
POLITICĂ

Românii își aleg duminică 
deputații și senatorii

Alegerile parlamentare au loc pe 6 decembrie, 
dată la care românii sunt aşteptaţi la urne să-şi 
aleagă deputaţii şi senatorii din Parlamentul Ro-
mâniei pentru următorii patru ani. La fel ca alege-
rile locale din toamnă, şi alegerile parlamentare se 
vor desfăşura în condiţii speciale, impuse de actu-
ala stare epidemiologică.

În urma scrutinului de duminică, vor fi  aleşi 
136 de senatori şi 329 de deputaţi. Conform Au-
torităţii Electorale Permanente (AEP), numărul 
total de cetăţeni cu drept de vot înscrişi în Regis-
trul electoral la data de 31 octombrie este de 
18.981.242, cu 2.012 mai puţini faţă de ultima 
informare, realizată la sfârşitul lunii septembrie.

Numărul candidaţilor la alegerile parlamentare 
din 2020 a crescut faţă de alegerile precedente, 
din 2016. Listele actuale conţin 7.136 de candi-
daţi, comparativ cu 6.476 în urmă cu patru ani. 
Dintre cei 7.136 de candidaţi, 4.659 candidează 
la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat. În urma 
scrutinului, 136 de candidaţi vor deveni senatori, 
iar 329 vor fi  aleşi deputaţi.

Alegătorii care deţin un act de identitate al cărui 
termen de valabilitate expiră în perioada 1 martie – 
6 decembrie 2020 pot vota în baza acestuia. Fieca-
re secţie de votare va avea fl acoane cu soluţie dez-
infectantă, iar toţi participanţii la procesul electoral 
vor purta mască de protecţie. La intrarea în secţia 
de vot se va lua temperatura fi ecărui alegător.
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Medicii din spitalele COVID, 
cetățeni de onoare în Cluj

Piața Lucian Blaga, finalizată 
și nu prea! Lucrările, la 94%.

Noi puncte gospodărești 
pe bază de cartelă, în Cluj

Personalul medical clujean din prima linie a luptei 
împotriva COVID-19 va fi distins cu titlul de Cetățean 
de Onoare al Județului Cluj. Pagina 3

Diferit SRL, firma care desfășoară lucrările de 
modernizare în Piața Lucian Blaga, va fi penalizată 
pentru fiecare zi de întârziere. Pagina 4

O duzină de puncte gospodărești pe bază de cartelă 
vor fi disponibile pentru clujenii din cartierele Zorilor 
și Gheorgheni, până la finalul anului.  Pagina 2

Descoperă Transilvania „albă”!

Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda a fost deschis joi seara
După 4 ani de întârziere, segmentul dintre Sebeș și Pârâul Iovului a fost inaugurat parțial. Pagina 5

Este musai să vă îmbrăcați gros, să vă puneți masca de protecție și să vizitați 
cele mai frumoase locuri din Transilvania, pe timp de iarnă! Pagina 7
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

20/70C
Soare

30/80C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

0°/6° Înnorat

3°/9° Variabil

4°/9° Soare

3°/8° Soare

2°/8° Înnorat

6°/10° Variabil

5°/11° Variabil

3°/11° Variabil
2°/7° Soare

4°/6° Variabil

2°/6° Soare

5°/7° Soare

3°/7° Variabil

4°/7° Variabil

3°/5° Variabil

4°/9° Soare

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

4 decembrie

1888: A apărut la București 
Fântâna Blanduziei (revistă), foa-
ie literară, politică și săptămânală 
sub direcția lui Mihai Eminescu. 
Motto–ul revistei este versul emi-
nescian „Unde vei găsi cuvântul 
ce exprimă adevărul”.

1996: A fost inaugurată fi liala 
din România a companiei 
Microsoft.

5 decembrie

1857: A apărut la București 
gazeta politică și literară 
„Naționalul”.
1941: Al Doilea Război 
Mondial: Marea Britanie de-
clară război Finlandei, 
Ungariei și României.

2017: Moare de leucemie, la 
Aubonne, Elveția, ultimul suveran 
al României, Regele Mihai I, la vâr-
sta de 96 de ani. Trupul neînsuflețit 
a fost adus în România pe 13 de-
cembrie, iar funeraliile au avut loc 
pe 16 decembrie, în București. A 
fost înmormântat în Noua 
Catedrală Arhiepiscopală și Regală 
de la Curtea de Argeș, lângă soția 
sa Regina Ana. Autoritățile au de-
clarat trei zile de doliu național în 
perioada 14-16 decembrie.

6 decembrie

1949: începutul Experimentului 
Pitești.

1965: S-au încheiat lucrarile 
la prima magistrală feroviara 
electrifi cată din România, 
Brașov-Predeal.

-10/50C
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Administraţia locală anun-

ţă punerea în funcţiune 

a patru noi instalaţii 

de semaforizare.

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca a anunţat punerea în func-

ţiune a instalaţiilor de semafori-

zare de la patru treceri de pietoni, 

situate în următoarele zone:

¤ trecerea de pietoni de pe 

strada Traian Vuia, zona inter-

secţiei cu strada Brigadierilor;

¤ trecerea de pietoni de pe 

strada Plopilor, zona nr. 60-64;

¤ trecerea de pietoni de pe Bu-

levardul Muncii, zona Sinterom;

¤ trecerea de pietoni de pe Bu-

levardul Muncii, zona APIA.

„Menţionăm că traversarea 

pietonilor se va face prin ac-

ţionarea butoanelor. Rugăm 

conducătorii auto şi pietonii 

să circule cu prudenţă în zo-

nele menţionate şi să respec-

te noile reglementări de cir-

culaţie”, se arată într-un co-

municat al Primăriei munici-

piului Cluj-Napoca.

Patru treceri de pietoni au fost semaforizate

12 puncte gospodăreşti cu 

acces pe bază de cartelă 

vor fi  disponibile pentru 

locuitorii din cartierele 

Zorilor şi Gheorgheni, 

până la fi nalul acestui an, 

a declarat viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Dan Tarcea.

„Este vorba despre 12 punc-

te gospodăreşti îngropate, îm-

părţite de către cele două fi r-

me de salubritate: şase la Brant-

ner şi şase la Rosal. Acestea fac 

parte dintr-un contract mai 

vechi, care a fost reziliat şi apoi 

reluat. Suntem în faza de re-

cepţie a punctelor gospodăreşti 

şi sperăm ca până la fi nalul 

anului să le poată folosi cluje-

nii. Dacă proiectul pilot va avea 

rezultatele aşteptate, vom ex-

tinde numărul acestora. Cel 12 

puncte afl ate în recepţie deser-

vesc cartierele Zorilor şi Ghe-

orgheni”, a declarat Dan Tar-

cea, pentru monitorulcj.ro.

Proiectul-pilot deserveşte 
sute de clujeni

În octombrie 2019, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc a dat în folosinţă prima plat-

formă subterană pentru colec-

tarea selectivă a deşeurilor cu 

acces pe bază de cartelă. Con-

tractul a fost însă reziliat şi lici-

taţia reluată, iar noul câştigător 

a realizat cele 12 puncte gospo-

dăreşti ce deservesc 33 de aso-

ciaţii de locatari şi, în mediu, 

circa 150 de locuitori.

„Punem în funcţiune la 

Cluj-Napoca punctele gospodă-

reşti cu acces pe bază de carte-

lă. Astfel, colectarea selectivă 

va fi  făcută de fi ecare cetăţean 

cu o cartelă. Punctul gospodă-

resc este închis, iar pe baza car-

telei va avea acces să depună 

(deşeurile – n.r.) pe fracţiile men-

ţionate. Va apropia cartela de 

punctul respectiv, va ridica pu-

bela, va introduce deşeul, va a-

păsa. Punctul gospodăresc ră-

mâne deschis circa 30 de secun-

de, după care se închide din 

nou”, a explicat Emil Boc pro-

cedura, într-un clip postat pe 

pagina sa de Facebook în data 

de 23 octombrie 2019.

Proiectul presupune insta-

larea unui sistem de acces pe 

bază de cartelă pentru persoa-

nele arondate punctului gospo-

dăresc, care permite de aseme-

nea monitorizarea şi avertiza-

rea cu privire la gradul de um-

plere al containerelor, pentru 

intervenţii prompte din partea 

operatorului de salubritate, 

transmite municipalitatea.

Alte 14 puncte 
gospodăreşti îngropate, 
până la fi nalul anului

Viceprimarul Dan Tarcea 

a mai dezvăluit că, în pre-

zent, alte 14 puncte gospo-

dăreşti îngropate, fără carte-

lă, sunt în lucru şi vor fi  fi -

nalizate până la fi nalul anu-

lui. În total, în acest moment 

există 140 de puncte gospo-

dăreşti îngropate la nivelul 

municipiului Cluj-Napoca.

Foto: Primarul Emil Boc a dat 
în folosinţă, în octombrie 2019, 

prima platformă subterană pentru 
colectarea selectivă a deşeurilor 

cu acces pe bază de cartelă

Clujenii vor arunca gunoiul 
cu cartela la „purtător”
Noi puncte gospodărești cu acces pe bază de cartelă se află în faza de recepție, 
în două cartiere mari ale municipiului Cluj-Napoca

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Obiectivul nostru este ca toate 
asociațiile să fi e dotate cu puncte 
gospodărești cu acces pe bază de 
cartelă. Asociațiile de proprietari (...) 

vor primi cartelele necesare, iar fi rma 
de specialitate va colecta selectiv, cu 
mașini speciale, pe fracțiile 
menționate special.“
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Personalul medical clu-

jean din prima linie a 

luptei cu COVID-19 va fi  

distins cu titlul de 

Cetăţean de Onoare al 

Judeţului Cluj.

Titlul de Cetăţean de Onoa-

re al Judeţului Cluj – „Clujean 

de Onoare” va fi  acordat tu-

turor cadrelor medicale cluje-

ne din prima linie a luptei cu 

COVID-19. Iniţiativa aparţine 

preşedintelui Consiliului Ju-

deţean (CJ) Cluj, Alin Tişe.

„În semn de fi rească recu-

noştinţă pentru eroii în alb, 

cei care de circa nouă luni 

luptă pentru combaterea a-

cestui virus şi pentru menţi-

nerea sub control a situaţiei, 

vom acorda această distincţie 

din partea forului administra-

tiv judeţean medicilor din spi-

talele clujene COVID-19 şi su-

port COVID-19. Ne exprimăm 

în acest fel, în numele cluje-

nilor, admiraţia sinceră, apre-

cierea şi mulţumirea pentru 

efortul greu de imaginat, pen-

tru dăruirea şi puterea de sa-

crifi ciu de care au dat dova-

dă aceşti nobili slujitori ai pro-

fesiei medicale”, a declarat 

preşedintele CJ Cluj.

„În tot acest timp, greul 

luptei împotriva noului co-

ronavirus a fost dus de spi-

talele subordonate Consiliu-

lui Judeţean, respectiv de 

spitalele de Boli Infecţioase, 

de Pneumoftiziologie, de Re-

cuperare şi de Copii, motiv 

pentru care cunosc cu exac-

titate atât greutăţile cu care 

s-a confruntat personalul me-

dical, cât şi modul cu ade-

vărat remarcabil în care s-a 

comportat, răspunzând adec-

vat aşteptărilor clujenilor şi 

provocărilor momentului. Fă-

ră îndoială, ei sunt adevăra-

ţii eroi ai Clujului zilelor 

noastre, e fi resc ca spre ei să 

se îndrepte recunoştinţa şi 

admiraţia noastră”, a com-

pletat Alin Tişe.

Eroii din spitale, cetăţeni de onoare ai judeţului Cluj

Cu doar câteva zile răma-

se până la alegerile parla-

mentare, prefectul judeţu-

lui Cluj, Mircea 

Abrudean, a anunţat că 

nicio localitate din judeţ 

nu mai este în carantină.

Prefectul Mircea Abrudean 

a anunţat, joi dimineaţă, fap-

tul că măsura de 

carantinare zo-

nală a fost ridi-

cată din toate 

localităţile clu-

jene. El a arătat 

că, cel mai pro-

babil, măsura 

nu va mai fi  re-

instituită până 

la alegerile parlamentare de 

duminică, 6 decembrie.

„Municipiul Gherla a ieşit 

din carantină în această dimi-

neaţă (joi – n.r.). Nu mai sunt 

alte localităţi şi, după cum 

arată cifrele, nu cred că va in-

tra vreo altă localitate în ca-

rantină (până la alegerile din 

6 decembrie – n.r.)”, a decla-

rat prefectul judeţului Cluj.

Peste 660 de secţii 
de votare în judeţ

La alegerile parlamentare din 

6 decembrie, la nivelul judeţu-

lui Cluj, vor fi  amenajate un nu-

măr de 665 de secţii de vot. Din-

tre acestea, numărul secţiilor din 

mediul urban este de 289: 183 

la Cluj-Napoca, 38 la Turda, 19 

la Câmpia Turzii, 

26 la Dej, 16 la 

Gherla şi 7 la Hu-

edin. De aseme-

nea, 376 de sec-

ţii de vot se afl ă 

în mediul rural.

¤ necesar bule-

tine judeţ (cele 

2 categorii): 

1.345.674 (672.837/ categorie);

¤ total alegători judeţ (registru 

electoral la 06.11.2020): 611.636;

¤ total alegători în mediul ur-

ban: 400.309;

¤ necesar autocolante judeţ: 

628.586;

¤ total autocolante: 628.586 buc;

¤ total ştampile cu men-

ţiunea votat (5/secţie): 

3.325 buc.

Nicio localitate carantinată 
la alegeri în județul Cluj

Vaccinarea întregii popu-

laţii împotriva virusului 

SARS-CoV-2 va începe, 

cel mai devreme, în pri-

măvara anului 2021, 

a confi rmat secretarul 

de stat în Ministerul 

Sănătăţii, Horaţiu 

Moldovan. Primii vor fi  

vaccinaţi lucrătorii din 

sectorul sanitar şi persoa-

nele din grupele de risc.

„România este o parte a 

acordurilor încheiate cu UE 

pentru procurarea de vacci-

nuri împotriva virusului 

SARS-CoV-2. Din cauza cere-

rii extrem de ridicate, se pa-

re că acest vaccin trebuie să 

ajungă în ţările membre ale 

UE într-un mod etapizat. Toa-

te statele vor primi în acelaşi 

timp tranşe. Primii vaccinaţi 

vor fi  lucrătorii din sectorul 

sanitar şi persoanele din gru-

pe de risc. Vaccinarea întregii 

populaţii va începe cel mai 

devreme în primăvară. Vrem 

să ne asigurăm că vaccinuri-

le vor fi  folosite la cel mai î-

nalt grad de efi cienţă şi sigu-

ranţă şi să respecte toate re-

glementările internaţionale. 

Ministerul Sănătăţii are o stra-

tegie de vaccinare în Româ-

nia şi există etape prevăzute, 

precum şi o reţea de stocare 

şi distribuţie. Noul vaccin pe 

care îl vom aplica pentru 

SARS-CoV-2 necesită condiţii 

speciale de transport şi depo-

zitare şi aceste lucruri vor fi , 

cu siguranţă, bine gestiona-

te”, a afi rmat miercuri Hora-

ţiu Moldovan.

El a mai spus că situaţia 

epidemiologică de la nivelul 

UE „se degradează de la zi la 

zi”, populaţia fi ind expusă 

unui risc major de infectare 

cu SARS-CoV-2, iar România 

se confruntă, la rândul ei, cu 

cifre îngrijorătoare şi autori-

tăţile trebuie „să se adapteze 

permanent la noi şi noi mă-

suri de gestionare a acestei si-

tuaţii aproape de catastrofă”.

Strategia de vaccinare, 
pe masa CSAT

Consiliul Suprem de Apă-

rare a Ţării (CSAT) s-a reunit, 

joi, în şedinţă, pe ordinea de 

zi fi gurând Strategia de vac-

cinare anti-COVID-19 în Ro-

mânia. Şedinţa CSAT, condu-

să de preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a avut loc în 

sistem de videoconferinţă, du-

pă ce Guvernul a adoptat în-

că din şedinţa de săptămâna 

trecută hotărârea privind stra-

tegia de vaccinare.

Strategia îşi propune, ca 

obiective generale, asigurarea 

unui mediu favorabil vacci-

nării, ca politică efi cace de 

prevenţie COVID-19 la nive-

lul populaţiei României, dar 

şi crearea premiselor de ope-

raţionalizare a activităţii de 

vaccinare anti-COVID-19 la ni-

vel populaţional, ca parte in-

tegrantă a programului naţi-

onal de vaccinare, potrivit Mi-

nisterului Sănătăţii.

Ce urmăreşte strategia 
de vaccinare?

Strategia stabileşte întregul 

proces şi lanţ de vaccinare îm-

potriva SARS-CoV-2, de la prin-

cipiile generale până la orga-

nizarea vaccinării, depozita-

rea vaccinurilor, păstrarea lan-

ţului de frig, monitorizarea si-

guranţei şi efi cacităţii şi ma-

nagementul deşeurilor. Aceas-

ta propune linii generale ca-

re vor sta la baza strategiei de 

comunicare a campaniei de 

vacc inare  împot r iva 

SARS-CoV-2 din România.

„Este destul de probabil 

să avem chiar de la începu-

tul anului un vaccin sau do-

uă disponibile şi pentru noi, 

în România. Sigur, vorbim 

de primele tranşe, care însă 

vor fi  sufi ciente pentru a vac-

cina întregul personal medi-

cal din România, majorita-

tea pacienţilor cu boli care 

au dovedit că sunt pericu-

loase în combinaţia cu 

SARS-CoV-2 şi cred că asta 

este o veste foarte bună. Noi 

cu toţii pornim de la premi-

sa că vaccinarea populaţiei 

în masă se va putea petrece 

undeva în primăvară”, a pre-

cizat şeful statului.

Vaccinarea populației 
începe în primăvară
Vaccinarea întregii populaţii împotriva virusului SARS-CoV-2 va începe, 
cel mai devreme, în primăvara anului viitor. Strategia a fost aprobată.

Strategia de vaccinare anti-COVID-19 a ajuns pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
prezidată de preşedintele Klaus Iohannis

Emil Boc a anunţat că, 

la Cluj-Napoca, se men-

ţine „trendul” de scăde-

re a ratei de infectare 

cu COVID-19, aceasta 

ajungând, miercuri, 

la 7,33 cazuri 

la mia de locuitori.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

declarat că situaţia epide-

miologică din ultimele zi-

le arată un „trend” de scă-

dere a numărului de cazuri 

de coronavirus la nivelul 

municipiului. Astfel, rata 

de infectare a ajuns, mier-

curi, la 7,33 cazuri CO-

VID-19 la mia de locuitori, 

în Cluj-Napoca.

„Rata de infectare sca-

de uşor, dar sigur la Cluj-Na-

poca. Am avut vârful ace-

la de 9,04 cazuri la mia de 

locuitori, la un moment 

dat, am scăzut ieri (mier-

curi – n.r.) până la 7,33 pe 

municipiul Cluj-Napoca, pe 

judeţ este şi mai mică, ce-

ea ce indică o direcţie ca-

re ne arată că avem situa-

ţia sub control în continu-

are şi că decizia locală de 

a testa foarte mult şi-a ară-

tat eficienţa, fără a fi ne-

voiţi să intrăm în caranti-

nă, pentru că aici a fost 

cheia. Nu am intrat în ca-

rantină din două motive 

mari. În primul rând, da-

torită sistemului medical 

performant de la Cluj şi 

aici se văd investiţiile de-a 

lungul timpului. Se vede 

rezistenţa sistemului me-

dical clujean, a dotării, a 

capacităţii şi a dedicării 

personalului medical. În al 

doilea rând, este capacita-

tea mare de testare, acea 

medie de 2.700 – 3.000 de 

teste pe zi, cu mult peste 

alte judeţe. Aceste două lu-

cruri au făcut diferenţă şi 

spre deosebire de alte ora-

şe, nu am intrat în caran-

tină. Prin asta am salvat şi 

locurile de muncă din oraş 

şi am protejat cetăţenii”, a 

declarat Emil Boc, joi di-

mineaţă, la un post local 

de radio.

Rata de infectare scade 
„ușor, dar sigur”, la Cluj

SECȚII

665
secții de vot 

vor fi  amenajate la 

nivelul județului cluj
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

spune că blocajele au avut 

originea pe strada Victor 

Babeş, respectiv pe strada 

Napoca, unde fi rma Diferit 

SRL a intervenit, blocând 

o bandă de circulaţie.

Reconfigurarea traficului 

în zona Pieţei Lucian Blaga 

i-a indus în eroare pe şoferi. 

Cozi imense s-au format, 

miercuri, la intrarea de pe 

strada Memorandumului pe 

strada Petru Maior. Pe aceas-

tă arteră, carosabilul a fost 

restrâns la trei benzi, trotu-

arele au fost lărgite şi s-au 

introdus piste pentru bici-

clete pe ambele sensuri.

Trafi cul a fost „gâtuit” 
pe strada Napoca

Mai departe, Piaţa Luci-

an Blaga a fost redusă la 

patru benzi auto, iar pe mij-

loc a apărut o „insuliţă”, 

cu o trecere de pietoni no-

uă în faţa Casei de Cultură 

a Studenţilor „Dumitru Făr-

caş”. De asemenea, strada 

Napoca a fost redusă la do-

uă benzi, la fel şi strada Re-

publicii până la intersecţia 

cu strada Avram Iancu

„Problema a fost pe stra-

da Victor Babeş, unde se co-

bora pe o bandă în loc de 

două, pentru că trebuie să 

stea betonul pe o rigolă ca-

re colectează apele pluviale 

de la intrarea în Piaţa Luci-

an Blaga. De asemenea, pe 

Napoca s-a lucrat la trotuar 

şi a fost blocată o bandă, în-

să ieri (miercuri – n.r.) a fost 

ultimul termen, de acum nu 

vor mai avea acces de la Ser-

viciul de circulaţie să intre 

pe vreo bandă pentru a lu-

cra la trotuar. Azi (joi – n.r.) 

o mai pot face după ora 17:00, 

dacă este cazul. În aceste 

condiţii, evident că a fost 

mai aglomerat”, a declarat 

Emil Boc, joi dimineaţă, la 

un post local de radio.

Penalităţile vor „curge” 
în fi ecare zi, 
până la fi nalizare

Primarul Emil Boc îi asi-

gură pe clujeni că fi rma ca-

re desfăşoară lucrările va fi  

penalizată pentru fi ecare zi 

de întârziere, termenul limi-

tă de fi nalizare a acestora fi -

ind 30 noiembrie. Astfel, fi -

ecare zi care trece înseamnă 

„nişte bănuţi” care rămân la 

Primăria Cluj-Napoca, a ex-

plicat edilul-şef.

„Partea plină a paharului 

pe şantierul acesta din Cen-

tru este că strada Emil Isac 

este fi nalizată, cu toate faci-

lităţile şi dotările. La fel este 

şi strada Petru Maior, totul 

este amenajat, inclusiv mar-

cajele tactile pentru persoa-

nele cu dizabilităţi, pistele de 

biciclete, arbori plantaţi, ca-

mere de supraveghere. Şan-

tierul, care cuprindea şi aces-

te străzi, este gata în propor-

ţie de 94%. Partea care nu 

este gata este cea din faţă de 

la Croco şi pe strada Napoca 

mai este o porţiune. Până 

când procentul ajunge de la 

94 la 100%, în fi ecare zi tre-

buie plătite penalităţi de în-

târziere. Câte vor fi , vor spu-

ne specialiştii, dar noi vom 

reţine aceste penalităţi pre-

văzute de contract. Tot ce în-

seamnă circulaţie este gata”, 

a mai arătat Emil Boc.

Piața Lucian Blaga, „94% gata”
Emil Boc a explicat de ce traficul a fost îngreunat la mijlocul acestei săptămâni 
în Piața Lucian Blaga, chiar dacă lucrările sunt aproape de finalizare

Modernizarea Pieţei Lucian Blaga şi a străzilor adiacente este pe fi nal, dar nu a fost terminată în timp util de Diferit SRL

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” 

din Cluj-Napoca 

va fi conectat cu două 

dintre cele mai mari 

hub-uri din Europa 

şi va introduce zboruri 

spre patru noi destinaţii.

Vor fi introduse zboruri 

spre Londra Heathrow şi 

Amsterdam de către compa-

nia aeriană Blue Air. Zboru-

rile se vor desfăşura de pa-

tru ori, respectiv de două 

ori pe săptămână, după ur-

mătorul program, în inter-

valul 1-27 martie 2021:

¤ zborul cu numărul 0B 

3731/3732 pe ruta Cluj-Na-

poca – Londra Heathrow – 

Cluj-Napoca, orele 17:00, 

18:05/18:55 şi 23:55, în zi-

lele de luni, miercuri şi vi-

neri (pe aceeaşi rută, dar cu 

orarul 16:50, 17:55/18:55, 

23:55 în zilele de duminică);

¤ zborul cu numărul 0B 

3799/3700 pe ruta Cluj-Na-

poca – Amsterdam – Cluj-Na-

poca, la orele 08:45, 

10:15/11:20 şi 14:50, în zile-

le de miercuri şi duminică.

„Operarea zborurilor că-

tre Londra Heathrow şi Am-

sterdam va permite cluje-

nilor să găsească mult mai 

rapid şi uşor conexiuni cu 

destinaţii din întreaga lu-

me şi va sprijini relansa-

rea zborurilor pe Aeropor-

tul Internaţional Cluj”, 

transmite conducerea Ae-

roportului Cluj.

Zboruri spre Barcelona 
şi Beauvais

Compania Blue Air va 

opera şi zboruri către Bar-

celona şi Beauvais, tot de 

la începutul lunii martie 

2021. Zborurile vor avea 

loc cu o frecvenţă de două 

ori pe săptămână, în inter-

valul 1-27 martie 2021, du-

pă programul:

¤ zborul cu numărul 0B 

3705/3706: ruta Cluj-Napo-

ca – Beauvais – Cluj-Napo-

ca, de la orele 07:00, 

08:40/09:30 şi 13:05, în zi-

lele de luni şi vineri;

¤ zborul cu numărul 0B 

3707/3708, pe ruta Cluj-Na-

poca – Barcelona – Cluj-Na-

poca se va desfăşura în ore-

le 17:00, 19:05/19:55 şi 

23:55, marţi şi sâmbătă.

Biletele s-au pus în vân-

zare şi pot fi cumpărate de 

pe site-ul companiei Blue 

Air. Având în vedere situa-

ţia epidemiologică în care 

ne aflăm, pasagerii sunt ru-

gaţi să menţină legătura cu 

compania aeriană de la ca-

re şi-au cumpărat biletele. 

În acelaşi timp, aceştia tre-

buie să se ajungă la Aero-

portul Cluj cu 3 ore înainte 

de zbor.

Zboruri spre patru destinații 
de pe Aeroportul Cluj
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Ministerul Finanţelor 

Publice a publicat noul 

nivel al accizelor, valabil 

de la 1 ianuarie 2021.

Nivelul accizelor aplicabil 

în anul 2021 a fost stabilit prin 

„actualizarea cu creşterea pre-

ţurilor de consum comunica-

tă ofi cial de Institutul Naţio-

nal de Statistică”, arată Mi-

nisterul Finanţelor Publice.

Cu cât se scumpesc 
carburanţii?

Pentru benzina fără plumb, 

nivelul accizei creşte cu 53 

lei, de la 1.773,46 lei/1.000 

de litri în 2020 la 1.827,13 

lei/1.000 de litri în 2021. Aşa-

dar, litrul de benzină fără 

plumb se scumpeşte cu aproa-

pe 6 bani.

Pentru benzina cu plumb, 

nivelul accizei creşte de la 

2.085,97 lei/1.000 de litri la 

2.149,09 lei/1.000 de litri, ce-

ea ce înseamnă o creştere de 

63 lei. Aşadar, litrul de ben-

zină cu plumb se scumpeşte 

cu peste 6 bani.

Totodată, pentru motorină, 

acciza creşte de la 1.625,37 

lei/1.000 de litri la 1.674,55 

lei/1.000 de litri, o scumpire 

de circa 50 de lei. Aşadar, li-

trul de motorină se scumpeş-

te cu 5 bani.

Se scumpesc şi ţigările

Acciza la ţigări urcă de la 

1 ianuarie 2021 la 533,97 lei 

per mie, după ce la 1 ianu-

arie 2020 acciza a fost fi xa-

tă la 503,97 lei per mie. În-

cepând cu data de 1 aprilie 

2021, nivelul accizei la ţiga-

rete va fi  de 563,97 lei/1.000 

de ţigarete.

Autorităţile justifică ma-

jorarea accizelor la ţigarete 

prin faptul că „trebuie evi-

tată declanşarea infringe-

mentului împotriva Româ-

niei” pe motiv că în ţară ac-

ciza globală pe ţigarete nu 

reprezintă cel puţin 60% din 

preţul mediu ponderat de 

vânzare cu amănuntul al ţi-

garetelor eliberate pentru 

consum, aşa cum prevede 

Directiva 2011/64/UE.

În data de 23 noiembrie, 

Parlamentul României a 

adoptat un proiect de lege 

iniţiat de social-democratul 

Eugen Teodorovici de modi-

ficare a Codului Fiscal, ca-

re a primit pe ultima sută 

de metri şi un amendament 

de creştere a accizei la ţiga-

rete la 546 de lei pe mia de 

bucăţi începând cu 1 ianu-

arie 2021 şi apoi la 564 de 

lei doar 3 luni mai târziu, 

de la 1 aprilie. Proiectul a 

fost trimis la promulgare 

spre preşedintele României, 

Klaus Iohannis.

Benzina, motorina şi ţigările se scumpesc de la 1 ianuarie

Cea mai mare parte din 

lotul 1 al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda, respectiv 

14,8 din cei 17 kilometri, 

a fost deschisă trafi cului 

în după-amiaza zilei de 

joi, începând cu ora 16:30.

„Marea inaugurare” s-a pe-

trecut în prezenţa ministrului 

Transporturilor, Infrastructu-

rii şi Comunicaţiilor, Lucian 

Bode, care a arătat că au tre-

cut şase ani de la demararea 

lucrărilor şi s-a acumulat o în-

târziere de patru ani faţă de 

planifi carea iniţială.

„Parcursul acestui proiect 

a fost unul din care avem 

multe de învăţat în ceea ce 

priveşte implementarea unui 

proiect de anvergură. Au exis-

tat multe blocaje şi probleme 

nesoluţionate la timp, care 

au împins cu mult termenul 

de fi nalizare. Din păcate, în 

România, construcţia obiec-

tivelor de infrastructură de-

păşeşte, de cele mai multe 

ori, termenele contractuale. 

În cazul lotului 1 din Se-

beş-Turda, acesta trebuia fi -

nalizat în anul 2016. A fost 

aprobată o extensie de timp 

de doi ani şi iată că am ajuns 

în 2020 să dăm în trafi c un 

obiectiv după şase ani de la 

semnarea contractului şi nici 

acum în integralitate”, a re-

cunoscut Lucian Bode.

„Am accelerat ritmul, am 

intensificat monitorizarea 

lor în teren şi am alocat re-

sursele necesare umane, fi-

nanciare şi logistice astfel 

încât parcursul proiectelor 

să fie constant şi predicti-

bil”, s-a lăudat Lucian Bo-

de, adăugând că, pentru a 

fi eliminate toate blocajele 

din calea unui proiect, este 

nevoie de o „capacitate ad-

ministrativă ridicată” a in-

stituţiilor statului responsa-

bile de implementarea aces-

tor proiecte.

„Este vital să avem o cola-

borare efi cientă între institu-

ţiile statului implicate în avi-

zarea şi derularea unui pro-

iect pentru a nu ne mai întâl-

ni cu situaţii în care relocarea 

a patru stâlpi de înaltă tensi-

une de pe amplasamentul unui 

obiectiv de infrastructură să 

dureze patru ani. A fost ca-

zul, din păcate, aici, pe Lotul 

1. (...). În iunie s-a reuşit eli-

minarea acestui blocaj de pa-

tru ani. Este inadmisibil şi nu 

mai putem tolera o asemenea 

colaborare defectuoasă între 

instituţiile statului care au 

obligaţia să colaboreze”, a 

spus ministrul.

De asemenea, Lucian Bo-

de a apreciat faptul că antre-

prenorul italian Pizzarotti „s-a 

mobilizat exemplar” în ulti-

mele săptămâni.

„Faptul că azi (joi – n.r.) 

reuşim să dăm în trafic un 

obiectiv de infrastructură 

mare mult aşteptat de ro-

mâni, mă refer la Lotul 1 

din A10 Sebeş-Turda, este 

rezultatul unei munci asi-

due, a unei implicări seri-

oase din partea Companiei 

Naţionale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR – n.r.), a antrepre-

norului, a subcontractorilor 

acestuia. (...). Concluzia es-

te doar una: se poate şi în 

România să construim in-

frastructură de transport 

într-un ritm accelerat. Ulti-

mele săptămâni pe Lotul 1 

au fost intense. Antrepreno-

rul s-a mobilizat exemplar”, 

a susţinut ministrul.

Inaugurare în prag 
de alegeri parlamentare

Întrebat de un jurnalist de 

ce a fost o mobilizare exem-

plară doar acum şi de ce acest 

obiectiv este dat în circulaţie 

cu trei zile înainte de alegeri-

le parlamentare, Lucian Bode 

a răspuns că „nu are nicio le-

gătură cu Moş Nicolae”.

În altă ordine de idei, mi-

nistrul a afi rmat că pe cei pes-

te 24 de kilometri din Lotul 

2, dintre Alba Iulia şi Aiud, 

lucrurile „nu stau aşa cum 

şi-ar fi  dorit” şi că „acest co-

ridor de transport va fi  fi nali-

zat în integralitate în 2021. 

Îmi doresc (...) ca până la sfâr-

şitul lunii mai, anul viitor, să 

recepţionăm în integralitate 

cei 41 de km de Autostradă 

(loturile 1 şi 2 – n.r.)”, a con-

chis Bode.

Lotul 1 al Autostrăzii Se-

beş-Turda, în lungime de 17 

kilometri, este executat de 

Asocierea Impresa Pizzarotti 

& C SPA Pomponio Construc-

ţii SRL. Valoarea lucrărilor se 

ridică la 541,739 milioane de 

lei (fără TVA). Stadiul fi zic ac-

tual este de 92,60%, urmând 

ca în aprilie să fi e fi nalizat 

contractul, potrivit informaţi-

ilor postate pe site-ul CNAIR.

De cealaltă parte, stadiul 

fi zic actual pe Lotul 2, în lun-

gime de 24,25 kilometri, este 

de 78,10%. Lucrările sunt exe-

cutate de Asocierea Aktor Te-

chnical Societe Anonyme 

(Aktor SA) – SC Euro Con-

struct Trading 98 SRL. Valoa-

rea se ridică la 549 milioane 

de lei. Ambele loturi sunt fi -

nanţate prin Fondul de coezi-

une (85%) şi din bugetul de 

stat (15%).

După patru ani lungi de lălăială pe șantier, 
Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș-Turda a fost deschis
15 km din cei 17 km ai tronsonului 1 au fost dați în folosință. 
Circulația este deschisă cu restricții, pentru că au rămas lucrări de finalizat.

Lotul 1 al Autrostrăzii A10 Sebeş-Turda are o lungime de 17 km, de la intrarea pe autostradă de la Sebeş până la Pârâul Iovului

Deschiderea tronsonului 1 de pe Autostrada A10 
Sebeș-Turda, între bretelele scurte ale nodului Sebeș și 
nodul Alba Iulia Nord, este „o veste foarte bună” pen-
tru șoferii care nu vor mai fi nevoiţi să aștepte în ambu-
teiajele interminabile de pe DN1 dintre Sebeș și Alba 
Iulia, susţin specialiștii Asociaţiei Pro Infrastructură.

Contractul de proiectare și execuţie a fost semnat în 
anul 2014 și ar fi trebuit să circulăm pe această auto-
stradă doi ani mai târziu, însă „nenumăratele blocaje și 
întârzieri imense” cu realizarea exproprierilor, relocările 
de utilităţi, aprobările proiectelor tehnice sau autoriza-
ţiilor de construire, eliberarea gropii de gunoi de la 
Alba Iulia Sud (astăzi, un veritabil „muzeu al deșeuri-
lor” în calea șoferilor), precum și ritmul dezamăgitor de 
lucru au amânat acest termen cu peste 4 ani.

„Deschiderea circulaţiei a fost posibilă în acest an doar 
printr-o mobilizare surprinzătoare de ultim moment a 
celor de la Pizzarotti, cu asfaltări zi și noapte. 
Constructorul va mai executa lucrări în următoarele 
săptămâni la nodul rutier Alba Iulia Nord și pe autostra-
dă la finalizarea parapetelui, panourilor fonoabsorban-
te, marcajelor sau rigolelor”, se arată într-un mesaj al 
Asociaţiei Pro Infrastructură.

Asociaţia Pro Infrastructură: 
„Ar fi trebuit să circulăm în 2016”
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„Luna”, instalaţia ampla-

sată în Piaţeta Jean 

Calvin, a fost demontată 

pentru două zile din 

cauza prognozei meteo.

Instalaţia Lights ON Roma-

nia intitulată „Museum of the 

Moon”, situată pe strada Mihail 

Kogălniceanu, Piaţeta Jean Cal-

vin, a fost demontată din cau-

za vântului puternic care s-a 

anunţat la Cluj-Napoca, au con-

fi rmat organizatorii festivalului 

de lumini. Astfel, în zilele de 3 

şi 4 decembrie, „Luna” a deve-

nit indisponibilă pentru public.

Din cauza faptului că in-

stalaţia are o construcţie uşoa-

ră, care reacţionează asemă-

nător unei vele la contactul 

cu vântul puternic, există ris-

cul de a-i pune în pericol a-

tât pe spectatori, cât şi „Lu-

na”. Această măsură a fost 

decisă de organizatori pen-

tru diminuarea oricărui risc. 

Prognoza meteo pentru joi şi 

vineri arăta că la Cluj-Napo-

ca vântul va bate cu viteze 

de peste 17 km pe oră.

Restul instalaţiilor Lights ON, 

montate în diverse locuri publi-

ce din municipiu, vor fi  dispo-

nibile în continuare, nefi ind afec-

tate de vreme. Acestea vor pu-

tea fi  admirate de clujeni la pas 

până duminică, 6 decembrie, 

între orele 5:00 – 23:00. „Luna” 

va fi  remontată atunci când con-

diţiile meteo vor fi  favorabile.

„Luna” de la Cluj-Napoca, 
demontată pentru două zile

Sfântul Nicolae, cunoscut 

sub numele de Sân-Nicoară 

în credinţa populară, 

este sărbătorit an de an 

în data de 6 decembrie.

Numele de Moş Nicolae es-

te legat de dărnicie şi compa-

siune, dar şi de cadourile pe 

care copii le primesc în aceas-

tă zi. În fi ecare an, în seara de 

5 decembrie, copiii ştiu că tre-

buie să-şi lustruiască ghetele 

sau cizmele, pentru că Moş Ni-

colae va trece pe la ei pentru a 

le aduce daruri celor cuminţi. 

Celor neascultători, însă, Moş 

Nicolae le va aduce o nuielu-

şă, pentru a-i atenţiona să îşi 

asculte părinţii. Legenda spu-

ne că este sufi cient ca Moş Ni-

colae să se uite prin ferestre 

pentru a-şi da seama dacă un 

copil a fost cuminte sau nu.

Originea tradiţiei, 
între legendă şi realitate

Tradiţia de Sfântul Nicolae 

îşi are originea în povestea per-

sonajului legendar şi mitic ca-

re a existat cu adevărat în pe-

rioada arhiepiscopului Sfântul 

Ierarh Nicolae, din Myra-Li-

chia (Turcia de astăzi), persoa-

nă cu credinţă neţărmuită în 

Dumnezeu, care a trăit în se-

colul al IV-lea. Lui Nicolae de 

Myra îi sunt atribuite nume-

roase fapte bune faţă de cei 

săraci şi năpăstuiţi, dar şi mi-

racole, numele său traducân-

du-se prin „biruitor de popor”.

Provenind dintr-o familie 

înstărită şi crescut în spiritul 

poveţei creştine „să împarţi 

averea săracilor”, la moartea 

părinţilor săi, şi-a dăruit în-

treaga avere celor nevoiaşi. 

Totuşi, Sfântul Nicolae nu es-

te numai protectorul celor să-

raci, ci şi al copiilor, al ma-

rinarilor şi al victimelor ju-

decăţilor nedrepte, fi ind ve-

nerat în întreaga lumea.

Cea mai cunoscută 
legendă de Moş Nicolae

Una dintre cele mai cunoscu-

te legende despre Moş Nico-

lae este povestea celor trei fe-

te sărace, care neavând zestre 

nu puteau să se căsătorească 

şi urmau să fi e vândute de ta-

tăl lor unor bărbaţi înstăriţi. 

Se spune că Sfântul Nicolae, 

afl ându-le durerea, le-a arun-

cat fi ecăreia pe geam, într-o 

noapte, câte un săculeţ de bani. 

Săculeţii au căzut fi e în ciora-

pii puşi la uscat, fi e în ghete.

De aici este obiceiul cu da-

rurile de Moş Nicolae să fi e 

puse în ghetuţe. Copiii din 

România au fost învăţaţi că, 

în noaptea de 5 spre 6 de-

cembrie, Sfântul Nicolae sau 

Moş Nicolae, cum îl ştiu cei 

mici, vine şi le încarcă ghe-

tele, cizmele sau bradul cu 

dulciuri, jucării şi daruri, dar 

unii găsesc şi câte o nuielu-

şă. În unele zone, copiii îi la-

să lui Moş Nicolae apă şi mor-

covi pentru calul acestuia.

În tradiţiile româneşti, Moş 

Nicolae apare pe un cal alb, tri-

mitere la prima zăpadă care ca-

de la începutul iernii, păzeşte 

Soarele care încearcă să se stre-

coare pe lângă el spre tărâmu-

rile de miazănoapte pentru a 

lăsa lumea fără lumină şi căl-

dură, ajută văduvele, orfanii şi 

fetele sărace la măritat, este stă-

pânul apelor şi salvează de la 

înec marinarii, apără soldaţii 

pe timp de război şi de aceea 

este invocat în timpul luptelor.

În această zi, Moşul îşi 

scutură barba şi începe să 

ningă. Dacă nu ninge, înseam-

nă că Sfântul Nicolae a „în-

tinerit”. La sate există un obi-

cei ca în ziua de Sfântul Ni-

colae, băieţii să se organize-

ze în cete şi să-şi aleagă gaz-

da unde vor merge pentru re-

petiţiile colindelor de Crăciun 

şi de Anul Nou.

Obiceiuri şi superstiţii 
de Moş Nicolae
Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni” 
este unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinismului. 
Ce obiceiuri şi tradiţii au românii de Moş Nicolae?

Numele de Moş Nicolae este legat de dărnicie şi compasiune, 
dar şi de cadourile pe care copii le primesc în această zi

Tradiții în ziua de Moș Nicolae
Dacă la Sfântul Andrei se punea la încolțit grâul pentru a 
vedea cum va fi  anul care vine, de Sfântul Nicolae se pun în 
apă crenguțe de pomi fructiferi, pentru ca acestea să înfl o-
rească, dovada iertării greșelilor, după cum spune tradiția. 
Acestea se așează lângă icoane ca să înfl orească până de 
Anul Nou. Dacă acestea înfl oresc până când anul se 
sfârșește, anul nou va fi  unul roditor și plin de satisfacții.

În unele regiuni, fetele se adunau în ajunul sărbătorii pen-
tru a face plăcinte, iar la nouă seara, băieții năvăleau peste 
ele și petreceau împreună. Conform tradiției populare, în 
nopțile sfi nțite de sărbători, când cerurile se deschid și pen-
tru noi, muritorii de rând, se spune că preț de o secundă, 
Sfântul Nicolae poate fi  văzut stând în dreapta Domnului.
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Pandemia de coronavirus 

îi împiedică pe oameni să 

se reunească cu familia în 

casă, la căldură, cum erau 

obişnuiţi în zilele friguroa-

se de iarnă. Totuşi, există 

alte variante de a petrece 

timpul liber alături de cei 

dragi, fără a-ţi face griji 

că i-ai putea îmbolnăvi.

Pentru a avea parte de timp 

de calitate alături de prieteni 

sau familie în condiţii de si-

guranţă, este musai să vă îm-

brăcaţi gros, să vă puneţi 

masca de protecţie şi să vi-

zitaţi unul dintre aceste lo-

curi minunate pe timp de iar-

nă, din Transilvania!

Transilvania este o destina-

ţie turistică excelentă, mereu 

prezentă în topurile realizate 

de publicaţiile de specialitate 

şi care oferă atracţii şi obiec-

tive în concordanţă cu toate 

cerinţele în materie de turism. 

Ardealul este o regiune care 

se bucură atât de un relief spec-

taculos, cât şi de un patrimo-

niu cultural de excepţie.

Pasul Tihuţa, 
judeţele Bistriţa-Năsăud 
şi Suceava

Pasul Tihuţa este locul în 

care Transilvania se „întâlneş-

te” cu Moldova, într-o frântu-

ră din natura neîmblânzită a 

României. Este un loc de po-

veste, situat la peste 1.200 de 

metri altitudine, care face le-

gătura dintre Depresiunea Dor-

nelor şi Depresiunea Transil-

vaniei. Odată ajuns aici, vei 

putea păşi în regatul lui Dra-

cula, căci aici se afl ă renumi-

tul loc din care s-a inspirat 

Bram Stoker pentru celebrul 

său roman.

La numai o jumătate de 

oră distanţă, poţi ajunge la 

Vatra Dornei, unde poţi să în-

cerci mămăliguţă cu ciuperci 

şi smântână sau tradiţionalii 

papanaşi cu smântână şi dul-

ceaţă de afi ne. Pe urmă, vei 

putea să arzi caloriile pe una 

dintre pârtiile de schi. Dacă 

eşti atras de viaţa rurală, te 

poţi caza la una din pensiu-

nile din satele învecinate.

Staţiunea Straja, 
judeţul Hunedoara

Staţiunea Straja este situa-

tă la altitudinea de 1.400 m, 

în apropierea localităţii Lupeni, 

din judeţul Hunedoara. Cata-

logată ca staţiune în 2002, Stra-

ja are şapte pârtii de schii ame-

najate şi dotate cu instalaţie 

de transport pe cablu şi noc-

turnă. Staţiunea dispune de lo-

curi de cazare în peste 300 de 

cabane, pensiuni şi vile.

Staţiunea straja este una 

din destinaţiile preferate de tu-

rişti atât pe timp de vară, pen-

tru excursii şi drumeţii, cât şi 

pe timp de iarnă, pentru prac-

ticarea sporturilor de sezon – 

schi, săniuş, snowboard, sau 

pentru petrecerea sărbătorilor 

de la sfârşitul anului.

Braşovul pe timp de iarnă

Braşovul este fără îndoia-

lă unul dintre cele mai fru-

moase oraşe ale României. Es-

te un oraş colorat, iar munţii 

din fundal îţi oferă impresia 

că peisajul face parte dintr-un 

tablou. Biserica Neagră este 

unul dintre simbolurile Bra-

şovului şi un monument re-

prezentativ de arhitectură go-

tică în România. Numele a-

cesteia a fost dobândit în ur-

ma unui incendiu, când zidu-

rile i-au fost înnegrite.

De asemenea, Poiana Bra-

şov este cea mai populară şi vi-

zitată staţiune montană din Ro-

mânia, care se afl ă la o altitu-

dine de 1.020 metri. Aceasta se 

afl ă între masivele montane 

Postăvaru, Piatra Craiului, Bu-

cegi şi Piatra Mare. Zeci de mii 

de turişti vin aici anual, pen-

tru a face ceea ce le place cel 

mai mult, să schieze. Activităţi 

sportive se desfăşoară în aceas-

tă zonă încă din 1895.

Muntele Băişorii 
şi Buscat Resort 
– Băişoara, judeţul Cluj

Afl ată în judeţul Cluj, la doar 

55 de kilometri de oraş, staţiu-

nea Muntele Băişorii este una 

dintre destinaţiile preferate de 

clujeni, pe timp de iarnă şi nu 

numai. De asemenea, pârtia de 

schi Muntele Băişorii are unul 

dintre cele mai lungi teleschiuri 

din ţară: 1.035 metri lungime. 

Pârtia Băişoara Mare are un grad 

de difi cultate mediu şi se întin-

de pe o lungime de 1.200 metri.

Pârtiile de la Buscat sunt 

printre cele mai frecventate de 

către clujeni, an de an. Vârful 

Buscat are o înălţime de 1.676 

de metri şi este situat la 60 ki-

lometri de Cluj-Napoca şi la 3 

kilometri de staţiunea Băişoa-

ra. Pârtiile sunt dotate cu in-

stalaţie de transport cablu de 

tip telescaun, care se poate lua 

de la bază. Durata de urcare 

cu telescaunului este de cinci 

minute, timp în care vă puteţi 

bucura de priveliştea zonei.

Foto sus: Pitoreasca zonă Bâlea Lac 
se afl ă la 2.000 de metri 

altitudine, în Munții Făgăraș, 
la o distanță de numai 80 

de kilometri de Sibiu

Locuri de vizitat în Transilvania „albă”
Iarna și-a intrat deja în drepturi și se anunță temperaturi scăzute în următoarea perioadă. 
Care sunt cele mai frumoase locuri de vizitat pe timp de iarnă în Transilvania?

O altă destinaţie transilvană de poveste, 
despre care s-a dus vestea în toată Europa 
și nu numai, este Transfăgărășanul, șoseaua 
care șerpuiește spectaculos printre munţii 
Făgăraș și oferă priveliști care îţi taie respi-
raţia. Este o destinaţie perfectă pentru o ie-
șire de weekend, când poţi vedea și Bâlea 
Lac sau Bâlea Cascada, două locuri ideale 
pentru un scurt răgaz, sau chiar Cetatea 
Poenari – cel mai important obiectiv de va-
loare istorică de pe Transfăgărășan.

Pitoreasca zonă Bâlea Lac se afl ă la 2.000 de 
metri altitudine, în Munţii Făgăraș, la o dis-
tanţă de numai 80 de kilometri de municipiul 
Sibiu. La frumuseţea locului contribuie și dru-
mul parcurs până acolo, șoseaua 
Transfăgărășan. Cu siguranţă vei fi  încântat 
de peisaj, de natura desprinsă parcă dintr-un 
regat al gheţii.

Ca puncte de atracţie, în zona Bâlea Lac se 
regăsesc Cascada Bâlea, râul Bâlea, Lacul 
Capra, Cabana Bâlea Lac. Mii de turiști ajung 
anual la Bâlea Lac pentru a se caza în Hotelul 
de Gheaţă și pentru a se ruga în bisericuţa de 
gheaţă. În fi ecare an, tematica hotelului este 

alta, iar camerele, holurile și barul sunt deco-
rate diferit.

Drumul este închis pe o porţiune de 27 
de kilometri timp de 8 luni din an, iarna 
și primăvara, din cauza pericolului de 
avalanșe, căderi de stânci, alunecări de 
teren. În perioada 20 octombrie 2020 – 
30 iunie 2021, DN 7C Transfăgărășan es-
te închis parţial pe sectorul de drum cur-
prins între kilometrul 104 (Piscu Negru, 
judeţul Argeș) și kilometrul 130,8 (Bâlea 
Cascadă, judeţul Sibiu). Porţiunea închisă 
se redeschide circulaţiei începând cu 1 iu-
lie 2021.

Astfel, Transfăgărășan este deschis pe urmă-
toarea porţiune: Bascov (km.0) – Cetatea 
Poenari – Vidraru – Piscu Negru (km. 104)/ 
Cabana Capra (km. 108,2) – ÎNCHIS între 
Cabana Capra (km. 108) – Bâlea Lac – 
Cabana Bâlea Cascadă (km 130,8) – DESCHIS 
între Cabana Bâlea Cascadă (km. 130,8) – sat 
Câţișoara – intersecţia cu DN 1 (km. 152).

De la Cabana Bâlea Cascadă (judeţul Sibiu) 
se poate urca la Bâlea Lac cu telecabina.

Cele mai frumoase locuri de vizitat în Transilvania 
pe timp de iarnă. Transfăgărășanul și Bâlea Lac



8 RELIGIE  monitorulcj.ro | vineri – duminică, 4 – 6 decembrie 2020

Ziua Naţională a 

României a fost sărbători-

tă marţi, 1 Decembrie 

2020, în toate oraşele ţării 

printr-o suită de manifes-

tări religioase şi militare, 

în format restrâns. 

În toate bisericile ortodo-

xe au fost ofi ciate slujbe 

de Te Deum şi de pomeni-

re a eroilor neamului.

La Catedrala Mitropolita-

nă din Cluj-Napoca, înce-

pând cu ora 11:00, slujba de 

Te Deum a fost oficiată de 

Înaltpreasfinţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului, alături de 

un sobor de clerici.

Ierarhul a mulţumit lui 

Dumnezeu pentru toate bine-

facerile revărsate peste ţară şi 

popor. Totodată, s-a rugat pen-

tru eroii neamului românesc, 

care, prin jertfa lor, au înfăp-

tuit unitatea naţională a ro-

mânilor în anul 1918.

De asemnenea, Părintele 

Mitropolit Andrei a adresat 

un cuvânt evocator în care 

a vorbit despre credinţa şi 

dragostea pentru neam şi ţa-

ră a înaintaşilor, ca model 

pentru autorităţile de astăzi, 

pornind de la cuvintele lui 

Avram Iancu: „Unicul dor 

al vieţii mele este să-mi văd 

naţiunea fericită”.

La acest moment de ru-

găciune au participat auto-

rităţile militare şi civile, oa-

meni de cultură, teologi şi 

istorici, printre care Episco-

pul Eparhiei Greco-Catoli-

ce de Cluj-Gherla, Preasfin-

ţitul Florentin Crihălmea-

nu, şi prefectul judeţului 

Cluj, Mircea Abrudean.

Ziua Naţională a României, sărbătorită prin rugăciune 
la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca

Pr. Bogdan Ivanov

În celebrul monolog al lui 

Jaques din piesa de teatru 

„Cum vă place, II, 7”, 

William Shakespeare 

spune că omul în viaţă 

joacă mai multe roluri şi 

actele în care se împarte 

viaţa acestuia sunt şapte: 

întâii e prunc, şcolar, 

îndrăgostit, soldat, jude-

cător, bătrân, iar în scena 

cea din urmă, e prunc din 

nou. Pentru mulţi contem-

porani Sfântul Nicolae 

rămâne o legendă, pentru 

noi este un sfânt al 

Bisericii, a cărui viaţă 

merită a fi  cunoscută 

şi apreciată la adevărata 

ei valoare istorică.

Potrivit tradiţiei Sfântul Ni-

colae s-a născut în localitatea 

Patara, capitala Lyciei. În acest 

oraş Sfântul Apostol Pave s-a 

oprit în portul de la Mediterea-

na pentru a schimba corabia în 

drumul lui spre Ierusalim din a 

treia călătorie misionară. „Şi a 

fost că după ce ne-am despărţit 

de ei, am plecat pe apă şi, mer-

gând de-a dreptul, am venit la 

Cos şi, a doua zi, la Rodos, iar 

de acolo, la Patara. Şi găsind o 

corabie care mergea în Fenicia, 

ne-am urcat în ea şi am plecat”. 

FA 21, 1-2. Astăzi acest port es-

te înecat de aluviuni, dar recen-

tele şantiere arheologice turceşti 

au scos la iveala dou faruri ca-

re vegheau intrarea în radă. La 

fel şi clădirea consiliului care 

găzduia Liga Liciană, prima u-

niune democratică din istorie şi 

un model pentru noua republi-

că ateniană, pe care în mod si-

gur şi Sfântul Nicolae a văzut-o 

a fost recent descoperită. Tradi-

ţia mai reţine că Nicolae era sin-

gurul copil al unei familii de 

creştini înstăriţi.

Persecuţia generală începu-

tă de împăratul Decius în anul 

250 a atins şi comunitatea creş-

tină din Patara. În anul 258 avem 

informaţii despre doi martiri din 

acest oraş: Paregorius şi Leo, ca-

re au murit în timpul persecu-

ţiei împăratului Valerian.

În acest context ostil, Sfân-

tul Nicolae s-a născut în jurul 

anului 260. Se crede că părinţii 

lui au murit de ciumă în timp 

ce Nicolae era foarte tânăr şi a-

ceastă dramă familială l-a făcut 

să facă mai multe pelerinaje în 

Palestina şi în Egipt.

Nicolae avea aproximativ 

20 de ani când s-a petrecut 

acel moment care l-au trans-

format într-o legendă – întâm-

plarea cu cele trei fete trimise 

de tatăl lor să se prostitueze 

datorită lipsei de zestre pen-

tru a le mărita. După primele 

două pungi cu bani de aur 

aruncate pe geam, părintele a 

aşteptat să vadă cine este bi-

nefăcătorul despre care avea 

credinta ca va veni din nou., 

pentru a-şi arăta recunoştinţa 

în faţa acestei generozităţi. În 

faţa acestei deconspirări, Ni-

colae i-a cerut părintelui să nu 

îi divulge identitatea. Părinte-

le a fost atât de mişcat de ge-

nerozitatea acestui tânăr încât 

a spus tuturor celor din oraş 

ceea ce făcuse Nicolae pentru 

el şi pentru fetele lui.

Din acest moment începe po-

vestea generozităţii şi discreţiei 

Sfântului Nicolae.

Ceva mai târziu Nicolae a 

fost hirotonit Episcop al Mirei, 

un al oraş important din Licia, 

la est de Patara. Mira este cu-

noscut ca fi ind locul unde Sfân-

tul Pavel a schimbat corăbiile în 

portul său Andriake, în timpul 

călătoriei sale spre captivitatea 

romană. „Şi dac’am străbătut 

Marea Ciliciei şia Pamfi liei, am 

sosit la Mira Liciei” (FA 27, 5).

Şi acest oraş a cunoscut 

persecuţia dură a împăratului 

Valerian, în timpul căreia epi-

scopul Themistocles al Mirei 

a fost martirizat.

Nu ştim aproape nimic de 

perioada aceasta din viaţa 

Sfântului, dar putem presu-

pune că era ocupat să-şi îm-

plinească multiplele lui înda-

toriri pastorale din această im-

portantă episcopie.

Problemele au reapărut în 

anul 303 când Diocleţian a de-

clanşat ultima mare persecuţie 

a Bisericii, în care creştinii au 

fost excluşi din armată sau din 

celelalte ofi cii publice, în care 

copii ale Sfi ntei Scripturi au fost 

distruse şi proprietăţile Biseri-

cii confi scate. În acest timp în-

drăgitul episcop Methodius, din 

Olympos, oraş din Licia a fost 

martirizat. Colegul mai mic de 

domnie al lui Diocleţia, Gale-

riu a dat un edict în jurul anu-

lui 304 în care toţi episcopii tre-

buiau să fi e închişi şi să adu-

că sacrifi cii publice zeilor sau, 

în caz de refuz să sufere pe-

depse. Fără niciun fel de îndo-

ială Nicolae s-a numărat şi el 

printre episcopii închişi şi tor-

turaţi, supravieţuind perspecu-

ţiei şi primind calitatea de „Măr-

turisitor”. Galeriu a pus capăt 

persecuţiilor, reluate cu o mai 

mică intensitate de Maximinus 

Daia. Eusebiu de Cesareea a 

notat de martiriul creştinilor 

din Frigia, o regiune la nord de 

Licia, în care soldaţii au dat foc 

cetăţii în care locuiau creştinii 

şi aceştia au murit în foc.

Aceasta era lumea lui Ni-

colae şi a Bisericii creştine în 

care ierarhul a slujit.

La data de 13 iunie 313, La-

catanţiu ne spune că împăra-

tul Liciniu a dat un edict din 

palatul său imperial din Nico-

media care garanta libertatea 

religioasă şi restituia Bisericii 

toate proprietăţile confi scate. 

Creştinismul devenea în sfâr-

şit o religie legală.

Un moment important din 

biografi a sfântului Nicolae es-

te Acela al prezenţei lui la Si-

nodul de la Niceea, convocat 

în anul 325 de împăratul Con-

stantin cel Mare. Sunt multe 

discuţii legate inclusiv de nu-

mărul participanţilor

A fost sau nu Nicolae pe lis-

ta delegaţilor la acest sinod? 

Există în prezent nu mai puţin 

de şase liste. Pe lista primilor 

sosiţi la sinod fi gurează doar 

200 de nume, care include un 

singur delegat din Licia, Eude-

mus de Patara. Mulţi alţi repre-

zentanţi sunt din provinciile 

vecine, aşa încât lipsa delega-

ţilor din Mira este demnă de 

reţinut. Eusebiu de Cesareea 

ne dă o listă cu 250 de partici-

panţi. Eustatius de Antiohia ne 

vorbeşte despre 270 de partici-

panţi În timp ce Atanasie de 

Alexandria vorbeşte de 318 par-

ticipanţi. Totuşi toate aceste lis-

te amintite de teologi care au 

fost la sinod includ şi numele 

lui Nicolae. Diferenţa de număr 

şi de nume se explică şi prin 

faptul că fi ecare dintre cei trei 

autori menţionaţi au ajuns în 

momente diferite la sinod.

Participarea Sfântului Ierarh 

Nicolae la primul Sinod Ecu-

menic de la Niceea din anul 

325, menţionată de Teodor Ana-

gnostul (anagnost – citeţ – în 

Biserica „Sfânta Sofi a“ de la 

Constantinopol), autor al „Is-

toriei Tripartite“, pare a fi  sin-

gurul indiciu sigur privind is-

toricitatea Sfântului Ierarh Ni-

colae şi prezenţa lui la primul 

sinod ecumenic.

Un episod enigmatic este ace-

la al palmei date la sinodul de 

la Niceea de Sfântul Nicolae ere-

ticului Arie, care l-a provocat pe 

sfânt prin expunerea învăţătu-

rilor sale eretice. Una dintre ce-

le mai vechi reprezentări ale sce-

nei pălmuirii lui Arie de către 

Sfântul Ierarh Nicolae se afl ă la 

Mănăstirea Panaghia Soumela 

din Trabzon, Turcia. Gestul sfân-

tului împotriva lui Arie a pro-

dus tulburare, deoarece Sfântu-

lui Nicolae i-au fost reţinute în-

semnele arhieriei: Sfânta Evan-

ghelie şi omoforul.

În timp ce Sfântul se afl a în-

chins într-o celulă Mântuitorul 

şi Maica Domnului i s-au ară-

tat în chip minunat. Mântuito-

rul i-a înapoiat Sfântului Nico-

lae Evanghelia. Apoi, Maica 

Domnului i-a oferit acestuia 

omoforul arhieresc, restabilin-

du-l în treapta episcopală. Icoa-

nele tradiţionale ale Sfântului 

Nicolae înfăţişează aceasta mi-

nune în imaginea în care, în 

stânga, Hristos oferă Evanghe-

lia, în dreapta Maica Domnului 

ofera omoforul, iar în centru, 

Sfântul Nicolae le poartă.

Când împăratul Constantin 

a auzit despre această minune 

a ordonat ca Sfântul Nicolae să 

fi e reabilitat.

Nicolae a murit cândva îna-

inte de 343, dar lista episcopi-

lor din Mira ne dau ca data a 

morţii sale 6 decembrie 330.

De-a lungul secolelor me-

moria sa a început să fi e cin-

stită în Mira prin construirea 

de biserici în cinstea sa. Cele-

bră rămâne până astăzi biseri-

ca din Demre (Antalya), care 

are fresce cu scene din viaţa sa 

ce datează încă din secolul al 

XII-lea. Procopius de Cesareea 

vorbeşte despre o biserică pe 

care împăratul Justinian i-a ri-

dicat-o Sfântului Nicolae în Con-

stantinopol, în anul 555.

În anul 1087, negustori din 

Bari au oprit în portul Andria-

ke. Deghizaţi în pelerini ei au 

mers la Biserica din Mira şi au 

furat moaştele Sfântului Ierarh 

Nicolae din sarcofagul lor şi 

le-au dus la Bari. O nouă basi-

lică a fost sfi nţită în anul 1095 

de către papa Urban al II-lea, 

după ce a încheiat marele Con-

ciliu de la Bari, la care a parti-

cipat şi Anselm de Canterbury.

Moaştele Sfântului se afl ă sub 

absida altarului. O amplă lucra-

re de restaurare a criptei a înce-

put în anul 1950, când Vaticanul 

a permis ca asupra craniului şi 

celorlalte fragmente osoase să se 

facă măsurător cu raze X. Din a-

ceste măsurători, antropologul 

Caroline Wilkinson a refăcut în 

anul 2004 chipul sfântului. În 

2014, folosindu-se de tehnologia 

3D au fost refăcute reconstrucţi-

ile faciale din care a rezultat fi -

gura unui bărbat de 60 de ani 

cu o barbă lungă cu capul ro-

tund, cu maxilarul uşor pătrat, 

al cărui nas fusese rupt, proba-

bil în timpul persecuţiilor.

Cercetările despre Sfântul 

Nicolae sunt conduse de călu-

gărul Dominican Gerardo Cio-

fari care a înfi inţat şi un Cen-

trul de studii, cu numele sfân-

tului. Un document i-a atras 

atenţia Praxis de Stratelatis 

(Regulamentul ofi ciului mili-

ar), scris de un autor grec ano-

nim în jurul anul 400. Docu-

mentul vorbeşte de salvarea 

de la moarte a trei civili nevi-

novaţi de către Sfântul Nico-

lae, în urma unor acuzaţii fal-

se de furt. Această referinţa es-

te importantă întrucât elemen-

te din biografi a sfântului ca-

pătă fundamentare istorică.

Reforma a declarat un răz-

boi cultului sfi nţilor, pe care îl 

considera periculos întrucât se 

baza pe superstiţii şi legende. 

Implicit de această furie a lui 

Luther nu a scăpat nici Sfântul 

Nicolae a cărui sărbătoare a fost 

înlocuită cu cea a Pruncului Ii-

sus – Kristkindl. Se pare că me-

moria sfântului a fost mult mai 

puternică decât această furie tre-

cătoare a istoriei, aşa încât, în 

mod ironic Kriss Kringle, deri-

vate din sărbătoarea instituită 

de Luther a devenit al doilea 

nume al Sfântului Nicolae.

Cel care îi consacră sfântu-

lui ultima vârstă a fost Clement 

Clarke Moore (1779 – 1863) ca-

re a scris în 1822 poemul „Era 

o noapte înainte de Crăciun”, 

care mai era numit şi „O vizită 

la Sf. Nicolae”. Astfel a devenit 

o tradiţie ca fi ecare familie ame-

ricană să recite acest poem îna-

inte de Crăciun. Cel care i-a con-

struit imaginea comercială de 

astăzi a fost desenatorul Tho-

mas Nast, care a şi ilustrat o bu-

nă perioadă de timp revista 

„Sfântul Nicolae”.

În Biserica Romano-Catoli-

că, în timpul papei Paul al VI-lea, 

imaginea sfântului Nicolae a 

fost reclasifi cată, pe motivul a 

multor legende care s-au ţesut 

în jurul ei. În acest fel Papa Pa-

ul al VI a retrogradat la 14 fe-

bruarie 1969, sărbătoarea Sfân-

tului Nicolae, din sfânt major al 

Bisericii, cu sărbătorire univer-

sală la statutul de simplu sfânt 

a cărui prăznuire la 6 decem-

brie este opţională.

Vârstele Sfântului Nicolae de-

vin epoci ale culturii şi civiliza-

ţiei europene, astfel: copilăria 

corespunde cu naşterea şi afi r-

marea ortodoxiei, cavalerismul 

său corespunde epocii crucia-

delor şi senectutea cu Reforma.

În concluzie putem spune că 

„nu istoria a stăpânit asupra 

Sfântului Nicolae, ci Sfântul Ni-

colae a stăpânit istoria”. 

Vârstele Sfântului Nicolae
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SUDOKU

Berbec
Săptămâna începe într-o 

notă lentă. Nu reușești să te 
concentrezi pe lucrurile pe ca-
re le ai de făcut, iar asta poa-
te aduce frustrare. Este reco-
mandat să îți acorzi câteva mo-
mente pentru a-ți pune ordi-
ne în gânduri. Spre fi nalul săp-
tămânii începi să aduni ener-
gia necesară.

Taur
Intri în contact cu persoa-

ne noi cu care descoperi că ai 
multe lucruri în comun și de 
la care primești informații va-
loroase. Înveți să comunici efi -
cient, iar acest lucru te ajută 
pe toate planurile. La fi nalul 
săptămânii, primești o veste 
bună de la locul de muncă.

Gemeni
Te confrunți cu unele pro-

bleme cu banii, la începutul 
săptămânii. Pe de altă parte, 
începi să îți dai seama care 
sunt acele cheltuieli deloc ne-
cesare, dar pe care ai continu-
at să le faci în ultima vreme. 
Astfel, spre fi nalul săptămâ-
nii, înveți să faci economiile 
de care ai nevoie.

Rac
Săptămâna începe cu mul-

tă energie pozitivă. Muncești 
mult și îți îndrepți eforturile 
spre un obiectiv pe care îl ai 
de mult timp, pe plan profe-
sional. Ai parte de o săptă-
mână cu adevărat producti-

vă, care te ajută să faci pro-
grese importante.

Leu
Instinctul este prezent cu 

tine pe tot parcursul săptămâ-
nii, de aceea este important să 
îl asculți. Astfel, reușești să îți 
dai seama care sunt pașii 
corecți pe care trebuie să-i faci. 
În plus, ți se deschid tot felul 
de noi uși cu oportunități la 
care speri de mult timp.

Fecioară
Săptămâna aceasta este des-

pre studiu. Vrei să înveți cât 
mai multe lucruri, care te vor 
ajuta în viitor. În plus, îți des-
coperi o nouă pasiune care te 
va ajuta să crești pe plan pro-
fesional mai mult decât ți-ai 
imagina la prima vedere.

Balanță
Reușești să îți organizezi 

programul, astfel încât să poți 
să duci la bun sfârșit tot ceea 
ce ți-ai propus și, de aseme-
nea, să poți petrece timp și în 
compania persoanelor impor-
tante din viața ta. Săptămâna 
aceasta este una plină de ener-
gie pozitivă.

Scorpion
Se întâmplă o mulțime de 

lucruri în jurul tău și simți că 
nu le poți face față. Este impor-
tant să ceri ajutorul atunci când 
vezi că nu îți ajunge timpul 
pentru a duce la bun sfârșit tot 
ce ți-ai propus. Sfârșitul săptă-
mânii te găsește extenuat.

Săgetător
În această săptămână, 

acorzi mai multă atenție rela-
xării. Vrei să iei o pauză de la 
tot ce înseamnă responsabilități 
și să dedici mai mult timp re-
laxării și redescoperirii. 
Meditația ar putea fi  o idee 
bună, în acest context.

Capricorn
Săptămâna aceasta este des-

pre lucruri noi. Te-ai săturat 
de rutină, așa că, în această 
săptămână, găsești curajul ne-
cesar pentru a încerca o serie 
de activități noi. De asemenea, 
aceste activități te ajută să des-
coperi lucruri noi despre tine.

Vărsător
Ai muncit mult în ultima 

perioadă, iar acum a venit mo-
mentul să te bucuri de reușite. 
În plus, reușești să iei o pau-
ză de la tot ce înseamnă mun-
că și să acorzi mai multă atenție 
persoanelor speciale din viața 
ta. Săptămâna aceasta se 
anunță a fi  una cu adevărat 
reușită.

Pești
Săptămâna aceasta este 

despre romantism, timp pe-
trecut în compania persoanei 
iubite și timp dedicat pasiu-
nilor pe care le ai. Ai multă 
energie pozitivă și reușești să 
o transmiți persoanelor cu ca-
re interacționezi. Reușești să 
te dezvolți pe plan personal.

Horoscop săptămânal 4 - 10 decembrie 2020

ANUNŢ DE PRESĂ

Data: 03.12.2020
Lansare proiect

„AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ŞI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL 
ÎN MUNICIPIUL TURDA“

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administraţiei în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în ca-
litate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 și Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanţare neram-
bursabilă nr. 6329 din 26.11.2020, cod SMIS 125947, pentru proiectul AMENAJARE ZONĂ DE AGRE-
MENT ŞI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ÎN MUNICIPIUL TURDA.

Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 
– Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritate de investiţii 9b – Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fi zică, economică și socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectiv Specifi c 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în orașele mici și mijlocii din România.

Obiectivul general al proiectului constă în amenajarea unei zone de agrement și construirea unui 
centru multifuncţional, pentru cetăţenii municipiului Turda, dotat cu clădire multifuncţională ce va adă-
posti diverse funcţiuni, pavilion pentru evenimente în aer liber, locuri de joacă pentru copii divizate pe 
categorii de vârste, patinoar, trasee pietonale și de bicicliști pe intreg complexul, amenajări pesaigere, 
toate acestea împreună cu anexele și dotările specifi ce acestor programe ajutând la îmbunătăţirea 
imaginii orașului și contribuind la ridicarea calităţii vieţii populaţiei în zonă atât pe termen scurt cât și 
pe termen mediu și lung.

Obiectivele specifi ce ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale și cultural-recreative din Municipiul Turda până în anul 

2023 prin construirea, dotarea și echipare unei clădiri cu funcţii culturale și/sau recreative, respectiv a 
unui Centru Multifuncţional.

2.Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane din Municipiul Turda până în anul 2023 prin amenajarea 
unei Zone de agrement, asigurarea căilor de acces la centrul multifuncţinal ca urmare a creării aleilor 
pietonale și spaţiilor

verzi, precum și amenajarea unor facilităţi destinate utilizatorilor centrului, de tipul locuri de joacă, 
patinoar, sisteme de supraveghere video și sisteme de iluminat public.

Rezultate aşteptate:
1. Benefi ciarii infrastructurii culturale sau recreative construite/ extinse/ fi nalizate/ modernizare/ 

reabilitate/ dotate obiect al proiectului (nr. persoane):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 1980 persoane (estimat 165 de benefi ci-

ari/ luna) din care:
*119 persoane aparţinând categoriilor vulnerabile
*20 persoane cu dizabilităţi
2. Benefi ciarii direcţi ai spaţiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (număr 

persoane):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparţinând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilităţi
3. A. Îmbunatăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative
Clădiri cu funcţiuni sociale/ educaţionale/ culturale /recreative construite/ extinse /fi nalizare/ mo-

dernizate/ reabilitate/ dotate (nr.): 1 Centrul Multifuncţional construit/dotat prin proiect
Benefi ciari:
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 1980 persoane (estimat 165 de benefi ci-

ari/ lună) din care:
*119 persoane apartinand categoriilor vulnerabile
*20 persoane cu dizabilitati
4. B. Imbunătăţirea spaţiilor publice urbane
Lungimea/suprafaţa traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/mp):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 1.430 mp
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 1.726 mp
Benefi ciari:
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparţinând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilităţi
5. B. Imbunătăţirea spatiilor publice urbane
Suprafaţa spatii verzi construite/extinse/modernizate/reabillitate (mp):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 1.550 mp
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 2.596 mp
Benefi ciari:
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparţinand categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilităţi
6. B. Îmbunătăţirea spaţiilor publice urbane
- Alte facilităţi construite/extinse/modernizate (număr), dupa caz:
* Facilităţi sportive și recreaţionale de mici dimensiuni (Locuri de joacă):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 3
*Facilităţi sportive și recreaţionale de mici dimensiuni (patinoar):
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 1
* Piaţeta și pavilion
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 0
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului – 1
Benefi ciari:
Valoarea la inceputul implementării proiectului – 150 persoane
Valoarea estimată la fi nalul implementării proiectului: 700 persoane din care:
* 42 persoane aparţinând categoriilor vulnerabile
* 7 persoane cu dizabilităţi
Proiectul “ AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT ŞI CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL ÎN MU-

NICIPIUL TURDA“ are o valoare totală de 23.284.268,03 lei, din care:
19.791.627,83 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
3.026.954,84 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
465.685,36 lei reprezintă valoarea cofi nanţării eligibile a Municipiului Turda
Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv între data 01.04.2018 și data 

30.09.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităţilor proiectului 
înainte de semnarea Contractului de fi nanţare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Date de contact:
Serviciul Finanţări Externe și Relaţii Internaţionale

Primăria Municipiului Turda
telefon/fax 0264-311630

e-mail: proiecte@primariaturda.ro



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică, 4 – 6 decembrie 2020

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

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

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ Vând apartament în Florești, 
zona VIVO (Polus), suprafaţa de 
50 mp. Informaţii suplimentare 
la telefon la 0749-892645. 
(10.14)

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

CASE/CABANE

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

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

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

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

TERENURI

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

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ie-
rii Plopi, drum de acces, fântâ-
nă, curenty electric în zonă. me-
rită văzut! Pentru informaţii și a-
te detalii sunaţi la tel. 
0748-882701. (9.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

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

¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoane 
la 0749-974302.

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

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

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, mobilat, izolat, etaj 1, 
zonă liniștită, pe termen lung, 
preţ convenabil. Rog seriozitate. 
Informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0743-330440. 
(6.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în cart. Mărăști, zona cinema, 
centrală proprie, utilat complet, 
preţ 300 euro. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la nr. de tel. 

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

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
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0758-051260. (7.7)

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

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

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

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și deta-
lii sunaţi la 0758-051260.

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoa-
ne la nr. 0749-892645. (8.14)

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

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-

meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, 
obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, ca-
bine de duș, etc. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, aș-
tept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (6.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (6.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare 
la tel. 0722-325365. (6.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894

E-mail: traduceritoledo@
yahoo.com

¤ Îmi ofer serviciile pentru îngri-
jire persoane bolnave, ofer îngri-
jire, fac curat în podurim curţi, 
zugrăvesc, îngrijesc oi și vaci.. 
Aștept să fi u contactat la 
0755-846290 sau 0749-974302. 
(7.7)

¤ 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.

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

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de 

amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. Deta-
lii la telefon 0773-954274.

AUTO-MOTO

¤ 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 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, ri-
duri bune, preţ 80 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

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

¤ Vând orgă electronică PSR 
320. Pentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (6.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese 
sau schimb cu unul nou, preţ 
50 RON. Pentru alte relaţii su-
naţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.11)

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0733-612054. (7.14)

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

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0759-660846. (7.14)

¤ Vând 2 dulapuri din lemn ma-
siv, cu furnir din nuc. Inf. la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la te-
lefon 0740-206335.

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

DIVERSE

¤ Vând sanuri pentru cizme 
bărbătești, nr. 41.42. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefoanele 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând set de poker Texas 
hold'em nou + jetoane. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-282885. (8.14)

¤ Vând set poker jetoane și cărţi 
de joc. Pentru informaţii și deta-
lii suplimentare sunaţi la telefon 
0744-282885. (4.14)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând presă și zdrobitor de 
struguri. Informaţii și detalii su-
plimentare la telefon 
0752-296902. (4.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (7.14)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (9.11)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând borcane mari de 12 l, 
10 l și 5 l. Informaţii și detalii 
la telefon 0744-282885. (6.14)

¤ Vând borcane mari, de 15 l, 
10 l, 5l, 2 baloane de vin de 50 
l, preţ negociabil. Sunaţi la nr. 
de telefon 0744-282885. 
(10.14)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, 
stare foarte bună și fi er de călcat 
rusesc, model vechi, nefolosit. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (8.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 
19 spre 20 octombrie, în zona 
str. Tache Ionescu –Arieșului-Al-
binii, are 5 ani. Vă rugăm să ne 
sunaţi la telefonul 0745-015279, 
dacă aţi văzut-o sau știţi ceva de 
ea. Ne este foarte dragă și tre-
buie să ajungă acasă. Oferim re-
compensă mare!

CITAȚII

¤ Societatea Profesională Notari-
ală Popa Ionut-Florin, Dorobanţu 
Simona-Iustina și asociații, cu se-
diul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Na-
poca  nr. 25,  ap. 5, 7, Judeţul 
Cluj, citează  pe toți succesibilii cu 
domiciliul necunoscut, să se pre-
zinte la sediul biroului notarial în 
data de 11 ianuarie 2021, ora 
13.00, în Dosar 99/2020 pentru 
a participa, în calitate de succesi-
bili, la dezbaterea procedurii suc-
cesorale după defunctul MANA-
SZES LASZLÓ, decedat la data de 
12.10.2020, cu ultimul domiciliu 
în mun. Cluj-Napoca, str. Parâng, 
nr. 4, ap. 56, jud. Cluj. 
Pentru această dată vă rugăm să 
prezentaţi cartea de identitate, 
actele de stare civilă care dove-
desc calitatea Dvs. de moștenitor 
și actele de proprietate privind 
bunurile imobile/mobile ale de-
functului. În cazul în care nu 
acceptați moștenirea legală în 
termen de 1 an de la data deschi-
derii moștenirii se va prezuma 
conform art. 1.112 Cod civil că ați 
renunțat la moștenire.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat de Înregistra-
re Fiscală numărul 14661266 
pentru titular Asociația Clubul 
De Dans Sportiv QUICKSTEP. Îl 
declar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ 
MECANICI AUTO

Conditii pentru ocuparea posturilor:

¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc 
H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţă publicul 
interesat că: „Elaborare PUZ conform legii 350/2011 
actualizată“, amplasat în Cluj-Napoca, str. G.V. Bibescu, 

F.N., jud. Cluj, titular: KALLOS FRANCISC, nu necesită 

evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 

adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 

decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 

bl. 9B, cod. 400609, fax 0264-412914, tel. 0264-410722, 

email: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 

orele 9-13, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului. 

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Marele Alb Prodimpex S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Turda, str. Clujului, 
FN, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub 
nr. J12/87/1994, având C.U.I. RO5106330, organizează 
licitaţii publice:

Pentru vânzarea în bloc sau „la pachet“ a următoarelor 
bunuri:

1) Imobil Magazin 5 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 5 şi Terasă Magazin 5 + Stoc Magazin 5 – preţ 
de pornire 788.336,15 lei + TVA

2) Imobil Magazin 6 + Bunuri mobile constând în 
echipamente tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate 
în Magazin 6 + Stoc Magazin 6 – preţ de pornire 300.791,93 
lei + TVA

3) Imobil Sediu, Magazin 13, Depozit, Restaurant, 
Carmangerie + Bunuri mobile constând în echipamente 
tehnologice, mobilier, obiecte inventar afl ate în imobil + 
Stoc Magazin 13 – preţ de pornire 3.102.524,89 lei + TVA

Echipamentele tehnologice se vând şi separat de imobile 
şi stocuri. Stocurile se vând şi separat de imobile şi 
echipamente tehnologice.

Pentru vânzarea individuală a următoarelor bunuri:

 Mijloace de Transport – preţ de pornire total 47.867,20 
lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 15.12.2020, ora 16:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 22.12.2020, ora 12:00.

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

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

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

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

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

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 119.649,60 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2020, ora 14:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, 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, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 21.12.2020, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

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

ANUNȚ PLAN URBANISTIC DE DETALIU

STOICA ALEXANDRA - VASILICA, persoană fi zică, 
anunță inițierea Planului Urbanistic de Detaliu „ELABORARE 
P.U.D. ŞI D.T.A.C. PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SEMICOLECTIVĂ CU 
DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE“, amplasat str. Adrian Marino nr. 
21, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 64, et. 1, 
tel. 0264-596030, int. 4310.



PUBLICITATE

SPORTSPORT.
vineri – duminică, 4 – 6 decembrie 2020

Voleibaliştii joacă 
în weekend 
turneele 4 şi 5
Turneele 4 și 5 ale Diviziei A1 la 
volei masculin sunt programate 
să se desfășoare în perioada 4-6 
decembrie. Voleibaliștii Clubului 
Universitatea Cluj vor juca la 
Zalău și vor întâlni în ordine pe 
CSU Brașov și CS UV Timișoara. 
Partidele vor putea fi  urmărite pe 
pagina de facebook SCM Zalău.
Programul meciurilor:
Vineri, 04.12.2020, ora 14:00 /
CSU Brașov – ”U” Cluj
Sâmbătă, 05.12.2020, ora 18:00 
/ ”U” Cluj – CS UV Timișoara.
La turneul 3, desfășurat la Galaţi 
la sfârșitul săptămânii trecute, bă-
ieţii antrenaţi de Romeo Lotei au 
obţinut o victorie frumoasă cu CS 
Dinamo București, scor 3-0 
(25-20, 31-29, 25-23). În meciul 
cu CSM Arcada Galaţi, campioana 
de anul trecut, voleibaliștii univer-
sitari au cedat cu 3 la 0.

Erling Haaland 
lipseşte până 
la finalul anului

Atacantul norvegian Erling 
Haaland, accidentat în timpul 
unui antrenament, nu va mai juca 
în acest an, a anunţat antrenorul 
echipei Borussia Dortmund, elve-
ţianul Lucien Favre.
Haaland, cu 16 goluri marcate în 
12 apariţii în Liga Campionilor 
pentru Dortmund, nu a intrat pe 
teren în meciul de miercuri cu 
Lazio (1-1), din grupa F.
Lucien Favre a explicat că interna-
ţionalul norvegian a suferit la an-
trenament, marţi, o leziune mus-
culară la coapsă care s-a dovedit 
apoi mult mai gravă decât se an-
ticipa:: „Erling nu va mai juca pâ-
nă în ianuarie. Poate că a jucat 
prea mult. El s-a accidentat la an-
trenament. Am crezut la început 
că nu este prea rău, dar acum nu 
mai putem schimba nimic”.
Dortmund este lider în grupa sa 
cu zece puncte, urmată de Lazio – 
9p, FC Bruges – 7p, Zenit 
Sankt-Petersburg – 1p.

Radu Drăguşin 
a debutat la Juventus
Radu Drăgușin (18 ani) a debu-
tat, în sfârșit, pentru Juventus. 
Andrea Pirlo l-a trimis pe fundașul 
român pe teren la scorul de 3-0 
pentru torinezi în duelul cu 
Dinamo Kiev.
Drăgușin a devenit al doilea fot-
balist român care joacă pentru 
Juventus, după Adi Mutu, în peri-
oada 2004-2006/
Internaţionalul român U21 a in-
trat pe teren în minutul 69 în lo-
cul lui Merih Demiral, despre care 
s-a spus înaintea meciului că nu 
va juca fi ind accidentat.
Drăgușin se antrenează cu prima 
echipă a lui Juventus încă de la în-
ceputul acestui sezon. 
Internaţionalul U21 a fost transfe-
rat de Juventus în vara anului 
2018, acesta trecând pe la echipe-
le U17, U19 și U23 ale torinezilor.

Pe scurt

ANUNŢ

COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca vă invită 
la NOAPTEA PORŢILOR DESCHISE – ediţia 2020 online

2020 a fost un an plin cu provocări neașteptate, dar și cu descoperiri de resurse și pu-
teri nebănuite. Așadar, nu renunţăm: ca în fi ecare an în luna decembrie, vă invităm la 
NOAPTEA PORŢILOR DESCHISE! Întâlnirea de anul acesta va fi  una virtuală, dar încărcată 
cu aceeași bucurie și emoţie.

NPD 2020, cea de-a noua ediţie a evenimentului, se va desfășura online, pe pagina de 
Facebook a TN Cluj, https://www.facebook.com/TeatrulNationalClujNapoca, în ajun de Moș 
Nicolae, sâmbătă, 5 decembrie, începând cu ora 18:00.

Evenimentul va debuta cu o serie de ateliere de creaţie pentru cei mici, conduse de Do-
ra Baba de la „Scenica, poarta spre arte” (Bistriţa), pe care mulţi dintre voi o veţi recunoaș-
te de la atelierul de pictat globuri, an de an unul dintre cele mai îndrăgite ateliere din ca-
drul Nopţii Porţilor Deschise. Împreună cu Dora, vom învăţa cum să creăm cele mai simpa-
tice și mai originale decoraţiuni de sărbători.

Un moment însemnat al Nopţii va fi  lansarea în premieră a turului virtual al teatrului. 
De-acum, ori de câte ori vi se face dor, veţi avea posibilitatea de a ne trece pragul în mod 
virtual, de a colinda în voie foaierele și de a explora în tihnă minunea arhitecturală care 
este clădirea Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Noaptea va fi  bogată în momente frumoase: ea va continua în compania invitatului 
nostru special, actorul Marcel Iureş. Marcel Iureș, magicul nostru Prospero din Furtuna pu-
să în scenă la TN Cluj de Gábor Tompa în noiembrie 2019, va dialoga cu Mihai Măniuţiu, 
prieten vechi, reputat regizor de teatru și managerul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

NPD 2020 se va încheia pe tonuri vesele, oportun și relevant, cu difuzarea înregistrării 
spectacolului-concert Cântece de iarnă pentru toate anotimpurile de Ada Milea, avându-i 
în distribuţie pe Ada Milea, Cristian Rigman, Anca Hanu, Romina Merei și Miron Maxim. 
Spectacolul va fi  disponibil spre vizionare până duminică, 6 decembrie, ora 18:00.

Programul complet al evenimentului:
18:00 – ATELIER DE CREAŢIE cu Dora Baba, partea I, 5+
18:30 – ATELIER DE CREAŢIE cu Dora Baba, partea a II-a, 5+
19:00 – ATELIER DE CREAŢIE cu Dora Baba, partea a III-a, 5+
19:30 – TUR VIRTUAL AL TN CLUJ – premieră
20:30 – INVITATUL SPECIAL NPD 2020: MARCEL IUREȘ în dialog cu Mihai Măniuţiu
22:00 – CÂNTECE DE IARNĂ PENTRU TOATE ANOTIMPURILE, spectacol-concert de Ada
Milea, AG (1 h)

Vă invităm cu drag să ne fi ţi alături și în acest an în noaptea în care oferim mai mult de-
cât teatru, deschizând porţi și inimi!

U-Banca Transilvania Cluj 

are din nou probleme 

cu cazurile de COVID-19 

după ce preparatorul fi zic 

şi doi jucători au ieşit 

pozitivi la ultima testare.

Andrei Bălan, preparato-

rul fi zic al Universităţii Cluj, 

a fost primul care a fost de-

pistat pozitiv în valul al doi-

lea de infectări din cadrul 

lui U-BT Cluj-Napoca. 

Jucătorii şi staff-ul au efec-

tuat de urgenţă o nouă tes-

tare RT-PCT, fi ind găsiţi po-

zitiv şi Donatas Tarolis, dar 

şi Andrija Stipanovic. Bas-

chetbaliştii se simt bine, dar 

vor sta în izolare.

U-Banca Transilvania Cluj 

s-a confruntat cu mari proble-

me în această vară din cauza 

coronavirusului, fi ind depis-

tat pozitiv aproape tot lotul 

după un turneu amical.

Trupa antrenată de Mihai 

Silvăşan va debuta în Liga 

Naţională pe 10 decembrie, 

atunci când este programat 

primul turneu.

Astfel, meciurile grupei A, 

din care face parte U-Banca 

Transilvania, vor avea loc la 

Cluj-Napoca. Baschetbaliştii 

clujeni vor da piept în peri-

oada 10-13 decembrie 2020 

cu CSO Voluntari, Athletic 

Neptun Constanţa, respectiv 

CSA Steaua Bucureşti.

Formaţiile participante vor 

fi  cazate în acelaşi hotel, sub 

formă de bulă, iar partidele se 

vor desfăşura fără spectatori. 

Meciurile vor fi  transmise de 

către postul de televiziune Digi 

Sport, dar vor putea fi  urmări-

te şi pe platforma Federaţiei Ro-

mâne de Baschet, un program 

exact al transmisiunilor urmând 

a fi  anunţat în zilele viitoare.

Tarolis și Stipanovic 
sunt infectați cu COVID-19

Edi Iordănescu a purtat 

negocieri dure cu şefi i 

de la CFR Cluj şi a ajuns 

în cele din urmă la 

un acord pentru revenirea 

la campioana României. 

Tehnicianul de 42 ani 

se întoarce astfel în Gruia 

la doar doi ani distanţă 

de la scandalul monstru 

dintre el şi Neluţu Varga.

Iordănescu Jr. a fost adus în 

vara lui 2018 pentru a-l înlocui 

pe Dan Petrescu, dar aventura 

lui s-a terminat după trei me-

ciuri. Edi Iordănescu a prins 

doar trei meciuri la CFR Cluj: a 

câştigat Supercupa României cu 

Craiova (1-0), a făcut egal cu 

FC Botoşani (1-1) în Liga 1 şi a 

pierdut cu Malmo (0-1), în pre-

liminariile Ligii Campionilor.

CFR Cluj, program infernal 
cu Iordănescu pe bancă

Campioana României va 

juca în weekend cu Poli Iaşi 

în campionat, iar săptămâna 

viitoare este programat due-

lul cu Young Boys Berna din 

Europa League. În ultimele 

trei etape din 2020, CFR Cluj 

este programată să joace cu 

FCSB, Dinamo şi Universita-

tea Craiova în Liga 1.

Iordănescu a ajuns la un 

acord cu patronul Neluţu Var-

ga pentru un contract pe un 

an şi jumătate, care va avea 

scadenţa în iunie 2022. S-au 

pus de acord în mare parte şi 

asupra termenilor fi nanciari, 

singura necunoscută, asupra 

căreia se va mai negocia, fi ind 

clauza de reziliere. Tehnicia-

nul doreşte ca aceasta să fi e 

undeva în jurul sumei de 

400.000 de euro, ceea ce nu 

prea le convine şefi lor clujeni.

Iordănescu şi Varga, 
scandal la primul mandat

Relaţia dintre Edi Iordănescu 

şi Neluţu Varga a fost una ex-

trem de complicată în primul 

mandate. Tehnicianul s-a plâns 

după plecarea de la CFR Cluj de 

faptul că Neluţu Varga i-a impus 

să îl schimbe pe Arlauskis în me-

ciul cu Malmo din preliminarii-

le Champions League.

Fiul fostului selecţioner a re-

zistat doar trei meciuri la Cluj. 

În presă au apărut mai multe 

speculaţii după ce Damjan 

Djokovici a declarat că patro-

nul echipei i-a impus o schim-

bare lui Iordănescu: „În prima 

repriză din meciul cu Malmo 

am primit gol. Patronul l-a su-

nat pe team manager şi i-a spus 

că portarul trebuie schimbat. 

Iordănescu a refuzat. Atunci 

patronul s-a înfuriat şi a spus 

că va fi  dat afară după a doua 

repriză. Antrenorului nu i-a ve-

nit să creadă, dar am pierdut 

şi a fost nevoit să plece”, spu-

nea Damjan Djokovic, în 2019, 

pentru presa din Croaţia.

Ulterior, Iordănescu a recu-

noscut incidentul: „Era vorba 

despre Arlauskis. Eu am afl at 

mai târziu informaţia. Oricum, 

nu o luam în calcul. Nu poţi 

să vorbeşti de schimbarea unui 

portar care a contribuit la per-

formanţele obţinute de echipă 

până în acel moment”, a de-

clarat antrenorul.

Edi Iordănescu s-a înțeles cu CFR Cluj!
Final de telenovelă în Gruia.
Edi Iordănescu a ajuns la o înţelegere cu şefii echipei CFR Cluj şi va antrena echipa 
în următoarele 18 luni. Tehnicianul revine astfel în Gruia după doi ani de la plecare.

Edi Iordănescu s-a înțeles cu CFR Cluj și va antrena echipa în următoarele 18 luni
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