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UE, ruptă în două din cauza planului de luptă împotriva schimbărilor climatice
Preşedinta Comisiei Euro-

pene, Ursula von der Leyen, 
a captat atenţia continentu-
lui cu anunţul Green New De-
al, programul ecologic care a-
re ca scop transformarea U-
niunii Europene într-o regiu-
ne cu emisii de carbon zero 
până în 2050. 

Pe cât de ambiţios este, pro-
gramul deja întâmpină mari 
dificultăţi, interne şi externe, 
iar Uniunea Europeană se ve-
de pusă între ciocan şi nico-
vală mai mult ca oricând.

Luna de miere, însă, ar pu-
tea să dureze mai puţin de o 
zi. La doar câteva ore după ce 

şi-a ţinut discursul în care a 
comparat noul program ecolo-
gic european cu aselenizarea, 
realitatea politică îşi va face din 
nou simţită prezenţa la Bruxel-
les. Liderii celor 27 de state se 
vor întâlni în cadrul unui sum-
mit de două zile în care vor tre-
bui să se hotărască dacă sunt 
de acord cu obiectivul de a avea 
emisii 0 până în 2050.

Semnele nu sunt foarte bune. 
Liderii europeni nu au putut ajun-
ge la un acord asupra acestei ţin-
te nici în iunie din cauza rezisten-
ţei statelor din Europa centrală, 
îngrijorate de costurile economi-
ce ale unui asemenea angajament.

Cehia, Ungaria şi Polonia 
nu plănuiesc să îşi schimbe 
opinia în ceea ce priveşte 
acest acord în condiţiile în ca-
re nu vor primi sume impor-
tante de bani europeni care să 
neutralizeze pierderile suferi-
te dacă acest program ar in-
tra în vigoare.

Polonia este printre cei mai 
mari adversari ai planului. Ţa-
ra îşi obţine 80% din energia 
electrică din centrale bazate 
pe cărbune, iar acest program 
ar pune în pericol producţia 
de electricitate.

Şi preşedintele Klaus Iohan-
nis e reticent: „Se propune spre 

discuție un obiectiv foarte 
ambițios neutralitatea climatică 
până în 2050 – asta însemnând 
să reducem emisiile foarte, foar-
te mult. Pentru economiile din 
partea estică este un obiectiv 
foarte complicat care poate fi  
obținut însă numai cu o cheltu-
ială foarte mare. O parte din 
cheltuieli sperăm să fi e supor-
tate din fonduri europene.”

Pentru mulţi dintre votan-
ţii europeni programul „Gre-
en New Deal” se poate dove-
di ca fiind mult prea radical. 
Pentru cei mai înfocaţi acti-
vişti ecologici el este mult 
prea moderat.

Expoziție - zimbrii revin 
în Carpații Meridionali

Vineri, ora 10.00
Muzeul Zoologic UBB

„Societatea Muzeului 
Ardelean la 160 de ani!

Sâmbătă, ora 08.00
Biblioteca Centrală Universitară
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Pride România, amendată Alianța „zero realizări”?Cine face afaceri în Cluj?
Cu ocazia zilelor „Pride” care au avut loc în luna 
iunie a acestui an, la Cluj s-a jucat un spectacol 
în care actori ce ironizează călugări taie ceapă 
pe o icoană cu Hristos.  Pagina 5

În urmă cu un an, primarii din Arad (Gheorghe 
Falcă), Timișoara (Nicolae Robu), Oradea
 (Ilie Bolojan) și Cluj-Napoca (Emil Boc)
 anunțau nașterea Alianței Vestului. Pagina 6

Peste 1,8 milioane de români au făcut afaceri, 
în 2019, în creştere cu 63.000 faţă de anul trecut. 
Dincolo de Capitală, cei mai mulţi tineri implicaţi 
în afaceri sunt din Cluj.  Pagina 4

Micii eroi ai Clujului
Preșcolarii și elevii clujeni 

cu rezultate deosebite 

în anul școlar 2018-2019 

au fost premiați de 

municipalitate. „Primăria 

va continua să susțină 

performanța – 

în orice formă a ei 

– și să investească 

în educația copiilor 

și a tinerilor”, 

a precizat primarul 

Emil Boc. Pagina 3
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Boc nu-i încurajează pe „justițiarii” din autobuze
Primarul Emil Boc a rupt tăcerea privind grupul de clujeni care și-a pus insigne în piept și dă jos colindătorii din autobuze. 
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pentru 
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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

10/60C
Variabil

10/70C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

1°/5° Variabil

2°/8° Variabil

1°/6° Înnorat

2°/7° Înnorat

-1°/7° Variabil

2°/7° Variabil

2°/9° Înnorat

2°/7° Înnorat
1°/5° Înnorat

0°/4° Înnorat

0°/5° Variabil

-1°/2° Înnorat

0°/7° Variabil

0°/6° Variabil

0°/7° Variabil

-1°/4° Înnorat
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

13 decembrie

1983: A murit poetul Nichita 
Stănescu, membru post-mor-
tem al Academiei Române. (n. 
31 mart. 1933)

1900: S-a născut Ionel 
Perlea, compozitor și dirijor. 
(m. 29 iul. 1970)

14 decembrie

2000: A murit economistul 
Nicolae N. Constantinescu, 
membru titular (22 ian. 1990) 
al Academiei Române. (n. 27 
mart. 1920)

1962: Sonda spaţială america-
nă 'Mariner 2' a fost prima 
sondă ce a vizitat planeta 
Venus. A survolat planeta și a 
confi rmat că Venus este un loc 

foarte fi erbinte, cu o atmosfe-
ră din dioxid de carbon.

15 decembrie

1876: A fost înfi inţat Cercul 
militar al ofi ţerilor din garni-
zoana București, actualul Cerc 
Militar Naţional. În ajunul 
Războiului pentru 
Independenţa de Stat a 
României a luat fi inţă Cercul 
Militar al ofi ţerilor din garni-
zoana București, ca simbol al 
identităţii și demnităţii 
Armatei Române.

1832: S-a născut inginerul 
francez Alexandre-Gustave 
Eiffel. (m. 27 dec. 1923)lân-
gă Cișmigiu.

10/50C
Variabil
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BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

0°/4° Variabil

2°/6° Înnorat

2°/6° Înnorat

2°/7° Înnorat
0°/3° Înnorat

1°/2° Înnorat

1°/3° Înnorat

0°/1° Înnorat

Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Târgul de Crăciun 
Cluj-Napoca
22 noiembrie – 31 decembrie
Timp:11:00 – 22:00
Familionul, familionul, hai la joc,
Să ne fi e, să ne fi e cu noroc.
Şi de vă place a juca, staţi niţel 
de-ţi asculta!
De sărbători, mai ales de 
Crăciun, gândurile noastre merg 
spre familie, spre cei dragi, de 
aproape sau de mai departe. Cu 
mic, cu mare, bunici, părinţi, co-
pii, căţei şi pisici, cu toţii aşteap-
tă să primească daruri, să guste 
din bunătăţile tradiţionale şi… 
bineînţeles, să se distreze. De ce 
să nu afi rmăm că ceea ce noi 
numim „Sărbători de iarnă“ 
sunt şi un prilej de joc şi joacă, 
nu doar de jucării?
În perioada 22 noiembrie – 31 
decembrie, familionul se va 
strânge în jurul bradului la 
Târgul de Crăciun Cluj-Napoca 
sub îndemnul “Familionul, fa-
milionul, hai la joc!”

VINERI

Expoziţie – Zimbrii revin 
în Carpaţii Meridionali
Muzeul Zoologic – UBB, 
Cluj-Napoca
Timp:
10:00 – 16:00
Expoziţia care povestește, „de 
la fi rul ierbii”, cum a revenit cel 
mai mare mamifer terestru din 
Europa înapoi în Carpaţii 
Meridionali prin iniţiativa 
WWF-Romania și Rewilding 
Europe ajunge la Cluj-Napoca.
Vernisajul are loc joi, 14 no-
iembrie de la ora 16:00 în Sala 
AZ a Muzeului Zoologic UBB.
În deschidere, va fi  proiectat 
documentarul „Zimbrul”, reali-
zat de Emmanuel Rondeau, ca-
re dă voce comunităţilor locale 
din vecinătatea zonelor de rein-
troducere a zimbrilor în Munţii 
Ţarcu și Poiana-Ruscă.
Membrii asociaţiei 
WWF-Romania: Cristian Remus 
Papp, Coordonator naţional pro-
iecte – coridoare, arii protejate și 
sălbăticie, împreună cu Bianca 
Ștefănuţ, comunicatorul proiectu-
lui Life-Bison vă vor povesti des-
pre această iniţiativă ambiţioasă.
Vă așteptăm la Muzeul 
Zoologic – UBB, Cluj-Napoca cu 
un documntar emoţionant, pei-
saje unice realizate de fotografi  
profesioniști precum Dan Dinu, 
Bogdan Comanescu și Daniel 
Mîrlea, savoare locală din 
Măgura Zimbrilor Armeniș și 
Poiana Zimbrilor, Densuș și po-
vești despre natură și oameni.
Expoziţia poate fi  vizitată până 

pe 15 decembrie 2019.
Treasure Hunt la Târgul 
de Crăciun Cluj-Napoca
Piaţa Unirii, Cluj-Napoca
Timp: 11:00 – 23:00
Temerari mici și mari, atenţiu-
ne, atenţiune! Sunteţi cu toţii 
convocaţi la Jo’COOL de 
Crăciun! Anul acesta, împreună 
cu Moșu’ și ale sale ajutoare in-
ventive, v-am pregătit o misiu-
ne specială și vă invităm să 
descoperiţi misterele Târgului! 
Jucându-vă, desigur. Acceptaţi 
provocarea noastră?
Nu dăm încă startul, dar vă lă-
săm câteva indicii legate de ce 
am pregătit pentru voi.

SÂMBĂTĂ

Expoziția „Societatea 
Muzeului Ardelean 
la 160 de ani”
 Locaţie: Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” Cluj 
Timp: 8:00 - 14:45 
Expoziţia organizată cu prilejul 
aniversării a 160 de ani de la în-
fi inţarea Societăţii Muzeului 
Ardelean prezintă, o parte din 
documentele, cărţile și manus-
crisele, Societăţii păstrate în ca-
drul Colecţiilor Speciale ale 
Bibliotecii Centrale Universitare 
”Lucian Blaga”, intenţionând să 
evidenţieze bogăţia acestei co-
lecţii. Scopul expoziţiei este de a 
pune în lumină activitatea entu-
ziastă din anii care precedă for-
marea de iure a Societăţii, pre-
cum și momentele solemne pri-
lejuite de înfi inţarea propriu-zi-
să, care au avut un efect pro-

fund de mobilizare în viaţa so-
cietăţii transilvănene. Formarea 
și îmbogăţirea colecţiilor acestei 
noi instituţii culturale s-a dato-
rat într-o măsură considerabilă 
donatorilor generoși, iar o parte 
a documentelor care surprind 
acest aspect se afl ă în arhiva 
Muzeului Ardelean păstrată în 
biblioteca noastră.
Materialele prezentate evidenţi-
ază, în principal, formarea și 
dezvoltarea bibliotecii Societăţii 
Muzeului Ardelean și sunt orga-
nizate tematic în șase secţiuni.
Expoziţia poate fi  vizitată la 
Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca 
în incinta departamentului de 
Colecţii Speciale și în spaţiile 
expoziţionale cu vitrine.
Vă așteptăm!

DUMINICĂ

Handmade Transilvania – 
târg de Crăciun cu daruri
Timp: 10:00 – 20:00
Duminică, 15 decembrie | 
10:00-20:00
11:00 Concert de colinde – 
Ministar
11:00 Atelier de modelaj
13:00 Atelier de pictat mini-vitralii
16:00 Atelier decoraţiuni de 
Crăciun
Handmade Transilvania te invi-
tă la Casino, într-o atmosferă 
de sărbătoare, să găsești daruri 
alese pentru cei dragi.
Vei putea cumpăra bijuterii, 
îmbrăcăminte, cosmetice natu-
rale, dulceaţă și sirop, ciocolată 
artizanală, obiecte pentru casă, 

accesorii din piele, genţi și po-
șete, felicitări, calendare, deco-
raţiuni, ciocolată caldă și vin 
fi ert. Iar în faţa Casino-ului 
Elementum Fest pregătește o 
mini-scenă pentru colinde.
Haide cu familia și cu prietenii 
să petreceţi un week-end de în-
cântare printre lucruri create cu 
atenţie și dăruire, de oameni 
harnici și talentaţi.

Atelier de mini vitralii –
emoţie colorată de Crăciun
Aproape de sărbători, haide la 
workshopul de creare de mini-
vitralii, cu tematică de Crăciun.
Se va picta pe o sticlă înrăma-
ta, folosind vopsele speciale de 
sticlă, prin care lumina trece u-
șor, și contur de sticlă metalizat 
pentru efectul de vitraliu. Se în-
cepe cu realizarea modelului 
pe sticlă, se pictează cu vopse-
lele speciale, iar apoi se fac 
efectele cu gliter.
Durata: max 2 ore.
Varsta: minim 9 ani
Nr.de locuri: 20
Tarif: 75 ron (toate materialele 
sunt incluse in pret)
Inscrieri la: crinelacarlogea@
yahoo.com sau la telefon
0740519167.
Cu cine? Crinela Carlogea este 
autodidact, cunoaște o mulţime 
de tehnici handmade și pe lân-
gă tehnică, în cadrul atelierelor 
oferă și o doză de auto cunoaș-
tere fi ecărui participant. O pu-
teţi întâlni în Piaţa Muzeului la 
magazinul ART DECO.

Vineri, 13 decembrie 2019, ora 19, Abonament 7
Colegiul Academic
Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”
Kaspar Zehnder dirijor
Ana Oltean fl aut
Joseph Haydn
Simfonia nr. 102 în Si bemol major, Hob. I: 102
Variaţiuni pe o temă de Haydn, op. 56a
Programul serii de vineri, 13 decembrie, se va 
desfășura sub bagheta lui Kaspar Zehnder și o va 
avea ca invitată pe solista Ana Oltean, care va in-
terpreta două concerte pentru fl aut – unul de 
Raffaele d’Alessandro și celălalt de Tudor Jarda. 
Începutul și sfârșitul serii sunt oarecum în oglin-
dă: dacă programul se deschide cu Joseph 
Haydn, el se închide cu o refl exie a muzicii lui 
Haydn în cea a lui Brahms.
La începutul secolului al XIX-lea, Haydn era cel mai 
cunoscut compozitor din Europa. Muzica sa era in-
terpretată peste tot, iar el era acoperit de medalii, i 
se ridicau statui (la propriu) și i se scriau versuri în 
care era ridicat în slăvi drept suveranul absolut al 
artei muzicale. „Întreaga lume culturală din Europa 
este într-o rivalitate neobosită în a-i oferi lui Haydn 
al nostru dovezi ale marelui ei respect”, scria Albert 
Christoph Dies, unul dintre primii biografi  ai com-

pozitorului. Muzica lui Haydn se bucura de acest 
succes în special datorită ușurinţei cu care ascultăto-
rii vremii se puteau raporta la ea și pentru puterea 
pe care o avea în a-i emoţiona. 

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert simfonic – dirijor Kaspar Zehnder
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Hală de peste 
4.000 de mp, 
cuprinsă de flăcări
Cinci mașini de pompieri au in-
tervenit, joi, la un incendiu care 
are loc la o hală din Câmpia 
Turzii. "Am fost alertaţi în jurul 
orei 7.30 despre un incendiu 
de amploare la o hală industri-
ală din Câmpia Turzii. La sosi-
rea pompierilor incendiul se 
manifesta la tot acoperișul ha-
lei, pe o suprafaţă de circa 
4000mp. Nu au fost persoane 
rănite", a transmis ISU Cluj. 
Din cercetările preliminare se 
pare că incendiul de pe strada 
Laminoriștilor din Câmpia-Turzii 
a pornit de la un scurtcircuit la 
un aparat electric (utilizat în lu-
crările desfășurate pe șantier), 
care a fost lăsat în funcţiune și 
a fost nesupravegheat.

Tentativă de omor 
sau sinucidere?
Un tânăr de 19 ani a căzut de 
la etajul doi pe strada 
Narciselor din Turda. Conform 
IPJ Cluj, tânărul de 19 ani a 
fost resuscitat de echipajul me-
dical, leziunile suferite fi ind ex-
trem de grave, dar momentan 
nu se știe dacă este vorba de o 
tentativă de sinucidere sau o 
tentativă de omor, deoarece în 
trecut au existat mai multe al-
tercaţii pe fondul consumului 
de băuturi alcoolice între victi-
mă și fratele acestuia. “Dosar 
penal sub aspectul săvârșirii in-
fracţiunii de vătămare corpora-
lă din culpă. Dacă victima va 
deceda, se va schimba încadra-
rea în ucidere din culpă. Se fac 
cercetări în vederea clarifi cării 
tuturor aspectelor care au con-
dus la producerea evenimentu-
lui”, transmite IPJ Cluj.

O elevă a sărit 
de la etajul 1 al şcolii
O elevă de 15 ani din comuna 
Bobâlna, judeţul Cluj, a sărit joi 
de la etajul întâi al școlii și a 
fost dusă la spital. Primele in-
formaţii arată că fata era supă-
rată din cauza unor scandaluri 
de acasă. Șeful ISJ Cluj, 
Valentin Cuibus, a declarat că 
la nivelul școlii se va constitui o 
comisie de cercetare a inciden-
tului. „O elevă de 15 ani a sărit 
pe geamul școlii din Bobâlna, 
de la etajul 1, înaintea începe-
rii cursurilor și a fost dusă la 
spital, starea sa fi ind stabilă. 
Se pare că gestul a fost făcut 
pe fondul unor scandaluri aca-
să cu părinţii. La nivelul școlii 
se va constitui o comisie de cer-
cetare a incidentului, pentru a 
se vedea ce s-a întâmplat”, a 
spus Cuibus. Reprezentanţii IPJ 
Cluj au declarat că în acest caz 
s-a deschis dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă. 
De asemenea, va fi  sesizată și 
Protecţia Copilului Cluj, în con-
diţiile în care fata ar fi  avut ur-
me de vânătăi pe mâini, căpă-
tate, probabil, în urma unor 
bătăi în familie.

Aproape de comă 
alcoolică la volan
La data 12 decembrie, în jurul 
orei 03.25, poliţiștii din Gherla 
au depistat un bărbat de 55 de 
ani, din municipiul Gherla care 
conducea un autoturism pe DN 
1C, pe raza localităţii Bonţida, 
deși se afl a sub infl uenţa bău-
turilor alcoolice. „Testarea cu a-
paratul etilotest a scos în evi-
denţă faptul că acesta avea o 
concentraţie alcoolică de peste 
1,70 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, motiv pentru care băr-
batul a fost condus la o unitate 
medicală, unde i-au fost recol-
tate probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei. În cauză 
se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub in-
fl uenţa alcoolului sau altor sub-
stanţe”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Joi, în cadrul Galei 

de excelenţă „10 pentru 

Cluj” (foto), preşcolarii şi 

elevii clujeni cu rezultate 

deosebite în anul şcolar 

2018-2019 au fost 

premiaţi de municipalitate.

„Dragi elevi, stimaţi profe-

sori şi părinţi, vă felicit pen-

tru efortul depus pentru a ob-

ţine aceste rezultate excepţi-

onale, vă mulţumesc pentru 

exemplul pe care îl oferiţi tu-

turor şi vă urez succes în con-

tinuare! Vă asigur că Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

va continua să susţină perfor-

manţa – în orice formă a ei – 

şi să investească în educaţia 

copiilor şi a tinerilor. (...) Fe-

licitări tuturor premianţilor şi 

tuturor participanţilor! Mult 

succes în continuare!”, a pre-

cizat primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Pentru Primăria şi Consi-

liul Local Cluj-Napoca, inves-

tiţiile în educaţie, în şcoli, spri-

jinul pentru elevi şi părinţi 

continuă să fi e priorităţi-che-

ie”, mai susţine Emil Boc.

Astfel, la Cluj-Napoca, 

20% din impozitele şi taxele 

locale sunt reinvestite în e-

ducaţie – infrastructură edu-

caţională, burse şcolare, trans-

port gratuit, echipamente edu-

caţionale moderne sau auto-

buze şcolare pentru transpor-

tul elevilor. De exemplu, pen-

tru asigurarea infrastructu-

rii educaţionale moderne, 

Primăria a investit peste 1,5 

milioane de euro pentru do-

tarea şcolilor clujene cu cal-

culatoare, cu fibră optică, 

cu table inteligente, cu tot 

ce înseamnă metode moder-

ne de predare.

Gala de excelență „10 pentru Cluj”. 
Elevii clujeni cu rezultate deosebite au fost premiați.

¤ Elevul Anului 2019:
Coroian Vlad-Bogdan, de la 
Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă”

¤ Profesorul Anului 2019:
Cesa-Goje Petru-Dacian, de 
la Colegiul de Muzică 
„Sigismund Toduţă”

¤ Ambasador pentru Cluj:
Caravaţeanu Radu Matei, de 
la Școala Gimnazială 
„Octavian Goga” (ciclul pri-
mar)

Chelban Daria Alexia, de la 
Școala Gimnazială „Emil 
Isac” (ciclul gimnazial)

Dragoș-Roman Cristiana, de 
la Colegiul de Muzică 
„Sigismund Toduţă” (ciclul li-
ceal)

¤ Sport de echipă:
Echipei De Fotbal Fete, de la 
Liceul Teoretic „Nicolae 
Bălcescu” (ciclul primar)

Trupei De Majorete „Magic”, 
de la Școala Gimnazială 
„Liviu Rebreanu”(ciclul gim-
nazial)

¤ Sport individual:
Iernuţan Maximillian, de la 
Colegiul Naţional „George 
Coșbuc” (ciclul primar)

Harabagiu Daria, de la Liceul 
Teoretic „Onisifor Ghibu” (ci-
clul gimnazial)

Murar Andreea-Cristina, de 
la Liceul cu Program Sportiv 
Cluj-Napoca (ciclul liceal)

¤ Ştiinţe:
Sandea Iancu Ioan, de la 
Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” (ciclul primar)

Bindea-Mihaiu Matei Virgil, 
de la Școala Gimnazială 
„Ioan Bob” (ciclul gimnazial)

Fărcaș Ilinca-Maria, de la 
Colegiul Naţional „George 
Coșbuc” (ciclul liceu)

O parte din premianții Galei „Zece pentru 
Cluj” 2019 – ediția a XI-a

În ultimele două luni, 

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a decontat peste 3,3 

milioane de euro pentru 

lucrări în cadrul proiectului 

Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor. 

În luna octombrie, CJ a

 plătit 13,9 milioane lei, iar 

în noiembrie a decontat 1,7 

milioane lei. Instituţia 

nu menţionează însă 

pe ce s-au cheltuit 

exact aceşti bani.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean, în prezent, pe şantie-

rul Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor în ju-

deţul Cluj există doi antre-

prenori care execută lucrări: 

Asocierea Kranz Eurocenter 

SRL & ISPE SA, care execu-

tă lucrări suplimentare ne-

cesare pentru fi nalizarea lu-

crărilor de consolidare a ver-

santului pe care este ampla-

sată celula de depozitare din 

cadrul CMID Cluj, dar care, 

potrivit funcţionarilor CJ ar 

fi  abandonat demult lucrări-

le şi Regia Autonomă a Do-

meniului Public (RADP) Cluj 

care execută lucrări de pro-

iectare şi execuţie a Centru-

lui de Management Integrat 

al Deşeurilor – lucrări în re-

gim de urgenţă.

Puţin mai mult de jumătate 
construit după 8 ani

În prezent, potrivit foru-

lui judeţean, stadiul fi zic al 

lucrărilor de execuţie la C-

MID Cluj este de aproxima-

tiv 55%, la 8 ani de la de-

butul proiectului! Colac pes-

te pupăză, Centrul de Deşe-

uri este în pericol să nu pri-

mească autorizaţie de func-

ţionare, deoarece clădirile nu 

respectă cerinţele pentru pro-

tecţia la foc.

În iulie 2019, Consiliul Ju-

deţean Cluj a acordat fără li-

citaţie un contract în valoa-

re de 54,7 milioane lei (11,6 

milioane de euro) fără TVA 

către Regia Autonomă a Do-

meniului Public, una dintre 

regiile administraţiei locale, 

pentru proiectarea şi execu-

ţia Centrului de Management 

al Deşeurilor.

Forul judeţean motivea-

ză caracterul urgent al con-

tractului prin „riscul imi-

nent de ravenări consisten-

te a lucrărilor executate, de 

degradare a lucrărilor exis-

tente şi posibilitatea apari-

ţiei unor noi alunecări de 

teren, costuri suplimentare 

semnificative, termen supli-

mentar necesar finalizării 

lucrărilor prin depăşirea ter-

menelor rezonabile şi fina-

le de intrare în operare şi 

depăşirea termenelor din 

contractul de finanţare”.

Nereguli scoase la iveală de 
la un fost constructor

Fostul antreprenor de la 

Centrul de Management In-

tegrat al Deşeurilor (CMID), 

fi rma Kranz Eurocenter, a 

scos la iveală nereguli refe-

ritoare la construcţia gropii 

ecologice de la Cluj: lucrări 

necorespunzătoare ce pun în 

pericol stabilitatea construc-

ţiei, bani decontaţi pe erori 

grave de proiectare care să 

dea „aură” de legalitate.

Reprezentanţii Kranz (al 

cărui patron derula afaceri 

„penale” cu Elena Udrea) 

spun despre funcţionarii din 

Consiliul Judeţean că au con-

dus 10 ani „un dezastru” şi 

îi acuză de comportament 

abuziv şi neglijenţă. Nici no-

ul constructor nu a scăpat 

de critici: Kranz susţine că 

RADP va transforma groapa 

ecologică într-o simplă groa-

pă de gunoi.

Potrivit unor documen-

te, procurorii anticorupţie 

ştiu despre ilegalităţile co-

mise în derularea contracu-

lui pe fonduri europene de 

la Centrul de Deşeuri, dar 

cu toate acestea nimeni nu 

a răspuns pentru dezastrul 

de acolo.

DNA Cluj susţine că pe 

parcursul executării con-

tractului „au fost depistate 

numeroase situaţii de de-

contare a unor lucrări ne-

conforme, inexistente, exe-

cutate la dimensiuni mai 

mici faţă de cele proiecta-

te, toate aceste manopere 

fiind de natură să potenţe-

ze câştigul financiar al con-

structorului, concomitent 

cu realizarea unor lucrări 

de proastă calitate”.

Plăți de 3,3 mil. € în doar două 
luni la Centrul de Deșeuri 
Noul constructor cere, Consiliul Județean decontează, Centrul de Deșeuri stagnează

Potrivit forului judeţean, stadiul fizic al lucrărilor de execuţie la CMID Cluj este de aproximativ 55%

ALIN TIȘE | președintele Consiliului Județean Cluj

¤ „În acest an vom putea face o recepție parțială 
a Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor, astfel că vom da în funcțiune parțial. 
Din septembrie va trebui deja să folosim acest 
centru“ (ianuarie 2019)

¤ „Zona tehnică a Centrului de Deșeuri este în șantier, 
lucrările fi ind în curs de fi nalizare“ (iulie 2019)

¤ „În sfârşit, Centrul de Deşeuri intră în linie 
dreaptă. Lucrările ne dau speraţă că anul 2018 va fi  
anul în care acest Centru de Deşeuri va fi , în sfârşit, 
terminat. Îmi pot asuma astăzi o promisiune că anul 
2018 va fi  anul în care acest centru va fi  dat în 
funcţiune clujenilor. Lucrările sunt într-o stare 
avansată. Sunt optimist“ (2017)



4 administratie.monitorulcj.ro vineri - duminică, 13 - 15 decembrie 2019

PUBLICITATE

Peste 1,8 milioane 

de români au făcut 

afaceri, în 2019, 

în creştere cu 63.000 faţă 

de anul trecut, iar mai 

mult de 1,4 milioane 

dintre aceştia sunt 

acţionari la companii 

active, arată un studiu 

realizat de o companie 

de consultanţă.

Astfel, în primele 10 luni 

din acest an, pentru care Re-

gistrul Comerţului a furnizat 

datele fi nale, s-au înfi inţat 

peste 116.000 de companii şi 

PFA-uri, numărul total al bu-

siness-urilor active ajungând 

la 1.358.729.

Din totalul de 1,8 milioa-

ne de oameni de afaceri im-

plicaţi în business-ul româ-

nesc în 2019, cei mai mulţi 

sunt acţionari la companii ac-

tive, peste 1,4 milioane. De 

asemenea, aproape două tre-

imi (62,52%) dintre ei sunt 

bărbaţi (888.792), iar 37,48% 

(532.756) sunt femei.

„Afacerile din economia 

românească sunt controlate, 

în marea lor majoritate, de 

oameni de afaceri cu experi-

enţă de viaţă. Statisticile ara-

tă că cei mai mulţi acţionari 

au vârsta între 40-49 de ani 

(409.786 – 28,8%), urmaţi 

de cei între 30-39 ani – 

375.326 (26,4%), cei de 50-59 

ani – 275.907 (19,41%) şi de 

cei peste 60 de ani – 236.566 

(16,64%). În ciuda exemple-

lor tot mai numeroase de 

start-up-uri creative, de bu-

siness-uri create de tineri, sta-

tistica arată că, din păcate, 

numărul tinerilor de până în 

29 de ani prezenţi în afaceri 

în calitate de acţionari este 

în continuă scădere. Faţă de 

anul 2013, în acest an sunt 

cu peste 6.500 de tineri mai 

puţini prezenţi în business. 

Tinerii de până în 29 de ani 

au ajuns să reprezinte 8,72% 

din totalul acţionarilor 

(123.963 persoane), cu aproa-

pe patru procente sub nive-

lul din 2013", se menţionea-

ză în studiu.

În acest context, mulţi din-

tre tinerii care, în 2013, in-

trau în afaceri se afl ă în zo-

na de vârstă 30-39 ani, care 

cunoaşte o dinamică în creş-

tere faţă de anii trecut. Din-

colo de situaţia din Capitală 

(23.037), cei mai mulţi tineri 

implicaţi în afaceri sunt din 

Cluj (7.539), Ilfov (5.890), 

Timiş (5.681), Constanţa 

(4.990) şi Iaşi (4.572).

La polul opus, cei mai mulţi 

oameni de afaceri în vârstă de 

peste 60 de ani se afl ă în Bucu-

reşti (53.787), Cluj (10.989), Ti-

miş (10.623) şi Constanţa (9.909).

La nivel de domenii de acti-

vitate, statistica arată că bărba-

ţii sunt implicaţi, în principal, 

în construcţii (87% din totalul 

acţionarilor), transport (74%), 

comerţ (63%), producţie (61%) 

şi comerţ (57,7%), în timp ce 

femeile sunt cel mai adesea pre-

zente în domenii precum sănă-

tatea şi asistenţa socială (77,3%), 

serviciile (62,9%), activităţile 

administrative (54,7%) şi cele 

cultural-educative (49,9%).

În acelaşi timp, cele mai 

atractive domenii de investi-

ţii, judecând după numărul 

de fi rme nou înfi inţate în 2019, 

sunt cele din comerţul şi ser-

vice-urile auto (25.976 fi rme), 

construcţii (12.841), activită-

ţile profesionale, ştiinţifi ce şi 

tehnice (10.888), industria pre-

lucrătoare (9.680) şi transport 

şi depozitare (9.352).

Cine face afaceri în Cluj? 
Profil de antreprenor.

Primarul Emil Boc 

a anunţat că lucrările 

de modernizarea a străzii 

Bună Ziua se vor fi naliza 

mai repede decât 

termenul anunţat iniţial.

„La strada Bună Ziua lucră-

rile sunt foarte avansate. Faţă de 

termenul pe care îl aveam, adi-

că luna mai 2020, lucrările vor 

fi  gata mult mai repede. Con-

structorii au lucrat susţinut, şi 

asta s-a văzut şi atunci când a 

fost restricţia de circulaţie şi au 

terminat mult mai repede. Iar 

lucrările continuă atâta timp cât 

le va permite vremea”, a decla-

rat primarul Emil Boc.

Pe 16 iulie, municipalitatea 

a demarat lucrările de supra-

lărgire şi modernizare a străzii 

Bună Ziua. Proiectul prevede 

lărgirea străzii de la intersecţia 

cu Calea Turzii până la inter-

secţia cu străzile Măceşului – 

Trifoiului – Fagului.

La fi nalizarea lucrărilor, stra-

da Bună Ziua va avea trei benzi 

de circulatie: o bandă de cobo-

râre (dinspre Calea Turzii spre 

intersecţia cu străzile Măceşului 

– Trifoiului) şi două benzi la ur-

care. De asemenea, sunt prevă-

zute benzi pentru biciclete şi tro-

tuare pe ambele părţi ale străzii 

şi alveole pentru copaci.

La acea vreme, Primăria 

anunţa că termenul de execu-

ţie a lucrării este de 12 luni, 

valoarea totală a proiectului fi -

ind de 19,7 milioane lei cu TVA, 

din care 1,6 milioane lei a fost 

valoarea expropierilor.

Vor fi  executate următoarele 

lucrări: de înlocuire şi deviere, re-

spectiv lucrări la reţelele edilita-

re (canalizare, apă, gaz, electri-

citate, telefonie, iluminat public) 

şi branşamentele aferente aces-

tora. Pentru preluarea apelor plu-

viale se va înfi inţa o reţea de ca-

nalizare şi se vor monta recipienţi 

pluviali. „Semnalizarea lucrări-

lor se va face prin indicatoare ru-

tiere de către executant, iar lu-

crările se vor executa pe tronsoa-

ne, fără închiderea străzii. Pen-

tru conducătorii auto care sunt 

în tranzit, alternativa de circula-

ţie este pe străzile Mihai Româ-

nul şi Măceşului”, anunţa în va-

ră municipalitatea.

Primăria se laudă cu 
„ritmul alert” la Bună Ziua Asociaţia Organizaţia 

Generală Voluntară pentru 

Prevenirea Faptelor 

Antisociale (OGVPPFA) 

„şi-a mutat atenţia” pe 

fenomenul de cerşetorie din 

mijloacele de transport în 

comun din Cluj-Napoca.

 Până acum, Asociaţia lucra 

în principal în Piaţa Avram Ian-

cu, la slujbele religioase, unde 

„menţinea un climat de sigu-

ranţă”. În prezent, spun ei, ac-

tivitatea a redus numărul de 

grupuri şi persoane cu instru-

mente – colindători, care ape-

lează la mila călătorilor în mij-

loacele de transport în comun 

şi în preajma staţiilor Compani-

ei de Transport Public (CTP).

Ce spune însă edilul 
despre iniţiativa 
Asociaţiei?

„Trebuie privit (n.red. feno-

menul) cu maximă atenţie. O-

rice spirit civic e binevenit în 

condiţiile legii. Cât timp lucru-

rile se desfăşoară într-un cadru 

legal, este în regulă. Trebuie să 

avem grijă să nu degenereze în 

altceva! Cât timp lucrurile sunt 

curate, conform regulamentu-

lui de transport în comun, să 

sesizăm autorităţile statului când 

constatăm abateri, da. Dar nu 

încurajez dincolo de acest ele-

ment de a sesiza autorităţile sta-

tului! Într-un stat de drept, doar 

prin autorităţile legale ne facem 

ordine şi disciplină. Acest lucru 

trebuie bine ştiut, spiritul civic 

este de aplaudat, dar în condi-

ţiile legii”, a precizat Emil Boc, 

într-o emisiune radio.

Ce spun clujenii?

Subiectul „justiţiarilor” a 

ajuns de mare interes în rândul 

clujenilor, zeci de comentarii 

curgând pe marginea subiectu-

lui, inclusiv pe pagina de Face-

book Monitorul de Cluj. Dacă u-

nii au salutat iniţiativa OGVPPFA, 

alţii au pus la zid membrii aso-

ciaţiei pentru modul în care au 

gestionat cazul.

Primarul Emil Boc spune că 

grija ordinii publice cade în sar-

cina autorităţilor legale. Şi atunci 

întrebarea rămâne: ce face Poli-

ţia Locală? De ce este nevoie ca 

oamenii să-şi facă singuri ordine?

Ce spune tabără pro: „Foarte 

bine, trebuia cineva să ia o deci-

zie pentru enervanţii cu acorde-

onul şi colindele care-ţi sparg tim-

panele şi te obligă cu obrăznicie 

să-i şi plăteşti”, „Bravo lor! Ilegal 

sau nu, trebuie făcut şi cu a-

ceastă ocazie o să forţeze şi au-

torităţile să nu mai ignore pro-

blema”, „Adică eu plătesc bi-

let şi ăia care colindă nu? Arun-

caţi din mers!”, „După o zi de 

muncă sau când îmi adun gân-

durile privind pe geam, exact 

unul cu un acordeon să îmi ur-

le în cap îmi lipseşte. Foarte bi-

ne că îi dă jos. Să cerşească în 

linişte. Şi prima regulă la colin-

dat este să întrebi dacă e pri-

mită colinda sau nu”.

Ce spun clujenii care sunt 

împotriva acestei initiative: „Ăş-

tia voiau să se plimbe gratis cu 

autobuzul şi nu ştiau cum să 

facă”, „Pe 5, pe 8 mergeţi? Nu, 

normal că nu. Să vă bată ţiga-

nii?”, „Nu e corect ce fac aceş-

ti borfaşi, CTP are controlori!”, 

„Cine-s ăştia? Nişte oarecare? 

Cu ce drept coboară ei lumea?”, 

„Acesta este pericolul, să ajun-

gem să ne facem singuri drep-

tate. Poliţia Locală şi în această 

situaţie este «depăşită», să nu 

zic nesimţită!”.

Emil Boc nu-i încurajează 
pe „justițiarii” din autobuze 
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a rupt tăcerea privind grupul 
de clujeni care și-a pus insigne în piept și dă jos colindătorii din autobuze

Asociaţia Organizaţia Generală Voluntară pentru Prevenirea Faptelor Antisociale

ANTREPRENORI

7.539
de tineri din Cluj sînt 
implicați în afaceri
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OPINIE

 Lucian Țion, scenarist, dramaturg 

Mi-e dor de cenzura din perioada comunistă. Pentru că numai ea ar 
fi  oprit un sub-produs teatral gen  „Singur printre mârlani” (după 
Florin Bican, în regia Andreei Gavriliu) de la montare. O vrută crucia-
dă împotriva prostiei și a mitocăniei, piesa e o critică nesubtilă și fără 
imaginație adusă claselor defavorizate, după autor și regizoare singu-
rele purtătoare de vină pentru îndobitocirea nobilelor rânduri ale 
intelectualității românești. Deși producătorii acestui spectacol ar 
susține așadar că peștele și de la coadă se împute, din păcate tot 
fruntea intelectualimii rămâne responsabilă pentru acest ghiveci mu-
zicalo-(ne)comic pus în scenă de prestigiosul național clujean la 100 
de ani de teatru în limba română (citește după ce românii și-au 
însușit clădirea pe care ungurii o terminaseră în 1906). Acest lucru nu 
dovedește decât că nu mai există nicio speranță ca instituția tutelară 
a artelor dramatice clujene să iasă curând din mocirla pretențioso-
artistică în care hălăduiește de 30 de ani încoace. Aciuindu-se de criti-
că la refugiul mult prea înghesuit al postmodernismului, spectacolul 
semnat de dna Gavriliu nu este însă decât postmodernism prost 
înțeles. De fapt, el este o copie de-a dreptul maioresciană a unor for-
me deja desuete produse în vest și trecute pe plan intern (așa cum se 
întâmplă din artă până în economie) drept avantgardiste. 
Jucat de unii actori cu sânge proaspăt (Radu Dogaru), care nu știm cât 
de mult vor mai rezista naționalului singuri printre vechii colegi, și de-
monstrativ-dezagreabil de alții (Radu Lărgeanu), care trebuie să învețe 
să își domolească platul sufl u histrionic, spectacolul se înscrie perfect în 
seria de mediocrități cu care teatrul din Cluj ne-a obișnuit din anii ’90: 
piesele căldicele prin care managementul teatrului nouăzecist speriat 
de faliment ținea cu orice preț să aducă publicul în sală. Și nu e nimic în 
neregulă cu asta! Neregula începe din momentul în care 30 de ani mai 
târziu atât managementul cât și stilul naționalului clujean au avansat la 
fel de mult ca lucrările la autostrada Transilvania.
Așa se face că instituția teatrală la 30 de ani după ce era folosită în 
socialism pe post de educare a maselor, a devenit aservită spectatori-
lor pe care îi tratează ca pe niște baroni locali ce trebuie să fi e distrați 
cu orice cost, chiar și cu costul vulgarităților folosite pe post de come-
die. Lăsând la o parte comportamentul neadecvat al claselor nou-
îmbogățite care își aduc copiii în sală (unde este totuși integritatea 
acestei instituții?) și își folosesc telefoanele pentru a intra pe facebook 
în timpul spectacolului (bună intervenția de început a domnului 
Dogaru care i-a certat „mârlănește” pe spectatorii problemă - vedeți 
că mârlănia ajută totuși la ceva?), poate că cel mai trist moment al 
specacolului de săptămâna trecută s-a peterecut tot în sală, când un 
domn în etate (și care părea de-a dreptul distins înainte de începerea 
spectacolului), s-a hotărât să cedeze presiunii spectatorilor și să râdă 
artifi cial la replica „M-am gândit puțin la mine/ Și am tras două 
beșine”. Pe bătrân totuși îl înțelegem, pentru că nu e altceva mai 
greu decât să reziști presiunii mârlînești a epocii. Dar este permis, 
totuși, unui autor care se recomandă și ca poet, cum este d-l Bican, să 
creeze astfel de rime, care au caracterizat, trebuie spus, cea mai mare 
parte a specacolului de joia trecută? Sau putem să punem lipsa de 
maturitate a acestui distins autor și traducător pe baza faptului că d-l 
Bican este și autor de literatură pentru copii?
Să nu ne înțelegem greșit: Bican și Gavriliu nu sunt mârlani. Ei folo-
sesc acest vocabular pentru a satiriza prin cupleturi scrise parcă de un 
licean exaltat pe concitadinii lor mai puțin înzestrați psihic (eu spun 
material) și idioțenia generalizată care s-a instalat în România de pe 
urma celor care „ascultă manele”. Toate tipurile sociale „de jos” cad 
pradă bătăii de joc a autorului: cu un prost gust feroce, sînt luați în 
bășcălie muncitorii de pe șantier, părinții care vor să-și facă copiii ingi-
neri și, în sfârșit, dacă am înțeles bine (pentru că spectacolul e și sub-
til, să nu credeți altfel!) tații ai căror copii doresc să-l citească pe 
Bacovia și pe Herta Muller (arătați-mi unul!). Cu alte cuvinte - celebra 
clasă muncitoare de altă dată care acum ne mătură străzile, ne 
construiește blocurile, și ne publică cărțile prin care se îmbogățesc cei 
care scriu romane despre mârlanii din țara asta de doi lei.  
Din păcate scopul elitist al echipei artistice de a se auto-picta în culori-
le unui intelectualism superior animalelor care circulă pe la picioarele 
noastre (spectacolul începe autoironic cu o gașcă de cartier care chi-
nuie pisici – lumea râde) este adumbrit de dizgrația cu care regizoa-
rea alege să reprezinte comportamentul „mârlanilor”: încercarea ce-
lor trei personaje feminine de a juca mame degenerate, animatoare 
„maneliste” și alte „panorame” culese din zona de jos a spectrului so-
cial este nu numai stângace, ci chiar respingătoare. În sfârșit, muzica-
lul ieftin (pe care îl întrec doar montări clujene la fel de mediocre gen 
„Chirița în concert” și „Svejk în concert”) dovedește că (acum) îndră-
gita artă a muzicalului vestic a fost la fel de bine adoptată la 30 de 
ani după Revoluția din decembrie ca și democrația atunci. 
Textul lui Florin Bican este până la urmă unul clasist, prin care auto-
rul își derivă mulțumirea de sine din parodierea unor tipologii soci-
ale pe care le consideră sub standardele sale, deși singurele mo-
mente agreabile în corul de injurii aduse „celor proști” sînt tocmai 
manelele pe care elevații autori le desconsideră. (Știe oare cineva 
numele manelistului care a remixat în limba romani „Lasciatemi 
cantare,” care încheie spectacolul? A fost o plăcere să îl ascult!) 
Neposedând nici cea mai elementră conștiință de sine, autorul și 
regizoarea duc un text cu potențial de stânga (mârlanilor nu le pa-
să, printre altele, nici de încălzirea globală) în extrema dreaptă a 
spectrului artistic postsocialist. Într-o țară în care a face pe celălalt 
prost a devenit sport național, nu e de mirare că direcția în cultură 
e dată de o nouă îmburghezire rapace clădită pe copierea formelor 
vestice și întărirea structurilor anticomuniste care au propulsat arta 
teatrală în România într-o puternică criză de identitate. „Singur 
printre mârlani” nu reprezintă doar întoarcerea la teatrul burghez al 
începutului de secol XX în care anoste comedii bulevardiere încer-
cau să parodieze de pe poziții sociale „superioare” prostia claselor 
de jos; acest spectacol, cu precădere după 30 de ani de teatru post-
comunist, reprezintă cea mai clară dovadă că singurii mârlani care 
există în jurul nostru sîntem noi înșine, românii „intelectuali,” adică 
acei oameni „luminați” producători de „cultură” care sînt 
neschimbați din anii nouăzeci și la naționalul clujean, iar cele mai 
defavorizate clase sociale sînt spectatorii aceluiași teatru care, peri-
culos de manipulabili, înghit cu dezinvoltură propaganda de dreap-
ta care continuă să facă ravagii în rândul artelor în România. 

Cu ocazia zilelor „Pride” 

care au avut loc în luna 

iunie a acestui an, la Cluj 

s-a jucat un spectacol 

în care actori ce ironizează 

călugări taie ceapă 

pe o icoană cu Hristos. 

Acum, organizaţia a primit 

o amendă usturătoare.

Asociaţia Pride România 

a fost sancţionată de Consi-

liul Naţional pentru Comba-

terea Discriminării pentru că 

a defăimat religia ortodoxă 

într-un spectacol de teatru 

organizat în 10 iunie, în ca-

drul săptămânii Cluj Pride, 

de promovare a comunităţii 

LGBT. În cadrul acestei ma-

nifestări actorii au apărut îm-

brăcaţi parţial în haine mo-

nahale, ţinând pe genunchi 

un tablou în care era repre-

zentat Iisus şi pe care au tă-

iat ceapă. CNCD a aplicat o 

amendă de 2.000 de lei.

Reprezentanţii Asociaţiei Pri-

de România s-au apărat spu-

nând că nu au aplicat niciun 

tratament preferenţial pentru 

vreun cult religios sau altul şi 

că spectacolul a fost doar o for-

mă de exprimare artistică:

„În cadrul spectacolului 

nu au existat acţiuni de de-

osebire, excludere, restricţie 

şi nici nu a existat un trata-

ment preferenţial pentru un 

cult religios sau altul, pen-

tru a se putea prezuma că 

există o discriminare având 

ca mobil religia. În plus, fap-

tele de a purta parţial haine 

monahale şi de a tăia ceapă 

pe un tablou ce-l reprezintă 

pe Isus nu restrâng sau în-

lătură recunoaşterea, folosi-

rea sau exercitarea unui drept 

nici pentru cei care au par-

ticipat la spectacol, nici pen-

tru persoanele fi zice aparţi-

nând vreunui cult religios re-

cunoscut de către statul ro-

mân. Partea reclamată recu-

noaşte şi respectă dreptul la 

libertatea religioasă conferit 

tuturor cetăţenilor”, şi-au ar-

gumentat punctul de vedere 

cei de la Asociaţia Pride, po-

trivit g4media.ro.

Ceapă tăiată pe o icoană

În luna iunie, la Cluj-Napo-

ca, a avut loc Săptămâna Mân-

driei minorităţilor sexuale. În 

cadrul evenimentului a fost pus 

în scenă un spectacol de teatru.

Acesta din urmă a stârnit 

reacţii puternice din cauza 

conţinutului provocator la 

adresa sentimentelor şi sim-

bolurilor creştine.

În cadrul reprezentaţiei 

intitulate „Eu sunt. Şi?”, ju-

cate la „Casa Tranzit” din 

Cluj, actorii, îmbrăcaţi par-

ţial în haine călugăreşti or-

todoxe, au tăiat ceapă pe o 

icoană catolică reprezen-

tându-l pe Iisus Hristos, fo-

losită pe post de tavă. To-

tul pentru a aborda „pro-

blema identităţii sexuale 

prin prisma ambelor tabe-

re (pro/contra) într-o che-

ie ironică”, pornind de la 

„situaţia lagărelor de con-

centrare pentru gay din Ce-

cenia”, conform descrierii 

organizatorilor.

Indignarea Patriarhiei 
Române

Patriarhia Română s-a arătat 

indignată, spunând că este o 

ofensă publică adusă simbolu-

rilor religioase.

„Patriarhia Română a lu-

at act cu profundă indignare 

de spectacolul de teatru Eu 

sunt. Şi?, prezentat la Cluj-Na-

poca în cadrul Săptămânii 

Mândriei a minorităţilor se-

xuale. Conţinutul indecent al 

acestei reprezentaţii include 

folosirea batjocoritoare a unor 

simboluri religioase creştine, 

mesajul transmis fi ind unul 

deliberat blasfemiator. Con-

siderăm că este vorba de un 

act de propagandă ideologi-

că anticreştină, care nu poa-

te fi  scuzat sub pretextul u-

nei manifestări aşa-zis artis-

tice. Amintim că Legea cul-

telor 489/2006, la art. 13, ali-

neatul 2, stipulează că sunt 

interzise orice forme, mijloa-

ce, acte sau acţiuni de defăi-

mare şi învrăjbire religioasă, 

precum şi ofensa publică adu-

să simbolurilor religioase”, 

transmitea Patriarhia într-un 

comunicat de presă imediat 

după spectacol.

Pride România, amendă 
pentru spectacolul de la Cluj

Asociaţia Pride România a fost sancţionată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Veste bună pentru părinţi. 

Potrivit unui proiect de lege 

adoptat de Stat, părinţii 

vor putea cere bani de la 

stat pentru a angaja 

bonă pentru copii.

Părinţii vor putea cere bani 

de la stat pentru a angaja o bo-

nă care să aibă grijă de copil, 

până la vârsta de trei ani, potri-

vit avocatnet.ro.

Suma acordată de stat di-

feră, fi ind stabilită în func-

ţie de veniturile nete în fa-

milie, dar şi de alte condiţii. 

Propunerea legislativă a fost 

adoptată tacit de Senat, du-

pă ce a trecut termenul le-

gal de dezbatere al acesteia. 

Următorul pas este dezbate-

rea proiectului de lege în Ca-

mera Deputaţilor, care este 

for decizional.

Iniţiatorii proiectului doresc 

să ii sprijine pe cei care vor să 

revină mai repede la muncă, 

dar nu au cu cine să lase copi-

ii mici acasă.Iniţiatorii au pro-

pus acordarea unor ajutoare 

băneşti pentru „angajarea” unor 

bone. În funcţie de veniturile 

nete ale părintelui singur sau 

a părinţilor, cuantumul acestui 

sprijin material va fi  diferit. Nu 

se vor acorda ajutoare în cazul 

în care veniturile nete per mem-

bru de familie depăşesc 3.500 

de lei ,la stabilirea acestor ve-

nituri nete fi ind scoase din cal-

cul ajutoarele sociale de orice 

fel sau alocaţiile.

Se dau bani de la stat 
pentru copii 

„democrat”: „Singur printre mârlani” 

Naționalul clujean gâfâie sub greutatea 
propriei subvalori la 30 de ani de teatru 



6 ADMINISTRAȚIE monitorulcj.ro | vineri - duminică, 13 - 15 decembrie 2019

PUBLICITATE

PUBLICITATE

www.salinaturda.eu
offi  ce@salinaturda.eu

PUBLICITATE

Stocul de birouri moderne 

din marile centre regiona-

le ale României – 

Cluj-Napoca, Timişoara, 

Iaşi şi Braşov – va atinge 

pragul de 1 milion de 

metri pătraţi în 2020, 

cu o întârziere de aproape 

un an faţă de estimările 

iniţiale, potrivit unui 

raport transmis joi 

de o fi rmă de consultanţă 

imobiliară.

Acest an a fost un an re-

cord în ceea ce priveşte livră-

rile, cu un volum de aproape 

130.000 de metri pătraţi, po-

trivit raportului.

„La fi nalul primului se-

mestru, stocul din aceste ora-

şe se ridică la 872.000 mp, 

urmând să ajungă la 910.000 

mp la fi nalul anului. Clujul 

continuă să fi e cea mai dez-

voltată piaţă, cu un stoc de 

330.000 de metri pătraţi, fi -

ind urmat de Timişoara 

(227.000 mp), Iaşi (185.000 

mp) şi Braşov (130.000 mp)”, 

se arată în comunicat.

Mai mult, sectorul de bi-

rouri din Cluj a fost în 2019 

şi pe radarul investitorilor, 

interesul fi ind concretizat 

prin achiziţiile realizate de 

grupurile Dedeman (The Of-

fi ce) şi White Star (Liberty 

Technology Park).

„Pentru anul 2020 este pre-

conizată livrarea unor spaţii 

cu o suprafaţă de cel puţin 

114.000 de metri pătraţi, prin-

tre cele mai importante livrări 

anunţate fi ind proiectul Re-

cord Park dezvoltat de gru-

pul Speedwell în Cluj”, se 

arată în comunicat.

În plus faţă de aceste pro-

iecte realizate de dezvoltatori 

imobiliari, grupuri precum 

Banca Transilvania, cea mai 

mare bancă din România, sau 

Continental, cel mai mare pro-

ducător de componente auto, 

investesc în sedii proprii în 

Cluj, respectiv Iaşi.

Activitatea de închiriere 

din aceste oraşe a fost sus-

ţinută în special de compa-

niile din sectoarele IT şi BPO, 

cele mai mari tranzacţii din 

ultimul an vizând suprafeţe 

cuprinse între 4.000 şi 5.000 

de metri pătraţi.

Ratele de neocupare conti-

nuă să fi e scăzute, variind în-

tre 3% la Iaşi şi 9% în Timi-

şoara, în proiectele moderne, 

cu poziţionare centrală, rata 

de disponibilitate fi ind aproa-

pe de 0%. Chiriile au rămas 

stabile, pornind de la 11 – 13 

euro / mp / lună în Braşov şi 

putând atinge pragul de 15 eu-

ro / mp / lună în Cluj şi Iaşi.

Sectorul de birouri din Cluj, 
pe radarul investitorilor în 2019

În urmă cu un an, 

în data de 8 decembrie 

2018, primarii din Arad 

(Gheorghe Falcă), 

Timişoara (Nicolae 

Robu), Oradea (Ilie 

Bolojan) şi Cluj-Napoca 

(Emil Boc) anunţau naş-

terea Alianţei Vestului 

(AVE).

Edilul Emil Boc declara că 

Alianţa Vestului nu are niciun 

fel de legătură cu vreun pro-

iect de separatism teritorial şi 

nu doreşte să pună sub sem-

nul întrebării statul naţional 

unitar român. Practic, AVE s-a 

născut cu scopul de a dezvol-

ta în comun o serie de proiec-

te importante ce ţin de infra-

structura celor patru mari ora-

şe – un parteneriat prin care 

se doreşte atragerea de fonduri 

europene direct de la Bruxel-

les pentru proiecte comune.

„Zero fonduri europene 

atrase, zero realizări, zero de-

mersuri şi kilometri din auto-

strada promisă, care urma să 

conecteze cele patru oraşe, 

Timişoara – Arad – Cluj-Na-

poca – Oradea. Practic, cluje-

nii au plătit 160.000 de mii 

de euro într-un an pentru un 

simplu exerciţiu de PR elec-

toral”, acuză, după un an de 

Alianţa Vestului, deputatul 

PSD de Cluj Horia Nasra.

„De două luni, cei patru edili 

au la dispoziţie şi suportul Gu-

vernului PNL, însă nici în a-

ceastă perioadă, nu am văzut 

vreo măsură concretă pentru 

dezvoltarea unei reţele de trans-

port public intraregional şi in-

terregional, pentru urgentarea 

realizării trenului de mare vi-

teză între cele patru oraşe”, se 

mai arată într-un comunicat re-

mis de parlamentarul clujean.

Vă reamintim că, la mijlo-

cul lunii noiembrie, primarul 

municipiului Oradea, Ilie Bo-

lojan, a declarat că aşteaptă 

de la noul Guvern să înceapă 

lucrările pentru electrifi carea 

liniei Cluj-Napoca – Episco-

pia Bihor. Acesta i-a transmis 

premierului Ludovic Orban că 

Alianţa Vestului „nu are efec-

te reale dacă nu există o co-

nectare reală”, solicitând nu 

neapărat trenuri de mare vi-

teză, ci trenuri „cu viteză nor-

mală”, adecvate secolului XXI.

„Vrem fonduri europene 

atrase domnilor primari, nu 

promisiuni nerespectate şi con-

ferinţe de presă electorale. A 

trecut un an şi nu aţi realizat 

nimic, în condiţiile în care te-

oretic proiectul alianţei este 

generos. Revigoraţi alianţa sau 

asumaţi-vă eşecul!”, a con-

chis Horia Nasra.

Alianţa Vestului, bilanț 
„pe zero” după un an
Alianţa Vestului este acuzată că nu a avut realizări 
în primul an de activitate
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Cei mici şi cei mari sunt 

aşteptaţi la fi nalul săptă-

mânii la Teatrul de Păpuşi 

„Puck” la spectacole care 

au la bază poveşti clasice 

ale copilăriei.

Astfel, sâmbătă, 14 decem-

brie, de la ora 11, va fi  pre-

zentat spectacolul „Kisher-

cegszemmel”/„Prin ochii Mi-

cului Prinţ”, în scenariul şi re-

gia lui Vadas László. Dumini-

că, 15 decembrie, de la orele 

11 şi 12.30, poate fi  urmărit 

spectacolul „Cenuşăreasa”, în 

regia lui Aureliu Manea.

Spectacolul nonverbal „Prin 

ochii Micului Prinţ”, inspirat 

din povestea lui Antoine de 

Saint-Exupéry, în scenariul şi 

regia lui Vadas László a avut 

premiera foarte recent, în lu-

na noiembrie.

Proiectul are la bază vizi-

unea lui Antoine de 

Saint-Exupéry şi opera aces-

tuia „Micul Prinţ”, o poveste 

al cărui protagonist este un 

simbol al purităţii, al inocen-

ţei şi al bucuriei fără limite.

„Adulţii sunt înrobiţi de 

convenţii, prejudecăţi soci-

ale şi putere, dar de-a lun-

gul poveştii găsesc o moda-

litate de a înfrunta propria 

transformare, de a se întoar-

ce la joc, la puritate natura-

lă şi astfel, se întorc la sta-

rea copilăriei. Ca spectator, 

ne putem întreba, oare reu-

şim uneori acest lucru?”

Spectacolul ne poartă prin 

procesul regăsirii sinelui, a 

copilului din noi, folosind in-

strumente vizuale, de mişca-

re şi de muzică.

Spectacolul este nonver-

bal, durează aproximativ 45 

de minute, iar vârsta minimă 

recomandată este de opt ani.

Duminică, 15 decembrie, 

de la orele 11 şi 12.30 este 

programat spectacolul „Cenu-

şăreasa”, într-o nouă versiu-

ne scenică a regretatei regi-

zoare Mona Marian. Specta-

colul se impune prin tehnica 

mânuirii păpuşilor, prin deco-

rul şi imaginile scenice rafi -

nate şi prin alternanţa inter-

pretativă marionetă – actor. 

Întreaga viziune regizorală se 

bazează pe contrastul volu-

melor, marionetele şi actorii 

jucând împreună pe scenă. 

Inserţiile din Commedia 

dell’Arte dau o notă comică 

întregii poveşti, iar ilustraţia 

muzicală cuprinde pasaje cla-

sice şi preclasice, interpreta-

te live de actorii păpuşari.

Spectacolul a avut premi-

era în martie 1995. De-a lun-

gul anilor, a fost invitat la nu-

meroase festivaluri din Româ-

nia, dar şi din Ungaria, Polo-

nia, Italia, Ucraina şi Spania.

Scenariul este semnat de 

Alex Căprariu, scenografi a de 

Virgil Svinţiu şi Epaminonda 

Tiotiu şi ilustraţia muzicală 

de Corina Sârbu. Distribuţia 

este formată din Frunzina An-

ghel, Călin Mureşan şi Ange-

lica Pamfi lie.

Spectacolul se joacă în lim-

ba română, durează aproxi-

mativ 45 de minute, iar vâr-

sta minimă recomandată es-

te de patru ani.

Cenuşăreasa şi Micul Prinţ, eroii de pe scena 
Teatrului „Puck” în weekend

A treia ediţie a Premiilor 

„Nepotu’ lui Thoreau” 

pentru literatură tânără 

şi-a decernat câştigătorii.

Astfel, la cele cinci secţi-

uni anunţate, premiile au fost:

Premiul pentru proză i-a 

fost decernat Laviniei Braniş-

te, pentru romanul “Sonia ri-

dică mâna”.

Premiul pentru poezie i-a 

fost  decernat Elenei 

Vladareanu,pentru volumul 

„Minunata lume Disney”.

Premiul pentru debut în 

proză i s-a cuvenit Oanei Uio-

rean, pentru romanul „Apo-

ria (Dezbăraţii)”.

Premiul pentru debut în 

poezie a mers către Jesica Ba-

ciu, pentru volumul „Jes”.

Iar premiul pentru litera-

tură maghiară a ajuns la Bo-

tond Fischer, pentru volumul 

„Tavasz lesz, Corina” (“Va fi  

primăvară, Corina”)

O dată la două săptămâni, 

în zilele de miercuri, câte 

un scriitor, fie că este tânăr 

sau au trecut anii peste el, 

fie că scrie proză sau poe-

zie, ajunge în centrul aten-

ţiei clujenilor însetaţi de lec-

tură, asumându-şi faptul că 

s-ar putea să fie criticat dur 

la Cenaclul Literar „Nepo-

tu’ lui Thoreau”.

În urmă cu zece ani, Szán-

tai János a dorit să înfi inţeze 

un club de lectură care să îi 

aducă împreună pe scriitorii 

maghiari şi cei români. Astfel 

a început o colaborare cu U-

niunea Scriitorilor din Cluj.

Nume mari ale vieţii cul-

turale clujene, François Bréda, 

Ion Mureşan, Claudiu Groza, 

împreună cu Szántai János şi 

Ştefan Manasia, au pus la ca-

le acest cenaclu care, apoi, a 

dorit să îi promoveze pe ti-

nerii scriitori şi să îi ajute să 

îşi rafi neze scrisul.

Unii s-au retras, alţii au 

venit forţe proaspete, pre-

cum Ştefan Baghiu şi Ovio 

Olaru. François Bréda a tre-

cut la cele veşnice, însă cu 

toate schimbările, Nepotu’ 

lui Thoreau a continuat să 

activeze, neîntrerupt, de mai 

bine de un deceniu.

Cenaclul „Nepotu’ 
lui Thoreau” şi-a 
desemnat premianţii

Pictorul Teodor Botiş este 

unul dintre cei mai apre-

ciaţi artişti plastici din 

România. Despre Teodor 

Botiş, putem spune, fără 

îndoială că este un român 

care de-a lungul vieţii 

a trăit printre culori şi 

oameni de seamă ai ţării.

„Dacă priveşti arta lui Bo-

tiş cu ochii sufl etului, atunci 

vei descifra în ea apele miti-

ce ale substraturilor noastre 

tracice”, spunea Nichita Stă-

nescu despre pictorul clujean.

În această lună, Muzeul 

de Artă din Cluj-Napoca 

găzduieşte salonul Anul al 

Uniunii Artiştilor Plastici- 

Filiala Cluj.

„Acest salon este o întâl-

nire anuală pentru plastici. 

Mulţi ne revedem cu acest 

prilej, expunem ceea ce cre-

dem că este mai bun din lu-

crările noastre şi ne întâl-

nim cu cei care iubesc cre-

aţiile noastre. În această lu-

me a înstrăinării, soluţia din-

tre creator şi amator de ar-

tă este mai apropiată cu po-

sibile dialoguri despre via-

ţă şi creaţie”, relatează pic-

torul Botiş.

Artele plastice în viaţa 

culturală, pe plan local şi 

naţional, ocupă un loc fun-

damental. Arta, este, în esen-

ţă, cea mai profundă expre-

sie a creativităţii umane.

„Filiala noastră cu peste 

400 de membrii cuprinde 

creatori de valoare de la ti-

neri absolvenţi până la ge-

neraţiile vârstnice. Cei care 

vizitează Salonul Anual poa-

te sunt surprinşi de suflul 

creaţiilor de pictură, sculp-

tură, grafică şi ceramică. Cei 

care stau să vadă, pot să ob-

serve universul şi profesio-

nalismul creaţiilor clujene.

Astăzi, artele plastice nu se 

bucură de susţinere fi nancia-

ră, cei care ar dori să posede 

lucrări de artă au posibilităţi 

fi nanciare reduse. Cu toate a-

ceste greutăţi artiştii plastici 

profesionişti clujeni sunt pre-

zenţe vii în viaţa culturală a 

ţării şi mulţi peste hotare. Aşa 

se explică şi afl uenţa de iubi-

tori de artă la vernisajul Salo-

nului Anual când cele două 

săli ale Muzeului de Artă din 

Cluj au fost arhipline.

Saloanele anuale sunt pre-

zentate şi în cataloage care 

să rămână mărturii peste 

timp. Prin contribuţia finan-

ciară a fiecărui expozant se 

editează cataloage de o î-

naltă ţinută artistică, dato-

rate colegilor de la secţia de 

grafica din filială.

Plasticienii filialei UAP 

Cluj doresc ca prin creaţii-

le lor să transmită clujeni-

lor mici bucurii.

„Sănătate! Creaţia noas-

tră să le ofere mici bucurii 

şi să îşi păstreze capacita-

tea de a se uimi în faţa mi-

nunilor pe care le oferă via-

ţa. În faţa tablourilor, aşa 

cum spunea inegalabilul po-

et, Nichita Stănescu: La ur-

ma urmei tabloul este ochiul 

unei singure priviri, iar cu 

cât privirea este mai adân-

că tabloul poate să asigure 

privirii celui viu dimensiu-

nea statică a mirării.

Pictorul clujean Teodor Bo-

tiş (n. 20 august 1938, Gher-

la, judeţul Cluj) a frecventat 

cursurile secţiei de pictură a 

Institutului de Arte Plastice 

„Ion Andreescu” din Cluj 

(promoţia 1962), la clasa pro-

fesorului Aurel Ciupe, forma-

ţia sa artistică desăvârşin-

du-se în cadrul unei specia-

lizări urmate în anul 1964, 

sub îndrumarea maestrului 

Corneliu Baba. A desfăşurat 

o intensă activitate didactică 

în învăţământul superior de 

artă clujean, mai întâi la Fa-

cultatea de Desen din cadrul 

Institutului Pedagogic 

(1962-1973), apoi la catedra 

de pictură a Institutului „Ion 

Andreescu” (1974-1994).

Ca membru al Filialei Cluj 

a Uniunii Artiştilor Plastici 

din România (din 1969), a 

deschis o serie importantă de 

expoziţii personale şi a par-

ticipat cu consecvenţă la ex-

poziţiile regionale şi judeţe-

ne, fi ind prezent şi în peste 

200 de manifestări expoziţi-

onale de grup, festive şi re-

publicane. Lucrările sale au 

fost integrate în importante 

expoziţii româneşti organiza-

te peste hotare, precum şi în 

manifestări cu participare in-

ternaţională. A fost distins cu 

numeroase ordine, premii şi 

diplome de excelenţă.

Mândria pictorului Teodor Botiș
Teodor Botiș, pictorul care privește arta cu ochii sufletului: 
„ Cei care stau să vadă, pot să observe universul și profesionalismul creațiilor clujene”

Pictorul Teodor Botiș, la vernisajul „Salonul anual de Artă”
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CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii

TRISOM BUFTEA S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculata la ONRCT 
Cluj sub nr. J12/4540/2004 având CUI 17041196, capital social 99.669,20 RON, în conformita-
te cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinară şi Extraordi-
nară a Acţionarilor pentru data de 15 ianu-
arie 2020 la sediul societăţii, pentru toţi ac-
ţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut la sediul societăţii la sfârșitul zilei 
de 06 ianuarie 2020 stabilită ca Data de Re-
ferinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 16 ianu-
arie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine 
la ora 09:00 cu următoarea ordine de zi:

1. Fixarea remuneraţiei cuvenite Admi-
nistratorului Unic.

Adunarea Generală Extraordinară se va 
ţine la ora 09:15, cu următoarea ordine de 
zi:

1. Reluarea activităţii societăţii ca urma-
re a expirării termenului de suspendare

2. Schimbarea sediului social al societă-
ţii de la adresa: Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napo-
ca, Bd-ul Muncii, nr.14.

3. Modifi carea actului constitutiv al socie-
tăţii Trisom Buftea SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și ar-
ticolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: “Sediul societăţii este 

în România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, 
Bd-ul Muncii, nr.14.

4. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele și informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
sul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj.

Procurile speciale pentru reprezentare în 
cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Somesul 
SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, 
jud. Cluj, cu cel puţin 48 de ore înainte de da-
ta ședinţei, la prima convocare, sub sancţiu-
nea pierderii dreptului de vot în adunare. In-
formaţii suplimentare: tel: 0740 212 457

Societatea TRISOM BUFTEA S.A.
Prin Administrator Unic

Buhoş Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii

TRISOM INVEST S.A.

Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, înmatriculată la ONRCT Cluj sub nr. 
J12/4538/2004, având CUI 17041226, capital social subscris integral vărsat 104.478,8 
RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu prevederile 
actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordi-
nare a Acţionarilor pentru data de 15 Ianu-
arie 2020 la sediul societăţii, pentru toţi ac-
ţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei 
de 06 ianuarie 2020 stabilită ca Data de Re-
ferinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 16 ianu-
arie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară se va ţine 
la ora 09.30

1. Numirea unui administrator unic și du-
rata mandatului, având în vedere faptul că 
mandatul administratorului unic a expirat. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la nu-
mele, localitatea de domiciliu și califi carea 
profesională a persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultată și comple-
tată de aceștia.

2. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a fi xării remuneraţiei cuvenite Adminis-
tratorului Unic pentru exerciţiul fi nanciar 
2020

3. Mandatarea Administratorului Unic în 
vederea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea AGOA adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ri-
dicarea hotărârii AGOA la/de la ORC Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a și să semneze actu-
lui constitutiv al societăţii actualizat cu toa-
te modifi cările, în condiţiile art. 204 din Le-
gea 31/1990.

Adunarea generală extraordinară se va ţi-

ne la ora 09.45 cu următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea sediul social al societăţii 
de la adresa: România, Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adre-
sa România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, 
Bd. Muncii, nr.14.

2. Modifi carea actului constitutiv al socie-
tăţii Trisom Înveșt SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și ar-
ticolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: “Sediul societăţii este 
în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. 
Muncii, nr.14.”

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
sul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în 
cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Some-
șul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data ședinţei, la prima convoca-
re, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot 
în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0740-212 457

Administrator Unic al societăţii
TRISOM INVEST S.A.

Buhoş Octavia-Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii

TRISOM PAVLOV S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la ON-
RCT Cluj sub nr. J12/4541/2004, având CUI 17041188, capital social subscris vărsat 
113.895,7 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și cu 
prevederile actul constitutiv, dispune

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor pentru data de 15 ianuarie 2020 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii săi 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut la 
sediul societăţii la sfârșitul zilei de 06 ianu-
arie 2020 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 16 ianu-
arie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va 
ţine la ora 10.45, cu următoarea ordine 

de zi:

1. Schimbarea sediului social al societă-
ţii de la adresa situată în Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adre-
sa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, 
nr.14.

2. Modifi carea actului constitutiv al socie-
tăţii Trisom Pavlov SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și ar-
ticolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: Sediul societăţii este în 
România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. 
Muncii, nr.14.

3. Supunerea spre aprobare a actul con-
stitutiv al societăţii actualizat în temeiul pre-
zentului înscris, cu toate modifi cările, în con-

diţiile art. 204 din Legea 31/1990, se va în-
registra la Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj.

4. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele și informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
șul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj.

Procurile speciale pentru reprezentare în 
cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Some-
șul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, cu cel puţin 48 de ore îna-
inte de data ședinţei, la prima convocare, 
sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în 
adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0740-212 457

Societatea TRISOM PAVLOV S.A.
Administrator unic-Grapa-Leanca Sorina

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al societăţii

TRICOTAJE SOMEŞUL S.A.

având sediul social În Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. Cluj, înmatriculata la 
ONRCT Cluj sub nr. J12/152/1991, având CUI RO 202140, în temeiul Legii nr.31/1990 re-
publicata și modifi cată,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de 15 ianuarie 2020, la sediul so-
cietăţii din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii săi în-
registraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 06 ianuarie 2020 stabilită ca Data 
de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, ședinţele vor avea loc în data de 16 ia-
nuarie 2020, În același loc, la aceleași ore 
și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară se va ţine 
la ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a remuneraţiei cuvenite membrilor con-
siliului de administraţie pentru anul fi nanci-
ar contabil 2020;

2. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a împuternicirii Președintelui Consiliului 
de Administraţie pentru că, personal, în nu-
mele și pentru toţi acţionarii societăţii să 
semneze hotărârea AGOA adoptată;

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii unei persoane în vederea 
redactării actelor, îndeplinirea tuturor for-
malităţilor privind înregistrarea/ridicarea ho-
tărârii AGOA la/de la ONRCT Cluj și publica-
rea acesteia în Monitorul Ofi cial al Români-
ei, partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară se va 
ţine la ora 10:30, cu următoarea ordine 

de zi:

1. Schimbarea sediul social al societăţii 
de la adresa situată în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Na-
poca, Bd. Muncii, nr.18, la noua adresa Jud. 
Cluj, Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.14.

2. Modificarea actului constitutiv al so-
cietăţii Tricotaje Someșul SA după cum ur-
mează: articolul 3 din contractul de soci-
etate și articolul 3 din Statutul societăţii 
vor avea următorul conţinut: “Sediul so-
cietăţii este în România, Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la noua 

adresa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii, nr.14.

3. Supunerea spre aprobare a actul con-
stitutiv al societăţii actualizat în temeiul pre-
zentului înscris, cu toate modifi cările, în con-
diţiile art. 204 din Legea 31/1990, se va în-
registra la Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj.

4. Ratifi carea vânzării de bunuri mobile 
și casării (mijloace fi xe și obiecte de inven-
tar) conform listelor atașat la dosarul de 
AGA.

5. Discutarea, analizarea și supunerea 
spre aprobare a modului de desfășurare a 
activităţii societăţii;

6. Aprobarea împuternicirii Președintelui 
Consiliului de Administraţie pentru că, perso-
nal, în numele și pentru toţi acţionarii socie-
tăţii, să semneze hotărârea AGEA ce se va ad-
opta și Actul constitutiv actualizat și să înde-
plinească toate formalităţile privind înregis-
trarea acestora la Ofi ciul Registrului Comer-
ţului Cluj și privind publicarea hotărârii în Mo-
nitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

7. Aprobarea Consilierului Juridic al so-
cietăţii să îndeplinească toate formalităţile 
privind înregistrarea hotărârii AGEA ridica-
rea menţiunilor de/la ORCT Cluj de aseme-
nea și publicarea hotărârii în Monitorul Ofi -
cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate la sediul societăţii TRICOTAJE SO-
MEŞUL S.A. și pe site-ul societăţii http://
www.somesul.ro/

Procurile pentru reprezentare în cadrul 
adunărilor generale vor fi  depuse în origi-
nal, la sediul societăţii TRICOTAJE SOME-
ŞUL S.A., cu cel puţin 48 de ore înainte de 
adunare, la prima convocare, sub sancţiu-
nea pierderii dreptului de vot în adunare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMI-
NISTRAŢIE

Leanca Ioan-Grigore

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00
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CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii

TRISOM RECORD S.A.

având sediul social În Mun. Cluj-Napoca B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculata la 
ONRCT Cluj sub nr. J12/4542/2004, având CUI 17041218, capital social subscris integral 
vărsat 100.341 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile și 
cu prevederile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordi-
nare a Acţionarilor pentru data de 15 ianu-
arie 2020 la sediul societăţii, pentru toţi ac-
ţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţiona-
rilor ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei 
de 06 ianuarie 2020 stabilită ca Data de Re-
ferinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 16 ianu-
arie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară se va 
ţine la ora 10.15, cu următoarea ordine 

de zi:

1. Schimbarea sediul social al societăţii 
de la adresa: România, Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adre-
sa România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca Bd. 
Muncii, nr.14.

2. Modifi carea actului constitutiv al socie-
tăţii Trisom Record SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și ar-
ticolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: “Sediul societăţii este 
în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, 
Bld. Muncii, nr.14, jud. Cluj.”

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
șul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în 
cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul societăţii Tricotaje Some-
sul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore 
înainte de data ședinţei, la prima convoca-
re, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot 
în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0740-212 
457 între orele: 08.00-10.00.

Administrator unic al societăţii TRISOM 
RECORD S.A.

Buhoş Octavia Anamaria

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii

TRISOM ZORILOR S.A.

cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul. Muncii, nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la ORC 
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4539/2004, având CUI RO 17041200, capital so-
cial subscris integral vărsat 101.425,9 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 
privind societăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Extraordinare a Acţi-
onarilor pentru data de 15 ianuarie 2020 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii săi 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor ţinut la 
sediul societăţii la sfârșitul zilei de 06 ianu-
arie 2020 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statuta-
re, adunările se vor ţine în dată de 16 ianu-
arie 2020, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară
 se va ţine la ora 11.15, cu următoarea 

ordine de zi:

1. Schimbarea sediului social al societă-
ţii de la adresa situată în Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr.18, la nouă adre-
sa Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii, 
nr.14.

2. Modifi carea actului constitutiv al socie-
tăţii Trisom Zorilor SA după cum urmează: 
articolul 3 din contractul de societate și ar-
ticolul 3 alin.1 din Statutul societăţii vor avea 
următorul conţinut: Sediul societăţii este în 
România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, Bd. 
Muncii, nr.14.

3. Supunerea spre aprobare a actul con-
stitutiv al societăţii actualizat în temeiul pre-
zentului înscris, cu toate modifi cările, în con-
diţiile art. 204 din Legea 31/1990, se va în-

registra la Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj.

4. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a mandatarii Administratorului Unic în ve-
derea redactării actelor, să semneze în nu-
mele și pe seama acţionarilor societăţii, ho-
tărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea/
ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele și informaţiile privind pro-
blemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  con-
sultate în incinta societăţii Tricotaje Some-
șul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr.18, jud. Cluj.

Procurile speciale pentru reprezentare 
în cadrul adunări generale vor fi depuse 
în original, la sediul societăţii Tricotaje So-
meșul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. 
Muncii nr.18, jud. Cluj, cu cel puţin 48 de 
ore înainte de data ședinţei, la prima con-
vocare, sub sancţiunea pierderii dreptului 
de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0740- 
212457.

Administrator unic al societăţii TRISOM 
ZORILOR S.A.

Grapa-Leanca Sorina

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

POTIS CAPITAL S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, având CIF RO 26195097, nu-

măr de ordine la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj J12/2119/2009, 
capital social 103.000 RON, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 
31/1990 cu modifi cările la zi și ale Actului constitutiv al societăţii

C O N V O A C Ă

Adunarea Generală Ordinară şi Extraor-
dinară a Acţionarilor, la sediul social, în da-
ta de 15.01.2020, respectiv 16.01.2020, în 
cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la 
prima convocare, ora 10:30, respectiv 11:30, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi la data de 
referinţă 06.01.2020 în Registrul Acţionari-
lor Societăţii (ţinut de Depozitarul Central 
S.A.), care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunărilor generale cu urmă-
toarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor

1. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor de 
radiere a auditorului Euroaudit SRL, repre-
zentat de Popa Ioan, din evidenţa Ofi ciului 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj, ca urmare a renunţării acestuia la 
mandat.

2. Alegerea unui auditor fi nanciar extern 
care va exercita funcţia de auditor fi nanciar 
extern al societăţii, începând cu data hotă-
rârii AGOA. Stabilirea duratei contractului de 
audit fi nanciar extern și a remuneraţiei au-
ditorului.

3. Discutarea și supunerea spre aproba-
re a nivelului remuneraţiei membrilor Con-
siliului de Administraţie pentru anul 2020.

4. Stabilirea datei de 05.02.2020 ca da-
tă de înregistrare, astfel că ex date este da-
tă de 04.02.2020.

5. Împuternicirea Președintelui Consiliu-
lui de Administraţie pentru ca, personal, în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii să 
semneze hotărârea AGOA adoptată și să în-
deplinească toate formalităţile privind înre-
gistrarea acesteia la Ofi ciul Registrului Co-
merţului Cluj și publicarea hotărârii în Mo-
nitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Ordinea de zi pentru Adunarea Ge-
nerală Extraordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea revocării Hotărârii AGEA PO-
TIS CAPITAL S.A. nr. 2/08.08.2019.

2. Schimbarea sediului social al societă-
ţii de la adresa: România, Jud. Cluj, Mun. 
Cluj-Napoca, Bd. Muncii, nr. 18, la noua 
adresă: România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Na-
poca, Bd. Muncii, nr. 14.

3. Modifi carea Actului Constitutiv al so-
cietăţii POTIS CAPITAL S.A. după cum urmea-
ză: articolul 3 din contractul de societate și 
articolul 3 alin. 1 din Statutul societăţii vor 
avea următorul conţinut: “Sediul societăţii 
este în România, Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napo-
ca, Bd. Muncii, nr. 14.”.

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

5. Stabilirea datei de 05.02.2020 ca da-
tă de înregistrare, astfel că ex date este da-
tă de 04.02.2020.

6. Împuternicirea Președintelui Consiliu-
lui de Administraţie pentru ca, personal, în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii, să 
semneze Actul Constitutiv actualizat și hotă-
rârea AGEA ce se va adopta și să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea 
acesteia la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj 
și publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social 

au dreptul în termen de 15 zile de la publi-
carea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de 
zi și să prezinte proiectele de hotărâre pen-
tru punctele incluse sau propuse a fi  incluse 
pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, documente-
le fi ind transmise prin servicii de curierat la 
sediul societăţii sau prin mijloace electroni-
ce având atașată semnătura electronică ex-
tinsă, la adresa de e-mail, offi cepotiscapi-
tal@gmail.com.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
societăţii întrebări privind punctele de pe or-
dinea de zi a adunării cel târziu până la da-
ta de 12.01.2020.

Documentele referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele 
pentru votul prin corespondenţă, împuter-
nicirile speciale, proiectele de hotărâri pot 
fi  consultate și procurate de la sediul socie-
tăţii în timpul zilelor lucrătoare, între orele 
09:00 – 13:00, sau de pe site-ul www.tc-
trust.ro, secţiunea Informări – Raportări 
Obligatorii – Adunări Generale, începând cu 
data de 13.12.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal 
la adunarea generală, își vor putea numi un 
reprezentant sau vor putea vota prin cores-
pondenţă, și își vor dovedi calitatea în con-
diţiile și cu documentele prevăzute de Dis-
punerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, pre-
cum și în conformitate cu Regulamentul ASF 
nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţi-
onarii, în baza unei împuterniciri speciale 
sau generale. Acţionarii pot să-și desemne-
ze reprezentantul și prin mijloace electroni-
ce, notifi carea desemnării prin mijloace elec-
tronice putându-se face la adresa de e-mail 
offi cepotiscapital@gmail.com, având ata-
șată semnătura electronică extinsă.

Împuternicirea specială poate fi  acorda-
tă oricărei persoane pentru reprezentare în 
adunarea generală și conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care 
o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu va depă-
și 3 ani, permiţând reprezentantului său a 
vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor a uneia sau 
mai multor societăţi identifi cate în împuter-
nicire, în mod individual sau printr-o formu-
lare generică referitoare la o anumită cate-
gorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce priveș-
te acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuter-
nicirea să fi e acordată de către acţionar, în 
calitate de client, unui intermediar defi nit 
conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
24/2017, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se 
vor depune în original, la sediul societăţii 
sau prin mijloace electronice având atașată 
semnătura electronică extinsă, la adresa de 
e-mail: offi cepotiscapital@gmail.com, pâ-
nă la data de 12.01.2020. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă com-
pletate și semnate de acţionar se vor depu-
ne la sediul societăţii personal sau prin poș-
tă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului.

Preşedinte C.A.,
OCTAVIA ANAMARIA BUHOŞ

www.monitorulcj.ro
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în suprafaţa 
de 50 mp, zona VIVO (Polus). In-
formaţii suplimentare la telefon 
la 0775-139542. (14.14)

CASE/CABANE

¤ Dau în chirie casă în supr. de 
75 mp, centrală proprie, izolat 
termic, utilat complet, cu par-
care, pe termen lung, zona Gă-
rii. Preț 550 euro, negociabil. 
(1.7)

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

¤ Vând casă la ţară, 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.

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 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 
613 mp, front 18 ml la drum 
judeţean, preţ 15 euro mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ 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

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.

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

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi co-

pii, căutăm o garsonieră de 
închiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. 
Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

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

¤ 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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
cu acte în regulă pentru Progra-
mul Rabla, în stare de 
funcționare, preț negociabil. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)

¤ 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 cuptor electric nou, ru-
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sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri 
negociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (6.7)

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 15 
decembrie, orele 17-18, 

la locația din: Bd. 21
Decembrie 1989, nr. 36, cam 

5. Intrarea este liberă. 
Tel. 0721-433.040 (4.5)

DIVERSE

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând haine din piele lungi și 
scurte, pentru bărbaţi și dame. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

PIERDERI

¤ S-a pierdut și se declară nul Cer-
tifi catul de Înregistrare la Registrul 
Comerțului a fi rmei SUPPEDITO 
S.R.L., CUI 16983543 din data de 
26.11.2004, Nr. ordine în regis-
tru: J12/4297/26.11.2004.

¤ BERINDEAN DĂNUȚ IOAN 
P.F.A., F12/184/2012, CUI 
29619790, pierdut două certifi -
cate constatatoare cu nr. 500886 
și nr. 0641. Le declar nule.

¤ S.C. TRANSCAR CUG S.R.L., 
C.U.I. 40340346, 
J12/5506/2018, cu sediul social 
în Florești, str. Florilor nr. 184, 
ap. 34, jud. Cluj, pierdut 
autorizație de transport cu nr. 
161  din 06.02.2019.

¤ Pierdut legitimație de student 
pe numele MALIȚA RAMONA, 
Universitatea de medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, fa-
cultatea de medicină, anul II. O 
declar nulă.

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

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

1. Utilaje şi stocuri:
1. DEBITOR AUTOMAT PT 4 BAGHETE CU RULIERA ELEC-

TRONICA WIRELESS TR4P 1 BUC – 34.125,00 lei

2. MAȘINĂ DE DIBITAT ARMATURA GBS 218 1 BUC – 
5.625,00 lei

3. MAȘINĂ DE FREZAT MONT 148 M 213 1 BUC – 7.125,00 lei

4. MATRITE 2 BUC – 150,00 lei

5. RECIPIENT VOPSIT 3000 L 1 BUC – 7.875,00 lei

6. PACHET STOCURI – 203.695,50 lei

TOTAL 258.595,50 lei
2. Autorurisme:
1. AUTOTURISM DACIA LOGAN, an de fabricaţie 2008 – 

Preţ 2.850,00 lei

2. AUTOTURISM CITROEN JUMPER, an de fabricaţie 2009 
-3 locuri – Preţ 9.975,00 lei

TOTAL 12.825,00 Lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 20.12.2019, ora 12.00 în 
Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr 42, etaj I, ap. 9, jud. Cluj. Înscri-
erea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depune-
rea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului licitat 
+ TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se 
fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz 
de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași con-
diţii în următoarele date 27.12.2019 ora 12.00, respctiv 
03.01.2020 ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

RUSU ANA, în calitate de titular, anunţă publicul inte-
resat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
”PUZ pentru construire imobil de locuinţe colective (3 tron-
soane) cu regim de înalţime S+D+P+3E+ER şi spaţiu co-
mercial la demisol, amenajare teren, împrejmuire, racor-
duri şi branşamente la utilităţi“, în comuna Florești, sat 
Florești, str. Răzoare, nr. 204C, 204D, 204E, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor, nr. 99, și la sediul proiectantului S.C. Regal Design Con-
struct S.R.L., din mun. Cluj-Napoca, str. Horea nr. 67-73, 
ap. 23, din data de 10.12.2019 de luni-joi între orele 9-14 
ăi vineri între ore 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 27.12.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobantilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi intre ore-
le 9.00-14.00 și vineri între orele 9-12. 

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA GEACA în calitate de titular, anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizu-
lui de mediu pentru „Amenajament pastoral pentru pa-
jiştile permanente din comuna Geaca, judeţul Cluj“ pro-
pus a fi amplasat in Comuna Geaca , fn, jud. Cluj. Prima 
versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul COMUNEI 
GEACA, judeţul Cluj „ în zilele de luni-vineri, între orele 
800-1600, din data 13.12.2019. Publicul interesat poa-
te transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la da-
ta de 31.12.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 
99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro”.

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. PUIUL REGAL S.R.L.
cu sediul în Gilău

angajează:

Informaţii la telefon 0728-964469.

recrutarepuiulregal@gmail.com

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro
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Vicerectorul Academiei 

Teologice din Nairobi, 

Kenya, părintele Evangelos 

Thiani, vizitează în perioa-

da 09- 15 decembrie 2019, 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului și Clujului. 

Invitat de Facultatea 

de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, părintele 

Thiani va avea o serie de 

întâlniri cu studenții și 

masteranzii acestei 

instituții de învățământ, 

apoi cu preoții din 

Protopopiatul Cluj I 

și va vizita o serie de paro-

hii și mănăstiri. Părintele 

Evanghelos Thiani va vorbi 

despre Ortodoxia africană, 

provocările și difi cultățile ei.

„Prima întâlnire a avut loc 

miercuri, 11 decembrie a.c, de 

la ora 8.00, cu studenții 

facultății, iar seara, de la ora 

19:00, la Biserica Studenților 

din Campusul Hașdeu, părin-

tele Evangelos Thiani a purtat 

un dialog cu tinerii și va oferi 

amănunte despre ortodoxia afri-

cană, provocările și difi cultățile 

pe care le întâmpină. 

Joi, de la ora 10.00 părin-

tele s-a întâlnit cu preoții din 

Protopopiatul Ortodox Cluj I, 

iar seara a slujit si a predicat 

la biserica „Sfinții Apostoli 

Petru și Pavel” din cartierul 

Mănăștur. Vineri se va întâl-

ni din nou cu studenții teo-

logi, iar seara va participa la 

slujba Sfântului Maslu la Ma-

năstirea Rebra-Parva din Țara 

Năsăudului, iar în ziua urmă-

toare va sluji tot aici Sfânta 

Liturghie. Duminică, părinte-

le Thiani  va participa la Sfân-

ta Liturghie în biserica „Sfân-

tul Ioan Botezătorul” din car-

tierul clujean Mărăști”.

Credința ortodoxă a intrat în 

Kenya în anii 1930, iar Biserica 

de aici se confruntă cu câteva 

probleme majore, în special cu 

specifi cul cultural african și cu 

sărăcia extremă a oamenilor. 

Ortodoxia africană, prezentată credincioşilor 
din Arhiepiscopia Clujului

Arhiepiscopia Ortodoxă a 

Clujului va organiza joi, 19 

decembrie 2019, de la ora 

19, la Muzeul Mitropoliei 

Clujului, Seara culturală 

„Catedrala din inima 

Revolutiei”, ca o aducere 

aminte de împlinirea a 30 

de ani de la Revoluţia din 

decembrie 1989. Seara îşi 

propune să îi aducă împre-

ună pe trei actori impor-

tanţi ai revolutiei de la 

Cluj: actorul Dorel VIŞAN, 

poetul Horia BĂDESCU şi 

Părintele Dumitru PINTEA, 

preotul care a ieşit pe trep-

tele Catedralei pentru a se 

ruga împreună cu miile de 

clujeni adunaţi în Piaţă, în 

dimineaţa zilei de 22 

decembrie.

În cadrul acestui eveniment 

va fi vernisată şi o expoziţie 

inedita de fotografii care au 

fost realizate în decembrie 

1989 de: Eugen MORITZ, 

Răzvan ROTTA, Radu MURE-

ŞAN, George MUREŞAN şi ES-

SIG József.

La acest eveniment, pianistul 

Mihai DIACONESCU de la Aca-

demia de Muzică „Gheorghe Di-

ma” din Cluj şi corul „OREMUS” 

al Seminarului Teologic din Cluj 

vor susţine un recital muzical.

La această seară va fi  pre-

zent şi va vorbi Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit ANDREI.

„Catedrala din inima Revoluției”. Seară culturală 
dedicată împlinii a 30 de ani de la Revoluția din 1989, 
la Muzeul Mitropoliei Clujului

Ca în fiecare an, în preaj-

ma sărbătorii Naşterii 

Domnului, 

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului vizi-

tează şcolile şi centrele 

sociale ale Eparhiei şi le 

oferă daruri elevilor, copi-

laşilor nevoiaşi şi bătrâni-

lor bolnavi şi singuri.

Luni, 9 decembrie 2019, În-

altpreasfi nţiul Părinte Andrei 

i-a vizitat pe elevii şi profeso-

rii claselor primare şi gimna-

ziale ale Seminarului Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca, pre-

cum şi pe cei de la Grădiniţă 

„Sfântul Stelian”, afl ată sub 

patronajul Arhiepiscopiei Clu-

jului, urmând ca în săptămâ-

nile următoare să îi viziteze 

pe cei din centrele sociale.

De la ora 10.00, ierarhul 

i-a vizitat pe elevii din ciclul 

primar, la sediul unităţii şco-

lare, situat pe strada Avram 

Iancu, apoi pe copiii de la 

Grădiniţa „Sfântul Stelian”, 

situată pe strada Iuliu Ma-

niu, iar de la ora 13:00, pe 

cei din ciclul gimnazial, în 

capela unităţii de învăţământ 

„Sfânta Ecaterina”, de pe stra-

da Meseriilor.

Elevii l-au întâmpinat cu 

bucurie şi l-au colindat pe ie-

rarh. După ce i-a ascultat, În-

altpreasfi nţia Sa i-a binecu-

vântat, le-a adresat sfaturi şi 

îndemnuri duhovniceşti, iar 

apoi le-a împărţit daruri.

Cadourile oferite de Mitropo-

litul Andrei sunt în semn de pre-

ţuire şi recunoştinţă faţă de ge-

nerozitatea pe care elevii au ară-

tat-o în câteva proiecte caritabi-

le, de ajutorare a aproapelui.

„În acest an, darurile pe ca-

re le-au primit copiii sunt ca 

un semn de recunoştinţă al În-

altpreasfi nţitului Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei faţă de ge-

nerozitatea pe care ei au ară-

tat-o în câteva proiecte majore, 

proiecte caritabile, în care am 

pus mână de la mână, împre-

ună cu părinţii copiilor, şi am 

ajutat trei elevi din cadrul Se-

minarului, care, din nefericire, 

au trecut prin evenimente ne-

plăcute, pierzându-şi locuinţe-

le în urma unor incendii. De 

asemenea, copilaşii nostri au 

fost alături de persoanele ne-

voiaşe şi vârstnice, bucurân-

du-le nu doar cu daruri, ci şi 

cu colindul lor, cu bucuria şi 

seninătatea lor.”, a spus pr. 

lect. univ. dr. Liviu Vidi-

can-Manci, director al Semina-

rului Teologic Ortodox.

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului a pregătit pen-

tru elevii seminarului peste 800 

de pachete cu dulciuri, conform 

ec. dr. Sorin Câlea, consilierul 

economic al eparhiei.

Seminarul Teologic Ortodox 

din Cluj-Napoca a început anul 

şcolar 2019-2020 cu un efectiv 

de 882 de elevi, la cele trei ci-

cluri de învăţământ: primar, 

gimnazial şi liceal.

Proiectele caritabile ale 
elevilor de la Seminarul 
Teologic Ortodox din Cluj-
Napoca, răsplătite cu daruri 
de Mitropolitul Andrei

Darius Echim

În Duminica a XXVII-a după 

Rusalii, 8 decembrie 2019, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

afl at în mijlocul credincioşi-

lor din Iclod, localitate unde 

a slujit pictorul Luca, cel 

care a pictat icoana făcătoa-

re de minuni a Maicii 

Domnului de la Mănăstirea 

Nicula. Cu acest prilej, 

ierarhul a săvârşit Sfânta 

Liturghie şi a binecuvântat 

lucrările efectuate în ultimii 

ani la casa parohială.

De la ora 10:00, în biserica 

ocrotită de Sfântul Ierarh Nico-

lae, Mitropolitul Andrei a ofi ciat 

Sfânta Liturghie, fi ind înconjurat 

de un sobor de preoţi şi diaconi. 

Din sobor au făcut parte: consi-

lierul cultural al Arhiepiscopiei 

Clujului, preotul Bogdan Ivanov, 

consilierul eparhial de misiune 

şi protocol, arhidiaconul Claudiu 

Grama, protopopul de Gherla, 

preotul Paul Iulian Isip, preotul 

paroh Nicu Claudiu Herinean, 

precum şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei a rostit un cuvânt de 

învăţătură, vorbindu-le celor pre-

zenţi despre faptul că mila şi gri-

ja faţă de bolnavi este o faptă a 

milei trupeşti.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Corul „Sfântul Nicolae” 

al Protopopiatului Gherla, dirijat 

de preotul Alin Pădurean, şi de 

Grupul de tineri „Preotul Luca din 

Iclod” al parohiei, dirijat de Ga-

briel Pop, cântăreţul bisericii. La 

fi nal slujbei, ierarhul l-a hirotesit 

duhovnic pe preotul Alin Pădu-

rean, parohul Bisericii din Buza.

Părintele paroh Nicolae Cla-

udiu Herinean a mulţumit chi-

riarhului pentru prezenţă şi bi-

necuvântare, precum şi celor ce 

s-au implicat în viaţa şi activi-

tăţile parohiei. Totodată, i-a ofe-

rit o bederniţă şi o icoană cu 

Sfântul Nicolae.

Pentru activitatea pastorală 

şi administrativă, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei i-a acordat 

parohului Nicu Claudiu Heri-

nean Ordinul „Mihai Vodă” pen-

tru clerici, iar primarului comu-

nei Iclod, Emil Ioan Pîrţoc, i-a 

acordat Ordinul „Mihai Vodă” 

pentru mireni. Membrii Comi-

tetului şi Consilului parohial, 

precum şi cei care s-au implicat 

în lucrările de renovare a casei 

parohiale au fost distinşi cu di-

plome de aleasă cinstire.

De asemenea, au fost pre-

miaţi copiii care au participat 

la Concursul de eseuri „Eu, Bi-

serica şi Satul meu”, organizat 

de parohie în colaborare cu 

Scoala Gimnazială din Iclod, a-

vând sprijinul profesoarei de re-

ligie, Monica Sălăgean. Concur-

sul a fost dedicat anului oma-

gial al satului românesc.

După Sfânta Liturghie, Mi-

tropolitul Clujului a ofi ciat sluj-

ba sfeştaniei la casă parohială, 

recent renovată, şi a dăruit fa-

miliei părintelui Herinean o 

icoană cu Sfântul Nicolae.

Lucrările la casa parohială 

au început în anul 2014 şi s-au 

realizat cu sprijinul Consiliului 

Local din Iclod, al credincioşi-

lor parohiei, precum şi al altor 

binefăcători.

Biserica Ortodoxă „Sfântul Ie-

rarh Nicolae” din Iclod, Protopo-

piatul Gherla, judeţul Cluj, a fost 

construită între anii 1958-1961, 

iar în anul 1992, sub îndruma-

rea preotului de atunci, Teodor 

Boroş, s-au efectuat lucrări de ex-

tindere, fi ind construite cele do-

uă abside laterale. Pictura a fost 

realizată în 1994, de pictorul Va-

sile Cosma, fi u al satului, însă 

cu timpul s-a deteriorat, motiv 

pentru care în 2013 au fost de-

marate lucrări de restaurare, fi -

ind binecuvântate de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Mitropolit Andrei 

în luna mai a anului 2015.

Binecuvântare arhierească 
pentru credincioșii din Parohia 
Ortodoxă Iclod, județul Cluj
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Spectacol voleibalistic 
în weekend

Sâmbătă, 14 decembrie, Sala 
Sporturilor ”Horia Demian” 
găzduiește două meciuri de vo-
lei din Divizia A1.
Primul joc are loc între echipele 
de volei feminin ”U” NTT Data 
Cluj și CS Dinamo București, de 
la ora 13:30, și contează pen-
tru etapa a 11-a. Clujencele se 
afl ă pe locul opt în clasament 
cu nouă puncte, iar echipa din 
București ocupă locul doi cu 24 
de puncte.
După meciul fetelor va începe 
al băieţilor. Voleibaliștii uni-
versitari se duelează cu CSM 
Câmpia Turzii în etapa a 9-a. 
CS ”U” Cluj este pe locul opt 
cu cinci puncte, iar Câmpia 
Turzii este ultima clasată cu 
un singur punct.
Atât campionatul feminin, cât 
și cel masculin, va intra în va-
canţa de iarnă la finalul aces-
tor etape. Preţul unui bilet de 
intrare la meci poate fi achizi-
ţionat cu 10 lei, studenţii și 
pensionarii au 50% reducere, 
iar elevii intră gratuit pe baza 
carnetului de elev.

Baschetbalistele 
au pierdut în Cupă
Echipa de baschet feminin a CS 
Universitatea Cluj a disputat 
meciul tur cu ACS KSE Târgu 
Secuiesc. Partida a contat pen-
tru faza a doua din cadrul 
Cupei României.
Jocul a avut loc în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” și 
s-a încheiat cu victoria oaspete-
lor, 57-54 (19-6, 12-13, 13-11, 
13-24).
Pentru echipa universitară au 
punctat: Bianca Fota și Mariah 
King 12, Tunde Kilin 11, Artavia 
Ford 9, Alexandra Uiuiu 7 și 
Teodora Neagu 3.
Returul dintre cele două echipe 
va avea loc în 15 ianuarie 2020, 
iar câștigătoarea se va califi ca în 
Final Four-ul Cupei României.

Ana Bogdan în 
semifinale la Dubai

Ana Bogdan s-a califi cat, joi, în 
semifi nalele turneului ITF de la 
Dubai, cu premii totale de 
100.000 de dolari.
Bogdan a învins-o în sferturile 
de fi nală pe sportiva poloneză 
Katarzyna Kawa, scor 6-2, 6-2, 
într-o oră și 14 minute.
În penultimul act, românca o 
va întâlni pe jucătoarea belgi-
ană Greet Minnen. Ana 
Bogdan a participat la Dubai 
și la proba de dublu, însă nu 
a trecut de primul tur.

Pe scurt

Cristina Neagu a tras 

primele concluzii pe 

reţelel de socializare după 

turneul fi nal din Japonia.

Liderul naţionalei a pă-

rut resemnat şi a menţio-

nat că locul 12 nu este ono-

rat, însă a pus acest lucru 

şi pe seama lotului tânăr 

deplasat în Asia.

„Pentru noi, Campionatul 

Mondial s-a terminat ieri 

(n.r.miercuri). Locul 12 nu ne 

onorează, dar avem o echipă 

tânără şi neexperimentată, iar 

multe dintre fete si-au facut 

debutul la un astfel de turneu 

fi nal. Ne-am dorit, ne-am lup-

tat, dar atât s-a putut de a-

ceastă dată. Suntem califi ca-

te la turneul preolimpic din 

luna martie datorită locului 4 

de la Campionatul European 

de anul trecut, pe care tot NOI 

l-am obţinut. Vom da totul 

pentru a ajunge la Jocurile 

Olimpice de la Tokyo, si am 

încredere că această experi-

enţă ne va face mai puterni-

ce. Mulţumiri speciale celor 

care au călătorit până în Ja-

ponia pentru a fi  alături de 

noi, dar mai ales pentru că 

după înfrângeri au strigat şi 

mai tare «Hai România»!”, 

scris Neagu.

Echipa naţională de hand-

bal feminin a României a în-

cheiat pe locul 12 după ce a 

pierdut în ultimul meci cu 37-20 

în faţa Japoniei. Absenţa hand-

balistelor de la Corona Braşov 

şi lipsa meciurilor în picioare 

pentru Neagu după teribila ac-

cidentare de la genunchi au 

fost două dintre cauzele pen-

tru care România să termine 

în afara Top 10.

În ciuda prestaţiei mo-

deste din Japonia, România 

poate ajunge la Jocurile 

Olimpice de la Tokyo dacă 

va obţine unul din primele 

două locuri la turneul pre-

olimpic din luna martie.

Cristina Neagu a tras concluziile 
după Campionatul Mondial

Celtic Glasgow şi CFR 

Cluj s-au duelat, joi seară, 

în Gruia, în ultima rundă 

din Europa League 

sezonul 2019-2020.

Oficialii celor două echi-

pe au participat însă mier-

curi seara la dineul oficial, 

unde a fost servit un ape-

ritiv rece, un fel principal 

şi desert. 

CFR Cluj avea nevoie î-

naintea jocului de un egal 

sau o victorie cu Celtic 

Glasgow pentru a nu depin-

de de rezultatul partidei din-

tre Lazio şi Rennes.

La felul principal, vede-

ta a fost varza á la Cluj cu 

ciolan afumat, preparatul 

tradiţional pe care orice clu-

jean îl laudă.

Cum a arătat meniul:
Aperitiv: selecţie de 

brânzeturi maturate, selec-

ţie de mezeuri artizanale, 

roşii semiuscate, măsline 

verzi Cergnola, măsline Ka-

lamatta, anghinare bucăţi, 

selecţie de pâine semnătu-

ra Da Pino, vitello tonnato, 

carapaccio din Black Angus 

affumicatto, insalata Capre-

sse, antipasto di pesce, ja-

mon Pata Nera de Bellota 

100% Iberico.

Fel principal: varză á la 

Cluj cu ciolan afumat, muş-

chi de vită Argentiniană, 

sos de trufe albe şi piure 

de dovleac.

Desert: îngheţată Trico, 

crumble de Biscuit Sorbet.

Băuturi: vin roşu Recaş – 

Cuvee Uberland, vin alb: Se-

garcea – Principesa Margareta.

Celtic Glasgow a fost pen-

tru a doua oară oaspete la 

Cluj-Napoca după ce în lu-

na august echipa a venit 

pentru duelul din turul 3 

preliminar al Ligii Campio-

nilor. Atunci, scorul a fost 

egal, 1-1.

Varză á la Cluj pentru 
Celtic Glasgow

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca a învins-o 

pe CSM CSU Oradea 

cu scorul de 81-76 (17-23, 

28-13, 20-17, 16-23), 

miercuri, pe teren pro-

priu, la debutul în Grupa 

J a FIBA Europe Cup 

la baschet masculin.

Campioana României a 

început mai bine şi după ze-

ce minute conducea cu 

23-17. „U” a făcut un sfert 

secund excelent şi la pauza 

mare intra în avantaj, 45-36. 

Clujenii şi-au consolidat 

avantajul în următoarele ze-

ce minute, dar finalul a fost 

unul strâns, după o reveni-

re a orădenilor.

Patrick Richard a fost cel 

mai bun de la gazde, iar de la 

orădeni s-au remarcat Arturas 

Valeika şi Aaron Broussard.

Pentru „U” au marcat Kerron 

Johnson 14 puncte, 2 recupe-

rări, 2 pase decisive, Karlo Zga-

nec 14 puncte, 8 recuperări, 3 

pase decisive, Darko Planinic 

14 puncte, 10 recuperări, Ar-

tis Ate 7 puncte, 2 recuperări, 

2 pase decisive, Patrick Richard 

18 puncte, recuperări, 6 pase 

decisive, Donatas Tarolis 6 

puncte, 3 recuperări, 1 pase 

decisive, Andrei Kalnicenko 3 

puncte, 1 rec, 1 pd, Nandor 

Kuti 5 puncte, 1 pasă decisi-

vă, 1 recuperare

La oaspeţi au punctat Kris-

topher Richard 3 puncte, 1 re-

cuperare, 4 pase decisive, A-

aron Broussard 18 puncte, 6 

recuperări, 2 pase decisive, 

Giordan Watson 11 puncte, 5 

recuperări, 6 pase decisive, 

Sean Barnette 11 puncte, 5 re-

cuperări, 1 pase decisive, Ar-

turas Valeika 21 puncte, 5 re-

cuperări, Cătălin Baciu 6 punc-

te, 4 recuperări, Nikola Marko-

vic 6 puncte, 3 recuperări, 3 

pase decisive.

În celălalt meci al grupei, 

Ironi Ness Ziona a învins-o 

pe Ţmoki Minsk cu 84-75.

Pe 18 decembrie vor avea 

loc partidele Ţmoki Minsk – 

U-BT Cluj-Napoca şi CSM C-

SU Oradea – Ironi Ness Ziona.

„A fost un meci la fel cum 

sunt toate disputele cu Ora-

dea. Ei au o echipă cu mul-

tă calitate, au ambiţie şi mân-

dria de a fi  campionii Româ-

niei. Îi felicit pe jucători pen-

tru victorie, mai ales după 

începutul mai puţin fericit de 

meci pe care l-am avut. În 

primele cinci minute parcă 

nu ne-am gândit că partida 

va fi  atât de intensă. Orăde-

nii ne-au arătat că trebuie să 

depunem efort pentru a câş-

tiga. Până la urmă, victoria 

este victorie. Avem 1-0 în a-

ceastă grupă. Toate meciuri-

le vor fi  difi cile şi disputate, 

sunt adversari difi cili. Ne do-

rim să ne califi căm, vom ana-

liza mâine partida care pu-

tea fi  mai bună din punctul 

nostru de vedere. Vom vedea 

ce este de făcut până sâmbă-

tă, când ne reîntâlnim cu oră-

denii. Vrem să câştigăm şi 

acel joc”, a spus Mihai Silvă-

şan după meci.

Patrick Richard a fost din 

nou cel mai bun marcator al 

celor de la U-Banca Transilva-

nia Cluj în duelul cu Oradea

„A fost un meci dificil. 

De fiecare dată este aşa când 

jucăm cu Oradea. Publicul 

ne-a ajutat mult în acest 

mec. De asemenea, cei ca-

re au intrat de pe bancă au 

făcut o treabă excelentă. Ku-

ti a făcut un meci foarte bun, 

la fel şi Calnicenco. Aşa am 

putut să ne facem jocul şi 

să câştigăm. Fiecare întâl-

nire cu Oradea va fi difici-

lă. Felul cum ne pregătim 

nu ne permite să ne pani-

căm. Încă din vară am în-

văţat cum să abordăm situ-

aţiile grele din timpul par-

tidelor. Avem încredere unul 

în celălalt, la fel şi antreno-

rul are multă încredere în 

noi”, a declarat cel mai în 

formă jucător al clujenilor.

U-BT, start perfect în faza a doua 
a grupelor în Europe Cup
U-Banca Transilvania Cluj continuă să impresioneze în competiţiile europene şi în faza a doua a grupelor

Patrick Richard și Darko Planinic într-o acțiune din partida U-BT Cluj - CSM Oradea
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