este rolul lucrărilor se-

mestriale simplu notate în con-

diţiile în care elevii au inter-

schimbat în acest semestru în-

văţământul online şi cel fi zic 

după zeci de criterii diferite?

Vaccinarea în rândul tineri-

lor este esenţială, iar accentul 

pus pe aceasta tinde tot mai 

mult spre 0. Doi ani au trecut 

de când ne afl ăm în această 

stare şi nu s-a schimbat nimic. 

Criteriile de funcţionare a insti-

tuţiilor de învăţământ se schim-

bă la fi ecare pas, iar noi ne pre-

facem că totul e roz şi merge 

bine”, spune Rareş Cotoi, pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Elevii din Cluj cer măsuri clare în școli: 
„Mergem la ore fără să fim în siguranţă”
Consiliul Județean al Elevilor Cluj se revoltă împotriva Ministerul Educației și cel al Sănătății 
fiindcă iau decizii „din pix” când vine vorba de modul de funcționare a școlilor

Elevii din Cluj sunt revoltați și cer măsuri clare în școli pentru că nu se simt în siguranță la ore

Rareș Cotoi, președintele 
CJEC a realizat un sondaj de 
opinie pentru a afl a ce cred 
elevii clujeni: „Vă invit să ur-
măriţi mai jos care sunt 
concluziile trase de ei și de 
colegii pe care îi reprezintă, 
în raport cu situaţia în care 
ne afl ăm.”

„Eu sunt de acord în mare 
parte cu părerea și propune-
rile Consiliului Elevilor. 
Ministerul Educației trebuie 
să ia decizii responsabile, ca-
re sa poată fi  aplicate pe o 
durata mai lungă de timp, în 
loc să schimbe măsurile de la 
o zi la alta, bazându-se pe 
factori irelevanți (e.g. rata de 
vaccinare a profesorilor). (...) 
Testarea periodică a elevilor 
este o măsură care ar fi  tre-
buit să fi e de multă vreme 
implementată, întrucât există 
foarte multă interacțiune în-
tre elevi, iar un caz pozitiv din 
școală are aproape întot-
deauna urmări nefavorabi-
le”, declară Șteiu Mihnea, re-
prezentantul Liceului Teoretic 
„Petru Maior” Gherla

„Consider că inițiativa 
Consiliului Elevilor este de 
bun augur, sens în care mă 
raliez acestui demers. În opi-
nia mea, interesul tuturor 
elevilor din această țară pri-
mează înaintea oricăror de-
cizii politice.(...) Am centrali-
zat astăzi toate opiniile cole-
gilor, iar în urma acestui de-
mers a rezultat că, în 
proporție de 100% colegii 
mei sunt de acord cu suspen-
darea tezelor pe semestrul 1 
al acestui an școlar și înlocui-
rea lor cu evaluări sumati-
ve...” declară Radu Maier, 
președintele Consiliului 
Școlar al Elevilor din Colegiul 
Naţional „George Coșbuc” 
Cluj-Napoca.

Ce cred elevii clujeni?

Fabrica Bosch din Cluj 

a inaugurat ofi cial un labo-

rator dedicat Industriei 

4.0 în cadrul Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca 

(UTCN), în data 

de 24 noiembrie 2021.

Investiţia totală în noul la-

borator se ridică la aproxima-

tiv 280.000 de euro. Acesta 

este dotat cu echipamente ca-

re utilizează tehnologie de ul-

timă oră şi sunt special con-

cepute pentru instituţii de în-

văţământ, în scop didactic.

Evenimentul s-a desfăşu-

rat online, în prezenţa repre-

zentanţilor unităţii de învăţă-

mânt partenere, a primarului 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, a reprezentanţilor 

companiei şi a studenţilor.

„Dezvoltăm permanent pro-

grame şi iniţiative care să spri-

jine educaţia şi formarea viito-

rilor experţi în domeniul tehnic. 

Un pilon important al activită-

ţii din cadrul fabricii noastre es-

te reprezentat de colaborarea 

strânsă cu mediul universitar 

(...) Contribuim activ la forma-

rea tinerei generaţii de ingineri 

şi specialişti, prin oferirea de ex-

pertiză practică într-unul dintre 

cel mai inovatoare şi competi-

tive domenii: industria auto. 

Odată cu inaugurarea acestui 

laborator dedicat Industriei 4.0, 

ne dorim să asigurăm, încă din 

anii facultăţii, şi dezvoltarea 

competenţelor digitale, atât de 

necesare în contextul evoluţiei 

tehnologiei în domeniul mobi-

lităţii”, a afi rmat Monica Con-

stantinescu, directorul comerci-

al al fabricii Bosch din Cluj.

Studenţii UTCN vor 
benefi cia de un 
laborator modern

Studenţii Universităţii Teh-

nice din Cluj-Napoca vor avea 

oportunitatea de a învăţa 

într-un laborator prevăzut cu 

echipamente moderne folosi-

te în procese de producţie au-

tomatizate din industria auto.

Laboratorul Bosch cuprin-

de o linie de producţie MMS 

4.0 (modular Mechatronics 

Training System), concepută 

în scop didactic, modulară, 

cu staţii care pot fi  utilizate 

independent sau interconec-

tate. Aceasta facilitează înţe-

legerea şi învăţarea concepte-

lor de Industrie 4.0, conecti-

vitate, modul de confi gurare 

a sistemelor de producţie, clo-

ud engineering, sisteme RFID 

(Identifi care prin Frecvenţă 

Radio) şi procese de produc-

ţie automatizată.

De asemenea, laboratorul 

conţine şi un sistem multi-axe 

pentru simulare CNC (Com-

puter Numerical Control – Ma-

şină-unealtă cu comandă nu-

merică), o staţie de presare 

inteligentă, precum şi o sta-

ţie de înşurubare cu măsura-

re de forţe.

„Evenimentul de astăzi se 

înscrie în cadrul dorinţei Uni-

versităţii Tehnice din Cluj-Na-

poca de a asigura cele mai bu-

ne condiţii de studiu pentru 

toţi studenţii săi şi a furniza 

ingineri pregătiţi pentru o pia-

ţă a forţei de muncă extrem 

de dinamică şi provocatoare”, 

a declarat prof. univ. dr. ing. 

Vasile Ţopa, rectorul Universi-

tăţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Bosch dotează un laborator de Industrie 4.0 pentru UTC

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Primăria Cluj-Napoca a 

anunţat că pieţele volante 

din Gheorgheni şi 

Grigorescu vor fi  organi-

zate zilele acestea pentru 

ultima oară în 2021.

Joi, 25 noiembrie, a avut 

loc ultima piaţă volantă din 

acest an din cartierul Gheor-

gheni (strada Unirii, capătul 

liniei 3). De asemenea, săp-

tămâna viitoare, în ziua de 

marţi, 30 noiembrie 2021, va 

fi  organizată ultima piaţă vo-

lantă din cartierul Grigores-

cu (strada Sigismund Todu-

ţă), tot în intervalul orar 

15:00-19:00.

Piaţa volantă de pe platoul 

Sălii Sporturilor „Horia Demi-

an” va rămâne deocamdată 

deschisă în fi ecare zi de sâm-

bătă, între orele 07:00-16:00.

În vederea limitării răspân-

dirii COVID-19, în pieţele vo-

lante sunt implementate ur-

mătoarele măsuri:

¤ restricţionarea accesului cli-

enţilor la 150 de persoane în 

perimetru;

¤ prezenţa a maximum 70 

producători;

¤ delimitarea spaţiului în ca-

re este organizată piaţa vo-

lantă, cu separarea şi semna-

lizarea circuitelor (intrare/ie-

şire, acces spre/dinspre gru-

purile sanitare);

¤ amplasarea a două puncte 

cu dispensere cu dezinfectant;

¤ purtarea obligatorie a echi-

pamentelor de protecţie 

(măşti, mănuşi) de către pro-

ducători;

¤ amplasarea standurilor cu 

marfă la o distanţă de cel puțin 

3 metri;

¤ dezinfecţia suprafeţelor de 

expunere a produselor;

¤ dezinfecţia grupurilor sani-

tare care deservesc piaţa vo-

lantă la fi ecare 4 ore sau ori 

de câte ori este nevoie.

Ultimele zile de piaţă volantă 
în cartierele din Cluj-Napoca

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Poşta Română a anunţat că 

va distribui toate pensiile 

la timp în luna decembrie.

Poşta Română va distribui 

la timp pensiile şi drepturile 

sociale aferente lunii decem-

brie, după recepţionarea inte-

grală a viramentelor bancare 

din partea Casei Naţionale de 

Pensii Publice.

Toţi angajaţii poştali vor 

lucra la capacitate maximă 

pentru a respecta termenele 

de distribuire a pensiilor şi 

drepturilor sociale cuvenite 

populaţiei în luna decembrie. 

Poşta Română confi rmă, ast-

fel, că întreaga sumă nece-

sară distriburii acestor drep-

turi a fost virată în trezore-

ria operatorului naţional de 

servicii poştale.

„Poşta Română dispune de 

cel mai de preţ capital, şi anu-

me oamenii profesionişti, de-

dicaţi şi de încredere, care au 

demonstrat că sunt aproape 

de clienţi şi care vor depune 

toate eforturile pentru a dis-

tribui banii pensionarilor în 

termenele prevăzute, indife-

rent de situaţiile difi cile pe ca-

re le-am putea întâmpina. Lu-

na decembrie este una speci-

ală şi, ca atare, nu vom dez-

amăgi”, a declarat Valentin 

Ştefan, Directorul General al 

Poştei Române.

70% din comune 
nu au bancomate

Directorul Poştei spune că 

circa 70% din comunele din 

ţară nu au nici măcar un ban-

comat, iar educaţia fi nancia-

ră lipseşte, mai ales în rândul 

populaţiei îmbătrânite.

„Lipsa bancomatelor în 

aproximativ 70% din comu-

nele din România şi gradul 

mic de educaţie fi nanciară în 

rândul populaţiei îmbătrâni-

te sunt realităţi cu care ne 

confruntăm, zi de zi, de ace-

ea vom fi  mereu aproape de 

toate categoriile sociale pe 

care le deservim, adaptân-

du-ne permanent la nevoile 

tuturor românilor.

Poşta Română asigură că 

va rămâne acelaşi partener 

social strategic atât pentru 

instituţiile statului, cât mai 

ales pentru cetăţenii din a-

ceastă ţară, bazându-şi dez-

voltarea pe modernizare, in-

formatizare şi digitalizare, 

dar, în acelaşi timp, şi pe con-

tactul direct cu societatea ro-

mânească, care obligă la re-

cunoaşterea realităţilor pre-

zentului”, a adăugat Valen-

tin Ştefan, Directorul Gene-

ral al Poştei Române.

Poşta Română S.A. este ope-

ratorul naţional din domeniul 

serviciilor poştale şi se afl ă în 

proprietatea statului român.

Compania deţine o reţea 

de peste 5.600 de subunităţi 

poştale la nivel naţional şi 

distribuie, săptămânal, mai 

mult 11 milioane de trimiteri 

poştale. Peste 19 milioane 

de locuitori benefi ciază de 

serviciile Poştei Române, iar 

peste 7,5 milioane de adre-

se sunt acoperite de reţeaua 

poştală proprie.

Pensiile vor fi livrate 
la timp în decembrie
Vești bune pentru pensionari! Poştaşii vor ajunge cu 
banii la timp în luna decembrie, a anunţat compania
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Instalaţia creată de Lights 

On „Şi Mie” revine înce-

pând de vineri, 26 noiem-

brie, pe podul Elisabeta 

din Cluj-Napoca. Această 

instalaţie oferă un răspuns 

mesajului „Mi-e Dor De 

Tine”, afi şat în Chigaco.

„Ea ne invită să ne luăm 

un moment de respiro, unul 

în care să dăm frâu liber emo-

ţiilor şi să ne lăsăm purtaţi de 

magia luminii acolo unde fi -

zic, nu reuşim să ajungem”, 

au transmis organizatorii.

Instalaţia de lumină „Mi-e 

dor de tine”, care a luminat 

la Cluj şi la Londra, s-a aprins 

la începutul lunii noiembrie 

în Chicago, la clădirea Britan-

nica, unde va putea fi  admi-

rată timp de două luni. Potri-

vit organizatorilor, în data de 

9 decembrie, alături de ele se 

va conecta şi instalaţia „Te 

Aştept” la Bucureşti.

100 de licurici 
în Parcul Iulius Mall

De asemenea, începând tot 

cu 26 noiembrie, 100 de licu-

rici interconectaţi vor ocupa 

aproximativ 240 de metri pă-

traţi în Iulius Parc.

„Lumina conectează, spu-

ne poveşti şi ne îndeamnă la 

introspecţie. Noi o aducem 

mai aproape de clujeni şi în 

acest an prin una dintre cele 

mai inedite instalaţii temati-

ce, care ajunge pentru prima 

dată în ţara noastră. Ne do-

rim să îi facem pe privitori să 

fi e curioşi, să îşi adreseze în-

trebări şi să se întoarcă timp 

de câteva secunde în copilă-

rie – atunci când aceste mici 

minuni ne-au permis să cre-

dem în magie”, au precizat 

organizatorii.

Masca şi distanţarea, 
obligatorii în zona licuricilor

În ceea ce priveşte condi-

ţiile de acces în zona Firefl y 

Field în Iulius Parc începând 

cu 26 noiembrie, reprezentan-

ţii Lights On anunţă că pur-

tarea măştii de protecţie în 

mod corespunzător este obli-

gatorie, precum şi respectarea 

distanţei sociale.

„Deşi în iarna lui 2021 nu 

vă mai putem da întâlnire cu 

o ediţie de festival propriu-zi-

să la Cluj-Napoca, ne bucu-

răm să putem prezenta aca-

să o instalaţie de lumină ma-

gică pe care am ţinut mult să 

aducem în Lights On Româ-

nia. Firefl y Field înseamnă 

un câmp plin de licurici, o 

imagine care va fermeca pri-

virile celor mari şi celor mi-

ci deopotrivă. Mulţumim Iu-

lius Mall şi Ambasadei Rega-

tului Ţărilor de Jos la Bucu-

reşti pentru colaborarea prin 

care creaţia studioului Toer 

din Olanda ajunge în Româ-

nia, în premieră”, a declarat 

preşedintele Asociaţiei Dais-

ler şi fondatorul Lights On 

România, Andi Daiszler.

Despre Lights On

Lights On este un festival 

de instalaţii de lumină lansat 

de Asociaţia Daisler la 

Cluj-Napoca în anul 2018. 

Evenimentul a reuşit rapid 

să-şi atragă fani din toate rân-

durile pentru că promovează 

o nouă nişă a artelor vizua-

le în spaţii publice, activări 

urbane dintre cele mai inedi-

te dar şi colaborări fascinan-

te intersectoriale.

Lights On face parte din 

reţeaua ILO (International 

Lights festival Organisation), 

fi ind înfrăţit cu evenimente 

majore de la nivel internaţi-

onal precum festivalurile de 

lumină Canary Wharf Win-

ter Lights sau Glow Eindho-

ven dar şi Fete des Lumiere, 

cel mai mare festival de lu-

mină al lumii. Festivalul es-

te organizat şi creat de Aso-

ciaţia Daisler din Cluj-Napo-

ca, o organizaţie non-profi t 

care are ca scop facilitarea 

proceselor de activare, reac-

tivare şi transformare urba-

nă prin iniţiative culturale 

creative inedite. Mai multe 

informaţii pe www.lightson-

romania.com.

Instalația „Și Mie” revine la Cluj-Napoca

Sorin MĂRGHITAȘ
redactia@monitorulcj.ro

CON-A este antreprenorul 

general care a fi nalizat de 

curând una dintre cele mai 

mari investiţii din dome-

niul industrial în România. 

Este vorba despre o fabrică 

de biocombustibili avan-

saţi din reziduuri agricole, 

o investiţie green fi eld rea-

lizată de compania elveţia-

nă de produse chimice de 

specialitate Clariant la 

Podari, în judeţul Dolj.

„Fabrica pe care o realizăm 

pentru Clariant este cu totul 

deosebită. În primul rând, es-

te un proiect foarte complex 

din punct de vedere tehnic: 34 

corpuri de clădire ce înglobea-

ză toate tipurile de structură, 

peste 50.000 mc de beton şi 

mai mult de 6.000 tone de oţel. 

Ca metodă de execuţie a lucră-

rilor, ele sunt realizate în para-

lel cu montajul echipamente-

lor tehnologice, iar la fi nal re-

zultă un proiect la cheie, gata 

de pus în funcţiune. Proiectul 

este special şi pentru că se des-

făşoară în condiţii cu totul ex-

cepţionale, generate de actua-

la pandemie de COVID. Regu-

lile sunt urmate cu stricteţe de 

sute de oameni afl aţi simultan 

pe şantier, astfel fel încât să li-

vrăm benefi ciarului proiectul 

la timp pentru a putea începe 

producţia, şi totodată persona-

lul implicat să fi e în siguranţă” 

a declarat Mircea Bulboacă, 

proprietar al Grupului CON-A.

Mircea Bulboacă, proprie-

tar al grupului CON-A, afi r-

mă că şi-a propus să facă din 

motto-ul CON-A – „Forţa de 

a construi durabil” – un mod 

de a gândire şi de a pune lu-

crurile în practică. „Pornim 

de la premisa că nu avem 

simpli benefi ciari, ci parteneri 

în realizarea unui proiect. Ne 

propunem să lăsăm în urmă 

proiecte durabile, în care in-

vestim întreg know-how-ul de 

peste 30 de ani, în aşa fel în-

cât efortul pentru construirea 

şi întreţinerea respectivului 

proiect să fi e minime. Ne do-

rim să ne autodepăşim, să 

construim relaţii durabile în-

tre oameni şi să formăm echi-

pe de succes, pentru că ele 

sunt sufl etul unui proiect”, 

spune Mircea Boloboacă.

CON-A s-a remarcat în do-

meniul construcţiilor pe seg-

mentul industrial, fi ind cea 

mai experimentată fi rmă din 

această categorie. Este vorba 

de peste 70 proiecte industri-

ale realizate cu succes de-a 

lungul a peste 30 de ani de 

activitate, excelând în con-

strucţia şi proiectarea a nu-

meroase unităţi de producţie. 

CON-A dispune de forţa fi -

nanciară şi experienţa nece-

sară construirii unei game va-

riate de proiecte în întreaga 

ţară, dar şi în afara ţării. Por-

tofoliul nostru cuprinde atât 

proiecte cu arhitectură com-

plexă, cât şi proiecte unde pri-

mează funcţionalitatea.

CON-A, declarat de Revis-

ta Capital lider al construcţi-

ilor industriale, a construit la 

Cluj-Napoca Sala Polivalen-

tă şi BT Arena. Sala Poliva-

lentă Cluj-Napoca este cea 

mai modernă şi încăpătoare 

construcţie destinată organi-

zării de evenimente. Con-

strucţia realizată de CON-A 

deţine deja un record: este 

clădirea civilă din România 

cu cele mai lungi grinzi me-

talice, cu 73 de metri de des-

chidere liberă, dimensiuni ca-

re mai sunt întâlnite doar la 

hangarele avioanelor.

De altfel, în portofoliul 

companiei deţinute de omul 

de afaceri Mircea Bulboacă 

s-au adunat în aceşti ani din 

urmă impresionante structuri 

cu destinaţie sportivă: BT Are-

na, stadionul „Ion Oblemen-

co” din Craiova şi stadionul 

municipal „Tudor Vladimi-

rescu” din Târgu Jiu.

Construcţia cu cea mai ma-

re valoare a investiţiei este sta-

dionul „Ion Oblemenco” din 

Craiova, un proiect de aproa-

pe 250 de milioane de lei, in-

augurat în 2017 şi plasat în rân-

dul celor mai bune din lume.

CON-A a finalizat în 2021 una dintre cele mai mari 
investiții industriale din România: Clariant Podari
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La Reşedinţa Mitropolitană 

din Cluj-Napoca, 

joi, 18 noiembrie 2021, 

Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei l-a primit 

în vizită pe Excelenţa Sa 

José Guillermo Ordorica 

Robles, ambasadorul 

Statelor Unite Mexicane 

în România. 

În cadrul întâlnirii, am-

basadorul José Guillermo 

Ordorica Robles l-a prezen-

tat Înalpreasfinţitului Părin-

te Andrei pe noul consul 

onorific al Statelor Unite Me-

xicane la Cluj-Napoca, dom-

nul Dorin Zăgrean. Excelen-

ţa Sa a afirmat că este im-

portant să existe dialog cu 

Biserica pentru binele co-

mun al societăţii, subliniind 

rolul Întâistătătorului Epar-

hiei Clujului pentru bunăs-

tarea comunităţii.

Cu acest prilej, Părintele 

Arhiepiscop şi Mitropolit An-

drei l-a felicitat pe noul con-

sul onorifi c, în persoana dom-

nului Dorin Zăgrean, şi i-a 

urat spor în noua misiune 

diplomatică. Totodată, ierar-

hul a prezentat delegaţiei un 

scurt istoric al Eparhiei.

Printre subiectele discu-

tate în cadrul întrevederii, 

Excelenţa Sa José Guillermo 

Ordorica Robles a vorbit des-

pre dialogul bilateral al Me-

xicului cu România prin in-

termediul Uniunii Europe-

ne, evidenţiind faptul că Me-

xicul este un stat federal la-

ic, cu valori creştine, iar ce-

le două state împărtăşesc 

valori comune, printre care 

se numără democraţia, li-

bertatea, dreptatea, pacea 

şi libertatea religioasă. 

La întâlnire au mai partici-

pat domnul Benito Jiménez 

Sauma, şeful Cancelariei 

Ambasadei Statelor Unite 

ale Mexicului în România, 

şi pr. conf. univ. dr. Cristi-

an Sonea, titularul catedrei 

de Misiologie din cadrul Fa-

cultăţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca, tradu-

cătorul întâlnirii.

Mitropolitul Clujului a primit vizita ambasadorului Mexicului în România

Pr. Cristian BACIU

Anul 2021 stă sub semnul fast al împlinirii unui secol de la 

reînfi inţarea Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, cu 

sediul la Cluj, prin instalarea întâiului ierarh, în persoana 

Episcopului Nicolae Ivan (1921-1936). Instalarea Episcopului 

Nicolae Ivan a avut loc pe 6 decembrie 1921, în biserica 

„Sfânta Treime” din Cluj, prima biserică ortodoxă din metro-

pola Transilvaniei, care a devenit astfel Catedrală episcopală, 

până în anul 1932.

Evenimentul de acum 100 

de ani s-a dovedit providen-

ţial şi dătător de ton având în 

vedere istoria pe care aceas-

tă instituţie bisericească a fă-

cut-o, prin ierarhii care au 

păstorit-o şi mai ales prin des-

chiderea inteligentă spre aş-

teptările viitorului.

Pentru a marca acest mo-

ment jubiliar, la Parohia 

„Sfânta Treime”, de pe stra-

da Bisericii Ortodoxe nr. 10 

se vor desfăşura o serie de 

manifestări aniversare, du-

pă cum urmează:

Joi, 2 decembrie 2021, ora 

17.00 – Masă rotundă şi lan-

sarea Monografi ei bisericii 

„Sfânta Treime”.

La acest eveniment vor vor-

bi: IPS Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei , Prof. Univ. Dr. Ioan 

Bolovan, Prof. Univ. Dr. Vasile 

Puşcaş, Prof. Univ. Dr. Şerban 

Turcuş, Cş II dr. Attila Varga şi 

Cş III dr. Mircea-Gheorghe Abru-

dan, de la Institutul Naţional 

de Istorie „George Bariţ” al Aca-

demiei Române, fi liala Cluj. Du-

minică, 5 decembrie 2021, ora 

10.00 – Sfânta Liturghie ofi ci-

ată de către IPS Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei. În înche-

iere, va rosti o alocuţiune Prof. 

Univ. Dr. Ioan Bolovan, mem-

bru corespondent al Acade-

miei Române şi directorul In-

stitutului Naţional de Istorie 

„George Bariţ”.

Episcopul Nicolae Ivan a 

păstorit Eparhia clujeană cu 

un neîntrecut har de ctitor, lă-

sând posterităţii Catedrala din 

inima Clujului, reşedinţa epar-

hială, prima Academie Teolo-

gică, revista „Renaştera”, dar, 

în primul rând, împlinirea unui 

vis de veacuri al românilor or-

todocşi ardeleni, care şi-au do-

rit un ierarh al lor în metropo-

la Transilvaniei

100 de ani de la instalarea, în biserica ortodoxă Sfânta Treime din Cluj 
a Episcopului Nicolae Ivan, primul ierarh al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului

Darius Echim

Sâmbătă, 20 noiembrie 

2021, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului a 

pus piatra de temelie 

pentru noua capelă din 

incinta Cimitirului 

Eparhial „Sfâtul Lazăr” 

din Cluj-Napoca şi a bine-

cuvântat lucrările efectu-

ate la clădirea adminis-

trativă. Evenimentul se 

înscrie în seria de mani-

festări dedicate anului 

2021, declarat de Sfântul 

Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române 

ca „An comemorativ 

al celor adormiţi în 

Domnul; valoarea 

liturgică şi culturală 

a cimitirelor”.

De la ora 12:00, Înaltprea-

sfinţitul Părinte Andrei, în-

conjurat de un sobor de cle-

rici, a binecuvântat lucrări-

le efectuate până în prezent 

la clădirea administrativă a 

cimitirului, apoi a oficiat 

slujba punerii pietrei de te-

melie pentru noua capelă 

din incinta Cimitirului Epar-

hial, cu hramul „Sfântul şi 

Dreptul Lazăr”, şi a binecu-

vântat locul unde va fi edi-

ficat viitorul lăcaş.

La fi nal, Părintele Mitro-

polit Andrei a rostit un scurt 

cuvânt duhovnicesc, eviden-

ţiind faptul că tot ce s-a re-

alizat până acum a presupus 

o implicare materială serioa-

să şi i-a felicitat pe toţi cei 

care au pus umărul la reali-

zarea acestui proiect.

Totodată, ierarhul a mai 

spus că trebuie să ne preo-

cupe felul în care îi înmor-

mântăm pe cei dragi, mai 

ales că acest an a fost decla-

rat ca „An comemorativ al 

celor adormiţi în Domnul”.

Pentru implicarea activă 

în viaţa Bisericii, în semn 

de preţuire şi recunoştinţă, 

Înaltpreasfinţitul Părinte Ar-

hiepiscop şi Mitropolit An-

drei a acordat ctitorilor Ci-

mitirului Eparhial, Dorin 

George Bob şi Manuela 

Aron, Ordinul „ Mihai Vo-

dă” pentru mireni, iar ad-

ministratorului cimitirului, 

diac. Florin Ionuţ Mărgi-

nean, şi altor binefăcători 

le-a oferit diplome de alea-

să cinstire.

Spaţiul Cimitirului Epar-

hial din Cluj-Napoca a fost 

conceput urmând principii-

le de proiectare ale unui parc 

generos în vegetaţie, care în-

curajează reculegerea şi re-

conectarea atât cu natura, 

cât şi cu cei dragi care nu 

mai sunt printre noi.

Cimitirul se întinde pe o 

suprafaţă de 22.500 mp, a-

vând 11 sectoare, cu o capa-

citate de peste 2500 de mor-

minte, fi ind situat în partea 

sud-vestică a municipiului 

Cluj-Napoca, pe strada Calea 

Turzii, nr. 154 A.

Până în prezent s-au 

amenajat 4 sectoare de mor-

minte, s-a construit sediul 

administrativ care este com-

pus din două camere cli-

matizate pentru priveghi, 

magazin bisericesc, biro-

uri administrative, sală de 

organizare a parastaselor, 

conform tradiţiei Bisericii 

Ortodoxe, urmând a fi con-

struită capela, conform ce-

lor afirmate de administra-

torul cimitirului, diac. Flo-

rin Ionuţ Mărginean.

Mitropolitul Andrei a pus piatra 
de temelie pentru 
capela Cimitirului Eparhial 
„Sfântul Lazăr” din Cluj-Napoca

Duminică, 21 noiembrie 

2021, zi în care este prăz-

nuită şi Intrarea în Biserică 

a Maicii Domnului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului, şi Preasfi nţitul 

Părinte Benedict 

Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

au ofi ciat Sfânta Liturghie, 

înconjuraţi de un sobor 

de preoţi şi diaconi, 

la Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei evan-

ghelice duminicale, Părintele 

Mitropolit Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură, în cadrul 

căruia a explicat că „Maica 

Domnului s-a pregătit pentru 

naşterea Mântuitorului Hris-

tos prin intrarea în templu, iar 

noi, creştinii, ne pregătim pen-

tru praznicul Naşterii Domnu-

lui Iisus Hristos prin post, ru-

găciune şi fapte de milostenie”. 

De asemenea, ierarhul a făcut 

referire şi la Pastorala Sfântu-

lui Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române la prima Duminică a 

Postului Naşterii Domnului din 

anul 2021, unde sinodalii sub-

liniază că postul este, în pri-

mul rând, „o pregătire, o sfi n-

ţire a sufl etului şi a trupului 

nostru, prin Spovedanie şi Îm-

părtăşanie, dar şi prin fapte de 

milostenie”.

La momentul rânduit din 

cadrul slujbei, Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Andrei a hirotonit 

întru preot pe diaconul Florin 

Ionuţ Mărginean, pe seama ca-

pelei Cimitirului Eparhial „Sfân-

tul Lazăr” din Cluj-Napoca, pe 

care îl administrează.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Corul Catedralei Mitro-

politane, dirijat de pr. prof. Va-

sile Stanciu, directorul Şcolii 

Doctorale „Isidor Todoran”, din 

cadrul Facultăţii de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca.

Parastas pentru 
Episcopul Vasile

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

Mitropolitul Andrei şi Episco-

pul Benedict Bistriţeanul au 

săvârşit slujba Parastasului de 

40 de zile pentru Preasfi nţitul 

Părinte episcop vicar Vasile 

Flueraş, care a trecut la Dom-

nul în data de 8 octombrie 

2021. De asemenea, la mor-

mântul ierarhului, din cripta 

de la demisolul Catedralei, a 

fost ofi ciat o scurtă rânduială 

de pomenire. Cu această oca-

zie, ÎPS Părinte Andrei a evo-

cat personalitatea Vlădicului 

Vasile şi i-a cerut ca atunci 

când ajunge în faţa tronului 

Preasfi ntei Treimi să ducă cu 

sine atât necazurile şi frămân-

tările, cât şi bucuriile noastre.

La evenimentul comemo-

rativ au fost prezenţi membrii 

Permanenţei Consiliului Epar-

hial, protopopi din cadrul 

Eparhiei, ucenici, fi i duhov-

niceşti şi numeroşi credincioşi 

clujeni. O parte din cei pre-

zenţi au asistat la slujbă în fa-

ţa Catedralei din Piaţa Avram 

Iancu. De asemenea, în ca-

drul Sfi ntei Liturghii, au fost 

înălţate rugăciuni pentru cei 

bolnavi, pentru personalul me-

dical şi pentru toţi cei afl aţi 

în slujba aproapelui.

Expoziţia de fotografi e 
„Omul Bucuriei de Sus”

În perioada 10-21 noiem-

brie 2021, la parterul Bibliote-

cii Judeţene „Octavian Goga” 

din Cluj-Napoca, a fost verni-

sată expoziţia de fotografi e „O-

mul Bucuriei de Sus”, dedica-

tă Preasfi nţitului Vasile Flue-

raş, la împlinirea a 40 de zile 

de la mutarea în veşnicie.

Mitropolitul Andrei al Clu-

jului a vizitat expoziţia mier-

curi, 17 noiembrie, în ziua 

când s-au împlinit 40 de zile 

de la mutarea la Domnul a Epi-

scopului Vasile.

Expoziţia cuprinde fotogra-

fi i ce surprind diverse aspec-

te din activitatea Preasfi nţitu-

lui Vasile, care a fost întotdeau-

na printre oameni şi pentru 

oameni. Alături de fotografi i, 

sunt expuse în vitrine lucrări 

de artă care evocă Jertfa Mân-

tuitorului. Astfel, în centrul ex-

poziţiei este aşezată Crucea lui 

Hristos, „dar tot acolo ne afl ăm 

şi noi, cei ce privim – o dis-

punere simbolică sugerând fap-

tul că Preasfi nţitul a îmbrăţi-

şat, asumându-şi prin slujire 

Crucea şi oamenii”, au afi rmat 

organizatorii.

„Experienţa vieţii 
cu Hristos”

Tot cu prilejul împlinirii a 

40 de zile de la mutarea la 

Domnul a PS Vasile, a fost 

anunţată apariţia unui nou ti-

raj al cărţii „Experienţa vieţii 

cu Hristos”, lucrare a vredni-

cului de pomenire ierarh, ce 

cuprinde 65 de predici şi cu-

vinte de învăţătură.

Volumul, care a văzut lu-

mina tiparului pentru prima 

dată în anul 2013, la Editura 

Renaşterea, readuce celor ca-

re l-au cunoscut bucuria cu-

vântului acestuia, iar celor ca-

re îl întâlnesc postum, desco-

perirea unui OM şi IERARH cu 

totul deosebit, spune directo-

rul Muzeului Mitropoliei Clu-

jului, dr. Paul Ersilian Roşca.

Cartea se găseşte la Muze-

ul Mitropoliei Clujului, pre-

cum şi la magazinele biseri-

ceşti din cadrul Eparhiei.

Parastas de 40 de zile pentru 
Episcopul Vasile Flueraș, la 
Catedrala Mitropolitană din Cluj
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PUBLICITATE

Berbec
Ai multă energie și ești gata să încerci 

o mulțime de lucruri noi care să îți per-
mită să crești pe toate planurile. Găsești 
curajul necesar să îți asumi riscuri și, în 
plus, începi să ai mai multă încredere în 
tine. Te bucuri și de susținerea persoa-
nelor din jurul tău. Ai parte de o săptă-
mână productivă.

Taur
Ai o mulțime de lucruri de făcut, însă 

îți începi săptămâna într-o notă relaxată. 
Încerci să îți pui ordine în gânduri și să îți 
faci o listă de priorități care te va ajuta în 
planurile pe care le ai de-a lungul săptă-
mânii. Înveți să-ți împarți energia astfel în-
cât să-ți ajungă pentru tot ce ai de făcut.

Gemeni
Ai multe idei și, în sfârșit, găsești 

curajul necesar pentru a vorbi deschis 
despre el. Înveți să ai mai multă încre-
dere în propria judecată, iar acest lu-
cru te ajută pe toate planurile. La locul 
de muncă ideile îți sunt apreciate, iar 
în viața personală reușești să faci pași 
importanți în direcția pe care ți-o dorești.

Rac
Este important să îți păstrezi calmul. 

La începutul săptămânii ești destul de ten-
sionat. Nu reușești să îți dai seama ce îți 
dorești, iar acest lucru aduce cu sine mul-
tă frustrare. Este recomandat să stai de-
parte de interacțiuni și să petreci mai mult 
timp în compania propriei persoane.

Leu
Vrei să înveți cât mai multe lucruri 

noi. Astfe, în această săptămână, te 
concentrezi pe tot ce înseamnă studiu. 
Îți dorești să crești pe plan profesio-
nal, astfel încât la începutul săptămâ-
nii îți îndrepți atenția în această direcție. 
În cea de-a doua parte a săptămânii 
începi să îți îndrepți privirea spre pa-
siunile pe care le ai.

Fecioară
Îți dai seama ce îți dorești să faci, așa 

că acționezi în acea direcție. În această 
săptămână, găsești energia de care ai 
nevoie pentru a face tot ceea ce îți dorești 
și, în plus, începi să ai mai multă încre-
dere în tine. Spre fi nalul săptămânii te 
bucuri de reușite și de relaxare. 

Balanță
Va fi  nevoie să faci un compromis, 

în această săptămână. Orgoliul ți-a dat 
bătăi de cap în ultima perioadă, așa 
că acum este momentul ideal să renunți 
la el. Încearcă să privești lucrurile din-
tr-o perspectivă nou, pentru a putea 
să vezi imaginea de ansamblu.

Scorpion
Ai parte de o săptămână care îți va 

aduce bătăi de cap, cel puțin în prima 
partea. Îți apar tot felul de probleme în 
cale și, în plus, ai tendința să îți asumi 
mai multe responsabilități decât este ne-
cesar. Încearcă să îți calculezi cu mai mul-
tă atenție timpul pe care îl ai la dispoziție.

Săgetător
În această săptămână încerci să pe-

treci cât mai mult timp cu persoanele 
importante din viața ta. Astfel, reușești 
să îți organizezi timpul astfel încât să 
mai scazi din timpul alocat muncii și 
să mai crești timpul alocat acestor per-
soane din viața ta. Te simți împlinit.

Capricorn
Problemele cu banii nu vor să îți 

dea pace. Te-ai confruntat cu o mulțime 
de probleme în ultima vreme, iar pro-
bleme fi nanciare care au apărut adau-
gă și mai mult stres, în această săptă-
mână. Este important să începi să te 
gândești la niște economii.

Vărsător
Vrei să ajuți cât mai multe persoa-

ne, iar această dorință apare de la în-
ceputul săptămânii. Voluntariatul în-
cepe să îți pară o idee din ce în ce mai 
bună. Această nouă activitate pe care 
o începi te ajută să fi i mai mulțumit 
cu propria persoană și chiar începi să 
ai mai multă încredere în tine.

Pești
Săptămâna aceasta este despre pa-

siuni și despre timp petrecut în com-
pania persoanei iubite. Reușești să te 
relaxezi, iar acest mod în care alegi să 
îți petreci timpul liber îți oferă creati-
vitatea necesară pentru a rezolva pro-
blemele care apar la locul de muncă.

Horoscop săptămânal 26 noiembrie- 2 decembrie 2021

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

SUDOKU

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

suţe separate în 9 rânduri (poziţionate orizontal) şi 9 coloane 

(poziţionate vertical) grupate în pătrate cu dimensiuni 3 x 3.

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

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

peta niciunul dintre numerele în rând, coloană sau pătrat.

La începutul jocului în unele dintre căsuţele ale grilei sunt 

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

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

sunt numerele din grila sudoku atunci când începeţi jocul, 

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

mai difi cile au numai câteva numere completate la început, 

iar cele mai difi cile dispun numai de 17 numere.

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

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

minarea completării trebuie să conţină toate cifrele de la 

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

dată într-un anumit rând, coloană sau pătrat.
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Ne exprimăm profundul regret la dispariţia
colegului și prietenului

RADU BĂLAN
profesor universitar la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Condoleanţe familiei îndurerate!

Familia Lia şi Valer Dolga, Timişoara.

CONDOLEANȚE

Sincere condoleante familiei Stan și un ultim omagiu
colegului și prietenului

ing. constructor STAN VIRGIL.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Fam. Marcean Vasile si Viorica

„Cel pe care îl păstrăm în inimile noastre, nu pleacă 
niciodată atât de departe, încât să nu poată întâlni sufl etele 
noastre. Cred că este magia iubirii, a amintirilor şi a viselor."

Rugăciunile și amintirile dragi ne rămân doar pentru a 
comemora viaţa celor care au plecat dintre noi.

S-au scurs 34 respectiv 25 de ani de când vegheaţi asupra 
noastră, dragii noștri bunici

BALOGH JULIÁNNA şi
BALOGH TIBOR.

Dragostea imensă cu care ne-aţi înconjurat toată viaţa, 
devotamentul și chipul vostru blând, îi vom păstra în 

inimile noastre tot restul vieţii.

Odihniţi-vă în pace, cei dragi nu vă vor uita niciodată.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj interme-
diar, în bloc cu încălzire centra-
lă, supr. 11,44 mp, cu baie boi-
ler și instalaţii sanitare, preţ 
27.500 euro, negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0745-302177.

APARTAMENTE

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

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

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

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

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53.000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

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

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

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

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

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

¤ 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.

TERENURI

¤ Cumpăr teren în supr. de 
700-1000 mp, varianta Florești-
Donath, cu front la drum, acte. 
Ofer 15000-17000 euro, în 
funcție de amplasament, zonă, 
utilități. Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în supr. 18100 
mp, poziţie și amplasament 
foarte bun pentru construcţii 
hale, benzinărie, depozit, la 3,5 
km de intrarea în Turda dinspre 
Cluj, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, front 280 m direct 
la șoseaua europeană E60, te-
ren plan, compact, curent elec-
tric, carte funciară, preţ 6 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

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

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

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 

două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 3 camere, 
mobilat, C.T., termopane, par-
chet, aragaz, frigider, masină de 
spălat, zonă centrală, preţul pie-
ţei. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0766-425562. (7.7)

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

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

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

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, decomandat, C.T., 
suprafaţa 58 mp, et. 6/10, str. 
Aurel Vlaicu nr. 5, mobilat, uti-
lat, fi nisat modern, parcare, 
preţ 400 euro. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la 
0740-694047.

SPAŢII

¤ Caut de închiriat garaj pe ter-
men lung în cart. Bună Ziua, sau 
de cumpărat. Rog seriozitate. Aș-
tept telefoane la nr. 
0744-671950. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, ben-
zină + GLP, PRITAX + DANIEL. In-
formaţii la telefonl 
0724-681273. (1.5)

¤ Intelectuală, proaspăt pensio-
nată, caut loc de muncă ca 
agent de pază, îngrijire copii mi-
ci, am experienţă în ambele do-
menii sau muncă la domiciliu. 
Rog și ofer seriozitate. Aștept 
telefoane la nr. 0753-987284.

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști 
industriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

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

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
în construcţii,

executăm acoperişuri 
BILKA de orice tip, 

mansardări şi orice tip 
de reparaţii.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0728-622230. 

(15.50)

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ
în construcţii

executăm acoperişuri de 
toate tipurile, ţiglă 
ceramică-metalică 

Tondach, 
Creaton-BILKA-Weterbest 

şi reparaţii urgente.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0754-839738, 
0731-569813. (11.45)

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!
Telefon 0754-632471.

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

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

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

AUTO/MOTO

¤ Vând RENAULT CAPTURE, AB 
berlină, 22.000 km, 1197 cmc, 
Euro 6, an de fabricaţie 2018, 
benzină, culoare gri, preţ 
12.000 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0743-028667.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

¤ Vând 2 termostate digitale de 
cameră – AVANSA 2003TX și 
COMPUTHERM Q7 pentru cen-
trale termice. Informaţii la tele-
fon 0743-515388 sau 
0264-440108.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

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

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

UZ CASNIC

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

¤ Vând 3 sobe de teracotă, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoa-
re maro, 1000 RON/buc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(6.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 

informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu lun-
gimea de 50/60 cm. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese 
sau schimb cu unul nou, preţ 
50 RON. Pentru alte relaţii su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 8 
corpuri cu dim. 110 x 30 x 220, 
cu vitrină și rafturi din sticlă, în 
perfectă stare de funcţionare. 
Preţuri negociabile. Informaţii 
și detalii la telefon 
0764-092212.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

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

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

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

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

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

MESAJ

¤ Pierdut două brăţări din aur 14 
k și un medalion din aur 18 k, în 
cart. Gheorgheni, zona Lidl-Kau-
fl and-Jysk sau str. N. Titulesc-Al-
bii-Albac. Ofer 500 euro, preţul 
oferit de casele de amanet, re-
prezintă valore sentimentală. Tel. 
0752-363431 sau 0755-638101.

ANIMALE

¤ Dau spre adopţie pui de pisică 
de 5 luni și de 2 luni, tigraţi, jucă-

uși, afectuoși, folosesc litiera. Sunt 
vaccinaţi, au carnet de sănătate. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0753-987284.

DIVERSE

¤ Vând prune bio, nestropite, ro-
șii, bistriţe, grase galbene, pentru 
gem, compot, magiun și pentru 
ţuică, dar se pot și confi a, foarte 
coapte, gust deosebit, calitate. Se 
pot culege și de client, preţul diferă 
de cantitatea dorită și de urgenţa 
comenzii. Tel. 0762-258062.

¤ Vând pantofi  noi pentru copii 
între vârsta de 4-9 ani. Pentru in-
formaţii la telefon 0799-725180.

¤ Vând articole de îmbrăcăminte 
și încălţăminte pentru adulţi și 
copii de 6-12 ani, articole de ma-
rochinărie, curele, portmonee, 
borsete din piele naturală. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0762-258062.

¤ Vând curele din piele naturală, 
lungimea între 105-130 cm, lăţi-
mea între 2,5-5 cm, culori negre, 
maro și gri, portmoneu de damă și 
bărbaţi, borsete, se vinde la bucată 
sau en-gros, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0762-258062.

¤ Vând arbuști de cătină, goji, 
coacăze, cireș, nuc, alun, diferite 
soiuri de zmeură, etc., preţurile și 
alte informaţii la livadă sau la nr. 
de telefon 0762-258062.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la 3-a licitație pu-
blică, în data de 09.12.2021, ora 
13.00, bunurile imobile constând 
în: 1. Teren arabil CF 50147, situ-
at în comuna Luna, sat Gligores-
ti, în suprafață de 97.920 mp, 
preț de pornire al licitației 
166.500 lei (exclusiv TVA *), gre-
vate de următoarele drepturi re-
ale si privilegii, după caz: Nu 
sunt. Prețul de pornire a licitației 
fi ind conform specifi cației de mai 
sus. Informații suplimentare pot 
fi  obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 12, telefon 0264.314941, in-
terior 126 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S-a pierdut Certifi catul de Înre-
gistrare emis de Ofi ciul Registrul 
Comerțului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj al societății DECO ITALIA 
S.R.L., cu sediul social în sat Su-
ceagu, comuna Baciu, str. Princi-
pală nr. 260, jud.Cluj, număr de 
ordine în Registrul Comerțului 
J12/140/01.02.2010, Cod Unic 
de Înregistrare 17688444 din da-
ta de 15.06.2005. Îl declarăm 
nul.
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www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

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

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

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

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

Telefon/Fax: 0264-41-45-68   Mobil: 0729-15-86-00

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
acumulatori staționări.

Reprezentanța Batrom 
din Cluj Napoca 

se afl ă pe strada Streiului, nr. 12

Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

www.batrom.rowww batrom rowww batrom ro
Batrom  

i li ă f t ă i t ă

reprezentanță și service

 Rombat SA Bistrița

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de administrator 
judiciar al Elmafarm S.R.L. (în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, organizează 
licitaţii publice pentru valorifi carea la preţul de pornire 
total* de 1.783.714,53 lei + TVA a următorului PACHET de 
bunuri mobile:

1) Licenţă farmacie situată în Cluj-Napoca, str. Victor 
Babeș, nr. 35, jud. Cluj – Autorizaţie de funcţionare nr. 5373/
EN 12737/10.12.2008 eliberată de Ministerul Sănătăţii – 
preţ de pornire 980.748,00 lei + TVA;

2) Stoc de marfă situat în farmacia din Cluj-Napoca, str. 
Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj – preţ de pornire estimativ* 
799.258,25 lei + TVA;

3) Bunuri mobile constând în:

Nr. crt. Denumirea bunurilor
Preț de pornire (lei 

exclusiv TVA)

1
Cântar 

multifuncțional
3.453,20

2 Cruce cu leduri 255,08

TOTAL (lei exclusiv TVA) 3.708,28

Licitaţia publică va avea loc în data de 07.12.2021, ora 
15:00, la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 
str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii, în data de 21.12.2021, ora 15:00

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

NOTĂ: *Administratorul judiciar subliniază faptul că preţul 
de pornire al stocului de marfă este estimativ întrucât refl ectă 
valoarea acestuia la data publicării anunţului privind organizarea 
licitaţiilor publice. Dată fi ind fl uctuaţia stocului de marfă ca 
urmare a activităţii derulate de societatea debitoare, urmează 
ca la data licitaţiei publice să fi e precizat preţul de pornire al 
stocului de marfă prin raportare la o situaţie actualizată a 
acestuia. Astfel, preţul de pornire total al pachetului va 
comporta modifi cări prin raportare la valoarea pe care o va 
înregistra stocul de marfă la data licitaţiei publice. De asemenea, 
stocul de marfă va putea comporta modifi cări şi la data 
predării efective către adjudecatar, ca urmare a eventualelor 
rulaje sau a expirării de mărfuri, între data adjudecării şi data 
predării. În acest din urmă caz se va proceda la regularizarea 
preţului la data predării stocului.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de administrator 
judiciar al Elmafarm S.R.L. (în reorganizare judiciară, in 
judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, organizează 
licitaţii publice pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

1) Proprietate imobiliară – situată în Cluj-Napoca, str. 
Carierei, nr. 8-12, jud. Cluj, având nr. cad. 322820 și fi ind 
înscrisă în C.F. nr. 322820 Cluj-Napoca. Proprietatea constă 
în teren liber, în suprafaţă de 321 mp – preţ de pornire 
635.960,00 lei + TVA;

2) Proprietate imobiliară – situată în Loc. Florești, str. 
Avram Iancu, nr. 329, jud. Cluj, având nr. cad. 53957, nr. 
cad. 53957-C1, nr. cad. 53957-C2, nr. cad. 53957-C3, nr. 
cad. 53957-C4, nr. cad. 53957-C5 și nr. cad. 53957-C6 și 
fi ind înscrisă în C.F. nr. 53957 Florești. Proprietatea constă 
în teren intravilan în suprafaţă de 1.572 mp și șase construcţii 
cu destinaţii după cum urmează: un spaţiu de servicii și 
birouri; trei depozite materiale; o hală depozitare și birouri; 
o magazie – preţ de pornire 2.406.043,20 lei + TVA;

3) Proprietate imobiliară – situată în Sat Luna de Sus, 
loc. Florești, jud. Cluj, compusă din 3 parcele alipite de 
teren, în suprafaţă totală de 22.837 mp, respectiv teren în 
suprafaţă de 17.400 mp înscris în C.F. nr. 63282 Florești, 
nr. cad. 3493/2; teren în suprafaţă de 2.321 mp înscris în 
C.F. nr. 63299 Florești, nr. cad. 8985 și teren în suprafaţă 
de 3.116 mp înscris în C.F. nr. 63297 Florești, nr. cad. 7563 
– preţ de pornire 3.608.184,00 lei + TVA.

Licitaţia publică va avea loc în data de 07.12.2021, ora 
15:00, la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 
str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii, în data de 21.12.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de administrator 
judiciar al Elmafarm S.R.L. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Victor Babeș, nr. 35, jud. Cluj, organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea la preţul de pornire total* de 1.163.157,57 lei + 
TVA a următorului PACHET de bunuri mobile:

1) Licenţă farmacie situată în Cluj-Napoca, str. Lăpușului, 
nr. 39, ap. 3, jud. Cluj – Autorizaţie de funcţionare nr. 543/
NB/8319/06.10.2014 eliberată de Ministerul Sănătăţii – 
preţ de pornire 980.748,00 lei + TVA;

2) Stoc de marfă situat în farmacia din Cluj-Napoca, str. 
Lăpușului, nr. 39, ap. 3, jud. Cluj – preţ de pornire estimativ* 
179.982,93 lei + TVA;

3) Bunuri mobile constând în:

Nr. crt. Denumirea bunurilor
Preț de pornire (lei 

exclusiv TVA)

1 Imprimanta fi scala 808,88

2 Imprimanta fi scala 808,88

3 Imprimanta fi scala 808,88

TOTAL (lei exclusiv TVA) 2.426,64

Licitaţia publică va avea loc în data de 07.12.2021, ora 
15:00 la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, 
str. Piteşti, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare a activelor, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii, în data de 21.12.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și prin 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

NOTĂ: *Administratorul judiciar subliniază faptul că preţul 
de pornire al stocului de marfă este estimativ întrucât refl ectă 
valoarea acestuia la data publicării anunţului privind organizarea 
licitaţiilor publice. Dată fi ind fl uctuaţia stocului de marfă ca 
urmare a activităţii derulate de societatea debitoare, urmează 
ca la data licitaţiei publice să fi e precizat preţul de pornire al 
stocului de marfă prin raportare la o situaţie actualizată a 
acestuia. Astfel, preţul de pornire total al pachetului va 
comporta modifi cări prin raportare la valoarea pe care o va 
înregistra stocul de marfă la data licitaţiei publice. De asemenea, 
stocul de marfă va putea comporta modifi cări şi la data 
predării efective către adjudecatar, ca urmare a eventualelor 
rulaje sau a expirării de mărfuri, între data adjudecării şi data 
predării. În acest din urmă caz se va proceda la regularizarea 
preţului la data predării stocului.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat Coordonator

Av. Marius Grecu

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

POP-BUIA PAVEL şi ASOCIAŢII (BAGA JOSEF ISTVAN), 
în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „P.U.Z. în condiţiile Legii 
nr. 350/2001, modifi cată şi actualizată“, în municipiul 
Cluj-Napoca, strada Odobești, nr. F.N. judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
judeţul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și 
vineri între orele 09,00-13,00 din data 26.11.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 13.12.2021, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-412914, e-mail 
reglementari@apmcj.anpm.ro.

NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, 
jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 1246 
și având C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat 
coordonator Sandra Dodu (e-mail: offi ce@veruminsolvency.
ro, tel: 0742 125 339, 0745 371 305), în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii RM  AUTO SERVICOM S.R.L. (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile 
nr. 2245 pronunţată în ședinţa publică din data de 
16.11.2021, în dosarul nr. 410/1285/2021 afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii R M AUTO SERVICOM S.R.L. (sediu: 
Cluj-Napoca, Bulevardul EROILOR, Nr. 9, Etaj 2, Judeţ Cluj, 
C.U.I. 10907520, J12/1287/1998) că faţă de aceasta s-a 
dispus intrarea în faliment în procedură simplifi cată prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
de 10 zile de la data comunicării notifi cării (pentru creanţele 
născute între data deschiderii procedurii insolvenţei – 
19.10.2021 și data deschiderii procedurii falimentului în 
formă simplifi cată – 16.11.2021);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar de creanţe este 14.12.2021.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de 
tabelul de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile de 
preferinţă trecute, sau, după caz, netrecute de administratorul 
judiciar în tabelul preliminar de creanţe este de 7 zile de 
la publicarea tabelului preliminar de creanţe în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru 
defi nitivarea tabelului de creanţe este 11.01.2022.

• Data primei ședinţe a adunării creditorilor este 
17.12.2021, ora 12.00 și va avea loc la sediul VERUM 
INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

SC.SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS 
ROMANIA SRL (titularul proiectului),

anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind 
impactul asupra mediului, pentru proiectul  „EXTINDERE CARIERA 
DE GIPS CHEIA: 1 LUCRARI DE SISTEMATIZARE VERTICALA : 
DESCHIDERE EXPLOATARE SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA ZONE 
EPUIZATE; 2 CONSTRUIRE / EXTINDERE CARIERA EXPLOATARE 
GIPS CHEIA EST“ în comuna Mihai Viteazul, sat Cheia – extravilan, 
jud. Cluj. Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi  
emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de 
emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra 
mediului, poate fi  consultat la sediul APM Cluj din Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj in zilele de luni-joi, 
intre orele 09.-14.00 si vineri , intre orele 09-13.00 si la sediul 
SC.SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA 
SRL, din cariera Cheia, sat Cheia, comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj, in zilele de luni – vineri, intre orele 09-15.00.

Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea 
adresa de internet: www.apmcj.anpm.ro .

Dezbaterea publica a Raportului privind impactul asupra 
mediului, va avea loc la caminul cultural al comunei Mihai 
Viteazu (sala mica), in data de 29.12.2021, incepand cu 
orele 16.00 precum si in regim electronic – teleconferinta.

Linkul cu accesul la teleconferinta: https://us06web.
zoom.us/j/89484224123

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/
opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul 
APM Cluj, din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj Napoca, jud. 
Cluj, in zilele de luni-joi, intre orele 09.-14.00 si vineri , intre 
orele 09-13.00, pana la data de 29.12.2021.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce 
priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului 
la sediul APM Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, bloc 9b in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului 
pe pagina de internet a APM Cluj, www.apmcj.anpm.ro.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 26 –28 noiembrie 2021

Trei clujence participă 
la Campionatul 
European de Judo
Orașul Ufa din Rusia este înce-
pând cu data de 27 noiembrie 
gazda Campionatelor Europene 
pe Echipe mixt la judo. La com-
petiţie s-au înscris 137 de judo-
ka, din 17 ţări, 72 la masculin 
și 65 la feminin. Lotul României 
este reprezentat de 6 sportivi, 
dintre care 3 sunt legitimaţi la 
”U”-CSM Cluj: Loredana Ohâi – 
57 kg, Serafi ma Moscalu – 70 
kg și Alexandra Mazilu la + 70 
kg. În anul 2019, Loredana 
Ohâi, alături de alte sportive a 
obţinut locul 3 la cea mai im-
portantă competiţie de judo in-
ter-cluburi din Europa, Liga 
Campionilor. Concursul s-a or-
ganizat în data de 16 noiem-
brie, în Portugalia.

Ultimul turneu 
de lupte în 2021
Sala Polivalentă din Reșiţa pro-
gramează începând de mâine 
și până duminică, 28 noiem-
brie, ultima competiţie de lupte 
din anul 2021: fi nala 
Campionatului Naţional de 
Seniori individual și pe echipe 
la lupte libere, feminine și gre-
co-romane. Tehnicianul 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj Aurel Șuteu va participa la 
fi nala de lupte libere seniori in-
dividual cu 8 sportivi printre ca-
re și campionul naţional la se-
niori U23, Norbert Molnos și 
medaliaţii cu argint și bronz la 
Cupa României de seniori din 
luna octombrie de la 
Constanţa, Petruţ Moigrădean, 
respectiv Daria Telecan.

Alba Blaj, 
în optimile 
de finală CEV Cup

Volei Alba Blaj a reușit să ac-
ceadă fără emoţii în optimile 
de fi nală ale Cupei CEV la volei 
feminin, după ce a dispus de 
echipa maghiară Vasas Obuda 
Budapesta, cu scorul de 3-0 
(25-19, 25-18, 25-21), miercuri 
seara, la Sibiu, în manșa secun-
dă a șaisprezecimilor de fi nală. 
După 3-1 la Budapesta, vice-
campioana României s-a impus 
și acasă, într-o oră și 15 minu-
te. Din echipa antrenată de 
Stevan Ljubicic s-au remarcat 
Olga Strantzali, cu 12 puncte, 
Ghergana Dimitrova, 11 p, 
Jovana Kocic, 11 p, și Victoria 
Russu, 11 p. Meciul a fost arbi-
trat de bulgarul Borislav 
Iordanov și de sârboaica 
Aleksandra Balandzic. CSM 
Volei Alba Blaj va juca în optimi 
contra echipei elene PAOK 
Salonic, primul meci fi ind pro-
gramat în deplasare. CSM Volei 
Alba Blaj a jucat fi nala competi-
ţiei în 2019, pierzând ambele 
partide cu Yamamay Busto 
Arsizio.

Pe scurt

PUBLICITATE

Campionatele interne 

din Europa şi nu numai 

iau o săptămână de pauză, 

ca urmare a meciurilor 

echipelor naţionale. 

Reprezentativa României 

s-a reunit deja la Bucureşti 

şi se pregăteşte pentru con-

fruntarea cu Luxemburg 

din Pre-Califi cările 

EuroBasket 2025.

Din lotul naţionalei fac par-

te Luca Colceag şi Ştefan Gra-

su. Cei doi se antrenează la 

Arena de Baschet din capita-

lă sub comanda noului selec-

ţioner, Dragan Petricevic.

România va fi  în cantona-

ment până pe 27 noiembrie, 

apoi va pleca direct în Luxem-

burg. Meciul este programat 

duminică, 28 noiembrie, de 

la ora 18:00. Tricolorii mai 

sunt în grupă cu Albania, pe 

care o vor întâlni însă la anul.

În altă ordine de idei, Ka-

rel Guzman a fost convocat 

la rândul său la naţionala sta-

tului Cuba. Guzman va avea 

parte de un duel pe cinste în 

califi cările pentru Campiona-

tul Mondial din 2023. Astfel, 

Cuba se va duela duminică 

noaptea cu Statele Unite ale 

Americii, iar apoi îşi va mă-

sura forţele cu Puerto Rico, 

în cursul nopţii de luni spre 

marţi.

Colceag, Grasu şi Guzmann 
merg la echipele naţionale

CS Minaur Baia Mare, 

SCM Râmnicu Vâlcea şi 

CS Măgura Cisnădie şi-au 

afl at, joi, adversarele din 

faza grupelor competiţiei 

feminine de handbal EHF 

European League, în 

urma tragerii la sorţi 

efectuate la Viena.

Jocurile din faza grupelor 

vor avea loc la următoarele 

date: 8-9 ianuarie, 15-16 ia-

nuarie, 22-23 ianuarie, 5-6 fe-

bruarie, 12-13 februarie şi 19-

20 februarie. Partidele din sfer-

turile de fi nală se vor juca în 

intervalele 26-27 martie, re-

spectiv 2-3 aprilie, iar turne-

ul Final Four va avea loc în 

14 şi 15 mai 2022.

SCM Râmnicu Vâlcea a 

fost repartizată în Grupa D, 

alături de Viborg HK, triplă 

câştigătoare a Ligii Campio-

nilor, Vaci NKSE (Ungaria) şi 

Chambray Touraine Handball 

(Franţa).

Minaur, vicecampioana 

României, va evolua în Gru-

pa B, alături de Les Neptunes 

de Nantes (Franţa), deţinătoa-

rea trofeului, MKS Zaglebie 

Lubin (Polonia) şi SG BBM 

Bietigheim (Germania).

Măgura Cisnădie face par-

te din Grupa C, în care se mai 

găsesc trei echipe foarte pu-

ternice, HC Lada Togliatti (Ru-

sia), Herning-Ikast Handbold 

(Danemarca), locul 4 în sezo-

nul trecut, şi Storhamar Hand-

ball Elite (Norvegia).

Componenţa grupelor:

Grupa A: Motherson Mo-

sonmagyarovari KC (Ungaria), 

Sola HK (Norvegia), ES Be-

sancon Feminin (Franţa), HC 

Lokomotiva Zagreb (Croaţia);

Grupa B: CS Minaur Baia Ma-

re (România), Les Neptunes 

de Nantes (Franţa), MKS Za-

glebie Lubin (Polonia), SG 

BBM Bietigheim (Germania);

Grupa C: HC Lada Togliatti (Ru-

sia), Măgura Cisnădie (Româ-

nia), Herning-Ikast Handbold 

(Danemarca), Storhamar Hand-

ball Elite (Norvegia);

Grupa D: Viborg HK (Dane-

marca), Vaci NKSE (Ungaria), 

SCM Râmnicu Vâlcea (Româ-

nia), Chambray Touraine 

Handball (Franţa).

Echipele românești și-au aflat 
adversarele în European League

România – Peru se joacă 

sâmbătă, 27 noiembrie, 

respectiv duminică, 28 

noiembrie, în barajul de 

accedere în Grupa Mondială 

din cadrul Cupa Davis.

Meciurile din Cupa Davis 

vor începe de la ora 12:00, re-

spectiv 11:30 în cele două zi-

le de concurs şi se va juca du-

pă formatul cel mai bun din 

cinci meciuri. Mai exact, în 

prima zi se duelează racheta 

nr.1 joacă cu racheta numă-

rul 2 din fi ecare echipă. Ulte-

rior, duminică se joacă me-

ciul de dublu şi ulterior se vor 

duela rachetele 1 şi rachetele 

2 din fi ecare formaţie.

Meciul de la Cluj, 
ultimul pentru Tecău

Tenisul masculin românesc 

a pierdut ultimul mare jucă-

tori în activitate după ce Ho-

ria Tecău a anunţat că se re-

trage din cariera de sportiv.

Tecău, 36 de ani, s-a focu-

sat în ultimii ani doar pe pro-

ba de dublu şi a obţinut re-

zultate admirabile. Sportivul 

născut la Braşov şi-a atins de-a 

lungul anilor toate obiective-

le importante şi a decis să pu-

nă capăt carierei după Turne-

ul Campionilor.

„Sunt copleşit de o mulţime 

de emoţii acum. Sunt recunos-

cător. Pentru călătorie, pentru 

ceea ce am trăit şi pentru oa-

menii pe care i-am întâlnit pe 

parcurs. Sportul a fost locul 

meu de joacă, clasa mea, m-a 

învăţat să visez, să cred şi să 

dezvolt abilităţi de viaţă în acest 

proces. Energia terenului de te-

nis şi a fanilor tenisului m-au 

răsplătit enorm şi voi păstra 

acest sentiment cu mine pen-

tru totdeauna. Acum, este tim-

pul să ne bucurăm de viaţă 

într-un mod diferit şi să trans-

formăm toată această energie 

într-o nouă formă”, a fost me-

sajul prin care Horia Tecău şi-a 

anunţat retragerea din tenis.

Tecău va juca la Cluj-Na-

poca ultimul meci ofi cial din 

carieră după care se va retra-

ge defi ntiiv. Ultimul mare te-

nisman român este aşteptat 

deja în cadrul Federaţiei Ro-

mâne de Tenis, dar rămâne 

de văzut în ce direcţie va mer-

ge cariera lui.

România, fără jucător 
în Top 250 la simplu

România va avea o echi-

pă modestă la duelul cu Pe-

ru din Cupa Davis, fi ind de-

parte de anii de glorie în ca-

re Năstase şi Ţiriac câştigau 

trofeu după trofeu.

Cel mai bine clasat român, 

la simplu, este Marius Copil, 

jucător afl at pe locul 275 ATP. 

Pe lângă Tecău şi Copil, Ro-

mânia se va mai baza pe Ni-

colae Frunză, Ştefan Paloşi şi 

Gabi-Adrian Boitan.

Din păcate pentru Horia 

Tecău, el nu se va putea bu-

cura de o ceremonie de retra-

gere la fel de spectaculoasă 

precum a fost cariera lui. Te-

nisman român va juca ulti-

mul său meci din carieră fă-

ră spectator din cauza pande-

miei de COVID-19.

Date statistice 
Horia Tecău

• 38 de titluri în circuitul ATP

• Dublu campion de Grand 

Slam la US Open (2017) şi Wim-

bledon (2015)

• Învingător la Turneul Cam-

pionilor 2015

• Fost număr 2 mondial în ier-

arhia de dublu ATP

• 5,821,842 milioane de do-

lari a obţinut Horia Tecău 

din tenis

ROMÂNIA – PERU CUPA DAVIS 

Horia Tecău joacă ultimul meci 
din carieră la Cluj-Napoca
România – Peru, duelul din Cupa Davis, se joacă în acest week-end la Cluj-Napoca

Horia Tecău și Marius Copil evoluând împreună într-o partidă disputată în Cupa Davis
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