
Masca 
îți acoperă 

gura, însă nu 
și ochii, iar florile 

colorate te așteaptă 
până duminică 

să te bucuri 
de ele! 
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Poliția s-a mutat temporar de pe strada Traian pe Calea Turzii
Începând de joi, 9 iulie 

2020, activitatea Inspectoratu-
lui de Poliţie Judeţean (IPJ) 
Cluj se va derula într-o nouă 
locaţie din Cluj-Napoca. Clu-
jenii sunt aşteptaţi începând 
de joi pe strada Calea Turzii, 
nr. 176B pentru a depune se-
sizări, plângeri sau alte docu-
mente. Poliţiştii au fost nevo-
iţi să schimbe locaţia provizo-
riu, până ce clădirea de pe stra-
da Traian va fi  reabilitată.

Serviciile care îşi vor des-
făşura activitatea la noul se-
diu sunt: Serviciul Resurse U-

mane, Serviciul de Investiga-
ţii Criminale, Serviciul de In-
vestigare a Criminalităţii Eco-
nomice, Serviciul Criminalis-
tic, Compartimentul de Rela-
tii Publice si Compartimentul 
de Relatii cu Publicul.

Modificările survin în con-
textul implementării proiec-
tului finanţat din fonduri eu-
ropene nerambursabile cu ti-
tlul „Reabilitare, creşterea efi-
cientei energetice, gestiona-
rea eficientă a energiei la imo-
bile existente corpurile C2 şi 
C20, modificări interioare, 

amenajare spaţii de lucru în 
pod existent (C2) amenajare 
incintă şi refacere împrejmu-
ire la IPJ si DJI Cluj”.

Proiectul este finanţat în ca-
drul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, 
Axa prioritară 3 – Sprijinirea 
tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Pri-
oritatea de investiţie 3.1. – 
sprijinirea eficienţei energeti-
ce, a gestionării inteligente a 
energiei din surse regenerabi-
le în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice.
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Mesaj aspru 
pentru scepticii COVID-19

Clujul, primul oraș 
care redeschide școlile?

Lucrări întârziate 
în Piața Lucian Blaga

Presa franceză critică situația din România. Avertisment 
pentru cei care nu cred în COVID-19. Pagina 4

Răspândirea tot mai îngrijorătoare a coronavirusului 
pune în pericol debutul noului an școlar. Pagina 5

Emil Boc, despre lucrările din zona P-ța Lucian Blaga 
şi problemele de pe Memorandumului. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Strada Potaissa, o oază de relaxare!

Grupul statuar Matei Corvin, în curățenie generală
Începând cu acest weekend, simbolul din Piața Unirii va străluci în vechea splendoare! Pagina 6

Strada Potaissa 
s-a transformat 
pentru al patrulea an 
în „Piața de flori altfel” 
a municipiului 
Cluj-Napoca. 
Accesul este liber 
și nerestricționat 
pentru toți cei 
care respectă 
măsurile 
sanitare impuse 
de pandemia 
de COVID-19.

monitorul weekendde

Situația epidemiei de coronavirus

30.789 de persoane infectate la nivel național

809.663  de teste prelucrate

240 pacienți la Terapie Intensivă

717 cazuri confi rmate la Cluj

20.969 vindecați

1.834 decese
*până la închiderea ediției
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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

160/280C
Soare

140/220C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

19°/29° Soare

19°/29° Soare

18°/28° Variabil

18°/29° Soare

15°/23° Ploaie

15°/22° Variabil

14°/19° Variabil

15°/22° Ploaie
17°/26° Soare

16°/23° Variabil

18°/26° Soare

17°/24° Soare

14°/21° Ploaie

10°/20° Ploaie

16°/22° Ploaie

17°/21° Ploaie
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

10 iulie

1997: Președinții Statelor 
Unite și Franței, Bill Clinton și 
Jacques Chirac, au devenit 
cetățeni de onoare ai 
Bucureștiului, printr-o hotărâ-
re a Consiliului General al 
Municipiului București.

1994: România pierde în 
fața Suediei, calificarea în 
semifinale Campionatului 
Mondial de Fotbal din SUA, 
unde putea întâlni echipa 
Braziliei.

2015: România: Pentru pri-
ma dată în ultimii 25 de ani, 
rata anuală a infl ației a ajuns 
în teritoriu negativ (-1,6%), 
pe fondul reducerii TVA la ali-
mente și băuturi la 9%.

11 iulie

1714: Dimitrie Cantemir este 
ales membru de onoare al 
Academiei din Berlin.

1917:  Primul război mondial: 
Bătălia de la Mărăști. Armata a 
II–a română, comandată de 
generalul Alexandru Averescu, 
înfrânge armata germană (11 
iulie – 19 iulie).

1940: România se retrage 
din Liga Națiunilor 
(Societatea Națiunilor).

12 iulie

1859: Alexandru Ioan Cuza 
înfi ințează Ofi ciul Central de 
Statistică Administrativă precur-
sor al actualului Institut Național 
de Statistica.

150/260C
Soare

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

17°/28° Soare

16°/28° Soare

15°/26° Soare

15°/28° Soare
15°/25° Soare

13°/23° Soare

16°/25° Soare

14°/24° Soare
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Sorin MĂRGHITAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Noua clădire are 17.500 

de metri pătraţi, peste 

10.000 de metri pătraţi de 

birouri moderne, persona-

lizate, şi găzduieşte peste 

500 din cei aproximativ 

800 de angajaţi ai 

Centrului de Inginerie 

din Cluj-Napoca.

„Bosch continuă să vadă un 

potenţial considerabil în Româ-

nia, iar inaugurarea noului se-

diu al Centrului de Inginerie 

Bosch din Cluj subliniază an-

gajamentul nostru faţă de ţară. 

Continuăm să oferim angajaţi-

lor noştri resurse şi facilităţi ca-

re să îi sprijine în îmbunătăţi-

rea calităţii procesului de ino-

vaţie”, a declarat, joi, într-o 

conferinţă de presă, directorul 

general al Bosch România, Mi-

hai Boldijar.

La conferinţa de presă au 

participat noul director al Cen-

trului de Inginerie Bosch Cluj, 

Frank Wolf, şi fostul director, 

Dennis Raabe, care şi-a înche-

iat mandatul pe 30 iunie.

„Sunt mândru să inaugu-

răm astăzi această nouă clă-

dire în care peste 500 dintre 

cei 800 de colegi ai noştri lu-

crează la cele mai noi proiec-

te de tehnologie de mobilita-

te, contribuind la modelarea 

viitorului conducerii automa-

tizate şi conectate. Acesta re-

fl ectă contribuţia noastră la 

Bosch şi povestea de succes 

a Centrului de Inginerie Bosch 

din Cluj”, a conchis Raabe.

Situarea centrală a noii clă-

diri ajută la promovarea unei in-

teracţiuni sporite cu comunita-

tea din Cluj-Napoca, consolidând 

astfel parteneriatele strategice ale 

companiei cu autorităţile locale, 

companiile partenere, clienţii şi 

mediul academic local.

În domeniul educaţiei, la 

Cluj, Bosch dezvoltă, din 2013, 

parteneriate de lungă durată cu 

universităţile locale. În prezent, 

sunt în derulare trei programe 

de masterat şi trei cursuri uni-

versitare dezvoltate împreună 

cu Universitatea Tehnică din 

Cluj-Napoca şi Universitatea Ba-

beş-Bolyai. În acest context, 

compania oferă, anual, peste 50 

de burse studenţilor talentaţi.

Lucrările de construcţie a clă-

dirii de birouri inaugurate joi au 

început în martie 2018 şi au fost 

încheiate în februarie 2020.

Grupul Bosch este un lider 

global în furnizarea de tehno-

logii şi servicii. Acesta are 

aproximativ 400.000 de anga-

jaţi în întreaga lume. Compa-

nia a generat vânzări de 77,7 

miliarde de euro în 2019.

Grupul este prezent pe pia-

ţa din România de peste 25 

de ani şi numără peste 8.000 

de angajaţi în cinci entităţi. 

În anul 2019, Bosch a înregis-

trat un volum de vânzări de 

436 milioane de euro pe pia-

ţa din România.

Bosch a inaugurat clădirea 
de birouri a Centrului 
de Inginerie din Cluj-Napoca
Compania Bosch a inaugurat, joi, la Cluj-Napoca, clădirea de birouri a 
Centrului de Inginerie Bosch, printr-o investiție de 30 de milioane de euro

La conferinţa de presă au participat Mihai Boldijar (foto stânga) directorul general al Bosch România, noul director 
al Centrului de Inginerie Bosch Cluj, Frank Wolf (foto centru), şi fostul director, Dennis Raabe (foto dreapta)

MIHAI BOLDIJAR | directorul general al Bosch România

 „Bosch continuă să vadă un 
potenţial considerabil în România, 
iar inaugurarea noului sediu 
al Centrului de Inginerie Bosch 
din Cluj subliniază angajamentul 

nostru faţă de ţară. Continuăm 
să oferim angajaţilor noştri 
resurse şi facilităţi care să îi 
sprijine în îmbunătăţirea 
calităţii procesului de inovaţie.“
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca se afl ă pe pri-

mul loc din ţară la speranţa 

de viaţă în topul oraşelor 

cu peste 100.000 de locui-

tori, la salarii 

şi la numărul de salariaţi 

(cu excepţia Bucureştiului).

Marius Cristea, expert al 

Băncii Mondiale a prezentat, 

în cadrul dezbaterii publice pen-

tru realizarea Stategiei Integra-

te de Dezvoltare Urbană (SI-

DU) 2021-2030, organizată de 

Centrul de Inovare şi Imagina-

ţie Civică (CIIC), punctele „tari” 

ale oraşului. Pe lângă locul frun-

taş ocupat la speranţa de via-

ţă, salarii şi numărul de salari-

aţi, Clujul se afl ă pe locul întâi 

în ţară şi la densitatea antre-

prenorială, la rezultatele la Eva-

luarea Naţională şi Bacalaure-

at, dar are şi cea mai mare u-

niversitate din ţară.

„Studiile arată că suntem pe 

primul loc la promovabilitatea 

la Evaluarea Naţională şi la Ba-

calaureat, ceea ce este poate 

cea mai importantă premisă a 

dezvoltării oraşului. De aseme-

nea, Clujul se afl ă pe primul 

loc la speranţa de viaţă în to-

pul oraşelor cu peste 100.000 

de locuitori, inclusiv Bucureşti, 

locul întâi la implicarea cetăţe-

nilor în procesul decizional, lo-

cul întâi la nivelul salariilor şi 

la numărul de salariaţi, excep-

tând Bucureşti, cu o creştere a 

salariilor impresionantă”, a ară-

tat Marius Cristea.

Clujul are cea mai rapidă 
creştere a salariaţilor

„Am ajuns la 10-12% faţă 

de Bucureşti, ceea ce e o per-

formanţă. Avem cele mai bu-

ne universităţi din România, 

universitatea cu cel mai ma-

re număr de studenţi şi cu cea 

mai bună poziţionare în to-

purile internaţionale (Univer-

sitatea «Babeş-Bolyai» – n.r.). 

Am calculat Produsul Intern 

Brut (PIB) pe cap de locuitor 

la nivelul fi ecărui oraş. Muni-

cipiul în sine se afl ă undeva 

la 150% din media Uniunii 

Europene, aproximativ la ace-

laşi nivel ca şi Capitala”, a 

continuat Cristea.

„Suntem pe locul întâi în 

România la densitatea antre-

prenorială, adică numărul de 

fi rme la 100 de locuitori. Avem 

zece fi rme la 100 de locuitori. 

Avem cea mai rapidă creşte-

re a numărului de salariaţi 

dintre toate oraşele mari din 

România. Dacă la Bucureşti 

avem o creştere de 7%, la 

Braşov avem o creştere de 

11% faţă de anul 2009, la 

Cluj-Napcoa suntem la 33%. 

La fi ecare trei locuri de mun-

că, s-a mai creat unul în ul-

timii zece ani”, a completat 

expertul Băncii Mondiale.

Ce priorităţi au clujenii?

Dintr-un sondaj realizat 

la nivelul zonei mitropolita-

ne a Clujului, pe un eşanti-

on de 1.800 de respondenţi, 

au rezultat priorităţile inves-

tiţionale din perspectiva ce-

tăţenilor, care şi-au exprimat 

opinia cu privire la ce ar do-

ri îmbunătăţit în Cluj-Napo-

ca. Sănătatea şi serviciile so-

ciale se situează în topul pri-

orităţilor, urmate de locuri 

de muncă bine plătite.

Pe locul trei printre pre-

ferinţe s-au numărat aspec-

te legate de calitatea vieţii, 

precum modernizarea şi re-

abilitarea spaţiilor publice, 

a spaţiilor verzi şi iluminat. 

Marius Cristea a mai arătat 

că, în ceea ce priveşte cali-

tatea vieţii în oraşele lumii, 

Clujul ocupă primul loc în 

România şi locul 41 în Euro-

pa, potrivit datelor disponi-

bile pe platforma Numbeo.

Cluj-Napoca, primul loc pe țară la speranța 
de viață, la salarii și la numărul de salariați

Semafoare noi 
la patru treceri 
de pietoni

Primăria municipiului 
Cluj-Napoca anunţă faptul că, 
începând de joi, 9 iulie 2020, 
au fost puse în funcţiune insta-
laţiile de semaforizare de la pa-
tru treceri de pietoni.
Semafoarele au fost puse în 
funcţiune astfel: trei treceri de 
pietoni duble, cu scuar medi-
an, pe Calea Turzii, în zona 
numerelor 158/187, 209/213 
și 255 (reprezentanţa Dacia), 
respectiv o trecere de pietoni 
dublă, cu scuar median pe 
strada Observatorului, zona 
sens giratoriu Spital Clinic de 
Recuperare.
Pentru a traversa, pietonii vor 
trebui să acţioneze butoanele. 
„Rugăm conducătorii auto și 
pietonii să circule cu prudenţă 
în zonele menţionate și să res-
pecte noile reglementări de cir-
culaţie”, au transmis reprezen-
tanţii Primăriei.

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a vorbit despre lucrările 

ample din zona Pieţei 

Lucian Blaga, dar şi des-

pre problemele apărute pe 

strada Memorandumului.

Lucrările de modernizare 

în Piaţa Lucian Blaga şi pe 

străzile Napoca, Petru Maior, 

Emil Isac şi Republicii (până 

la intersecţia cu strada Avram 

Iancu) au început în decursul 

lunii mai. Deşi au debutat ca 

din puşcă, cu primele inter-

venţii realizate în timp util, 

lucrările s-au împotmolit pe 

tronsonul scurt cuprins între 

Piaţă şi strada Avram Iancu.

„Suntem în grafi c încă. Nu 

sunt în grafi c (constructorii – 

n.r.) pe tronsonul mic, de la 

Piaţa Lucian Blaga până la 

Avram Iancu. Trebuia să fi e ga-

ta (21 iunie – n.r.), dar curg bă-

nuţii la bugetul local, câte 1.000 

lei pe zi. În rest, pe celelalte 

străzi sunt în grafi c. Ne uităm 

în septembrie, când este terme-

nul intermediar şi ne uităm în 

30 noiembrie, când este terme-

nul fi nal”, a dat asigurări edi-

lul, într-o intervenţie telefoni-

că la un post local de radio.

„Fac tot ceea ce-mi stă în 

putinţă, lucrez, colaborez, ve-

rifi c, mai dau cu bâta, mai 

dau cu zăhărelul, ca septem-

brie să ne găsească cu lucră-

rile mari realizate, în materie 

de carosabil, ca să asigurăm 

descongestionarea trafi cului. 

Acum e un pic mai uşor, dar 

nici acum nu este simplu, mai 

ales din septembrie, octom-

brie, în perspectiva reluării 

şcolilor”, a completat prima-

rul, grăbind lucrările executa-

te de Diferit SRL.

Peste 60 de arbori 
plantaţi în zona centrală

Duminica trecută, Emil 

Boc a luat parte la o primă 

rundă de plantare în zona 

centrală a municipiului 

Cluj-Napoca. „Domnul Emil 

Boc a venit singur să ne dea 

o mână de ajutor”, anunţau 

cei de la Eco Garden Con-

struct. În total vor fi plan-

taţi 68 de arbori în zona Pia-

ţa Lucian Blaga, respectiv 

străzile Napoca, Petru Ma-

ior şi Emil Isac. Există şi o 

surpriză plăcută la aceste 

intervenţii, spune Emil Boc.

„S-au plantat primii arbori 

pe strada Napoca, vor fi  68 

de arbori plantaţi. Pe strada 

Petru Maior va fi  completat 

aliniamentul de arbori exis-

tent, care nu se distruge, se 

păstrează, asta e partea bună 

a proiectului, că nu se taie ni-

ciun arbore. În Piaţa Lucian 

Blaga, pe strada Napoca, pe 

Emil Isac va fi  un verde fru-

mos, (...) sper că vom avea 

în toamnă, în Cluj, o zonă de 

referinţă”, a declarat Emil Boc.

„Dacă arborii nu au 30 de 

centrimetri diametru, dom-

nule, te duci acasă! Păi, bi-

ne, are 29,5 cm... omule, nu 

are 30! Pune-l în camion şi 

du-te înapoi la Bucureşti cu 

el. Am trimis de vreo 3-4 ori, 

acum vin, vin cu 5 cm în plus 

la diametru, la arborii cu ba-

lot. Aceştia pot fi  plantaţi şi 

în perioada verii. Nu cobor 

niciun milimetru, (...) nu ne-

gociez aspectele de calitate 

şi de normalitate”, a mai pro-

mis primarul.

Refacerea şubredă
 a infrastructurii 
Oraşului Comoară

În ultima vreme, tot mai 

mulţi clujeni şi-au manifes-

tat nemulţumirea faţă de sta-

rea trotuarelor din zona cen-

trală a municipiului. De pre-

cizat, că acestea au fost rea-

bilitate recent, în cadrul pro-

iectul denumit „Refacerea in-

frastructurii Oraşului Comoa-

ră, modernizare căi de acces 

spre centrul istoric”.

Este şi cazul lucrărilor 

executate pe strada Memo-

randumului. Acestea au în-

ceput în primăvara anului 

2015, fiind executate de SC 

Viarom Construct SA, parte 

a proiectului în valoare to-

tală de 17 milioane de lei. 

Între timp, plăcile de piatră 

s-au deplasat în afara supra-

feţei trotuarului, oamenii se 

împiedică de ele.

„Este în garanţie, tot ce 

este acolo, nu este recepţi-

onat final. Acum se fac u-

nele remedieri punctuale, 

nu se face un şantier ca la 

început. Sunt în garanţie, 

nu sunt recepţionate final, 

tot ce se face, se face pe 

cheltuiala constructorului. 

Nimic nu este finalizat aco-

lo, vom anunţa când ajun-

gem la recepţia finală, pen-

tru că nu accept lucrări de 

calitate şi nu vor fi recepţi-

onate, clar. Ştiu despre a-

ceste zone, le-am văzut şi 

eu. În ultimă variantă, da-

că nu le fac, există o garan-

ţie de bună execuţie”, a ex-

plicat edilul.

Când cu bâta, când cu zăhărelul!
Primarul Emil Boc taxează întârzierile la lucrările din centrul Clujului. Ce se întâmplă 
cu trotuarele deteriorate de pe strada Memorandumului?

Mai mulți arbori au fost plantați pe strada Napoca, acolo unde pomii lipseau cu desăvârșire. Primarul Emil Boc s-a fotografi at 
în timp ce a pus o mână de ajutor la plantarea arborilor.
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„Simptome? Testat pozitiv 

pentru COVID-19? 

Spitalizat? Nicio problemă 

în România, unde Curtea 

Constituţională a 

României (CCR) garantea-

ză libertatea de mişcare a 

tuturor bolnavilor infec-

taţi”, scrie publicaţia 

franceză Le Monde.

O decizie a înaltei instan-

ţe, publicată în data de 2 iu-

lie, consideră carantina insti-

tuită de Guvern „o privare re-

ală de libertate” şi „o restric-

ţie a drepturilor fundamenta-

le”. Cu alte cuvinte, toate mă-

surile luate de guvern pentru 

a pune frână pandemiei sunt 

considerate neconstituţiona-

le, concluzionează autorul ma-

terialului din Le Monde.

Românii spitalizaţi ca ur-

mare a contaminării cu CO-

VID-19 pot pleca acum la 

cerere. Până joi, peste 600 

de pacienţi – din cei 7.810 

spitalizaţi – s-au întors aca-

să. Autorităţile nu mai au 

niciun mijloc legal pentru 

a-i împiedica să intre în con-

tact cu alte persoane. „Nu-i 

putem opri să plece!”, a de-

clarat Beatrice Mahler, di-

rectorul spitalului Ma-

rius-Nasta din Bucureşti.

Le Monde vorbeşte 
despre lupta politică

Pe fundalul COVID-19, par-

tidele politice duc o luptă cu 

cuţitele scoase. Guvernul li-

beral minoritar, instalat la pu-

tere în noiembrie 2019, nu a-

re majoritatea în Parlament, 

unde deciziile sunt controla-

te de social-democraţi. Per-

spectiva alegerilor locale, ca-

re vor avea loc în 27 septem-

brie, a dat naştere unor con-

fruntări între stânga şi dreap-

ta în plină pandemie. Partidul 

Social Democrat (PSD) a în-

cercat să blocheze deciziile 

guvernului liberal prin toate 

mijloacele, iar instanţa con-

stituţională pare să le joace 

jocul, scrie Le Monde.

Conform Constituţiei Ro-

mâniei, CCR este alcătuit din 

nouă judecători care au un 

mandat de nouă ani. Trei 

sunt numiţi de Camera De-

putaţilor, trei de Senatul Ro-

mâniei şi ceilalţi trei de pre-

şedinte. Instituţia a fost acu-

zată în mod repetat de neîn-

deplinirea misiunii sale, a-

ceea de „gardian al justiţi-

ei”. Preşedintele CCR, Valer 

Dorneanu, în vârstă de 76 

de ani, provine el însuşi din 

mediul politic.

„600 de infectaţi 
se plimbă în aer liber”

Ludovic Orban, premie-

rul liberal, este supărat, se 

mai arată în articolul publi-

cat în ziarul francez. Deci-

zia CCR „îi paralizează” Gu-

vernul şi îl privează de toa-

te mijloacele de gestionare 

a pandemiei. Apelul dispe-

rat al premierului nu i-a con-

vins pe cei 600 de infectaţi 

să rămână în spital. Ei s-au 

întors la familiile lor şi se 

plimbă în liber, în timp ce 

numărul de infecţii urcă pu-

ternic, mai scriu aceştia.

„Nu este prima dată când 

instanţa constituţională a 

încercat să ne împiedice să 

avem grijă de sănătatea şi 

viaţa cetăţenilor noştri. In-

stanţa a anulat toate amen-

zile date persoanelor care 

nu au respectat starea de ur-

genţă. Nu pot recomanda 

decât ca românii să respec-

te hotărârile Guvernului, 

pentru a se proteja. Să nu 

ţină cont de hotărârile Cur-

ţii Constituţionale şi fiţi res-

ponsabili până când Parla-

mentul va da o nouă lege”, 

a spus Orban.

Le Monde: „În România, să te protejezi 
de COVID-19 este neconstituțional”
Autoritățile nu mai au niciun mijloc legal pentru a-i împiedica pe cei infectați să intre în contact cu alte persoane

Românii spitalizaţi ca urmare a contaminării cu COVID-19 pot pleca acum la cerere

Medicul Gheorghiţa Iacob, care este și purtătorul de cuvânt al 
Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, 
a subliniat importanţa purtării măștii de protecţie, atrăgându-le 
atenţia în special celor care nu cred că virusul există.

„Purtaţi mască în spaţiile închise! Sunt unii care spun că nu 
cred în exista COVID-19, că nu l-au văzut. Să fi ţi sănătoși! 
Totuși, nu mai este o problemă de credinţă faptul că ne con-
fruntăm cu o epidemie de răceli la plămâni mortale. Până 
să mori de răceala asta, după ce te infectezi, mai întâi dai 
răceala la alţii deși, încă nu ţi se pare că ai ceva. Când ai în-
ceput să fi i răcit, e prea târziu. Este posibil să nu faci răcea-
lă, însă i-ai omorât pe cei din jurul tău. Dacă porţi mască, 
nu doar că nu riști să îi îmbolnăvești pe alţii, dar îi obligi să 
poarte și ei mască. Abia acum te protejezi pe tine. Fii 
deștept, că e la modă!”, a spus dr. Gheorghiţa Iacob.

Medic clujean, mesaj către cei care 
nu cred în COVID-19
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Universitatea 

„Babeş-Bolyai” din 

Cluj-Napoca a început joi, 

9 iulie 2020, admiterea 

online pentru absolvenţii 

de liceu care vor 

să se înscrie la facultate, 

dar şi pentru absolvenţii 

de facultate care vor 

să urmeze programele 

de masterat.

Anul acesta, Universitatea 

„Babeş-Bolyai” oferă un nu-

măr impresionant de locuri 

pentru studenţi şi o paletă 

mai largă de pregătire.

Candidaţii la statutul de 

boboc pot opta, în acest an, 

în cadrul celor 236 de pro-

grame de licenţă (învăţământ 

cu frecvenţă şi cu frecvenţă 

redusă) ale UBB, pentru unul 

dintre cele de 4.875 de lo-

curi bugetate destinate ab-

solvenţilor de liceu, peste 

10.000 de locuri în regim cu 

taxă şi 2.550 de locuri pen-

tru învăţământ la distanţă şi 

învăţământ cu frecvenţă re-

dusă pentru studii universi-

tare de nivel licenţă.

Peste 9.600 de locuri 
la masterat

Şi absolvenţii de facul-

tate care doresc să se în-

scrie la master pot alege 

pentru unul dintre cele 3.500 

de locuri la buget şi 6.158 

de locuri la taxă existente 

în cadrul celor 228 de pro-

grame de master (învăţă-

mânt cu frecvenţă sau frec-

venţă redusă).

Principala noutate a Ad-

miterii 2020 la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” este aceea că 

întregul proces de înscriere 

va fi  realizat exclusiv online, 

pe platforma https://acade-

micinfo.ubbcluj.ro/admite-

re/, unde candidaţii îşi vor 

putea încărca toate documen-

tele necesare. La fi nalul pe-

rioadei de admitere, după afi -

şarea rezultatelor fi nale, con-

fi rmarea locurilor de către 

candidaţii admişi va fi  reali-

zată tot online.

Admiterea în anul univer-

sitar 2020-2021 vine cu no-

utăţi în ceea ce priveşte spe-

cializările oferite, UBB pro-

punând două specializări 

noi la nivel licenţă, la Fa-

cultatea de Studii Europene 

– Specializarea Diplomaţie 

în afaceri, respectiv la Fa-

cultatea de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comu-

nicării – Specializarea Stu-

dii de conflict.

Perioada de admitere 
durează până în 30 iulie

De asemenea, UBB pro-

pune 4 specializări noi de 

master: Marketing digital 

(limba maghiară), oferit de 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Gestiunea Afaceri-

lor (FSEGA), Management 

şi antreprenoriat cultural, în 

cadrul Facultăţii Teatru şi 

Film, Managementul dezas-

trelor, propus de Facultatea 

de Ştiinţa şi Ingineria Me-

diului, respectiv Analiza spa-

ţială şi organizarea teritori-

ală/Spatial Analysis and Te-

ritorial Organization (limba 

engleză), program oferit de 

Facultatea de Geografie.

Perioada de admitere pen-

tru noul an universitar este 

cuprinsă între 9 şi 30 iulie 

2020. Calendarul admiterii 

cuprinde perioada de înscri-

eri, probele de concurs, afi-

şarea rezultatelor, depune-

rea contestaţiilor, confirma-

rea locurilor, perioada de re-

distribuire a locurilor răma-

se disponibile şi a fost sta-

bilit la nivelul fiecărei facul-

tăţi din cadrul UBB.

Universitatea „Babeş-Bolyai” îşi aşteaptă studenţii. 
Peste 8.500 de locuri bugetate, la nivel licenţă şi master.

LOCURI

4.875
de locuri bugetate la 
Universitatea „Babeș-
Bolyai“ sunt destinate 
absolvenților de liceu

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

consideră că decizia 

de redeschidere a şcolilor 

ar trebui descentralizată, 

astfel încât oraşele cu un 

număr mic de infectări 

cu COVID-19 să le poată 

deschide mai repede.

Edilul clujean a declarat că 

îşi doreşte ca şcolile din muni-

cipiu să poată fi  redeschise de 

la toamnă, chiar dacă acest lu-

cru nu se va întâmpla în toată 

ţara, întrucât numărul de in-

fectări cu coronavirus este mai 

mic în Cluj-Napoca decât în al-

te oraşe, iar locuitorii au dat 

dovadă de responsabilitate.

Emil Boc: „Am cinci 
scenarii la care mă uit”

„Mă uit cu mare atenţie la 

toamnă şi mă gândesc la toa-

te soluţiile, pentru că nu ştiu 

cum va evalua această pan-

demie. Eu îmi doresc să se re-

ia şcoala, să se reia universi-

tăţile, pentru că mă gândesc 

la părinţi, ce vor face cu co-

piii. Acum e vară, e vacanţă, 

dar la toamnă se complică lu-

crurile. Mă gândesc la toate 

modalităţile, la toate opţiuni-

le. Am cinci scenarii la care 

mă uit, cum putem să repor-

nim şcoala şi să îi sprijinim 

pe cei de la universităţi să îţi 

reia activitatea”, a declarat 

edilul, într-o emisiune radio.

„Mă gândesc că nu este ex-

clus să fi e o decizie de des-

centralizare pe judeţe sau re-

gională, în funcţie de situaţie. 

Dacă oamenii sunt responsa-

bili, nu are rost să îi ţii pe toţi 

în acelaşi registru. În Româ-

nia ar trebui, din perspectiva 

asta de deschidere a şcolilor, 

să se descentralizeze această 

decizie. Dacă noi ne compor-

tăm bine, suntem primii care 

câştigăm din acest comporta-

ment. Mă uit la ce înseamnă 

toamnă şi nu este simplu de 

gestionat problema copiilor”, 

a completat Emil Boc.

Ce spune ministrul 
Sănătăţii despre 
redeschiderea şcolilor?

Dacă ajungem la cel mai 

grav scenariu, acela al unei 

creşteri exponenţiale a ca-

zurilor de coronavirus, e 

posibil ca şcoala să nu în-

ceapă la timp, adică la 14 

septembrie. Nelu Tătaru a 

spus că în gestionarea pan-

demiei din perioada verii 

se vor face evaluări pentru 

fiecare etapă, iar în funcţie 

de rezultatele acestora, au-

torităţile vor afla ce măsuri 

trebuie să ia în septembrie, 

atunci când va începe no-

ul an şcolar.

El a îndemnat la pruden-

ţă şi a spus că deciziile cu 

privire la reîncepere acti-

vităţii didactice vor fi lua-

te spre sfârşitul verii. De 

asemenea, ministrul Sănă-

tăţii a mai spus că există 

un grup de lucru, o Comi-

sie mixtă la nivelul Minis-

terului Educaţiei şi Cerce-

tării, sub conducerea vice-

premierului Raluca Turcan, 

care va pregăti măsuri pen-

tru gestionarea începutu-

lui de an şcolar.

„Eu am spus încă de la 

început, ne vom gestiona 

perioada de vară, vom eva-

lua fiecare etapă, iar în apro-

pierea lunii septembrie, vom 

vedea şi cum prognozăm o 

următoare perioadă, inclu-

siv începutul anului şcolar. 

De o săptămână jumătate, 

sub coordonarea vicepremi-

erului Raluca Turcan, este 

o comisie mixtă cu Minis-

terul Sănătăţii, Ministerul 

Educaţiei, anumite direcţii, 

care pregătesc reînceperea 

anului şcolar. Avem scena-

rii, de la cele mai sumbre 

până la cele adaptate”, a 

spus Nelu Tătaru.

Cluj-Napoca ar putea fi primul oraş 
care redeschide şcolile din toamnă
Primarul Emil Boc: „Decizia redeschiderii școlilor ar trebui descentralizată”. 
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru: „Avem scenarii, de la cele mai sumbre până la cele adaptate”.

Emil Boc consideră că decizia de redeschidere a şcolilor ar trebui descentralizată

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-Napoca

„Eu susţin şi 
învăţământul online, 
dar trebuie 
să fi e complementar, 
nu să-l înlocuiască 
complet pe cel faţă 
în faţă. Nu-l va putea 
înlocui nimeni, 
este fundamentală 
pentru dezvoltarea 
elevilor, trebuie 
să meargă mână 
în mână. Sunt pentru 
reluarea activităţilor 
şcolare, evident, cu 
respectarea regulilor.“
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Strada Émile Zola, de nerecunoscut după modernizare
Strada Émile Zola a fost reamenajată în sensul 
eliminării trafi cului auto și transformării aceste-
ia într-o zonă preponderent pietonală. Aceasta 
face parte dintr-un proiect mai amplu de mo-
dernizare, în care sunt incluse și străzile Regele 
Ferdinand, Tipografi ei și Sextil Pușcariu. 
Proiectul se ridică la peste 5 milioane de euro.
Strada a fost transformată într-un spațiu „sha-

red space”, astfel că locurile de parcare au fost 
eliminate, fi ind permis accesul auto doar pen-
tru aprovizionare și pentru riverani. Astfel, 
prin lărgirea trotuarelor, strada a devenit mai 
prietenoasă cu pietonii și bicicliștii. Spațiul 
destinat pietonilor este delimitat de cel pentru 
mașini prin stâlpișori retractabili, fi ind de ase-
menea plantați copaci pe această stradă.

Fotografia zilei

Grupul statuar Matei 

Corvin din Piața Unirii, 

din centrul municipiului 

Cluj-Napoca, va fi  curățat.

„După mai multe solici-

tări, a început în sfârșit 

curățarea grupului statuar 

Matei Corvin, un monument 

simbolic al orașului nostru. 

Începând cu acest weekend, 

grupul statuar va străluci 

în toată splendoarea!”, a 

precizat viceprimarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Oláh 

Emese, privind lucrările ca-

re au debutat în cursul zi-

lei de joi.

De-a lungul anilor, statu-

ia a fost de mai multe ori 

prilej de tensiuni între repre-

zentanţii comunităţii româ-

ne şi a celei maghiare, fi ind 

vandalizată în repetate rân-

duri. În ultimii ani însă, au-

torităţile şi personalităţile 

politice au reuşit să intervi-

nă prompt şi să păstreze un 

climat de linişte şi de res-

pect pentru amintirea rege-

lui Matei Corvin.

Statuia a fost restaurată 
în anul 2009

Statuia ecvestră a regelui 

Matei Corvin, înconjurat de 

patru dintre generalii săi – Ki-

nizsi Pál, Magyar Balázs, 

Szapolyai István şi Báthory 

István – este opera sculptoru-

lui Fadrusz János. Ea fost in-

augurată în 1902, iar după 100 

de ani, în 2009 a fost restau-

rată, odată cu un amplu pro-

iect de modernizare a Pieţei 

Unirii din Cluj-Napoca, în mij-

locul căreia este amplasată.

În noiembrie 2017, consi-

lierii locali UDMR din Cluj-

Napoca au cerut municipali-

tăţii măsuri suplimentare pen-

tru protejarea grupului statu-

ar al lui Matei Corvin. Resta-

urarea statuii a fost realizată 

cu fonduri provenite atât de 

la guvernul român, cât şi de 

la cel din Budapesta, care au 

dat, fi ecare, câte 400.000 de 

euro. Primarul Emil Boc a dat 

asigurări că se vor lua mă-

suri astfel încât vandalizări 

să nu mai aibă loc.

Statuia lui Matei Corvin 
va fi curățată

Bastionul croitorilor este 

unul din puținele turnuri 

de fortifi cație care s-a păs-

trat intact până în zilele 

noastre. A fost întreținut și 

construit de breasla croito-

rilor din Cluj.

O fotografi e realizată în ur-

mă cu aproape un secol ara-

tă strada Baba Novac și Bas-

tionul Croitorilor, o zonă foar-

te importantă a Clujului, din 

punct de vedere istoric.

Istoria Bastionului

Bastionul Croitorilor este 

unul din puținele turnuri de 

fortifi cație care au făcut par-

te din Vechea Cetate a Cluju-

lui și care s-a păstrat intact 

până în zilele noastre. A fost 

fi nanțat de breasla croitori-

lor din Cluj. Fiecare bastion 

(turn) al zidului medieval de 

apărare a fost fi nanțat de al-

tă breaslă (croitori, cizmari, 

tâmplari, săpunari, rotari, 

olari, zidari, curelari etc).

Bastionul reprezintă colțul 

de sud-est al cetății medie-

vale ridicate începând cu se-

colul al XV-lea (este amin-

tit deja în anul 1475). Între 

anii 1627-1629, în perioada 

principelui Gabriel Bethlen, 

bastionul a fost reconstruit, 

ajungând la forma actuală. 

Este construit din piatră dăl-

tuită, zidurile masive păs-

trând încă lăcașurile de tra-

gere. Spre nord se mai păs-

trează încă o bucată din zi-

dul de piatră cu creneluri și 

drumul de strajă pe zid.

A fost denumit după breas-

la croitorilor din Cluj care l-a 

întreținut și a avut obligația 

pazei orașului în acel punct, 

fi ind singurul bastion al cetății 

vechi care s-a păstrat integral.

După Bătălia de la Miră-

slău, Baba Novac și preotul 

Saski au fost prinși, torturați 

și executați în cetatea Cluju-

lui de către nobilii transilvă-

neni. În apropierea bastionu-

lui a fost expus, în 1601, tru-

pul tras în țeapă al lui Baba 

Novac, general al lui Mihai 

Viteazul. În amintirea lui Ba-

ba Novac a fost ridicată în 

1975 o statuie, operă a sculp-

torului Virgil Fulicea.

Bastionul Croitorilor, 
simbol cultural

În perioada comunistă, în 

urma lucrărilor de renovare 

din 1956-1957 și 1959, a fost 

amenajat aici un Muzeu de 

Istorie al orașului, care inclu-

dea un laborator de fotogra-

fi e și un atelier de restaurare. 

Acesta însă nu a fost nicioda-

tă deschis publicului larg, lu-

cru interzis de autoritățile co-

muniste în anul 1959.

Azi, în urmă demersurilor 

de conservare și restaurare re-

alizate sub egida Consiliului 

Local și Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca, Turnul Croi-

torilor a devenit un simbol 

cultural, fi ind un Centru de 

Cultură Urbană. El adăpostește 

o cafenea, o expoziție care 

ilustrează istoria breslei croi-

torilor din Cluj, precum și 

spații care găzduiesc diferite 

evenimente culturale, prele-

geri, expoziții sau concerte.

Întoarcere în timp 
la Bastionul Croitorilor
Așa arăta Bastionul Croitorilor în urmă cu aproape un secol

Actuala stradă Baba Novac și Bastionul Croitorilor, în urmă cu aproape un secol
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Două spectacole de marcă 

ale Teatrului de Păpuşi 

„Puck” vor fi  prezentate 

în acest weekend 

în spaţiul din curtea 

Muzeului de Artă.

Astfel, sâmbătă, 11 iulie, 

de la ora 11:00, va fi pre-

zentat spectacolul „Jancsi 

és Juliska” / „Hänsel şi Gre-

tel”, cu regia semnată de 

Varga Ibolya. Hänsel şi Gre-

tel se trezesc într-o zi cu 

veşti neplăcute: tatăl lor tre-

buie să vândă capra cea mi-

că pentru a putea plăti da-

toriile. Copiii întristaţi sunt 

vizitaţi de Csipet, spiridu-

şul pădurii care vrea să-i 

ajute în găsirea unor comori 

cu ajutorul unei poezii ma-

gice. Drumul lor este îngre-

unat de Baba Cloanţă, iar 

în timp ce spiriduşul Csi-

pet şi ursul Döme fac tot ce 

le stă în putinţă pentru a 

ajuta copiii, în final Gretel 

reuşeşte să evadeze din mâi-

nile vrăjitoarei. Pe ce drum 

pornim? În cine avem în-

credere? Cum putem ajuta 

în timp de necaz? – ne pu-

tem întreba unii pe ceilalţi 

sau pe noi înşine, copii şi 

adulţi, în poveşti, precum 

şi în viaţa reală.

Regia este semnată de 

Varga Ibolya. Distribuţia es-

te formată din actorii Giriti 

Réka, Pünkösti Laura, 

Urmánczi Jenö, György 

László, Kötő Áron şi Csortán 

Márton. Spectacolul este pre-

zentat în limba maghiară, 

iar vârsta minimă recoman-

dată este de patru ani.

„Cartea cu Apolodor”, 
un spectacol premiat

Duminică, 12 iulie, tot de 

la 11:00, va fi  prezentat spec-

tacolul „Cartea cu Apolodor”, 

după Gellu Naum, în regia 

Monei Marian, unul dintre ce-

le mai iubite spectacole din 

repertoriul instituţiei.

„Să-ţi spun, dragă Apo-

lodor, de ce nu eşti ca alţii. 

Esti pinguin şi om, pentru 

că vorbeşti, cânţi, plângi şi 

mergi ca un om, dar ai pe-

ne albe şi negre, cioc şi aripi, 

eşti mic şi mare, eşti pentru 

copii şi pentru toţi ceilalţi, 

eşti un picaro şi un Wilhelm 

Meister (nu-i nimic dacă nu 

ştii ce înseamnă asta), eşti 

erou şi locuieşti într-o pa-

rodie, ba chiar într-un evan-

tai de parodii, dar tu eşti a-

tât de original încât nimeni 

nu te poate imita. Porţi în 

toate ocaziile frac. Porţi, de 

asemenea, fără să te sinchi-

seşti, numele unui celebru 

arhitect şi constructor din 

Damasc. Eşti fermecător, eşti 

tenor, voiajor, visător şi se-

ducător. De tine s-au îndră-

gostit o maimuţică şi mulţi 

cititori. Ai prieteni nemai-

pomeniţi în lumea ta şi că-

mila Suzi îţi este chiar ca o 

mamă, iar cu cangurul Ilie 

şi cu leul Amedeu faci un 

trifoi de neuitat”, scria Ioa-

na Pârvulescu în „Scrisoa-

rea unui critic literar către 

un prieten pinguin”.

Scenografi a este semnată 

de Epaminonda Tiotiu, sculp-

tura de Florin Marin, iar mu-

zica de Corina Sîrbu. Proce-

sarea computerizată este re-

alizată de Cristian Luchian. 

În distribuţie: Dana Bonţi-

dean, Călin Mureşan, Ange-

lica Pamfi lie. Spectacolul va 

fi  prezentat în limba româ-

nă, iar vârsta minimă reco-

mandată este de patru ani.

„Cartea cu Apolodor” a 

primit premiul pentru va-

loarea artistică şi cultura-

lă la Festivalul Teatrelor de 

Păpuşi şi Marionete Puck 

2010, premiul pentru cali-

tatea transpunerii scenice 

la Festivalul Spectacolelor 

de Colecţie, Bucureşti, 2010. 

De asemenea, în anul 2010 

a participat la un turneu 

în Arizona, SUA, la invita-

ţia Arizona State Univer-

sity, un turneu în Franţa, 

la invitaţia Teatrului Denis 

din Hyeres, iar în 2011 a 

participat la Festivalul Cul-

turii Române de la Bi-

alystok, la invitaţia Insti-

tutului Cultural Român din 

Polonia. În anul 2012 spec-

tacolul Cartea cu Apolodor 

a reprezentat România la 

Festivalul Eurokids din Wa-

shington D.C., festival or-

ganizat de ambasadele eu-

ropene în capitala Statelor 

Unite ale Americii.

Două spectacole de marcă ale Teatrului de Păpuşi „Puck”, 
în curtea Muzeului de Artă din Cluj-Napoca

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un spectacol inedit va 

avea loc săptămâna vii-

toare în Parcul Central 

„Simion Bărnuţiu” din 

Cluj-Napoca. Mai mulţi 

tineri pasionaţi de balet 

vor dansa pentru clujeni, 

dar în special pentru per-

soanele cu dizabilităţi.

Spectacolul, denumit 

„Armonie de vară”, care se 

afla la cea de-a cincea edi-

ţie, va avea loc joi, 16 iu-

lie, începând cu ora 20:30, 

în faţa Casino-ului din Par-

cul Central.

„Spectacolul se adresea-

ză persoanelor cu care iu-

besc arta dansului şi care 

vin cu drag la astfel de ma-

nifestaţii, dar şi persoane-

lor cu dizabilităţi, pentru 

care accesul într-o sală de 

spectacol este mai dificil. 

Spectacolul va avea loc pe 

plaforma din faţa Casino-

ului, iar accesul este mai 

facil. Suntem la a cincea 

ediţie. În ultimii ani am re-

alizat spectacole care se 

adresează şi persoanelor 

cu dizabilităţi pentru a le 

oferi acces la cultură. Anul 

acesta artiştii vor fi copii 

care studiază arta dansu-

lui. Câţiva sunt din Cluj, 

dar sunt şi din alte părţi 

ale lumii. De obicei, profi-

lul spectacolului era cu mu-

zică live, dar anul acesta, 

fiindcă nu avem voie cu 

foarte mulţi artişti, va fi 

muzică înregistrată. Va fi 

un recital de balet în care 

copiii vor dansa pe varia-

ţii din balete celebre com-

puse de Saint-Saens, 

Minkus, Ceaikovski şi mul-

ţi alţii”, a explicat Felicia 

Şerbănescu, organizator.

Copii pasionaţi, 
dornici să le fi e 
recunoscut talentul

În faţa clujenilor vor dan-

sa mai mulţi tineri: Maya Cio-

botă, Bianca Guzu, Sara Po-

can, Luana Pop, Felix Baboi.

„Copiii care prezintă specta-

colul anul acesta sunt unii de ex-

cepţie, foarte talentaţi şi dornici 

să apară în faţa publicului unde 

să le fi e recunoscute talentul şi 

bucuria de a dansa. Am lucrat 

în această perioadă grea pentru 

toată lumea, am făcut cursuri 

online, ceea ce este o mare pro-

vocare pentru copii şi s-au com-

portat exemplar, chiar au progre-

sat, spre mirarea oricui. Dacă s-

pui că faci balet online, e un lu-

cru ieşit din comun, dacă mai s-

pui că au şi progresat copiii, es-

te un plus valoric. Fiecare copil 

dansează mai mult de două va-

riaţii în acest spectacol”, a mai 

spus Felicia Şerbănescu.

Accesul la spectacol este li-

ber în limita numărului de 120 

de scaune. „Bineînţeles că păs-

trăm toate regulile de distan-

ţare, de prevenire a răspândi-

rii infectării cu coronavirus”, 

a adăugat Felicia Şerbănescu.

Spectacol de balet dedicat persoanelor 
cu dizabilități, în Parcul Central
Un recital de balet în care copii talentați vor dansa pe variații din balete celebre compuse de Saint-Saens, 
Minkus sau Ceaikovski îi așteaptă pe clujeni săptămâna viitoare

Un spectacol inedit de balet va avea loc săptămâna viitoare în Parcul Central „Simion Bărnuţiu” din Cluj-Napoca

Evenimentul din Parcul Central 
va fi  prezentat de Siena Vușcan. 
Siena, în vârstă de 10 ani, i-a ui-
mit pe juraţii de la emisiunea 
Românii au Talent cu vocea ei 
extraordinară, tânăra fi ind o clu-
jeancă ce locuiește în China. „A 
răspuns cu interes și cu drag invi-
taţiei de a face parte din această 
echipă de copii talentaţi”, a de-
clarat Felicia Șerbănescu.

Părinţii Sienei sunt din Cluj, dar 
locuiesc în Huangdao, China, de peste șase ani. Aceștia măr-
turisesc că vor să călătorească în mai multe ţări, dar deocam-
dată stau în China pentru că Siena are o carieră muzicală 
acolo. Părinţii sunt profesori universitari. Mama este profe-
soară de artă, tatăl – profesor de economie. Siena are o soră 
de șase ani și un frate de un an.

Siena s-a născut în Statele Unite ale Americii. La vârsta de cinci 
ani, Siena a ajuns în China cu părinţii. Într-un an și jumătate, ta-
lentata fetiţă a reușit să înveţe limba chineză. Vorbește foarte bine 
și engleza, iar acasă, în familie, vorbește doar în limba română.

Siena Vușcan, invitata specială 
care a uimit juriul la Românii au Talent

Maya Ciobotă, tânăra balerină care urma să reprezinte Clujul în SUA
Una dintre fetele care vor dansa 
în Parcul Central este Maya 
Ciobotă, tânăra balerină clujea-
nă care a uimit întreaga lume 
cu talentul său. Maya ar fi  tre-
buit să danseze în Statele Unite 
ale Americii și în alte câteva ţări, 
însă nu a mai putut din cauza 
pandemiei de COVID-19. Maya 
însă a continuat să danseze, să 
exerseze și îi va uimi pe clujeni 
încă o dată în cadrul spectacolu-
lui care va avea loc joia viitoare.

„Maya este un copil foarte în-
zestrat, foarte capabil și mun-
citor. Deși vine de la orele de 
la liceu, aici o luăm de la ca-
păt și face încă o oră și jumă-
tate de studiu intens. Fără an-
trenament nu se poate, indife-
rent de talentul și determina-
rea pe care le are. Dacă nu 
perseverezi, nu ajungi prea 
departe”, a spus Felicia 
Șerbănescu, într-un interviu 
pentru Monitorul de Cluj.
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Absolvenţii specializări-

lor de licenţă şi master 

din cadrul Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă a 

Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca au depus 

jurământul de credinţă 

ortodoxă, marţi, 7 iulie 

2020, de la ora 19:00, la 

Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

Momentul solemn a avut 

loc în prezenţa Înaltpreasfi n-

ţitului Părinte Andrei, Arhie-

piscopul şi Mitropolitul Clu-

jului, a Preasfi nţitului Părin-

te Benedict Bistriţeanul, Epi-

scopul-vicar al Arhiepiscopi-

ei Clujului, şi a cadrelor di-

dactice ale instituţiei de în-

văţământ teologic.

După săvârşirea slujbei de 

Te Deum, ofi ciată de îndru-

mătorul de an al absolvenţi-

lor promoţiei 2020, pr. prof. 

univ. dr. Vasile Stanciu, di-

rectorul Şcolii doctorale 

„Isidor Todoran” din cadrul 

facultăţii, studenţii absolvenţi 

au depus jurământul de cre-

dinţă şi de fi delitate faţă de 

Biserica Ortodoxă.

La fi nal, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, în cadrul căru-

ia a vorbit despre importanţa 

misiunii lor, pornind de la în-

demnul Mântuitorului Iisus 

Hristos, din Evanghelia după 

Ioan, capitolul 15, versetul 16, 

care zice: „Nu voi M-aţi ales 

pe Mine, ci Eu v-am ales pe 

voi şi v-am rânduit să mergeţi 

şi roadă să aduceţi, şi roada 

voastră să rămână, ca Tatăl să 

vă dea orice-I veţi cere în nu-

mele Meu”.

„Vă dorim din tot sufl etul 

ca slujirea aceasta, pe care 

doriţi să o îmbrăţişaţi, să vă 

aducă bucurie. Într-o lume 

în care e nevoie, o lume ca-

re se secularizează, tare ne 

dorim ca roada dumneavoas-

tră să rămână, iar rezultate-

le misiunii dumneavoastră 

să fi e pe măsura nevoilor lu-

mii acesteia şi să vă aducă 

bucurie sufl etească.”

De asemenea, decanul in-

stituţiei, arhim. prof. univ. 

dr. Teofi l Tia, a dat citire ca-

talogului şi i-a declarat licen-

ţiaţi în teologie, respectiv ab-

solvenţi ai studiilor universi-

tare de masterat.

Evenimentul s-a desfăşu-

rat cu respectarea îndrumă-

rilor bisericeşti şi a regulilor 

impuse de autorităţi în peri-

oada stării de alertă.

Istoricul instituţiei de în-

văţământ

Facultatea de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca îşi a-

re începuturile în anul 1924, 

prin înfi inţarea Institutului Te-

ologic Ortodox din Cluj-Napo-

ca, de către vrednicul de po-

menire Episcopul Nicolae Ivan.

După o istorie frământa-

tă, în care activitatea insti-

tutului a fost chiar sistată 

(între 1952-1990), potrivit 

protocoalelor încheiate în-

tre Ministerul Învăţământu-

lui şi Patriarhia Română, în-

cepând din anul universitar 

1992-1993, Institutul Teolo-

gic din Cluj, reînfiinţat în 

1990, a fost integrat în Uni-

versitatea Babeş-Bolyai, pri-

mind numele de Facultatea 

de Teologie Ortodoxă 

Cluj-Napoca.

Astăzi, Facultatea oferă 4 

specializări la nivel licenţă: 

Teologie Pastorală, Teologie 

Didactică, Teologie Asistenţă 

Socială, Artă sacră

4 specializări la nivel mas-

ter: Artă Sacră – conservarea, 

restaurarea şi crearea bunu-

rilor culturale, Bioetica – Mo-

rală, Etică şi Deontologie, 

Consiliere Pastorală şi Asis-

tenţă Psihosocială, Istoria re-

ligiilor – Geopolitica religii-

lor monoteiste (creştinism, 

iudaism, islam)

10 specializări la nivel 
doctorat: Spiritualitate 
Ortodoxă, Muzică 
bisericească şi Ritual

Teologia Vechiului Testa-

ment, cu elemente de arheo-

logie biblică şi limbă ebrai-

că, Studiul biblic şi exegetic 

al Noului Testament, Istoria 

Bisericii Ortodoxe Române, 

cu noţiuni de paleografi e

Misiologie şi Ecumenism, 

Istorie Bisericească Univer-

sală, Morală Creştină, Teo-

logie Pastorală

Drept Canonic Ortodox

Absolvenții Facultății de 
Teologie Ortodoxă Cluj, 
promoția 2020, 
au depus jurământul 
de credință

Mănăstirea clujeană 

„Ştefan Vodă” de la Vad şi-a 

sărbătorit joi, 2 iulie 2020, 

ocrotitorul spiritual, pe 

Sfântul Voievod Ştefan cel 

Mare, la împlinirea a 516 

ani de la trecerea sa la 

Domnul şi 28 de ani de 

când a fost canonizat de 

Biserica Ortodoxă Română.

Cu acest prilej, de la ora 

10:00, Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului a ofi-

ciat Sfânta Liturghie, la al-

tarul de vară al mănăstirii, 

fiind înconjurat de un sobor 

de preoţi şi diaconi. Din so-

bor au făcut parte: consili-

erul eparhial pe probleme 

de misiune şi protocol, ar-

hidiaconul Claudiu Grama, 

protopopul Dejului, preotul 

Ioan Buftea, stareţul Mănăs-

tirii Nicula, arhimandritul 

Nicolae Moldovan, stareţul 

Mănăstirii Vad, protosinghe-

lul Nicodim Pop, stareţi şi 

duhovnici de la mănăstirile 

din eparhie, precum şi alţi 

preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Mitropolit Andrei a ros-

tit un cuvânt de învăţătură, 

în cadrul căruia a afi rmat că 

Sfântul Ştefan cel Mare este 

„icoană deplină şi curată a su-

fl etului românesc”.

„Am venit la această ctito-

rie a lui, de la Vad, să-l rugăm 

să mijlocească la Domnul Hris-

tos să ne izbăvească din nevoi 

şi din necazuri.” „Sfântul Şte-

fan cel Mare rămâne un exem-

plu de credinţă în Dumnezeu, 

de dragoste faţă de Biserică şi 

faţă de neamul nostru. E ne-

voie de acest exemplu în vre-

murile noastre când parcă slă-

beşte dragostea faţă de neam 

şi ţară, faţă de credinţă şi ce-

le sfi nte. Sfântul Ştefan cel Ma-

re a dus 36 de războaie, din-

tre care 34 le-a câştigat. A con-

struit 44 de mănăstiri şi bise-

rici în ţară, dar a ajutat şi mă-

năstirile de la Sfântul Munte 

Athos, în special Mănăstirea 

Zografu, unde se păstrează 

steagul cu icoana Sfântului Ma-

re Mucenic Gheorghe, purtă-

torul de biruinţă, al Sfântului 

Ştefan cel Mare. În ceea ce ne 

priveşte pe noi, cei din aceas-

tă Arhiepiscopie, nu uităm să 

spunem că Sfântul Voievod 

Ştefan a întemeiat Mitropo-

lia din Feleac şi Episcopia din 

Vad. Atunci când au venit 

vremuri bune, după Unirea 

cea Mare, s-a reînfi inţat Epar-

hia noastră, iar numele pe ca-

re i l-a dat Episcopul Nicolae 

Ivan, reîntemeietorul acesteia, 

a fost cel pe care îl cunoaştem: 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului”, a spus În-

altpreasfi nţia Sa.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de un grup de studenţi de 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca.

Sfânta Liturghie a fost ofi -

ciată în prezenţa ofi cialităţilor 

locale şi judeţene, precum şi 

a numeroşi pelerini, cu respec-

tarea îndrumărilor bisericeşti 

şi a regulilor impuse de auto-

rităţi în perioada stării de aler-

tă, ca urmare a măsurilor de 

prevenţie şi limitare a răspân-

dirii coronavirusului.

În prezent, obştea aşezămân-

tului monahal este condusă de 

stareţul Nicodim Pop.

Hramul Mănăstirii Vad, 
ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Pr. Bogdan Ivanov

Libertatea este darul cel 

mai de preţ pe care 

Creatorul, liber prin exce-

lenţă l-a dat omului ca un 

dat fi inţial. Însuşi darul 

libertăţii este argumentul 

că omul este creat după 

chipul lui Dumnezeu. 

Mitropolitul Bartolomeu al 

Clujului spunea că „esenţa 

crizei sociale, politice şi 

morale este exploatarea 

libertăţii ca viciu funda-

mental al democraţiei. 

Aşadar, în continuare, o 

răsturnare de valori; virtu-

tea devine slăbiciune, iar 

slăbiciunea devine sursă de 

exploatare; cu cât libertatea 

e mai generoasă, cu atât 

mai mari sunt foloasele 

celor ce o neagă”. Totul 

începe prin restabilirea 

libertăţii ca dar şi responsa-

bilitate a omului în faţa lui 

Dumnezeu şi al lui însuşi. 

Libertatea iluminată de 

harul divin devine aripă ce 

duce la adevărata libertate 

a omului în Dumnezeu, 

după expresia Sf. Maxim 

Mărturisitorul. Adevărata 

libertate a omului este 

opusă „libertăţilor”, care nu 

fac altceva decât să ateste 

starea lumii căzute, guver-

nată de fals şi nonvaloare.

Omului îi este dat să-L cu-

noască pe Dumnezeu pe tot par-

cursul vieţii lui, atât supranatu-

ral, prin Revelaţie, cât şi natu-

ral prin contemplarea perfecţi-

unii din jurul lui, cât mai ales 

în intimitatea fi inţei lui, atunci 

când Dumnezeu i se revelează 

ca Părinte. Important este ca 

odată această cunoaştere înce-

pută să fi e dusă tot mai depar-

te în profunzime, pentru ca Dum-

nezeu să se reveleze tot mai 

mult în om. Necazul este mo-

mentul de sensibilitate maximă 

în care omul caută ajutorul lui 

Dumnezeu. Este important de 

subliniat şi faptul că Dumnezeu 

se revelează omului mai ales în 

bucurie, în bucuria cu care cre-

aţia în înconjoară la tot pasul, 

în tot ce Domnul a dat mai î-

nalt omului ca o chemare spre 

înălţimi. Şi necazul şi bucuria 

te pot aduce sau îndepărta ire-

mediabil de Dumnezeu. Trebu-

ie ca atunci când eşti în vârful 

muntelui să nu ameţeşti, iar 

când ai coborât în fundul pră-

păstiei să nu deznădăjduieşti.

Secolul al XX-lea va rămâne 

în istoria umanităţii ca secolul 

totalitarismelor, marcat de două 

ideologii politice: nazismul şi co-

munismul. Acestea au marcat 

cele mai dure experienţe politi-

ce, sociale şi spirituale pentru 

om, precum şi cel mai mare nu-

măr de victime din întreaga is-

torie modernă şi contemporană 

a umanităţii. Acum, când un ast-

fel de trecut se distanţează tot 

mai mult şi când dimensiunea 

criminală şi antiumană se con-

turează tot mai clar, omenirea 

trebuie să refl ecteze profund la 

cauzele care au dus la apariţia 

acestor experimente politice şi 

să-şi asume consecinţele, în per-

spectiva evitării lor de către ge-

neraţiile viitoare. În acest sens, 

perspectiva detaşării de trecut şi 

a condamnării experienţelor lui 

negative este atributul unei con-

ştiinţe libere, care are capacita-

tea de a se evalua şi asuma pe 

sine. Având o astfel de conştiin-

ţă, Biserica, în calitatea ei de ga-

rant şi apărător al valorilor şi 

demnităţii persoanei umane, tre-

buie să îşi asume rolul de a ridi-

ca vocea în numele conştiinţei 

celor mulţi şi anonimi, a victi-

melor tuturor regimurilor totali-

tare, condamnând crimele co-

munismului. Biserica lui Hristos, 

având vocaţia şi misiunea de a 

propovădui credinţa în Dumne-

zeu şi a apăra valoarea unică şi 

veşnică a fi ecărei fi inţe umane, 

creată după chipul lui Dumne-

zeu, are obligaţia socială de a 

condamna orice ideologie şi ati-

tudine care este împotriva dem-

nităţii umane.

Filosoful francez Alain Be-

sançon defi nea pe scurt comu-

nismul ca fi ind „un creştinism 

întors pe dos”, o perversa imi-

tatio a creştinismului. Din aceas-

tă perspectivă se deschide clar 

înţelegera confl ictului ontologic 

pe care acest sistem totalitar l-a 

dus împotriva Bisericii a cărui 

loc vroia să îl în societatea o-

mului nou şi cărui religie se do-

rea a fi . Dacă acest confl ict a fă-

cut victime şi de o parte şi de 

alta, marele înfrânt în faţa Bise-

ricii rămâne comunismul care 

nu a reuşit să domine singura 

instituţie care a propovăduit o 

altă doctrină – o altă ideologie 

– decât cea ofi cială şi nu s-a im-

plicat în lupta de clasă. Adevă-

rul trebuie restabilit şi de aceea 

toţi cei implicaţi în acest proces 

postum al comunismului, atât 

victime, cât şi călăi trebuie să 

facă un act de căinţă, asumân-

du-şi şi recunoscând trecutul.

Biserica este astfel singura 

legitimată în demersul său de 

a condamna comunismul da-

torită suferinţelor pe care le-a 

trăit în timpul experienţei tota-

litare, precum şi datorită pute-

rii ei de a sfi nţi şi ierta încre-

dinţată de însuşi Domnul. So-

luţia pe care Biserica o propu-

ne este aceea de a vindeca con-

ştiinţele oamenilor printr-o con-

damnare teologică a comunis-

mului, eliberându-le de sufe-

rinţele de pe urma crimelor co-

muniste, întrucât pentru con-

ştiinţa umană „nu există crime 

prescriptibile”. Singurele efec-

te pe care un astfel de demers 

le-ar produce sunt căinţa şi ier-

tarea – făcute în adâncul ini-

mii şi cu voce tare – ca o ga-

ranţie a renaşterii morale. 

Atentatul ideologiilor la adevărata 
libertate a omului



vineri – duminică, 10 – 12 iulie 2020 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Horoscop săptămânal, 10 - 17 iunie 2020
Berbec

Începi să ai mai multă încredere în ti-

ne și, prin urmare, începi să muncești mai 

mult pentru ceea ce îți dorești de la viitor. 

În plus, îi motivezi pe cei din jur să mun-

cească pentru ceea ce își doresc. La fi na-

lul săptămânii, primești o veste bună.

Taur

Vrei să scapi de rutină și, prin urma-

re, în această săptămână îți îndrepți atenția 

către o serie de activități noi pe care vrei 

să le încerci de mult timp. 

Gemeni

În ultima vreme nu prea ai avut timp 

pentru a sta cu persoanele speciale din 

viața ta. În această săptămână înveți să-ți 

organizezi timpul, astfel încât să poți pe-

treci cât mai mult timp alături de aceste 

persoane, dar să te poți ocupa și de 

responsabilitățile pe care le ai.

Rac

Sensibilitatea te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. Nu reușești să-ți con-

trolezi emoțiile așa cum îți dorești și, mai 

mult, empatizezi cu toți cei din jurul tău. 

Încearcă să faci activități de voluntariat.

Leu

Te gândești mult la carieră și vrei să 

reușești să te organizezi astfel încât să te 

poți ocupa și de pasiunile pe care le ai. 

În această săptămână, îți faci un plan de 

acțiune care să-ți permită să duci la bun 

sfârșit tot ceea ce ți-ai propus.

Fecioară

Vrei să scapi de agitația specifi că 

orașului, așa că, în această săptămână, 

încerci să explorezi cât mai multe locuri 

departe de zgomot. De asemenea, reușești 

să te reconectezi cu propria persoană, dar 

și cu un prieten mai vechi.

Balanţă

Săptămâna aceasta se concentrează pe 

studiu. Vrei să înveți cât mai multe lucruri 

și să faci pași importanți într-o direcție la 

care te gândești de mult timp. 

Scorpion

Petreci timp alături de familie și 

reușiți să rezolvați o serie de proble-

me mai vechi pe care le-ați tot igno-

rat de-a lungul timpului. Astfel, ai 

parte de o săptămână productivă și, 

totuși, foarte relaxantă, în compa-

nia acestor persoane importante din 

viața ta.

Săgetător

Partea fi nanciară îți atrage atenția, în 

această săptămână. Vrei să rezolvi o se-

rie de probleme cu banii și, prin urma-

re, încerci să faci unele economii. Încear-

că să discuți cu cineva care ar putea să-

ți ofere unele sfaturi.

Capricorn

Romantismul te caracterizează, în a-

ceastă săptămână. Petreci timp alături 

de persoana iubită și reușiți să ajungeți 

la un nivel mai profund de înțelegere. 

Veți reuși să vă faceți planuri de viitor.

Vărsător

În această săptămână, înveți să te bu-

curi de lucrurile mărunte. Ai multă ener-

gie pozitivă și reușești să duci la bun 

sfârșit tot ceea ce îți propui. 

Peşti

În această săptămână, te concen-

trezi pe tot ce înseamnă relaxare. Te 

ocupi de pasiunile pe care le ai și chiar 

reușești să le perfecționezi.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-

are pe lângă casă. Pentru in-
formaţii suplimentare și alte 
detalii sunaţi la tel. 
0763-769120.

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

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

¤ 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ P.F. vând parcele de teren 
1000 mp și 1300 mp în 
Chinten, lângă lac, preţ între 25 
și 40 euro mp. Informații supli-
mentare la telefon 0741-040 
064 sau 0745-251703. (2.2)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Ga-
ra Brăișoru, preţul pieţei din zo-
nă. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (6.7)

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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GRA-

TUIT

¤ Vând 19130 mp teren în cart. 
Iris, zona de case, str. Giuseppe 
Verdi, preţ 10 euro/mp. Infor-
maţii la telefon 0744-653097. 
(6.7)

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Muncitor, singur, caut de închiri-
at 1 cameră sau o garsonieră, con-
fort 3, indiferent de zonă. Aștept 
telefoane la 0749-974302. (3.14)

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

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

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Preţ 250 euro. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., 
suprafața 58 mp, et. 6/10, str. 
Aurel Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, 
fi nisat modern, parcare, preț 400 
euro. Pentru informații suplimen-
tare sunați la 0740-694047.

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

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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, proaspăt zugrăvit, cen-
trală proprie, izolat termic, 
utilat complet, ocupabil ime-
diat din 01.06.2020, cart. 
Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru 
informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ 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.

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI.
Cerințe: certifi cat califi care, 
studii medii, domiciliul în 

Cluj-Napoca, program 
12/24 cu 12/48, salariu 

motivant, condiții optime 
de lucru.

Tel. 021-317.42.76, 
0720-133.112. 

(2.5*)

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

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

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

SERVICII

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tășnad-Ca-
lea Florești-Bucium-Piaţa Flora 
sau aduc copii de la școală, acti-
vităţi sportive. Aștept telefoane 
la 0759-660846.

INSTALATOR PRESTEZ 
SERVICII DE INSTALAȚII 
SANITARE, URGENȚE, 
MODIFICĂRI-MONTAJ 

SANITARE. 
Telefon 0753-841298. 

(3.7*)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă. Pla-
ta în rate. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0722-325365. (6.7)

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

¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (6.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer 
servicii de curăţenie pentru 
asociaţii de proprietari, cabi-
nete, spaţii de birouri, de 
preferat în zona Sigma Cen-
ter, Calea Turzii, cart. Bună 
Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog 
la telefon 0743-535278.

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

¤ 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.

¤ 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.

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

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

¤ Întreţinere, reparaţii, regla-
je la utilaje de tâmplărie. In-
formaţii 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.

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.

ELECTRO

¤ Vând TV SHOV, diagonala 35 
cm, în stare perfectă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0745-083161. (5.7)

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
a tel. 0759-912176. (6.7)

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.14)

¤ Vând mașină de cusut SIN-
GER la pedală. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0741-028813. (6.14)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.14)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de țesut 
în stare foarte bună, pentru de-
cor, prețuri negociabile. Pentru 
informații și detalii sunați la te-
lefon 0740-206335.

¤ Vând fotoliu de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ 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 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 

stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (6.7)

¤ Vând rochie de seară, lungă, 
culoare vișinie, mărimea 56, 
nou și pantofi  nr. 39, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând autorizaţie taxi autotu-
rism Toyota Yaris Hibrid, an 
2012. Inf. la tel. 0741-028813. 
(6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 
braţe, 3 braţe și un braţ, cu 
becuri, stare bună, se vând în 
bloc, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-401019. (6.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu 
unul similar amenjat în Cluj-Na-
poca. Informaţii la telefon 
0747-417912. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Su-
naţi la nr. de telefon 
0264-424005. (6.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la nr. de tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pentru 
informaţii și detalii suplimentare 
sunaţi la telefon 0745-265436.

COLEȚIONARI

¤ Vând război de țesut în stare 
foarte bună, pentru decor, preț 
negociabil. Pentru informații și 
detalii suplimentare sunați la 
telefon 0740-206335.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator, 
TARTA S SIMION ÎNTREPRINDERE 
FAMILIALĂ având C.U.I. 
23307390 și F12/2385/2003, 
adresa Spicului 40B. Îl declar nul.

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.
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ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
a deschis sâmbătă, 4 iulie,  sezonul de 

agrement-canotaj pe lacurile Chios şi Gheorgheni, 

la aceleaşi preţuri de anul trecut. 

Așadar, pentru o plimbare de 30 de minute cu 

ambarcaţiunea preferată (dragon, fl amingo, lebădă, 

mașinuţă), copiii între 4 şi 14 ani vor plăti 6 lei, 
iar copiii peste 14 ani şi adulţii, 12 lei. Copiii cu 
vârsta sub 4 ani au accesul gratuit, cu condiţia 
să fi e însoţiţi de măcar un adult. 

Programul pentru public este în intervalul orar 10:00 

– 20:00, pentru Lacul Chios, respectiv 12:00 – 20:00, 

pentru Lacul Gheorgheni 1. 

Vă aşteptăm!

PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

Noi, Crișan Radu, executor judecătoresc în 
circumscripția Curții de Apel Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanților, nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud. Cluj.

Se publică spre cunoștinţă că în ziua de 06.08.2020 
ora 13:30, se va vinde la licitație publică (locul vânzarii): 
Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, 
Județul Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan 
Radu, imobilul:

Teren, înscris în C.F. nr. 50265 Poieni, cu nr. cadastral 
-, nr. topo 648/2/1/1/1/4, imobil compus din: teren 
cu o suprafață de 3.154 m.p. având categoria de 
folosință altele, imobil situat în localitatea Tranisu – 
407477, județul Cluj, proprietatea TIMIȘ Gheorghe și 
TIMIȘ Grațiana Cătălina.

Preţul de pornire al licitaţiei este 150.100,00 Lei.
Îi invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra 

imobilului să anunţe executorul judecătoresc înainte de 
data stabilită pentru vânzare.

Potrivit dispozițiilor art. 844, alin.1, C. Pr. Civ., 
persoanele care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt 
obligate să depună în contul de consemnare nr. RO64 
BREL 0002 0006 3194 0101 deschis la LIBRA INTERNET 
BANK, la dispoziţia executorului judecătoresc până la 
termenul de vânzare o cauţiune în suma de 15.010.00 
lei , reprezentand 10% din preţul de pornire al licitației. 
Toți cei care vor să cumpere imobilul se vor prezenta la 
termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și pâna 
la acel termen să prezinte oferta de cumpărare, având 
asupra lor actul de identitate, în cazul persoanelor fizice, 
respectiv copie dupa Certificatul de Înregistrare Fiscală 
și ștampila, în cazul persoanelor juridice.

ANUNŢ PUBLIC

ORANGE ROMANIA SA, titular al proiectului „Amplasare 
Staţie de telefonie mobilă şi alimentare cu energie electrică 
“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Amplasare Staţie de telefonie mobilă şi 
alimentare cu energie electrică“ propus a fi  amplasat în 
Comuna Săcuieu, sat Rogojel, jud.Cluj. Proiectul deciziei de 
încadrare și motivele care o fundamentează pot fi  consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din mun. 
Cluj-Napoca, strada Dorobanților nr.99 din, în zilele de luni-
joi între orele 09-14 și vineri între orele 09-12, precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SUS HOLZ 
S.R.L., din localitatea Mărgău, str. Principală, nr. 149, jud. 
Cluj, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Atelier pentru 
tăierea şi rindeluirea lemnului, pe amplasamentul din 
localitatea Mărgău, str. Principală, nr. 149, jud. Cluj.“

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 
8:00-14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro .

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Gigi Becali, 
pedepsit pentru 
remarcile sexiste

Finanţatorul clubului FCSB, Gigi 
Becali, a fost sancţionat, joi, de 
Comisia de Disciplină și Etică a 
Federaţiei Române de Fotbal, 
cu patru luni de suspendare și 
65.000 de lei penalitate sporti-
vă pentru declaraţiile discrimi-
natorii în manieră jignitoare la 
adresa femeilor care joacă fot-
bal. Conform site-ului ofi cial al 
Federaţiei Române de Fotbal 
(FRF), clubul FCSB a fost de a-
semenea sancţionat cu 10.000 
de lei penalitate sportivă. 
Pentru Gigi Becali aceasta este 
a doua sancţiune pentru discri-
minare la adresa femeilor. În 
luna martie a anului 2019, fi -
nanţatorul FCSB fusese sancţio-
nat cu o penalitate sportivă de 
15.000 de lei în urma declaraţi-
ilor sexiste făcute în decembrie 
2018, când a comentat anunţul 
UEFA prin care tuturor cluburi-
lor din Europa le-a fost reco-
mandat să își înfi inţeze echipe 
de fotbal feminin. În luna fe-
bruarie a anului curent, Becali 
a declarat la postul Pro X că 
„femeile nu ar trebui să joace 
fotbal”, el criticând la acel mo-
ment obligaţia impusă de FRF 
către cluburile din Liga I de a 
înfi inţa echipe feminine.

Novak doreşte un 
velodrom în România
Președintele Federaţiei 
Române de Ciclism, Eduard 
Novak, a avut, joi, o întâlnire 
cu ministrul Tineretului și 
Sportului, Ionuţ Stroe, în cadrul 
căreia s-a discutat despre posi-
bilitatea construirii unui velo-
drom în România. „În curând 
revenim cu noutăţi. Până 
atunci, aveţi încredere în visuri-
le voastre, cine crede în ele și le 
îndeplinește cu siguranţă”, a 
scris Eduard Novak, la fi nalul 
întâlnirii, pe contul personal de 
Facebook. În prezent, velodro-
mul din cadrul Complexului 
Sportiv Dinamo din București 
este singurul din România, însă 
acesta nu mai poate fi  folosit 
de mai mulţi ani din cauza stă-
rii înaintate de degradare. De 
altfel, Campionatele Naţionale 
de ciclism pe pistă se desfășoa-
ră de câţiva ani în Bulgaria, la 
Plovdiv. Federaţia Română de 
Ciclism încearcă de mai multă 
vreme să convingă autorităţile 
de necesitatea construirii unui 
nou velodrom. În 2014, FRC 
identifi case un teren în zona 
Lacului Morii pentru demararea 
construcţiei, însă planul a fost 
abandonat din lipsă de fonduri. 
Anul trecut, președintele FRC, 
Eduard Novak, a afi rmat că va 
discuta personal cu primarii din 
București, Timișoara, 
Cluj-Napoca și Oradea pentru a 
găsi soluţii în vederea construi-
rii unui velodrom.

Pe scurt

„Dan Petrescu, 

ca şi demis de la CFR”, 

titrau publicaţiile sportive 

din presa centrală 

în această săptămână.

Atât rezultatele recente 

mai puţin bune, cât şi un con-

fl ict mocnit cu patronul Ne-

luţu Varga ar sta la baza des-

părţirii antrenorului Dan Pe-

trescu de CFR Cluj, potrivit 

presei sportive. Ca urmare a 

materialelor apărute în spa-

ţiul public, conducerea „fe-

roviarilor” a decis să iasă în 

faţă cu un comunicat prin ca-

re dezminte zvonurile.

„Conducerea clubului CFR 

1907 Cluj nu s-a gândit nicio 

secundă la schimbarea antre-

norului Dan Petrescu de pe ban-

ca tehnică a echipei noastre, 

nici acum şi nici din sezonul 

următor. Dan Petrescu are par-

te de susţinerea totală a con-

ducerii clubului nostru”, trans-

mite conducerea campioanei.

Clubul feroviar aminteşte 

şi că tehnicianul a obţinut ce-

le mai mari performanţe din 

istoria clubului „într-un timp 

atât de scurt”, reuşind să câş-

tige de două ori consecutiv ti-

tlul în România şi să califi ce 

echipa în primăvara europea-

nă după „un sezon fantastic” 

şi „nişte victorii incredibile”.

Adrian Mutu, 
antrenor la CFR?

„Suntem convinşi că exis-

tă mulţi tehnicieni care şi-ar 

dori să pregătească o echi-

pă de nivelul CFR-ului, în-

să noi avem antrenor în per-

soana lui Dan Petrescu, cel 

care mai are contract cu CFR 

1907 Cluj încă două sezoa-

ne, contract pe care o să îl 

ducă la bun sfârşit”, mai 

transmit „feroviarii”.

Tot în presa centrală a a-

părut un zvon potrivit căruia 

şefi i campioanei ar pregăti no-

ul sezon, fără Dan Petrescu, 

şi deja ar fi  găsit noul antre-

nor – fostul internaţional Adri-

an Mutu (41 de ani). Selecţi-

onerul României U21 ar fi  fa-

voritul patronului Neluţu Var-

ga, cu care este prieten.

„Vrem să vă asigurăm 

din nou că nu a existat ni-

cio discuţie cu un alt an-

trenor pentru a prelua ban-

ca tehnică a echipei noas-

tre nici acum şi nici din se-

zonul viitor”, încearcă să 

calmeze tensiunile în 

schimb formaţia campioa-

nă CFR Cluj.

Dan Petrescu, „dat afară” de presa centrală, 
reconfirmat de conducerea campioanei

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Nu mai puţin de şase 

jucători s-au despărţit 

de FC Universitatea Cluj 

înaintea noului sezon 

de liga secundă.

Universitatea Cluj s-a des-

părţit, în perioada premer-

gătoare noului sezon, de şa-

se jucători. Mai întâi, con-

tractele de împrumut ale lui 

Cosmin Dur-Bozoancă şi 

Dragoş Penescu au expirat, 

iar cei doi se vor întoarce la 

cluburile de care aparţin, 

Viitorul Constanţa, respec-

tiv FC Botoşani.

De asemenea, jucătorii 

Rareş Takacs, Tudor Nicho-

las şi Vlad Mihalcea au ajuns 

la final de contract şi nu vor 

mai continua la FC Univer-

sitatea Cluj, notează site-ul 

oficial al „şepcilor roşii”. Pri-

mul a semnat deja cu o ri-

vală a Universităţii din Liga 

2, FK Csíkszereda.

În ceea ce priveşte situ-

aţia fundaşului Andrei Mu-

reşan, contractul acestuia a 

fost întrerupt în urma deci-

ziei jucătorului de a se re-

trage din activitatea sporti-

vă la finalul sezonului 

2019-2020. Totodată, kine-

toterapeutul Claudiu Rogo-

zan a părăsit, la cererea sa, 

staff-ul tehnic al clubului.

Transferuri de Liga 1
sub Feleac

Cu toate că Universitatea 

s-a despărţit de cei şase ju-

cători, trupa pregătită de 

Adrian Falub se mişcă bine 

şi la capitolul veniri. Astfel, 

până în prezent, pe Cluj Are-

na au ajuns patru jucători, 

trei dintre ei cu experienţă 

în prima ligă a României.

Primul a fost Vlad Muţiu 

(25 ani), portarul cu o înălţi-

me de 1,87 m originar din Ba-

ia Mare. În sezonul recent în-

cheiat a fost căpitanul celor 

de la Farul Constanţa, evolu-

ând în 23 de partide. Înaintea 

întreruperii stagiunii trecute, 

Vlad Muţiu era portarul cu ce-

le mai multe minute jucate, 

fi ind pe locul trei in clasamen-

tul numărului de meciuri fă-

ră gol primit (10 din 23).

Apoi, mijlocaşul crescut 

de Universitatea Cluj, Lau-

renţiu Rus a decis să se în-

toarcă la clubul care l-a for-

mat. După ce şi-a petrecut 

perioada junioratului în tri-

coul alb-negru, în 2004, la 

vârsta de 19 ani, mijlocaşul 

clujean părăsea echipa Uni-

versităţii şi se alătura gru-

pării Liberty Salonta. Cu su-

te de jocuri la Dinamo sau 

CFR Cluj, cu care a câştigat 

titlul de campion, Rus va 

pune umărul în lupta pen-

tru promovare.

Al treilea transfer în aceas-

tă vară al Universităţii este 

cel al lui Daniel Novac (32 

de ani), un mijlocaş central 

cu experienţă vastă la nivel 

de Liga 1. În total, de-a lun-

gul carierei, Novac a jucat în 

176 partide de Liga I, mar-

când şase goluri, notează si-

te-ul ofi cial al „studenţilor”. 

Mijlocaşul bucureştean a fost 

jucător de bază pentru FC Vo-

luntari şi a purtat banderola 

ilfovenilor în 2017, în trium-

ful din fi nala Cupei Români-

ei, împotriva Astrei Giurgiu. 

Are nu mai puţin de patru 

promovări la activ!

Un jucător crescut 
de „U” revine acasă

Cea mai recentă achizi-

ţie a „studenţilor” este Ale-

xandru Negrean (19 ani), 

jucător crescut de academia 

lui „U”. Clubul universitar 

a ajuns la un acord cu Vii-

torul Constanţa ca jucătorul 

să poată fi transferat defini-

tiv, dacă va fi activată cla-

uza de cumpărare. Mijloca-

şul central clujean, format 

de „U” până vârsta de 13 

ani, şi-a continuat cariera la 

Academia de Fotbal „Ghe-

orghe Hagi” din Constanţa

Negrean a evoluat pentru 

Viitorul în competiţiile inter-

ne, dar şi în UEFA Youth Lea-

gue U19, cel mai important 

turneu european destinat ju-

niorilor. În „dubla” pe care 

formaţia de la malul Mării Ne-

gre a disputat-o împotriva ce-

lor de la Dinamo Zagreb, no-

ul jucător al Universităţii a 

fost titular în ambele manşe. 

Apoi, la începutul sezonului 

2019-2020, acesta a făcut pa-

sul la seniori, jucând în 13 

partide de Liga 2 pentru Vii-

torul Pandurii Târgu Jiu.

Mişcări de trupe la „U” Cluj
Şase jucători au părăsit clubul universitar. Alţi patru fotbalişti vor juca în alb-negru.

Universitatea Cluj s-a despărţit, în perioada premergătoare noului sezon de Liga 2, de şase fotbalişti

ALEXANDRU NEGREAN 
| mijlocaș „U” Cluj

„Sunt fericit că m-am 
întors acasă la echipa 
care m-a format 
ca junior. 
Universitatea a rămas 
tot timpul în sufl etul 
meu și am amintiri 
frumoase 
de la academie. 
Aștept cu nerăbdare 
să îmbrac tricoul lui U 
și să debutez în fața 
acestor suporteri 
cu totul speciali!“
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