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Scandal între viceprimarul Dan Tarcea și locuitorii străzii Stephenson
Viceprimarul Dan Tarcea a 

fost luat la rost, în direct la ra-
dio de o femeie care locuieşte 
pe strada Stephenson. Tot 
scandalul a pornit după deci-
zia Primăriei de a cumpăra do-
uă apartamente pe această pe 
care le va transforma în locu-
inţe sociale. Vecinii se tem că 
municipalitatea va aduce mai 
mulţi romi pe o stradă deja pli-
nă cu 150 de romi.

În şedinţa de Consiliu Lo-
cal de săptămâna viitoare, Pri-
măria va aproba achiziţiona-
rea a două apartamente de pe 
strada Stephenson nr. 13 la 

preţul de 162.000 de euro, pe 
care le va transforma în locu-
inţe sociale.

„Nu e destul că este o colo-
nie de romi în jur, în jur de 100 
de romi, casa vecinului a cum-
părat-o Primăria şi am înţeles 
că vor fi  aduse încă 6 familii 
de romi de la Pata Rât. Este 
peste puterile noastre, suntem 
aici 5 familii de români care 
plătim taxe şi impozite, este 
peste puterile noastre să mai 
trăim pe această stradă. Nu 
ştiu cine votează lucrurile 
acestea, 6 familii de romi în 
condiţiile în care sertarele 

dumneavoastră sunt pline de 
sesizări de pe această stradă”, 
i-a reproşat femeia viceprima-
rului Dan Tarcea.

Viceprimarul a susţinut că 
deocamdată nu ştie cine va ocu-
pa acele apartamente şi a recu-
noscut că persoane de la Pata 
Rât „pot fi  eligibile”.

„Vom cumpăra în continu-
are locuinţe sociale, avem alo-
cate 2 milioane de euro. Locu-
inţele sociale şi cei care bene-
fi ciază nu sunt numai romi, 
sunt şi alte persoane cu care 
viaţa nu a fost la fel de darni-
că. Există un punctaj şi eu nu 

pot să spun cine va ocupa ace-
le locuinţe, nimeni nu poate. 
Eu nu ştiu cine va fi  acolo, tre-
buie să vedem punctajul şi în 
funcţie de asta se fac alocări-
le. Probabil că vor fi  eligibile 
şi persoane de la Pata Rât, sunt 
persoane de la Pata Rât care 
muncesc, îşi câştigă traiul şi 
sunt persoane absolut oneste”, 
a spus Dan Tarcea. 

De mai mulţi ani, locuito-
rii de pe George Stephenson, 
din cartierul Iris, se plâng de 
scandalurile făcute de cei pes-
te 150 de romi care locuiesc 
pe strada lor.

Forța destinului 
de Giuseppe Verdi

Duminică, ora 18.30
Opera Naţională Română

Declarație
Duminică, ora 19.00

Teatrul Naţional Cluj-Napoca
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Luciu de apă în parcul
„Ion Luca Caragiale”

Drum european închis 
din cauza zăpezii

1,65 miliarde de lei 
„tocați” pe 70 km!

Modernizarea parcului „I.L. Caragiale” din centrul 
orașului prevede descoperirea Canalului Morii, unde va 
exista și o pasarelă spre strada Barițiu. Mai mult, 
în zonă vor fi realizate și săpături arheologice.  Pagina 5

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere a fost amendată cu 5.800 de lei pentru că nu 
a intervenit pentru îndepărtarea zăpezii de pe cei 30 
de kilometri dintre Turda și Cluj ai DN 1.  Pagina 4

Bani veniți cu mare întârziere – principalul motiv 
pentru care construcția autostrăzilor se lungește 
cu anii. Autostrada A10 Sebeș-Turda este unul 
dintre proiectele „drastic subfinanțate”.  Pagina 4

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Peripeții cu chiriași și proprietari

Praguri de sol pentru stoparea vitezomanilor
După accidentul în care un tânăr şi-a pierdut viaţa pe strada Horea, Primăria va amplasa praguri 
de sol în diferite zone din oraş, pentru a tempera vitezomanii. Pagina 3

Clujul este cel mai scump oraş din România în ceea ce priveşte preţurile pe piaţa 
imobiliară și, uneori, proprietarii le fac viața amară chiriașilor. Pagina 6
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Unde mergem în weekend?
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

14 februarie

1888: A fost inaugurat 
Ateneul Român. Clădirea a 
fost construită între anii 1886 
și 1888, prin stăruința lui 
Constantin Esarcu, după pla-
nurile arhitectului francez A. 
Galleron, pe bază de 
subscripție publică, sub lozinca 
„Dați un leu pentru Ateneu". 
1992: România a stabilit 
relații diplomatice cu 
Republica Belarus. S

1980: Jocurile olimpice de 
iarnă se deschid la Lake 
Placid, New York.

15 februarie

1990: A fost înfi ințată Uniunea 
Teatrelor din România - UNITER, 

avându-l ca președinte pe acto-
rul Ion Caramitru
2001: Suedia a renunțat la 
obligativitatea vizelor pentru 
cetățenii români posesori de 
pașapoarte diplomatice
2003: Protest global împotriva 
declanșării ofensivei americane 
din Irak în peste 600 de orașe 
din întreaga lume

16 februarie

1923: Mormântul faraonului 
Tutankamon a fost inclus în cir-
cuitul turistic egiptean.

1935: A fost adoptată Legea 
pentru înfi ințarea Monetăriei 
Naționale.

1959: Fidel Castro a preluat 
conducerea Cubei
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Berbec
În ciuda faptului că de cele mai multe ori îţi 
place să fi i în centrul atenţiei, în această 
săptămână începi să apreciezi mai mult 
timpul petrecut singur. Astfel, începi să 
acorzi mai multă atenţie pasiunilor pe care 
le ai, dar analizezi și deciziile pe care le-ai 
luat de-a lungul timpul.

Taur
Îţi dorești să scapi de rutină și, prin urma-
re, în această săptămână găsești curajul de 
a experimenta noi lucruri. Te bucuri de 
compania persoanelor importante din via-
ţa ta, iar activităţile noi pe care le desco-
peri te ajută să te cunoști mult mai bine.

Gemeni
Toate lucrurile merg exact așa cum îţi do-
rești. Toate eforturile din ultima vreme îţi 
sunt răsplătite și, în sfârșit, te simţi apreci-
at. În plus, primești o veste bună pe plan 
profesional, iar acest lucru te ajută să ai 
mai multă încredere în propria persoană.

Rac
Acum este momentul ideal pentru a începe 
să acorzi mai multă atenţie unei pasiuni pe 
care o ai. În plus, încearcă să descoperi 
mai în detaliu această pasiune și, astfel, o 
să reușești să scapi de rutina care simţi că 
te consumă în fi ecare zi.

Leu
Începi să acorzi mai multă atenţie sănătăţii. 
Astfel, în această săptămână asculţi cu mare 
atenţie nevoile corpului și faci unele schim-
bări importante când vine vorba de stilul de 
viaţă. Astfel, începi să adopţi o dietă echili-
brată și chiar să faci mai mult sport.

Fecioară
Acorzi mai multă atenţie relaţiei de cuplu, în 
aeastă săptămână. Astfel, petreci mult timp 
alături de persoana iubită și te bucuri de fi e-
care moment petrecut împreună. Dacă nu 
ești într-o relaţie, în această săptămână ai 
șanse mari să cunoști pe cineva interesant.

Balanţă
În această săptămână începi să îţi faci o lis-
tă de priorităţi, într-o încercare de a-ţi or-
ganiza mai bien timpul. Simţi nevoia să 
petreci mai mult timp cu partenerul de cu-
plu, iar în această săptămână faci totul 
pentru a-l vedea fericit.

Scorpion
Spontaneitatea te defi nește, în această 
săptămână. Petreci mult timp alături de 
persoanele importante din viaţa ta și faci 
tot ceea ce îţi trece prin minte. Ai din ce în 
ce mai multă încredere în propria persoa-
nă, iar acest lucru te ajută să crești pe toa-
te planurile.

Săgetător
Îţi petreci mare parte din timp în casă, 
într-o încercare de a te cunoaște mai bine. 
De asemenea, începi să te concentrezi pe 
redecorare, pentru că îţi dorești ca spaţiul 
în care îţi petreci atât de mult timp să te 
defi nească mai bine.

Capricorn
Optimismul te caracterizează în această săp-
tămână, lucru destul de neobișnuit pentru 
tine. În plus, simţi că în sfârșit ești apreciat 
pentru toată munca pe care ai depus-o în 
ultima perioadă. Începi să ai mai multă în-
credere în tine și în efortul pe care îl depui.

Vărsător
Înceţi să comunici mai efi cient în această 
săptămână și începi prin a discuta deschis 
cu partenerul de cuplu despre lucrurile pe 
care ţi le dorești de la viitor. În plus, vorbești 
deshis despre ideile pe care le ai și atragi 
atenţia superiorilor la locul de muncă.

Peşti
Începi să ai mai multă încredere în tine, iar 
acest lucru se vede cel mai bine când vine 
vorba de pasiunile pe care le ai. În plus, în 
această săptămână nu mai faci compromi-
suri, ci îţi îndrepţi atenţia doar asupra acti-
vităţilor care te fac fericit.

Horoscopul săptămânii

Unde mergem în weekend?

Dragostea, sentimentul cel mai frumos de pe 
pământ, este acum dezbătută în cadrul restrâns 
al „Euphorion“-ului. Veți avea ocazia să vă 
regăsiți, poate, în aceste istorii, să vă re-
memorați propriile îndrăgosteli la prima vede-
re. Un prilej de readucere în actualitate a unor 
vremuri peste care, poate, s-a așternut colbul 
uitării. Suntem aici ca să explorăm împreună 
paradoxurile inimii inundate de acel val de căl-
dură, acea emoție cu gust de zmeură coaptă și 
roiuri de fl uturi zburând haotic prin stomac.
Spectacolul se joacă Vineri –14 februarie la 
Teatrul Naţional Cluj-Napoca de la ora 19:00.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Povești de dragoste la prima vedere

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

VINERI

CFR Cluj – FC Viitorul
Stadionul Dr. Constantin 
Rădulescu
20:00 - 22:00
Vineri e Ziua Îndrăgostiților de… 
FOTBAL!  Sectoarele 43 și 39 
din Tribuna 2, iar sectorul 22 din 
Tribuna 1 sunt destinate 
CUPLURILOR. Tu îți iei bilet, iar 
doamna ta intră gratis și se poate 
așeza pe locul din stânga ta.

SÂMBĂTĂ

Atracția Infinitului. 
Xantus Géza
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10:00 - 17:00
Xantus Géza s-a născut în 17 de-
cembrie 1958, la Miercurea Ciuc. 
Între anii 1982 și 1986 a urmat 
studiile de arte frumoase, avân-
du-l ca maestru pe Antal Beczásy. 
În 1995, a obținut licența în teo-
logie la Universitatea Catolică 
Pázmány Péter din Budapesta. 
Între 1999 și 2003 a fost bursier 
la Roma, absolvind, în anul 
2003, Accademia di Belle Arti, 
secția de pictură, la clasa maes-
trului prof. Nunzio Solendo.

Iedul cu Trei Capre
Mini REACTOR
11:00 - 11:45
„Iedul cu trei capre“ este un spec-
tacol de teatru de păpuşi interactiv 
care se adresează copiilor cu vâr-
ste curpinse între 4 şi 10 ani. 
Textul este o adaptare după po-

vestea omonimă de Octav 
Pancu Iaşi, îmbogăţit cu poezii şi 
cântece originale. O poveste 
despre un ieduţ răsfăţat de cele 
trei capre ale sale, Capra Mamă, 
Capra Mătuşă, Capra Bunică şi 
tachinat de o musculiţă pofti-
cioasă îndrăgostită de dulceaţă. 
Iedul învaţă o lecţie foarte valo-
roasă despre independenţă şi al-
truism cu ajutorul interacţiunilor 
sale tensionate cu Madam 
Vulpe, Ursul Doarme şi Lupul 
Miki Suru. Totul se întâmplă într-
o scenografi e de poveste cu iz de 
colaje colorate ale copilăriei. 
Muzica tradiţională românească 
completează acest spectacol, 
aducându-i un plus de autentici-
tate. Fără a fi  incisiv moraliza-
toare, povestea îi invită pe cei 
mici să refl ecteze asupra unor 
aspecte cum ar fi  relaţiile din fa-
milie şi relaţiile în societate.

DUMINICĂ

Forța destinului 
de Giuseppe Verdi
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
18:30 - 21:45
O primă caracteristică ce se impune a 
fi  subliniată referitor la noutatea re-
prezentată de opera „Forţa destinu-
lui“ privită în ansamblul creaţiei ver-
diene, constă în interesanta combi-
naţie a momentelor de largă exten-
sie sau doar a unor elemente, comi-
ce şi tragice, cu determinanta ponde-
re a celor din urmă. Opera posedă o 
indubitabilă vigoare muzicală, un 
limbaj rafi nat, superior elaborat din 
punct de vedere al realismului, celor 
anterioare. Aceste trăsături se regă-
sesc din primele acorduri ale uvertu-
rii, devenită de mult o celebră piesă 
concertantă, executată pretutindeni 
de către mari orchestre. Ea se ascultă 

cu bucuria descoperirii, de cei ce nu 
cunosc încă opera aceasta plină de 
muzică a veşnic inspiratului Verdi, 
care ştia să inventeze melodii emo-
ţionante şi să emoţioneze prin ca-
valcada all’italiana a pasajelor vi-
oaie. De la prima scenă introducti-
vă, invenţia melodică a compozito-
rului este continuu debordantă şi 
nu există niciun moment de scăde-
re a tensiunii inspiraţiei.

Declarație
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Ora: 19:00
Un one-woman show exploziv, în 
care actriţa interpretează patru 
personaje feminine construite în 
detaliu şi elaborate cu scrupulozi-
tate. Actriţa uimeşte publicul cu 
admirabilul său instinct comic. 
Este o savuroasă demonstraţie de 
fantezie şi virtuozitate care se da-
torează paletei largi de mijloace 
de expresie pe care le foloseşte.
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Comitetul European 

al Regiunilor a adoptat 

în timpul primei sesiuni 

plenare a noului mandat, 

raportul primarului 

Municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, cu privire la 

“exodul creierelor în UE”.

Emil Boc este membru al de-

legaţiei României la CoR şi mem-

bru al grupului PPE din CoR.

Raportul lui Boc, adoptat 

anterior în Comisia SEDEC, a 

fost aprobat cu unanimitate.

“Este crucial să se realize-

ze un echilibru între două 

principii esenţiale ale Uniunii 

Europene: libera circulaţie a 

forţei de muncă şi convergen-

ţa economică şi socială între 

regiuni. Cetăţenii şi lucrătorii 

trebuie să poată circula liber 

în interiorul UE, dar numai 

pentru că vor şi nu pentru că 

sunt împinşi din regiunile lor 

de sărăcie şi de oportunităţi 

economice rare ”, a declarat 

raportorul Emil Boc, conform 

unui comunicat al CoR.

Prin urmare, Comitetul so-

licită ca noua Comisie Euro-

peană să îşi intensifi ce efor-

turile pentru a reduce dispa-

rităţile regionale prin interme-

diul unor politici şi instrumen-

te adaptate care combină po-

litica de coeziune şi alte sur-

se de fi nanţare.

Totodată, CoR salută anga-

jamentul politic al Comisiei 

pentru un salariu minim echi-

tabil în Europa, deoarece acas-

ta ar aborda problema stan-

dardelor de viaţă şi a condi-

ţiilor de muncă şi ar avea un 

impact direct asupra calităţii 

vieţii în regiunile trimişante.

CoR sugerează iniţierea 

unui mecanism la nivelul UE 

pentru integrarea şi coordo-

narea măsurilor politice pri-

vind exodul creierelor, deoa-

rece toate aspectele sale tre-

buie abordate împreună cu 

nivel local, regional şi naţio-

nal niveluri.

Ca parte a activităţii sale 

privind acest raport, primarul 

din Cluj-Napoca a organizat, 

la 5 decembrie 2019, la Bruxel-

les, o dezbatere privind ”Exo-

dul de creiere din UE”, ca par-

te a dialogurilor PPE la nivel 

european.

Emil Boc a fost numit în 

luna iulie a anului 2019 rapor-

tor în cadrul Comisiei pentru 

politică socială, educaţie, ocu-

parea forţei de muncă, cerce-

tare şi cultură (SEDEC) de la 

nivelul Comitetului European 

al Regiunilor (CoR) privind 

fenomenul ”brain drain” (n.r 

– exod de creiere) în UE.

Fenomenul ”brain drain” se 

afl ă în atenţia constantă a Co-

mitetului European al Regiuni-

lor, această problemă fi ind in-

clusă de aleşii locali şi regionali 

din UE şi în dezbaterile de la 

Summitul european al regiuni-

lor şi oraşelor de la Bucureşti, 

din luna martie a acestui an.

Un sondaj Eurobarometru 

privind opinia publică în re-

giuni publicat anul trecut a 

confi rmat faptul că 18% din 

cetăţenii UE consideră imi-

graţia drept unul dintre cele 

mai importante două aspec-

te cu care se confruntă în pre-

zent regiunea lor, scrie calea-

europeana.ro.

Raportul primarului Boc cu privire la 
„exodul creierelor în UE”, adoptat la Bruxelles

Procurorii DIICOT au efec-

tuat patru percheziţii domi-

ciliare pe raza judeţului 

Cluj în baza a două ordine 

europene de anchetă emise 

de autorităţile franceze, 

cauza vizând destructura-

rea unui grup specializat

 în săvârşirea infracţiunilor 

de furt califi cat, tăinuire 

şi spălare a banilor.

„La data de 12 februarie, 

procurorii DIICOT au efectu-

at un număr de 16 perchezi-

ţii domiciliare pe raza terito-

rială a judeţelor Cluj, Arad, 

Olt, Vâlcea şi Giurgiu, în ba-

za a două ordine europene de 

anchetă, emise de autorităţi-

le franceze, într-o cauză vi-

zând destructurarea unui grup 

infracţional organizat specia-

lizat în săvârşirea infracţiuni-

le de furt califi cat, tăinuire şi 

spălare a banilor”, spun pro-

curorii DIICOT.

În baza cooperării dintre 

procurorii DIICOT şi autorită-

ţile franceze, s-au efectuat cer-

cetări cu privire la un grup 

infracţional organizat, care, 

în perioada 1 februarie – 18 

februarie 2019, ar fi  comis un 

număr de 57 de furturi, în da-

una SNCF Franţa(compania 

feroviară franceză), cu un pre-

judiciu de aproximativ 1 mi-

lion de euro.

„Faptele comise au fost, în 

principal, sustrageri de compo-

nente (radiatoare) de la loco-

motive pentru dezmembrare şi 

valorifi care a metalelor nefe-

roase din acestea (cupru, alu-

miniu, alamă), stabilindu-se că 

s-a reuşit furtul a peste 1.000 

de radiatoare, cantitatea de me-

tale fi ind de aproximativ 38 de 

tone. În urma acţiunii, au fost 

ridicate înscrisuri, sumele de 

40.000 de lei, 1.860 de euro, 3 

motoare de ambarcaţiuni şi mai 

multe bancnote contrafăcute”, 

mai spun procurorii.

La acţiunea din România, 

alături de procurorii DIICOT, 

la coordonare, a participat şi 

judecătorul de instrucţie fran-

cez, iar la activităţile desfăşu-

rate au asistat şi trei ancheta-

tori ai Jandarmeriei Naţiona-

le Franceze şi un specialist 

din cadrul Agenţiei Uniunii 

Europene de cooperare în ma-

terie de aplicare a legii, care 

a oferit sprijin prin interme-

diul biroului mobil.

Hoţii de fier vechi au devalizat Căile Ferate 
din Franţa. 4 percheziţii în județul Cluj.

Un tânăr de 21 de ani 

din Bistriţa-Năsăud 

a murit duminica trecută 

într-un accident produs 

pe strada Horea. Maşina 

în care se afl a a fost lovi-

tă de un BMW condus 

de un şofer băut 

din Republica Moldova.

După oribilul accident, con-

ducerea Primăriei a luat deci-

zia de a amplasa praguri de 

sol în diferite zone din oraş, 

pentru a tempera vitezomanii.

„Am avut în această săptă-

mână o Comisie de Circulaţie 

în care am identifi cat cel pu-

ţin 20 de zone în municipiul 

Cluj-Napoca unde trebuie să 

montăm praguri de sol pentru 

a tempera puţin viteza. Con-

statăm în ultima perioadă că 

se întâmplă din ce în ce mai 

multe accidente la nivelul mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Avem 

şi câteva acţiuni împreună cu 

Poliţia Locală şi Poliţia Rutie-

ră în această direcţie. Aş vrea 

să îi avertizez pe toţi clujenii 

că în fi ecare săptămână vor fi  

făcute aceste acţiuni de pre-

venţie, în primul rând, să fi e 

prezenţi poliţiştii locali şi cei 

de la Rutieră. Uitaţi-vă că aproa-

pe în fi ecare zi se întâmplă 

unul sau două accidente cu 

victimă, şi cred că componen-

ta de prevenţie este destul de 

serioasă şi sunt şi pietoni im-

plicaţi în aceste accidente, sunt 

foarte multe persoane care cir-

culă în stare de ebrietate. Ui-

taţi-vă ultimul accident de pe 

strada Horea, accident care s-a 

soldat cu o victim, fi ind o per-

soană în stare de ebrietate la 

volan. Aceste lucruri va trebui 

să le limităm. Să înţeleagă şi 

şoferii şi pietonii că trebuie să 

circule în siguranţă”, a preci-

zat Dan Tarcea, viceprimarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Un accident grav de circu-

laţie a avut loc duminica tre-

cută pe strada Horea din 

Cluj-Napoca. Un tânăr a dece-

dat, iar alte patru persoane au 

fost rănite.

Un autoturism condus de 

un tânăr din Republica Mol-

dova a intrat, în plin, în ma-

şina unor bistriţeni care cir-

culau regulamentar.

„Tânărul în vârstă de 21 

de ani conducea autoturis-

mul dinspre gară înspre cen-

tru, iar pe strada Horea a pă-

truns pe contrasens şi a in-

trat în coliziune frontală cu 

un autoturism condus din 

sens opus. Imediat după im-

pact, şoferul care ar fi  provo-

cat accidentul, împreună cu 

pasagerul, au fugit de la fa-

ţa locului, fi ind depistaţi de 

poliţişti pe strada Racoviţă. 

Autoturismul condus de tâ-

nărul de 21 de ani a luat foc, 

necesitând intervenţia pom-

pierilor”, mai spun poliţiştii.

Primăria Cluj-Napoca 
montează praguri de sol 
pentru a stopa vitezomanii

Tinerii din Cluj, pasionaţi 

de skateboarding, mers pe 

bicicletă, role sau trotinetă, 

se întâlnesc toţi în skate-

park-ul din Parcul Rozelor. 

Deşi este un loc special 

amenajat, e mult prea mic 

şi se confruntă cu o grăma-

dă de probleme.

Primăria Cluj-Napoca a 

scos la licitaţie un contract 

pentru servicii de proiecta-

re si execuţie lucrări pentru 

reabilitarea şi extinderea s-

katepark Rozelor.

Valoarea totală estimată a 

contractului este de 2.667.369 

lei, iar fi nanţarea se va face 

din bugetul local.

Durata de realizare a in-

vestiţiei este de 15 luni din 

care 3 luni pentru serviciile 

de proiectare şi 12 luni pen-

tru execuţia lucrărilor.

„A fost lansată licitaţia 

pentru un proiect din cadrul 

Bugetării Participative pen-

tru extinderea skatepark Ro-

zelor. Licitaţia a fost pusă pe 

SICAP. Cei interesaţi pot să 

intre şi să participe la aceas-

tă licitaţie pentru extinderea 

acestei zone extrem de im-

portante”, a spus viceprima-

rul Dan Tarcea.

Skatepark-ul Rozelor are o 

suprafaţă de 3.100 metri pă-

traţi, din care 1.050 mp su-

prafaţă skatepark existent, 

1.007 mp extindere skatepark, 

730 mp spaţii verzi amenaja-

te şi 296 mp alei.

„În prezent, Parcul Roze-

lor este un parc cu arbori îm-

bătrâniţi, ramuri uscate, de-

bilitaţi şi înclinaţi, mobilier 

urban vechi (skateparkul exis-

tent este învechit şi demodat, 

rampe de skateboard prezen-

tând multiple fi suri, bănci de-

teriorate) care nu mai are ni-

cio estetică urbană. De ase-

menea, în zonă este înregis-

trat un mare defi cit de spaţiu 

verde. Investiţia care se do-

reşte a fi  realizată are ca scop 

principal redarea parcului Ro-

zelor şi tineretului practicant 

de sporturi extreme a unui s-

katepark modern. Prin ame-

najarea şi extinderea sa se pro-

pune să se câştige un spaţiu 

adecvat upgradat la cerinţele 

de competiţie olimpică, dat fi -

ind faptul că începând cu anul 

2020 acest sport este introdus 

în competiţiile olimpice inter-

naţionale”, susţin reprezen-

tanţii municipalităţii.

Prin extinderea şi reabili-

tarea parcului, proiectul pro-

pune următoarele: eliminarea 

vegetaţiei distruse, plantare 

de noi specii de plante, reabi-

litare skatepark existent, ex-

tindere skatepark, sistem de 

iluminat inteligent.

Skatepark-ul din Rozelor, 
o situaţie nu prea roz

Parcul Rozelor a fost rea-

menajat acum 9 ani, când au 

fost investiţi 670.000 lei în 

mobilier urban, sistem de ilu-

minat public, panouri de bas-

chet, bănci, o pistă de 500 de 

metri pentru biciclete şi una 

de 2000 de mp pentru role. 

De atunci, însă, în acest parc 

a fost dat uitării.

Chiar dacă skatepark-ul 

din Rozelor este bine ame-

najat, spaţiul nu este sufi ci-

ent pentru a da libertate tu-

turor să practice în voie spor-

tul preferat. 

Când deja se strâng mai 

multe persoane, începe să 

devină aglomerat. În plus, 

cei care vor să îşi petreacă 

timpul în parc, trebuie să 

fie mereu atenţi la copiii din 

jur, pentru a nu provoca un 

accident.

Jumătate de milion de euro 
pentru modernizarea 
skatepark-ului Rozelor
Extinderea skatepark-ului Rozelor este unul dintre proiectele câştigătoare 
în cadrul bugetării participative din 2018. De 9 ani, parcul a fost dat uitării!

Parcul Rozelor a fost reamenajat acum 9 ani, când au fost investiţi 670.000 lei
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Compania Naţională 

de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) a fost amendată, 

joi, cu 5.800 de lei pentru 

că nu a intervenit pentru 

îndepărtarea zăpezii 

de pe carosabil, într-un 

sector al DN 1, în apropie-

re de municipiul Turda.

„Poliţiştii rutieri din cadrul 

Poliţiei Municipiului Turda în 

timp ce se afl au în îndeplini-

rea atribuţiilor de serviciu pe 

DN 1 E60 au constatat faptul 

că în zona kilometrului 69, 

în afara localităţii Mărtineşti, 

administratorul drumului pu-

blic nu a intervenit pentru a 

îndepărta zăpada depusă pe 

carosabil şi pentru a împrăş-

tia material antiderapant. În 

urma neîndeplinirii atribuţi-

ilor ce îi revin, CNAIR a fost 

sancţionat contravenţional cu 

40 de puncte amendă, respec-

tiv 5.800 lei", au informat re-

prezentanţii Inspectoratului 

Judeţean de Poliţie (IPJ) Cluj.

În cursul dimineţii de joi, 

13 februarie pe tronsonul Tur-

da – Cluj-Napoca al DN1 (E81) 

au fost semnalate porţiuni cu 

polei. Circulaţia a fost bloca-

tă ore în şir, iar coloanele de 

maşini se întindeau pe câţiva 

kilometri. Autorităţile au în-

chis circulaţia în această zo-

nă pentru a permite drumari-

lor să remedierea situaţiei în 

mod corespunzător.

„Centrul INFOTRAFIC din 

Inspectoratul General al Po-

liţiei Române informează că 

în judeţul Cluj, pe tronso-

nul Turda – Cluj-Napoca al 

DN1 (E81) se semnalează 

porţiuni acoperite cu polei. 

Pentru a permite drumari-

lor să acţioneze în mod co-

respunzător pentru remedi-

erea situaţiei, circulaţia ru-

tieră pe acest segment a fost 

oprită pe ambele sensuri”, 

a fost mesajul poliţiştilor.

Ca de fi ecare dată, şoferii 

şi-au vărsat nervii pe reţelele 

de socializare sau au făcut 

haz de necaz de situaţie.

„Derdeluş pe E81întree Vâl-

cele şi Feleac”, „Drumarii tre-

buie să acţioneze asupra ca-

rosabilului când îi trafi c in-

tens, pe lumina zilei, în ore-

le de vârf pentru a-şi justifi -

ca contractul cu statul”, „Ne-a 

prins iarna nepregătiţi, doar 

îi 15 iulie” sau „Vai de stea-

ua noastră. Dacă ar veni ier-

nile de altădată oare ce ne-am 

face????”, au fost doar câteva 

dintre comentariile şoferilor 

pe reţele de socializare.

Nicio noutate. Drum european închis din 
cauza zăpezii. Autorităţile, total nepregătite!

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a participat, în peri-

oada 11-12 februarie, 

la Târgul Internaţional 

de Turism IMTM de la 

Tel Aviv.

Pe parcursul celor două zi-

le ale evenimentului – cea 

mai importantă manifestare 

turistică din zona bazinului 

Mediteranei de Est – repre-

zentanţii Centrului Naţional 

de Informare şi Promovare 

Turistică din cadrul CJ Cluj 

(CNIPT) au oferit vizitatori-

lor, cu ajutorul diverselor ma-

teriale de promovare, infor-

maţii cu privire la cele mai 

atractive obiective şi zone tu-

ristice din judeţul Cluj.

„Numeroşii vizitatori pre-

zenţi la stand au fost intere-

saţi cu precădere de cultura 

iudaică din Transilvania şi Ro-

mânia, obiectivele de cult ale 

comunităţii iudaice din Cluj, 

unităţile de cazare cu facili-

tăţi spa, atracţiile naturale din 

judeţ, printre care Salina Tur-

da, precum şi de zona mon-

tană a judeţului”, se arată în 

comunicatul de presă al Con-

siliului Judeţean Cluj.

Evreii din Cluj, buni să 
atragă turiştii israeleni?

În demersul de atragere în 

judeţ a turiştilor israelieni, 

„un aspect extrem de impor-

tant”, reamintit atât în cadrul 

prezentării judeţului, cât şi vi-

zitatorilor de la stand, îl re-

prezintă faptul că judeţul Cluj 

este conectat cu Israel prin 

zboruri directe între Aeropor-

tul Internaţional „Avram Ian-

cu” din Cluj-Napoca şi Aero-

portul Internaţional „Ben Gu-

rion” din Tel Aviv. Adevărat!

Este vorba de acelaşi Aero-

port despre care Alin Tişe, pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, s-a bătut cu cărămida în 

piept „cât a contribuit pentru 

dezvoltarea sa” şi „cât bine i-a 

făcut”. Asta în condiţiile în care 

Alin Tişe şi Consiliul Judeţean 

Cluj pierd procese pe bandă ru-

lantă cu directorii din Aeroport. 

Ba mai mult, tocmai vocea nu-

mărul unu a forului judeţean a 

declarat inclusiv că vrea să con-

struiască un alt aeroport, unde-

va lângă Mociu, Jucu sau Luna. 

La fel de adevărat!

De asemenea, reprezentan-

ţii CJ Cluj le-au spus vizitato-

rilor israeleni că, încă din pe-

rioada medievală, în Cluj exis-

tă o comunitate iudaică. Pe 

raza judeţului se regăsesc câ-

teva dintre monumentele re-

prezentative ale cultului mo-

zaic din România, printre ca-

re Sinanoga Neologă din 

Cluj-Napoca, dedicată evrei-

lor deportaţi în lagărele na-

ziste, Sinagoga din Dej (una 

din cele mai mari sinagogi din 

spaţiul transilvan), dar şi Si-

nagoga din Gherla. Adevărat!

Clujenii care trec pe stra-

da Horea au putut observa că 

Sinagoga Neologă a căpătat o 

altă faţă în ultimele luni. În 

primăvara acestui an, lucră-

rile de modernizare vor fi  fi -

nalizate. Vorbim despre lu-

crări de modernizare fi nanţa-

te exclusiv din banii Comuni-

tăţii Evreilor din Cluj, iar fo-

rul judeţean nu a contribuit 

cu niciun sfanţ. La fel de ade-

vărat! Ba mai mult, vicepre-

şedintele Vákár István este 

singurul reprezentant al foru-

lui judeţean care onorează cu 

prezenţa sa puţinii evrei clu-

jeni la evenimentele organi-

zate de comunitate.

Evreii şi Aeroportul, lăudaţi în Ţara Sfântă, 
ignoraţi „acasă” de Consiliul Județean Cluj

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Unul dintre principalele 

motive din cauza cărora 

construcţia de drumuri noi 

şi modernizarea celor exis-

tente în România înaintea-

ză foarte greu este plata 

facturilor către constructori 

cu mari întârzieri, afi rmă 

reprezentanţii ONG-ului pe 

infrastructură. Doar câţiva 

antreprenori sunt în stare 

să susţină din surse proprii 

un şantier complex de sute 

de milioane de lei.

În lipsa unei predictibilităţi 

fi nanciare, aceştia reduc mobi-

lizarea, muncind „cu ţârâita” şi 

întinzând lucrările pe ani de zi-

le, până când îşi primesc banii 

cuveniţi. Potrivit Registrului Ope-

raţiunilor Generatoare de Obli-

gaţii de Plată al Companiei Na-

ţionale de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere, există facturi 

neachitate aferente investiţiilor 

majore care datează încă de la 

începutul anului trecut.

„Printre cele mai vitregite 

(n.red. proiecte) se numără Au-

tostrada A10 Sebeş-Turda, cen-

tura Satu Mare, giratoriul sus-

pendat de pe DNCB în zona Ber-

ceni, reabilitarea DN18 Baia Ma-

re-Iacobeni sau DN76 Io-

neşti-Vârfurile”, se arată într-un 

mesaj remis de API, care amin-

teşte şi de o restanţă de 19,6 mi-

lioane de lei datorată fi rmei Pi-

zzarotti, constructorul lotului 1 

al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda 

(data factură: 24.09.2019).

„Solicităm celor din Compa-

nia Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere să ur-

genteze plata tuturor restanţe-

lor! În condiţiile în care ritmul 

de execuţie este total nesatisfă-

cător, nu ne mai permitem să 

punem frâne suplimentare pu-

ţinelor şantiere pe care se lu-

crează”, avertizează Asociaţia 

Pro Infrastructură. 

Loturile 1 şi 2, 
şanse minuscule să fi e 
„gata” în 2020

După ce preşedintele Kla-

us Iohannis a promulgat le-

gea bugetului de stat pentru 

anul 2020  s-a constatat că 

Autostrada A10 Sebeş-Turda 

este unul dintre proiectele 

„drastic subfi nanţate”. Chiar 

dacă avansul în 2019 nu a 

fost deloc cel scontat, au fost 

„tocaţi” peste 183 de milioa-

ne de lei. În schimb, aloca-

rea pentru 2020 a fost de doar 

56 de milioane, mult sub o 

estimare realistă de aproxi-

mativ 200 de milioane.

În aceste condiţii, şansele de 

fi nalizare în 2020 ale celor do-

uă tronsoane sunt, practic, nu-

le, conform specialiştilor de la 

Asociaţia Pro Infrastructură. 

În privinţa lotului 1, vo-

lumul de muncă rămas în 

special la cele două noduri 

rutiere din capetele tronso-

nului (Sebeş şi Alba Iulia 

Nord), coroborat cu mobili-

zarea deficitară a italienilor 

de la Pizzarotti, oferă pre-

viziuni pesimiste pentru fi-

nalizarea sectorului de 17 

kilometri. La fel, lotul 2, 

aflat la un avans fizic de 

doar 62% şi construit de 

grecii de la Aktor, evoluea-

ză într-un ritm şi mai lent.

AUTOSTRADA SEBEŞ-TURDA, PRINTRE CELE MAI VITREGITE LUCRĂRI

1,65 miliarde de lei „tocaţi” pe 70 km!
Bani veniţi cu mare întârziere – principalul motiv pentru care se lungeşte cu anii construcţia 
autostrăzilor, susţin specialiştii Asociaţiei Pro Infrastructură

Lucrrările de pe Autostrada Sebeș-Turda sunt în întârziere

Lot 1 (17 km): Sebeș – Pârâul Iovului, SC Impresa Pizzarotti & 
C SpA

Prima plată: 08.12.2014 – 100.763.479,52 lei (avans)

Ultima plată: 31.01.2020 – 3.757.110,99 lei

Total (08.12.2014 – 31.01.2020): 415.932.072,23 lei (cca. 
87,2 milioane de euro)

Lot 2 (24,25 km): Pârâul Iovului – intrare Aiud, Aktor SA

Prima plată: 08.12.2014 – 102.175.843,81 lei (avans)

Ultima plată: 22.01.2020 – 6.531.762,67

Total (08.12.2014 – 22.01.2020): 317.150.893,92 lei (cca. 
66,5 milioane de euro)

Lot 3 (12,45 km): intrare Aiud – nod Decea, Tirrena Scavi SpA

Prima plată: 14.07.2014 – 78.215.217,39 lei (avans)

Ultima plată: 25.09.2018 – 6.699.625,82 lei

Total (14.07.2014 – 25.09.2018): 429.405.706,81 lei (cca. 90 
de milioane de euro)

Lot 4 (16,30 km): nod Decea – Turda, Porr

Prima plată: 14.07.2014 – 87.420.910,43 lei (avans)

Ultima plată: 26.07.2019 – 3.906.754,98 lei

Total (14.07.2014 – 26.07.2019): 497.342.829,19 lei (cca. 
104 milioane de euro)

TOTAL A10 Autostrada Sebeș-Turda: 1.659.831.502,15 lei – c-
ca. 348 de milioane de euro

Sursa: Asociația Pro Infrastructură

Plăţile efectuate de CNAIR 
pentru Autostrada A10 Sebeş-Turda
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Primăria Cluj-Napoca va 

organiza o nouă dezbate-

re publică în cadrul 

Centrului de Inovare şi 

Imaginaţie Civică (CIIC) 

joi, 20 februarie, începând 

cu ora 18.00. Tema dezba-

terii este ”Noul parc 

Caragiale”. Întâlnirea va 

avea loc la clădirea 

Casino din Parcul Central 

„Simion Bărnuţiu”.

Primăria Cluj-Napoca are 

în plan reabilitarea şi introdu-

cerea parcului I.L. Caragiale 

şi a patrimoniului natural şi 

arheologic existent aici în cir-

cuitul turistic integrat al ora-

şului. Prezenţa Canalului Mo-

rii – al doilea curs de apă ca 

importanţă din municipiu, pre-

cum şi prezenţa unor clădiri 

istorice în zonă vor transfor-

ma noul parc în oaza verde 

din mijlocul oraşului.

Contractul de proiectare 

pentru modernizarea parcu-

lui I.L Caragiale şi a străzii 

Octavian Petrovici a fost câş-

tigat de biroul de proiectare 

Asiza al arhitectului Vlad Ru-

su, cel care se ocupă de pro-

iectul de pe Regele Ferdi-

nand-Sextil Puşcariu, Emil 

Zola şi Tipografi ei dar şi re-

alizatorul proiectului Turnu-

lui – Selfi e care presupune 

modernizarea Turnului Pom-

pierilor afl at în şantier şi a 

celui pentru reabilitarea Par-

cului Feroviarilor.

„În acest studiu de fezabi-

litate unul din obiective este 

şi studirea posibilităţii desco-

peririi Canalului Morii, pe 

tronsonul aferent parcului Ca-

ragiale, astfel încât să redăm 

aspectul din trecut al acestui 

tronson al Canalului Morii. 

Vor fi  regândite aleile, se vor 

planta arbori. Ne dorim pe 

Octavian Petrovici o aborda-

re de tip shared space, mai 

mult spaţiu pentru pietoni şi 

mai puţin pentru maşini”, a 

declarat pentru directorul de 

dezvoltare al Primăriei Cluj-Na-

poca, Ovidiu Cîmpean.

Licitaţia pentru proiecta-

rea şi execuţia lucrărilor de 

modernizare a parcului Ca-

ragiale şi a străzii Emil Pe-

trovici ar urma să fi e lansa-

tă în primăvară. Lucrările ar 

putea începe până la fi nalul 

anului, în bugetul pe acest 

an fi ind prevăzută suma de 

14 milioane de lei pentru a-

ceste investiţii.

„Prin proiectul Parcului I.L. 

Caragiale se propune desco-

perirea canalului Morii, al că-

rui traseu sistematizat a fost 

acoperit la sfârşitul anilor ’80 

cu o dală de beton. Se pro-

pun amenajări şi sistematizări 

pe verticală pentru a facilita 

accesul pietonal la luciul de 

apă, însoţite de amenajări pe-

isagere specifi ce cursurilor de 

apă în oraşe. La acestea se 

adaugă dotarea parcului cu 

instalaţii de iluminat şi mobi-

lier urban noi, selectate în 

acord cu conceptul general de 

amenajare”, a explicat arhi-

tectul Vlad Rusu.

Centrul de Inovare şi Ima-

ginaţie Civică (CIIC) a fost 

lansat în toamna anului 2017, 

fi ind un laborator de idei, 

permanent, în care se dez-

voltă şi se testează diferitele 

forme de colaborare între ac-

torii din oraş, cu scopul de a 

încuraja participarea clujeni-

lor la viaţa oraşului şi de a 

promova discuţii privind pro-

iectele de dezvoltare urbană.

Dezbaterea din 20 februa-

rie este parte a proiectului 

„Creşterea transparenţei deci-

zionale şi simplifi carea pro-

cedurilor administrative pen-

tru cetăţeni – ANTO – CIIC”, 

fi nanţat prin Programul Ope-

raţional Capacitate Adminis-

trativă 2014 -2020 (POCA).

Proiect ambiţios în centrul Clujului. 
Parc cu luciu de apă în Parcul I.L.Caragiale.
Modernizarea parcului I.L. Caragiale din centrul Clujului prevede descoperirea Canalului Morii, 
unde va exista şi o pasarelă care va face accesul spre strada Bariţiu. Mai mult, vor fi realizate săpături 
arheologice, care pot scoate la lumină detalii importante din trecutul roman şi cel medieval al Clujului.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

36 de staţii de încărcare 

noi au fost achiziţionate 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal din 17 februarie, muni-

cipalitatea va aproba darea 

în concesiune către Compa-

nia de Transport Public 

(CTP) Cluj-Napoca SA a bu-

nurilor aflate în domeniul 

privat al municipiului, ce 

fac parte din investiţia „În-

noirea flotei de transport în 

comun în municipiul 

Cluj-Napoca, prin achiziţi-

onarea de autobuze electri-

ce” – 30 de staţii de încăr-

care lentă, 6 staţii de încăr-

care rapidă, respectiv bran-

şamente/ circuite de alimen-

tare cu energie electrică.

De asemenea, potrivit pro-

iectului de hotărâre, munici-

palitatea a încheiat cu SC Ne-

on Lighting SRL trei contrac-

te pentru „Branşamente/ ra-

corduri şi alimentare cu ener-

gie electrică pentru staţiile de 

încărcare autobuze electrice 

– etapa II”, privind cele trei 

loturi. Astfel, cele trei locaţii 

în care au fost montate staţi-

ile de încărcare se afl ă în car-

tierele Grigorescu, Mărăşti şi 

Gheorgheni.

15 staţii/ posturi de în-

cărcare lentă au fost ampla-

sate pe Bld. 1 Decembrie 

1918, cinci pe strada Aurel 

Vlaicu, la IRA, respectiv 10 

pe strada Al. Vaida Voevod. 

De asemenea, trei staţii/ pos-

turi de încărcare rapidă au 

fost montate în Grigorescu, 

una în Mărăşti şi două în 

cartierul Gheorgheni.

Potrivit notei de recepţie, 

costul unei staţii de încărca-

re rapidă se ridică la 105.588,70 

lei (TVA inclus), adică circa 

22.150 de euro. Mai departe, 

costul staţiei de încărcare ra-

pidă este de 463.597,82 lei bu-

cata (TVA inclus), adică pu-

ţin peste 97.000 de euro. În 

total, municipalitatea a scos 

din buzunar 5.949.247,92 lei 

(cu TVA), adică puţin sub 1,25 

milioane de euro.

Jumătate din fl ota CTP 
este nepoluantă

În prezent, transportul 

public din Cluj-Napoca are 

în dotare 41 de autobuze 

electrice, dintre care 11 au 

fost achiziţionate prin fon-

duri elveţiene, iar alte 30 

prin fonduri europene. Aces-

tea din urmă au intrat în cir-

culaţie anul trecut. Momen-

tan, municipiul Cluj-Napo-

ca are cea mai mare flotă de 

autobuze electrice din Ro-

mânia şi se află în primele 

10 oraşe din Uniunea Euro-

peană cu autobuze electri-

ce raportate la numărul de 

locuitori, potrivit reprezen-

tanţilor Primăriei.

„50% din fl ota de transport 

public a oraşului este nepolu-

antă, electrică. De departe sun-

tem administraţia locală cu 

cea mai nepoluantă fl otă de 

transport public din România! 

Acest demers va continua, 

obiectivul este ca în 2026 în-

treaga fl otă să fi e nepoluantă. 

Este un proiect ambiţios, (...) 

dar îl vom îndeplini, pentru a 

asigura clujenilor sănătate şi 

confort”, a dat asigurări pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca, Emil Boc.

Noi staţii de încărcare pentru autobuzele electrice din Cluj

VLAD RUSU | arhitect

 „Prin proiectul 
Parcului I.L. Caragiale 
se propune 
descoperirea 
canalului Morii, 
al cărui traseu 
sistematizat a fost 
acoperit la sfârşitul 
anilor ’80 cu o dală 
de beton. Se propun 
amenajări 
şi sistematizări
 pe verticală pentru
 a facilita accesul 
pietonal la luciul 
de apă, însoţite de 
amenajări peisagere 
specifi ce cursurilor 
de apă în oraşe.“
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În vârstă de 27 de ani, 

Diana Alexandra Pocol 

(foto)a jucat în fi lmele 

„Rocketman” şi „Judy”, 

două dintre fi lmele premia-

te cu Oscar, la ultima ediţie 

a celebrei gale 

din lumea cinematografi ei.

Diana Alexandra Pocol 

este absolventă a Liceului 

de Arte „Regina Maria” Al-

ba Iulia şi a Academiei de 

Muzică „Gheorghe Dima” 

Cluj-Napoca şi a jucat în 

„Rocketman”, un film mu-

sical biografic bazat pe via-

ţa legendarului muzician 

Elton John.

„Sunt foarte recunoscă-

toare că am avut ocazia să 

lucrez cu astfel de oameni 

incredibil de talentaţi. A 

fost o experienţă uimitoa-

re”, a declarat actriţa din 

Alba cu privire la „Rocket-

man”, pelicula premiată cu 

Oscar pentru „Cel mai bun 

cântec original” pentru pie-

sa „I’m Gonna Love Me 

Again”, compusă de Elton 

John special pentru acest 

film şi interpretată de Ta-

ron Egerton.

În acest film, actriţa din 

România a interpretat rolul 

lui „Mary”, secretara lui 

Dick James, directorul ca-

sei de producţie cu care El-

ton John semnează primul 

său contract.

Al doilea fi lm de Oscar în 

care românca a jucat este 

„Judy”, peliculă biografi că 

despre viaţa celebrei Judy 

Garland. „Judy” a fost dis-

tins la Gala Oscar cu premiul 

pentru cea mai bună actriţă 

în rol principal, obţinut de 

Renée Zellweger.

Diana Alexandra Pocol, o 

tânără din Abrud care este ac-

triţă la Londra, a avut şansa 

de a străluci în două fi lme de 

Oscar, la doar 27 de ani!

Chiar dacă debutul artis-

tic şi l-a făcut în ultimul an 

de facultate, în „Nunta lui 

Figaro', unde a interpretat 

rolul Susanna, pe scena 

Operei Române din Cluj, 

Diana avea actoria în sân-

ge. Tânăra actriţă a partici-

pat în timpul şcolii de do-

uă ori la Concursul Naţio-

nal de Teatru pentru Elevi 

„Lucian Blaga', însă a măr-

turisit că s-a îndrăgostit de 

cinematografie după ce a 

văzut primul film al seriei 

„Harry Potter'.

„Îmi doream atât de mult 

să fi u Hermione Granger! În 

timpul vizionării, nu puteam 

să nu observ similitudinile 

dintre personalitatea mea şi 

personaj, iar dorinţa de a fi  

în locul ei a reprezentat scân-

teia ce m-a determinat dru-

mul pe care sunt acum', a de-

clarat Diana Alexandra Pocol.

Cum viaţa nu este nicioda-

tă uşoară pe meleaguri străi-

ne, Diana Alexandra Pocol nu 

a făcut excepţie în momentul 

în care a ales să plece în Ma-

rea Britanie, unde i se oferise 

o bursă de studii la Academia 

de Muzică din Essex, unde, 

după 6 luni, s-a decis să alea-

gă această profesie. Începutul 

a fost greu, tânăra actriţă fi -

ind obligată să lucreze ca os-

pătăriţă pentru a se întreţine, 

dar ulterior a început să co-

laboreze cu agenţii din Lon-

dra. Astfel a ajuns a ajuns să 

facă parte din castingul fi lmu-

lui „Judy', în care a jucat ro-

lul versiunii tinere a marii ac-

triţe Ava Gardner.

Absolventă din Cluj, în două 
dintre peliculele premiate cu Oscar

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Când locuieşti în chirie, şan-

sele să se întâmple tot felul 

de lucruri, mai mult sau 

mai puţin amuzante, sunt 

destul de mari. Mai mulţi 

chiriaşi au povestit întâm-

plările prin care au trecut.

Pe un grup de socializare de-

dicat celor care caută sau oferă 

chirii în Cluj-Napoca s-a discu-

tat despre întâmplările prin ca-

re unii chiriaşi au trecut. Une-

le, deşi par haioase scot, de fapt, 

la lumină diverse lucruri care 

nu sunt în regulă ori din punct 

de vedere legal ori moral.

În vizită cu amanta

Cătălina Galiş, tânăra care 

a iniţiat discuţia şi i-a întrebat 

pe restul chiriaşilor de peripe-

ţiilor lor, a povestit despre pro-

prietarul care mergea în vizi-

tă cu... amanta!

„În prima chirie în care am 

stat în Cluj cu încă o fată aveam 

un proprietar care apărea din 

când în când, neanunţat, cu 

amanta, şi rămâneau peste noap-

te în camera de trecere. Ca să nu 

zicem nimic, ne aduceau pizza 

şi suc. Am plecat după două luni 

de acolo”, a povestit Cătălina.

Proprietarul obsedat 
de curăţenie

Ioana Scridonesi, o chiriaşă, 

a povestit cum proprietarul ve-

rifi ca apartamentul în fi ecare zi, 

să vadă dacă era curăţenie.

„Nu am avut probleme. Mai 

toată ziua eram plecate şi mai 

toate munceam. Într-o zi am ră-

mas acasă fi indcă mă simţeam 

rău. Pe la 10 dimineaţa am au-

zit uşa de la intrare. M-am spe-

riat puţin pentru că ştiam sigur 

că fetele sunt la muncă. Văd o 

umbră pe hol şi aud că cineva 

caută prin camera. Când ies, 

proprietarul verifi ca în camere-

le colegelor. Când m-a văzut, 

s-a speriat şi mi-a spus că veni-

se să caute nişte acte. Povestea 

s-a repetat în altă zi când a in-

trat iar în apartament şi a înce-

put să cotrobăie prin camere. 

Când m-a văzut, s-a speriat. 

L-am luat la rost şi mi-a spus că 

verifi că să fi e sigur că facem cu-

răţenie în camere. Ne ştia pro-

gramul şi venea zilnic pe ascuns 

să verifi ce dacă ne lăsăm curat 

în camere”, a relatat tânăra.

Gândacii coloraţi

Doi studenţi la Arte au găsit o 

soluţie… colorată pentru gânda-

cii pe care îi aveau în apartament.

„Era anul 2012, eram stu-

dent şi stăteau în chirie cu în-

că doi colegi în Mihai Viteazu. 

Apartamentul colcăia de gân-

daci. Noi, fi ind studenţi la ar-

te, aveam spray-uri pentru 

graffi ti în casă şi dacă îi ve-

deam pe jos îi vopseau. Par-

tea faină era că nu mureau 

pentru că era spray pe bază 

de apă şi atunci tot aveam 

gândaci, dar măcar erau fru-

mos coloraţi”, a povestit Cos-

min Neagoş.

Chiria, proprietarul 
şi iepuraşul

Un cuplu căuta o chirie 

şi a ajuns la o garsonieră 

din cartierul Mărăşti unde, 

spre surprinderea lor, a gă-

sit un iepuraş!

„Căutând chirie cu priete-

nul meu, am ajuns la o garso-

nieră în Mărăşti. Când am in-

trat, era o perdea mov (mai bi-

ne zis, o bucată de material pe 

geam), la baie era o bucată de 

cadă tăiată ca să poţi deschi-

de uşa, dar, peste toate astea, 

când am intrat în mini-bucă-

tărie, pe jos era talaj şi bucăţi 

de varză, iar în spatele mesei 

am găsit un iepuraş!”, a spus 

Roxana Ungureanu.

Peripețiile chiriașilor 
din Cluj-Napoca
Prin ce întâmplări haioase trec chiriașii, 
în ciuda sumelor mari pe care le plătesc
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Captur, liderul în segmen-

tul SUV-urilor 

urbane, se reinventează 

şi îşi consolidează poziţia 

internaţională, oferind în 

acelaşi evoluţie importantă 

în materie de confort şi 

design, conectivitate, moto-

rizări şi tehnologie. Clujenii 

se pot bucura de o nouă 

experienţă în materie 

de test drive în acest week-

end, între 14 şi 16 februa-

rie. Renault Cluj prezintă 

noul Captur într-o acţiune

 „porţi dechise”.

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu Călin Abrudan, di-

rector coordonator vânzări Re-

nault Cluj, despre evenimen-

tul din acest weekend şi cele 

mai bune oferte la noul Re-

nault Captur.

Mai mult, cei care vor trece 

pragul Renault vor putea afl a şi 

despre ofertele pentru viitorul 

program REMAT, oferte unice 

de fi nantare cu garantii şi revi-

zii incluse pâna la 5 ani, după 

cum promit reprezentanţii măr-

cii de maşini.

Reporter: Se anunţă zile 
aglomerate în showroom-uri-
le Renault. Ce se va întâm-
pla mai exact?

Călin Abrudan: Renault 

Cluj îşi deschide porţile în acest 

week-end pentru a prezenta şi 

oferi posibilitatea de testare 

tuturor clujenilor interesaţi de 

SUV, noutate, tehnologie şi nu 

numai pentru noul Captur, li-

derul în Europa pe segmentul 

SUV-urilor urbane şi a întregii 

game Renault.

Reporter: Clujenii vor avea 
ocazia să vadă şi să testeze 
noul Renault Captur cu o 
echipare tehnologică exce-
lentă. Ne puteţi da mai mul-
te detalii?

Călin Abrudan: Pionier pe 

segmentul SUV-urilor urbane, 

Captur s-a vândut în 1,2 mili-

oane de unităţi de la lansarea 

sa în 2013. A devenit rapid un 

bestseller în segmentul său. A 

păstrat această poziţie şi anul 

trecut când s-a vândut în pes-

te 230.000 de unităţi în întrea-

ga lume. Pe o piaţă care a de-

venit extrem de competitivă 

noul model rămâne fi del iden-

tităţii care i-a adus succesul, 

oferind mai multe posibilităţi 

de personalizare, o calitate per-

cepută îmbunătăţită şi tehno-

logie de ultimă oră.

Reporter: Oferta disponibilă 
include o gamă largă de mo-
toare, un alt stil, o transfor-
mare exterioară şi interioară. 
Pe scurt, o revoluţie!

Călin Abrudan: Revoluţia 

interioară iniţiată pe noul Clio 

continuă cu noul Captur. Aces-

ta preia şi dezvoltă un «Smart 

Cockpit», înclinat uşor spre şo-

fer, cu o nouă consolă de bord. 

Însă nu doar poziţia de condu-

cere este regândită. Întreg spa-

ţiul destinat pasagerilor propu-

ne o revoluţie atât din punct 

de vedere al stilului, cât şi al 

calităţii, asigurând o experien-

ţă similară celei disponibile pe 

modelele din segmentele supe-

rioare. Ecranul multimedia de 

9,3” (de două ori mai mare în 

comparaţie cu versiunea de 7”), 

o componentă cheie a «Smart 

Cockpit-ului», este cel mai ma-

re din segment. Datorită orien-

tării acestuia spre şofer şi cu 

ajutorul noului sistem multi-

media Renault EASY LINK, toa-

te serviciile multimedia sunt u-

şor accesibile, la fel ca şi setă-

rile MULTI-SENSE şi parame-

trii pentru sistemele de asisten-

ţă la conducere.

Cu aripi elegant conturate şi 

cu plafonul personalizabil, ca-

re creează efectul «fl oating roof», 

noul SUV de segment B este in-

confundabil. Transformarea ex-

terioară, realizată cu ajutorul 

unor linii mai expresive, respec-

tă în acelaşi timp aspectele sen-

zuale ale «designului francez» 

pe care Renault le preţuieşte. 

Noul Captur este mai lung (4,23 

m sau +11 cm), propune jan-

te de 18” (în funcţie de versiu-

ne), un ampatament mărit (2,63 

m sau +2 cm) şi 27 l pentru 

spaţiul de depozitare, inteligent 

distribuite în habitaclu.

Oferta disponibilă în Româ-

nia include o gamă largă de mo-

toare reproiectate, în mare mă-

sură, pe benzină şi diesel. Îm-

preună cu o cutie de viteze ma-

nuală cu 5 sau 6 trepte sau cu 

o cutie de viteze automată cu 

dublu ambreiaj cu 7 trepte, a-

ceste motoare propun o paletă 

largă de putere: de la 100 la 155 

CP pentru benzină şi de la 95 

la 115 CP pentru diesel. De ase-

menea, clienţii pot opta pentru 

versiunea GPL.

Reporter: Noul Renault Cap-
tur a obţinut scorul maxim 
de 5 stele la testele de sigu-
ranţă Euro NCAP. Astfel, no-
ul model îşi dovedeşte toate 

calităţile în materie de sigu-
ranţă pentru pasagerii săi, 
dar şi pentru pietoni.

Călin Abrudan: Noul Cap-

tur oferă cel mai complex sis-

tem de asistenţă la condus din 

categoria sa. Cel mai notabil 

dintre aceste sisteme de asis-

tenţă este Asistentul în trafi c şi 

pe autostradă, un serviciu unic 

în segmentul SUV-urilor urba-

ne şi, în general, în segmentul 

vehiculelor polivalente. Oferind 

mai mult confort şi în mod sem-

nifi cativ mai puţin zgomot de 

rulare în blocaje şi pe autostra-

dă, acest sistem avansat de asis-

tenţă la condus constituie o pri-

mă etapă spre vehiculul auto-

nom şi este disponibil de la mo-

mentul lansării.

Încă de pe primul nivelul de 

echipare noul Captur propune 

iluminare LED Full Pure Visi-

on, dar şi mai mult spaţiu şi 

modularitate în comparaţie cu 

generaţia anterioară. Lista echi-

pamentelor standard include 

noutăţi şi exclusivităţi pentru 

acest segment: un pachet com-

plet de siguranţă activă cu păs-

trarea benzii de circulaţie, frâ-

nare de urgenţă activă, detec-

tarea pietonilor şi a biciclişti-

lor, alertă privind distanţa de 

rulare, recunoaşterea semnelor 

de circulaţie, cruise control, 

aprindere automată a farurilor 

şi apel de urgenţă.

Pentru partea de siguranţă 

pasivă modelul este prevăzut 

cu şase airbag-uri, suport Iso-

fi x, un tablou de bord digital 

de 4,2'', banchetă culisantă de 

16 cm care poate fi  pliată 1/3 

sau 2/3, geamuri electrice şi 

oglinzi electrice încălzite.

Nivelul de echipare ZEN 

adaugă tehnologia EASY LINK 

cu ecranul de 7'' compatibil 

cu Android Auto ™ şi Apple 

CarPlay ™, aer condiţionat 

manual, jante din aliaj de 

17'', card de tip „hands free”, 

padele la nivelul volanului 

pentru cutia EDC şi oglinzi 

rabatabile electric.

Reporter: Câteva cuvinte 
despre versiunea Intens a 
noului Renault Captur.

Călin Abrudan: În ceea 

ce priveşte versiunea IN-

TENS, aceasta oferă aer con-

diţionat automat, jante din 

aliaj de 18'', semnătura lu-

minoasă în forma literei "C", 

vopsea în două culori în stan-

dard, asistenţă la parcarea 

cu spatele, EASY LINK cu 

ecran 7'' şi navigaţie, o frâ-

nă de parcare electronică şi 

funcţie Auto Hold, comuta-

re automată a luminilor de 

zi la faza lungă, oglindă re-

trovizoare fără ramă, volan 

din piele şi Renault MUL-

TI-SENSE cu cele 3 moduri 

care asigură o experienţă de 

conducere personalizabilă.

Noul Renault Captur, disponibil şi în Cluj. 
Cel mai vândut SUV Renault se reinventează 
şi poate fi testat în weekend!
Renault deschide comenzile pentru noul Captur. Clujenii sunt aşteptaţi în weekend la un test drive!

PREȚ

13.361
euro plus TVA este 
prețul de pornire pentru 
noul Renault Captur

 „Un design exterior transformat, o identitate SUV 
reconfi rmată. O revoluţie interioară pentru un 
habitaclu de înaltă calitate. Multiple posibilităţi de 
personalizare exterioară. O nouă gamă de motorizări 
efi ciente. Cel mai complex sistem de asistenţă la 
condus de pe piaţă. Conexiune internet. O nouă 
experienţă şi un sistem audio BOSE premium. Sunt 
doar câteva dintre modernizările cu care noul Captur îi 
aşteaptă şi pe cei mai pretenţioşi şoferi.“
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Darius Echim

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului 

împreună cu Asociaţia 

eLiberare şi în parteneriat 

cu Agenţia Naţională 

Împotriva Trafi cului 

de Persoane (ANITP), 

Ambasada Marii Britanii 

şi Ambasada SUA au orga-

nizat sesiunea de formare 

cu tema „Capacitarea preo-

ţilor în prevenirea, identifi -

carea şi raportarea cazuri-

lor de trafi c de persoane şi 

exploatare sexuală”.

Cursul de formare a avut 

loc la sfârşitul lunii ianuarie, 

în Sala de muzică „Vasile Pe-

traşcu” a Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă, din Campusul 

Universitar „Nicolae Ivan”, şi 

au participat aproximativ 100 

de preoţi din judeţele Cluj şi 

Bistriţa-Năsăud, care fac par-

te din cele nouă protopopia-

te ale Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

În cadrul sesiunii de forma-

re au fost prezentate informa-

ţii despre situaţia trafi cului de 

persoane în România, metode 

clare de identifi care şi referire 

a cazurilor: ce trebuie făcut şi 

cui trebuie să ne adresăm în 

astfel de situaţii, dar şi cum se 

acţionează concret.

Au rostit alocuţiuni: direc-

torul de programe, formare şi 

dezvoltare al Asociaţiei eLi-

berare, Loredana Urzică-Mi-

rea, coordonatorul Centrului 

Regional Împotriva Trafi cului 

de Persoane Cluj-Napoca, co-

misar-şef Augusta Bora, şeful 

Poliţiei Locale Cluj-Napoca, 

generalul Marcel Bonţidean, 

adjunctul şefului Secţiei de 

Poliţie nr. 2 din Cluj-Napoca, 

comisar Constantin Deaconu, 

şeful Serviciului Combatere 

Trafi c de Persoane din Briga-

da de Combatere a Crimei Or-

ganizate Cluj, subcomisar Do-

ru Rus, decanul Facultăţii de 

Teologie Ortodoxă din Cluj, 

preotul prof. univ. dr. Vasile 

Stanciu, consilierul cultural al 

Arhiepiscopiei Clujului, pre-

otul Bogdan Ivanov, consilie-

rul misionar-social Liciniu 

Câmpean şi Codruţa Fernea, 

Asociaţia eLiberare.

La eveniment a participat 

şi Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi Mitro-

politul Clujului, Maramureşu-

lui şi Sălajului, care a rostit un 

cuvânt de învăţătură şi a feli-

citat iniţiativa organizării unor 

astfel de cursuri care au în ve-

dere abordarea unor probleme 

importante pentru societatea 

actuală, precum trafi cul de per-

soane, în special de femei.

Ierarhul le-a vorbit despre 

importanţa pe care o au fe-

meile în faţa lui Dumnezeu, 

în comunitate şi în viaţa de 

familie, evidenţiind că Sfân-

tul Sinod al Bisericii Ortodo-

xe Române a declarat anul 

2020 ca „An omagial al pas-

toraţiei părinţilor şi copiilor” 

şi „An comemorativ al fi lan-

tropilor ortodocşi români”.

Ierarhul a mai amintit Epis-

tola către Efeseni a Sfântului 

Apostol Pavel, capitolul 5, în-

cepând cu versetul 25, citită, 

de obicei, la cununie: «Bărba-

ţilor, iubiţi pe femeile voas-

tre, după cum şi Hristos a iu-

bit Biserica şi S-a dat pe Sine 

pentru ea, ca s-o sfi nţească, 

curăţind-o cu baia apei prin 

cuvânt, şi ca s-o înfăţişeze Si-

eşi, Biserică slăvită, neavând 

pată sau zbârcitură, ori altce-

va de acest fel, ci ca să fi e 

sfântă şi fără de prihană. Aşa-

dar, bărbaţii sunt datori să-şi 

iubească femeile ca pe trupu-

rile lor. Cel ce-şi iubeşte fe-

meia pe sine se iubeşte. Căci 

nimeni vreodată nu şi-a urât 

trupul său, ci fi ecare îl hră-

neşte şi îl încălzeşte, precum 

şi Hristos Biserica, pentru că 

suntem mădulare ale trupu-

lui Lui, din carnea Lui şi din 

oasele Lui. De aceea, va lăsa 

omul pe tatăl său şi pe mama 

sa şi se va alipi de femeia sa 

şi vor fi  amândoi un trup. Tai-

na aceasta mare este; iar eu 

zic în Hristos şi în Biserică. 

Astfel şi voi, fi ecare aşa să-şi 

iubească femeia ca pe sine în-

suşi». Deci, dacă o iubeşte ca 

pe sine însuşi şi are grijă de 

ea, n-ar mai fi  trafi c de per-

soane, dacă aşa ar gândi lu-

mea, cum ne învaţă Sfântul 

Apostol Pavel”.

Conform celor afi rmate de 

directorul de programe al Aso-

ciaţiei eLiberare, Loredana Ur-

zică-Mirea, acţiuni similare vor 

avea loc în toată ţara, misiu-

nea fi ind aceea de a crea o 

mişcare socială împotriva tra-

fi cului de persoane. Totodată, 

scopul acţiunii îl reprezintă 

identifi carea cât mai multor 

cazuri şi prevenirea acestora.

Curs de formare pentru preoţi în vederea prevenirii traficului de persoane, la Cluj-Napoca

În Duminica a XXXIII-a du-
pă Rusalii, 9 februarie 2020, 
a Vameşului şi a Fariseului, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte An-
drei, Arhiepiscopul şi Mitro-
politul Clujului s-a afl at în 
mijlocul credincioşilor din Pa-
rohia „Sfântul Apostol Toma”, 
din cartierul clujean Mărăşti.

De la ora 10:00, Înaltprea-

sfinţitul Părinte Andrei a ofi-

ciat Sfânta Liturghie, încon-

jurat de un sobor de preoţi 

şi diaconi. Din sobor au fă-

cut parte: consilierul epar-

hial pe probleme de misiu-

ne şi protocol – arhidiaco-

nul Claudiu Grama, preşe-

dintele Senatului Universi-

tăţii Babeş-Bolyai, pr. prof. 

univ. dr. Ioan Chirilă, direc-

torul Şcolii Doctorale „Isidor 

Todoran” şi duhovnicul Fa-

cultăţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca – arhim. 

prof. univ. dr. Teofil Tia, di-

ac. lect. univ. dr. Olimpiu 

Nicolae Benea – cadru uni-

versitar la catedra de Noul 

Testament din cadrul Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă, 

şi preoţii parohiei Dănuţ Go-

ga şi Marius Goga.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Părintele Mitropolit 

Andrei a rostit un cuvânt de 

învăţătură, intitulat „Smere-

nie trufaşă şi făţarnică”. „Pe-

rioada Triodului ne învaţă să 

fi m buni, să fi m rugători, să 

nu ne rugăm ca fariseul, mân-

drinu-ne în faţa lui Dumne-

zeu, ci smerindu-ne în faţa lui 

Dumnezeu. (…) Toată acestă 

perioadă ne îndeamnă pe noi 

să practicăm o smerenie ade-

vărată, nu una trufaşă şi fă-

ţarnică, pentru că aşa cum zi-

cea Sfântul Ioan Gură de Aur, 

imaginându-ne că sunt două 

căruţe: la una e înhămată 

dreptatea şi mândria, la cea-

laltă păcatul şi smerenia, cea 

la care e înhămat păcatul şi 

smerenia va ajunge la ţintă.”, 

a afi rmat Înaltpreasfi nţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, 

ierarhul a hirotonit întru di-

acon pe teologul Olimpiu 

Ioan Vidican.

La fi nalul slujbei, preotul 

Marius Goga a subliniat im-

portanţa zilei şi a mulţumit 

Mitropolitului Andrei pentru 

prezenţă şi binecuvântare, pre-

cum şi tuturor celor prezenţi. 

Pentru bogata activitate de î-

naltă ţinută academică şi pen-

tru promovarea valorilor tra-

diţionale creştine, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei a acor-

dat rectorului Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” din Cluj-Napoca, 

prof. univ. dr. Anca Dana Bu-

zoianu, „Crucea Transilvană”, 

cea mai înaltă distincţie a Mi-

tropoliei Clujului.

La slujbă au fost prezente 

ofi cialităţi locale, reprezen-

tanţi din partea Universităţii 

Babeş-Bolyai şi a Universită-

ţii de Medicină şi Farmacie, 

alături de numeroşi credin-

cioşi şi copii care s-au împăr-

tăşit cu Sfi ntele Taine.

DUMINICA VAMEŞULUI 
ŞI A FARISEULUI, ÎN PAROHIA 
CLUJEANĂ „SF. AP. TOMA”

Rectorul UMF a primit 
„Crucea Transilvană”

Comemorarea luptătorilor 

anticomunişti din zona 

Vlădesei a Munţilor 

Apuseni a avut loc la 

Huedin, vineri, 31 ianuarie. 

În prima parte a zilei, în pre-

zenţa cadrelor didactice şi a 

elevilor de la Liceul Teoretic 

„Octavian Goga” Huedin, pro-

topopul de Huedin, pr. Dan Io-

nuţ Lupuţan, protosinghelul 

Grigore Benea, stareţul Mănăs-

tirii „Sfi nţii 40 de Mucenici”-Me-

morial Gherla şi preoţii din Hu-

edin au săvârşit un parastas 

pentru luptătorii din zona Vlă-

desei a Munţilor Apuseni, la 

Monumentul Rezistenţei Anti-

comuniste din oraşul Huedin.

Cu această ocazie, monumen-

tul a fost resfi nţit, după muta-

rea pe actualul amplasament. 

Alături de orga¬nizatori a par-

ticipat şi preşe¬din¬tele Aso-

ciaţiei Foştilor Deţinuţi Politici 

din România (AFDPR), Octav 

Bjoza, şi trei foşti deţinuţi po-

litici. În cea de-a doua parte a 

zilei, la Liceul Teoretic „Octa-

vian Goga”, Octav Bjoza a sus-

ţinut o conferinţă, în care a re-

memorat anii de detenţie din 

închisorile comuniste.

Partenerii evenimentului 

au fost Liceul Teoretic „Octa-

vian Goga” Huedin, Clubul 

Monarhiştilor Clujeni, Proto-

popiatul Ortodox Huedin, 

AFDPR, Asociaţia Memoria-

lul Gherla.

Comemorarea luptătorilor anticomunişti din zona Vlădesei, Cluj

† Arhiepiscopul şi
 Mitropolitul ANDREI

Anul acesta a fost decla-

rat de către Sfântul Sinod 

al Bisericii Ortodoxe 

Române ca anul comemo-

rativ al fi lantropilor orto-

docşi, pentru a-i pomeni 

pe toţi aceia care au sim-

ţit în adâncul fi inţei lor 

că doar binele pe care 

îl pot face şi credinţa 

în Dumnezeu le pot 

da speranţa mântuirii.

Printre aceşti oameni, ca-

re au ştiut să facă binele în 

mod discret şi fără niciun fel 

de câştig, ci doar din dorin-

ţa de a-şi ajuta semenii şi de 

a schimba în bine soarta po-

porului român se numără şi 

marele fi lantrop şi mecenat 

ortodox Emanuel Gojdu 

(1802-1870). El a lăsat Bise-

ricii Ortodoxe din Ardeal o 

imensă avere mobilă şi imo-

bilă, a cărei principală des-

tinaţie este acordarea de bur-

se tinerilor români ortodocşi 

din Transilvania şi Ungaria, 

distinşi la învăţătură şi lip-

siţi de mijloace materiale su-

fi ciente. Este de ajuns să 

amintim faptul că între 1871 

şi 1918 au benefi ciat de a-

ceste burse nu mai puţin de 

4.455 de tineri, printre care 

Octavian Goga, Siviu Drago-

mir, Ioan Lupaş, TraianVuia, 

Dumitru Stăniloae.

Având în vedere că în acest 

an, în ziua de 3/15 februarie 

2020 se împlinesc 150 de ani 

de la plecarea lui Emanoil Goj-

du în eternitate şi ţinând cont 

că o dorinţă din testamentul 

lui era să i se facă pomenirea 

în fi ecare an, duminică, 16 fe-

bruarie 2020, după încheierea 

Sfi ntei Liturghii, în toate bise-

ricile din Arhiepiscopia noas-

tră, preoţii vor săvârşi slujba 

parastasului pentru pomeni-

rea marelui fi lantrop ortodox. 

Totodată preoţii noştri vor spu-

ne şi un cuvânt credincioşilor, 

în care vor prezenta pe scurt 

personalitatea şi mai ales moş-

tenirea lui Emanoil Gojdu.

Pentru noi credincioşii din 

Transilvania este o datorie sfân-

tă de a ne aminti de acest ma-

re binefăcător şi datorită fap-

tului că astăzi, averea lăsată de 

el nu a putut fi  restituită Fun-

daţiei „Emanoil Gojdu”, pe ca-

re a înfi inţat-o şi pe care o ad-

ministrează ierarhii din cele trei 

Mitropolii din Ardeal şi Banat, 

în folosul tinerilor noştri orto-

docşi iubitori de învăţătură.

Dumnezeu să îi binecuvin-

teze memoria!

Pomenirea lui Emanoil Gojdu, 
în toate bisericile din Arhiepiscopia 
Clujului, duminică, 16 februarie 2020



vineri – duminică, 14 – 16 februarie 2020 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

PUBLICITATE

Un nou spațiu cultural 

și artistic se deschide 

în acest weekend 

în Cluj-Napoca.

Un nou spațiu cultural și ar-

tistic se deschide în acest we-

ekend în Cluj-Napoca.Acest 

spațiu dorește să fi u o șansă 

pentru tinerii absolvenți de tea-

tru să se exprime. 

Trei entităţi culturale îşi vor 

desfăşura activitatea sub denu-

mirea „Casa Artelor”, aşa cum 

era cunoscut locul până acum. 

Astfel, spaţiul va reuni activită-

ţile Companiei de teatru inde-

pendent Magic Puppet, condu-

să de Florin Suciu-Buh şi Silviu 

Ruşti, a echipei Maidan, condu-

să de regizorul de teatru şi fi lm 

Diana Aldea, de Filip Odangiu, 

conferenţiar la Facultatea de Tea-

tru şi Film din Cluj şi de psiho-

logul Sorana Suceava, precum 

şi activităţile Fundaţiei Cultura-

le şi de Caritate pentru Protecţia 

Patrimoniului Cultural Naţional 

„Carpatica”, fondată în 1996 de 

către arh. Ionel Vitoc.

„Este un spaţiu care este îm-

părţit de trei entităţi culturale. 

Fiecare entitate culturală e in-

dependentă şi nu colaborează 

neapărat, doar impart acelaşi 

spaţiu pe care împreună îl vor 

inaugural vineri. Centrul de cre-

aţie Maidan este nou pe piaţă. 

Ei vor să ofere tinerilor absol-

venţi de teatru un spaţiu unde 

pot să arate spectacolele crea-

te de ei. Absolvenţii au posibi-

litatea să producă produse cul-

turale cu ajutorul celor de la 

Maidan. Celelalte entităţi fac 

parte din viaţa culturală clujea-

nă de mai mulţi ani. Magic Pup-

pet sunt pe piaţă de şapte ani, 

iar Carpatica de mai bine de 

două decenii. Teatrul Magic 

Puppet se ocupă cu spectaco-

le destinate copiilor, adolescen-

ţilor şi de spectacole stradale 

pentru festivaluri cum ar fi  Un-

told, Jazz in the Park sau Ne-

versea. Fundaţia culturală Car-

patica a colaborat cu numeroşi 

actori, a realizat multe specta-

cole şi organizează anual o ta-

bără internaţională dedicate fa-

miliilor de români plecate în 

străinătate. Este o tabără de ar-

tă unde învaţă sculptură, tea-

tru, pictură”, a explicat Florin 

Suciu, unul dintre managerii 

teatrului Magic Puppet.

Spaţiul nu este conceput 

pentru trupe mari de teatru, 

ci pentru cele mai mici, a-

vând o parte dedicată tea-

trului pentru adulţi şi una 

pentru spectacole de copii. 

Vor avea loc spectacole de 

teatru, concerte, momente 

de stand-up sau de sto-

rytelling, dar şi cursuri de 

dezvoltare prin teatru, ex-

poziţii sau orice altă formă 

prin care artiştii clujeni do-

resc să se exprime.

În cursul zilei de vineri, 14 

februarie, centrul îşi va des-

chide porţile pentru public în-

cepând cu ora 20:00, cu un 

concert de muzică funk, jazz 

şi pop cu stiluri, ritmuri şi ar-

monii variate susţinut de Kos-

zika & The HotShots.

Sâmbătă, este ziua celor 

mici cu spectacole, pictură pe 

faţă sau poveşti interactivă, 

începând cu ora 20:00.

Ziua de duminică este de-

dicată teatrului pentru tineri 

şi adulţi. De la ora 19.00, ac-

triţa Alina Mişoc va oferi un 

one-woman show, „Fusta mea 

scurtă e o apă turquoise cu 

peşti coloraţi”, o adaptare du-

pă Monologurile vaginului de 

Eve Ensler, urmat de la ora 

20.30 de un stand-up comedy 

cu Dragoş Pop.

Un nou spaţiu cultural în inima Clujului!
Acest spațiu dorește să ofere o șansă de exprimare tinerilor absolvenți de teatru

Spaţiul nu este conceput pentru trupe mari de teatru, ci pentru cele mai mici, având o parte dedicată 
teatrului pentru adulţi şi una pentru spectacole de copii

Clujenii îşi vor putea răsfăţa 

papilele gustative în acest 

weekend, la un festival în 

care vedetă va fi  slănina.

„Slană Fest” a reunit câţiva 

producători de mezeluri, care 

au adus la Cluj-Napoca cele 

mai delicioase specialităţi de 

sub pielea lui „Ghiţă”.

Participanţii aduc, an de an, 

produse care continuă să ui-

mească. Anul trecut, clujenii au 

putut să guste specialităţi din 

slănină decorate cu foiţă de aur, 

dar şi praline cu ciocolată, chilli 

sau alte preparate inedite.

Evenimentul are ca scop pro-

movarea produselor autentice 

tradiţionale româneşti, însă în 

fi ecare an au existat şi o serie 

de produse extrem de creative, 

care au făcut deliciul publicu-

lui. Anul trecut, plăcinta cu slă-

nină şi mozzarela sau ecler cu 

cremă de jumări s-au numărat 

printre propunerile creative cu 

care participanţii la festival au 

atras atenţia publicului.

„Au început să vină din ce în 

ce mai mulţi concurenţi, astfel 

că reuşim să promovăm produ-

sele autentice româneşti şi să îi 

punem în valoare pe producăto-

rii noştri şi pe bucătarii care lu-

crează mult şi pe partea de cre-

aţie. Aşa că, pe lângă slănina tra-

diţională avem şi produse inedi-

te, cum ar fi  deserturi pe bază 

de slănină”, a spus Radu Zăr-

nescu, iniţiatorul festivalului, des-

pre ediţia de anul trecut.

Ce-a de-a IX-a editie de Sla-

nă Fest la Cluj va avea loc pe 

terasa restaurantului Cafe Bul-

gakov de pe str. I.M. Klein nr 

15, în acest weekend.

„Slană Fest” din nou la Cluj-Napoca, 
cu cele mai delicioase specialităţi

Vineri
12.00 – 21.00 – deschidere, targul produselor traditionale

Sâmbătă
➡ 12.00 – 21.00 – târgul produselor tradiţionale

➡ 16.00 – concursul cârnaţilor, mezelurilor și afumăturilor

Duminică
➡ 12.00 – 20.00 – târgul produselor tradiţionale

➡ 16.00 – concursul slăninelor, decernarea premiilor

➡ 18.00 – muzică lăutărească, formaţia Tokos

Program Slană Fest

Joi, 27 februarie, 

ora 20.00, în Sala Mare 

a Teatrului Maghiar de 

Stat Cluj, se va juca spec-

tacolul Cui i-e frică 
de Virginia Woolf? 
de Edward Albee, regia 

Andrei şi Andreea Grosu.

Producţia aparţine Teatru-

lui Naţional „Radu Stanca” 

din Sibiu şi îi are în distribu-

ţie pe cunoscuta actriţă Ofe-

lia Popii, alături de Marius 

Turdeanu, Cezara Creţu şi Ho-

ria Fedorca. Reprezentaţia de 

la Cluj face parte din turne-

ul naţional „Manifest pentru 
dialog” , care are loc în pe-

rioada 16 februarie – 8 mar-

tie, în oraşele Târgu Jiu, Bu-

cureşti, Brăila, Galaţi, Târgu 

Mureş, Cluj şi Sibiu.

„Cui i-e frică de Virginia 
Woolf? în regia lui Andrei şi 

Andreei Grosu este un spec-

tacol complet, cu rezolvări 

simple, fără epatări inutile, 

construit cu migală ca o man-

dală de nisip, în jurul per-

formanţei actoriceşti. Emo-

ţia şi atmosfera densă din 

scenă se datorează unei în-

tâlniri la intersecţia telentu-

lui cu profesionalismul, pe 

o stradă numită „Calitate”. 

Atunci când un text valoros 

îşi întâlneşte echipa de cre-

aţie care să îi ofere expresia 

scenică pe potrivă, e un me-

mento bun de păstrat în cu-

tia cu bucurii colorate” – 

scria Alina Epîngeac, în re-

vista Amfi teatru.

Cui i-e frică de relaţiile 

familiale?

Cui i-e frică de relaţiile 

conjugale?

Cui i-e frică de femei şi băr-

baţi prea obosiţi de viaţă?

Cui i-e frică de amabilită-

ţile de suprafaţă?

Cui i-e frică de sinceritate?

Cui i-e frică de jocuri „ne-

vinovate”?

Cui i-e frică de Martha şi 

George? Sau de musafi rii lor, 

Nick şi Honey, care nici mă-

car nu bănuiesc ce noapte îi 

aşteaptă? Cui i-e frică de ma-

me şi de taţi? Sau de fi ii ab-

senţi? De întâlnirile nocturne 

înecate în alcool? Sau de re-

plicile incisive care muşcă din 

tine, „până la măduvă”?

Teatrul Naţional 
„Radu Stanca” 
în turneu la Cluj!
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (6.20)

CASE/CABANE

¤ 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.

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (2.7)

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

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

¤ 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.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-

naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsonie-
ră, confort 3 sau o gazdă la ca-
să. Ofer seriozitate, nu con-
sum 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 copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (1.8)

¤ Închiriez apartament în Zorilor, 
str. Observatorului, 2 camere, bu-
cătărie mare, baie, 2 balcoane, 
centrală termica, zugrăvit recent, 
mobilier, cheltuieli de întretinere 
mici, lift. Preţ 440 Euro/luna ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0744-555159. (7.7)

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. 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 lo-
calităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 

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

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 
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beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 
stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ 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 hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (2.7)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0754-300728 sau 
0759-912176. (2.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (2.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (2.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, cu 3 
sertare, nou, preţ convenabil. 
Informaţii la telefon 
0364-808316. (7.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (2.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (2.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (2.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

LICITAȚII

¤ C.I.I.–Liahu Doru organizează 
licitaţie publică, competitivă cu 
strigare pentru vânzarea urmă-
toarelor bunuri:
1. Tejghea, 3 buc, preţ de pornire 
405,00 lei;
2. Bloc mixare WTA, preţ de por-
nire 1.263,60 lei;
3. Telefon mobil Samsung, preţ 
de pornire 178,20 lei;
4.Mobilier birou- masa, 3 buc, 
preţ de pornire 341,55 lei;
5.Mobilier birou- birou, 6 buc, 
preţ de pornire 769,50 lei;
6.Mobilier birou- dulap, 3 buc, 
preţ de pornire 513,00 lei;
7.Mobilier birou- dulap, 2 buc, 
preţ de pornire 342,00 lei;
8.Mobilier birou- receptie, preţ de 
pornire 284,85 lei;
9.Mobiler birou- dulap suprapus, 
preţ de pornire 284,85 lei;
10. Sistem paza DVR si acesorii, 
preţ de pornire 836,10 lei;
11.Bazin apa 10000 L, preţ de 
pornire 1.867,05 lei;
12.Macara 2T, preţ de pornire 
445,50 lei;
13.Platforma pneumatica pentru 
vulcanizare, 2 buc, preţ de porni-
re 3.231,9/0 lei;
14.Pistol pneumatic 3/4 CP, 2 
buc, preţ de pornire 1.026,00 lei;
15.Pistol pneumatic cu impact 
1290, 2 buc, preţ de pornire 
1.026,00 lei;
16.Compresor FIN 
BK119-270-5,5, preţ de pornire 
1.290,15 lei;
17.Centrala termica Domusa Ecogas 
60, preţ de pornire 1.314,90 lei;
18.Centrala Westen Quasar 24F, 
preţ de pornire 372,15 lei;
19.Centrala Protherm 60 KLO, 
preţ de pornire 1.191,60 lei;
Preţurile de pornire sunt fără TVA.
Bunurile sunt proprietatea Hal 
Schwartz Service SRL -societate în 
faliment, dosar 435/1285/2017.
Licitaţia va avea loc în 
25.02.2020, ora 12:00, la sediul 
C.I.I. Liahu Doru din Botosani, 1 
Decembrie nr.47, jud. Botoșani.
În cazul neadjudecării licitaţia se 
repetă de cinci ori la interval de 
două săptămâni, ora și locul sunt 
aceleași, respectiv: 10.03.2020, 
ora 12:00, 24.03.2020, ora 
12:00, 07.04.2020, ora 12:00, 
21.04.2020, ora 12:00, 
05.05.2020, ora 12:00. 
 Relaţii la tel.0743129943, www.
licitatii-insolventa.ro.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modifi cată și 
completată cu O.U.G. 57/2007 și Ord. 1798/2007, S.C. 
OSIRIS COM S.R.L. anunţă începerea demersurilor în ve-
derea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul RE-
STAURANT - cod caen 5610 – situat în Cluj–Napoca, Jude-
ţul Cluj, strada C-tin Brâncuși nr. 86A.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi 
între orele 09- 14:00, vineri: 09-12:00.

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Anunţ de intenţie privind elaborarea planului urbanistic 
de detaliu PUD strada Căpitan Grigore Ignat nr. 39, loc. 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, construirea unei locuinţe unifamili-
ale P+E.

DL. OPREA CLAUDIU aduce la cunoștinţa publicului 
interesat iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
"Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de demo-
lare corp C1 şi corp C2, Elaborare PUD şi elaborare proiect 
pentru autorizarea lucrărilor de construire locuinţă unifa-
milială, garaj, împrejmuire şi amenajări exterioare" și su-
pune spre consultare aceasta documentaţie de urbanism.

Iniţiere: Oprea Claudiu.
Elaborator: S.C. CSC Construction S.R.L.
Documentaţia tehnică poate fi  consultată la adresa: str. 

Moţilor, nr. 3, etaj 1 (vis-a-vis de cam. 62)

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ON-
RC cu nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, organizează 
procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă 
a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial des-
tinat desfășurării activităţii de rent-a-car, la Aeroportul In-
ternational Avram Iancu Cluj – Terminal Pasageri Sosiri, 
parter, zona publică, identifi cat cu B 03.

Preţul de pornire în licitaţie este de 250 Euro/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală : 13,00 mp
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 

la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în 
termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens, începând cu data de 17.02.2020. Documenta-
ţia de închiriere se poate transmite și în format electronic, 
poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens 
și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În 
ambele cazuri se va completa formularul „Declaraţie de 
confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la 
sediul Aeroportului până la data de 02.03.2020, ora 9:00 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 02.03.2020, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu adju-
decare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii și clarifi cări privind desfășurarea procedurii se 
pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 și 15:00, 
printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul Aeropor-
tului, fax nr. 0264/416.712.

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNŢ

SC TOTO SRL din localitatea Lăpușel, jud.
Maramureș, produce carne de porc Mangaliţa și 
Bazna precum și preparate.

Se asigură livrarea săptămânal în municipiul 
Cluj-Napoca la magazine și restaurante pe bază de 
comandă fermă.

Detalii la telefon 0722-613194.

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

OFERIM
♦ Un loc de muncă sigur, legal cu 
contract
♦ Salar progresiv în funcţie de zilele 
lucrate
♦ Siguranţă şi seriozitate austriacă
♦ Posibilitate de cursuri de pregătire 
la un preţ accesibil: de limba germană 
şi îngrijire
♦ Asigurare medicală austriacă şi română
♦ Transport asigurat dus – întors
♦ Posibilitate de continuare a formării
♦ Posibilitatea de a încasa alocaţie din 
Austria după copil de până la 24 de ani
♦ Suport românesc în Austria 24 ore
♦ Fără comision
♦ Turnusuri de 4,6 sau 8 săptămâni 
cu aceeaşi perioadă de odihnă acasă

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ONRC 
cu nr. J12/3463/1992, CUI RO 2882425, organizează 
procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a 
preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial pentru 
comercializare produse locale (suveniruri, specialitati 
regionale, articole pentru cadouri sau alte produse din aceeasi 
gama), în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj, Corp de legatura, parter, zona publică (identifi cat central 
in cadrul galeriei comerciale P01, ca spatiu tip open space).

Preţul de pornire în licitaţie este de 30 Euro/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală : 10,00 mp.
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de la 

Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în termen 
de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, 
începând cu data de 17.02.2020. Documentaţia de închiriere 
se poate transmite și în format electronic, poștă sau curier 
rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea dovezii 
plăţii documentaţiei de închiriere. În ambele cazuri se va 
completa formularul „Declaraţie de confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Aeroportului până la data de 27.02.2020 ora 9:00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 27.02.2020, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu 
adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 09:00 și 15:00, 
printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.

CONVOCATOR   

Administratorul unic al

PRODFURAJ PRODUCEREA NUTREŢURILOR 
COMBINATE ICLOD S.A.

cu sediul în Iclod, Str. Gării, nr. 417, jud. Cluj, înregistrată 
la O.R.C. sub nr. J12/275/1991, C.I.F. RO 206656, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 
17.03.2020, la ora 11, în loc. Cluj-Napoca, Str. Onisifor 
Ghibu, nr. 20A, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 06.03.2020 
care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 
2019, pe baza rapoartelor întocmite de către Administratorul 
unic și de către comisia de cenzori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului 
unic pentru exerciţiul fi nanciar 2019.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
programului de activitate pe anul 2020.

4. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor în persoana 
dnei. Badiu Elisabeta, dlui. Nicula Ioan și a dnei. Oltean 
Ana-Viorica, precum și prelungirea mandatului cenzorului 
supleant în persoana dnei. Simon Ana.

5. Aprobarea duratei mandatului cenzorilor de 3 ani, 
începând cu data de 19.03.2020 și până la data de 
19.03.2023 și a remuneraţiei acestora.

Începând cu data convocarii, documentele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a ședinţei și procurile 
speciale se pot procura de la sediul administratorului unic, din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Octav Băncilă, nr. 15, jud. Cluj.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului 
unic, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la 
sediul administratorului unic până la data de 14.03.2020.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile 
de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 18.03.2020, 
în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
Riana Servprodcom Impex S.R.L.,

Prin Ardelean Chintoan Ana Maria Diana 

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA AITON în calitate de titular anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
HG 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru Elaborare documentație pentru PUZ și documentație 
pentru obținerea executării lucrărilor de construire a 
obiectivului: sistematizare rurală în vederea construirii 
unei zone mixte (rezidențial, servicii de interes public, 
zone verzi) din comuna Aiton, sat Aiton, str. Principală, 
fn, jud Cluj. Prima versiune a planului poate fi  consultată 
la sediul Primăriei Aiton în zilele de luni-vineri între orele 
9.00 - 14.00, din data de 14 februarie 2020. Publicul 
interesat poate transmite, înscris comentarii și sugestii, 
până la data de 04 martie 2020 la APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.ro 

CONVOCATOR   

COOPERATIVA DE CONSUM ORAŞ GHERLA-SOCIETATE 
COOPERATIVĂ

Gherla, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, jud. Cluj, Cod poștal 405300
C12/33/2005, RO 256409

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea 
nr.1/2005 privind organizarea și funcţionarea 

Cooperaţiei de Consum;

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

a membrilor cooperatori pentru data de 12 martie 
2020, ora 16,00, la Restaurantul Parc din Gherla, str. 

Parcului F.N., cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Consiliului 
de Administraţie pentru anul 2019.

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Comisiei 
de cenzori pe anul 2019

3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2019, a contului de 
profi t și pierderi, repartizarea profi tului, execuţia BVC;

4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2019.
5. Dezbaterea și aprobarea:
A. bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
B. programul de activitate pentru exerciţiul fi nanciar 2020
C. programul de investiţii și reparaţii pe anul 2020
6. Analiza contractului de administrare pe anul 2019 și 

stabilirea criteriilor de performanţă pentru anul 2020.
7. Aprobarea înscrierii de noi membri cooperatori și majorarea 

capitalului social, conform subscrierilor din cursul anului 2019.
8. Stabilirea indemnizaţiilor pentru membrii Consiliului de 

Administraţie și cenzorilor, pentru anul 2020.
9. Desemnarea președintelui să reprezinte Cooperativa la 

adunările generale ale UJCC și FEDERALCOP Cluj.
10. Mandatarea Consiliului de Administraţie să semneze, în 

numele membrilor cooperatori, hotărârile adunării ordinare și 
extraordinare, să reactualizeze și să semneze actul constitutiv 
al cooperative, conform celor hotărâte.

11. Mandatarea dnei Andreea-Nicoleta Rauca-Damian cu 
îndeplinirea demersurilor necesare publicării Hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare și Extraordinare și efectuarea tuturor 
operaţiunilor cerute la ORC Cluj și Monitorul Ofi cial (redactare, 
depunere, semnare și ridicare).

12. Dezbateri

În cazul în care, la data şi ora convenită, nu se întruneşte 
cvorumul de şedinţă cerut de lege, adunarea generală se 
reconvocă peste 48 de ore în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine 
de zi.

Toate materialele referitoare la punctele introduse pe 
ordinea de zi a le celor două adunări generale ordinare şi 
extraordinare pot fi  consultate la sediul Cooperativei, cu cel 
puţin 15 zile înaintea datei pentru care a fost convocată 
Adunarea Generală.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CORNEA IOAN

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

INCLEZAN RĂZVAN cu domiciliul în Bld. 21 Decembrie 
1989, nr. 21, mun. Cluj Napoca, jud. CLUJ anunță inițierea 
elaborării PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul 
"ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ŞI ELABORARE 
PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE MANSARDARE 
CLĂDIRE EXISTENTĂ, MODIFICĂRI INTERIOARE ŞI REALIZAREA 
UNEI UNITĂŢI INDIVIDUALE CU FUNCŢIUNEA DE TURISM, Bld 
21 Decembrie 1989, nr. 21, mun. Cluj-Napoca, jud. CLUJ".

Documentația poate fi  consultată la sediul Primăriei - 
Serviciul Urbanism -  Camera 62.

CONVOCATOR

COOPERATIVA DE CONSUM ORAŞ GHERLA-SOCIETATE 
COOPERATIVĂ

Gherla, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, Cod poștal 405300
C12/33/2005, RO 256409

În conformitate cu prevederile art.41 din Legea 
nr.1/2005 privind organizarea și funcţionarea 

Cooperaţiei de Consum;

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

a membrilor cooperatori pentru data de 12 martie 
2020, ora 16,00 la Restaurant Parc din Gherla, Str. 

Parcului FN. cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea închirierii imobilelor proprietatea 
Cooperativei și prelungirea contractelor de închiriere deja 
existente, în funcţie de cereri.

2. Modifi carea actului constitutiv al societăţii astfel:
- Majorarea capitalului social al Cooperativei rezultând 

un capital social în valoare de 93700 lei, divizat în 937 părţi 
sociale a 100 lei.

3. Aprobarea înscrierii unor noi membri cooperatori, 
conform cererilor depuse.

4. Completarea rezervei legale din profi tul net al 
exerciţiului 2019. Până la nivelul a 5% din capitalul social.

5. Aprobarea înfi inţării/desfi inţării unor unităţi ale 
cooperativei.

6. Mandatarea Consiliului de Administraţie să semneze, 
în numele membrilor cooperatori, hotărârile Adunării 
Generale Ordinare și Extraordinare, să reactualizeze și să 
semneze actul constitutiv al cooperativei conform modifi cărilor 
adoptate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare și 
Extraordinare.

7. Mandatarea dnei avocat Andreea-Nicoleta 
Rauca-Damian cu îndeplinirea demersurilor necesare 
publicării Hotărârilor Adunării Generale și efectuarea tuturor 
operaţiunilor cerute la ORC Cluj și Monitorul Ofi cial (redactare, 
depunere, semnare și ridicare).

8. Diverse
În cazul în care la data şi ora convenită nu se întruneşte 

cvorumul de şedinţă cerut de lege, adunarea generală se 
reconvocă peste 48 ore, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Toate documentele şi materialele informative referitoare 
la punctele introduse pe ordinea de zi ale celor două 
adunări generale ordinare şi extraordinare pot fi  consultate 
la sediul cooperativei, cu cel puţin 15 zile înaintea datei 
pentru care a fost convocata Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CORNEA IOAN



Voleibalistele, 
victorioase 
cu Medgidia

Voleibalistele de la „U” NTT 
DATA Cluj s-au impus cu scorul 
de 3-2 (25-21, 15-25, 25-14, 
25-27, 16-14), în meciul dispu-
tat pe teren propriu în compa-
nia echipei CS Medgidia. Partida 
desfășurată în Sala Sporturilor 
„Horia Demian” a contat pentru 
etapa a XVIII-a a Diviziei A1 de 
volei feminin. Principala marca-
toare a clujencelor a fost Simina 
Străchinescu, cu 23 de puncte, 
urmată de Ioana Vodă și Adina 
Stanciu, ambele cu câte 15 
puncte. „Alb-negrele” au obţinut 
astfel a cincea victorie a sezonu-
lui și au depășit CS Medgidia în 
clasament, ocupând poziţia a 
8-a, cu 14 puncte.

Baschetbaliştii 
universitari, 
dublă deplasare
În etapa a XVI-a a Ligii I de bas-
chet masculin, echipa universi-
tară se va întâlni cu CN Aurel 
Vlaicu București. Meciul are loc 
vineri, 14 februarie, de la ora 
16:30, în Sala de Sport a CN 
„Aurel Vlaicu” București. Cele 
două formaţii sunt vecine de 
clasament, despărţite de un 
singur punct. Clujenii se afl ă pe 
locul 5, cu 23 de puncte, iar bu-
cureștenii pe locul 4, cu 24 de 
puncte. În etapa anterioară, 
ambele formaţii au pierdut; CS 
„U” Cluj acasă cu Rapid 
București, 62-73, iar CN Aurel 
Vlaicu București în deplasare cu 
CS Agronomia București, 
64-86. Sâmbătă, la solicitarea 
echipei clujene, se va juca în 
devans și meciul etapei a 
XVIII-a a Ligii I, cu CS Municipal 
Ploiești. Partida este programa-
tă de la ora 11:00, în Sala 
Olimpia Ploiești.

Meci greu 
pentru voleibalişti 
la Craiova
Voleibaliștii antrenaţi de 
Romeo Lotei vor juca sâmbătă, 
în deplasare cu SCMU Craiova, 
în etapa a XVI-a a Diviziei A1. 
Jocul începe de la ora 18:00 și 
va fi  arbitrat de Cristian Cristea, 
A1, și Violeta Jianu, A2, ambii 
din București, observator fi ind 
Traian Marinescu. „Va fi  un 
meci foarte greu la Craiova, ac-
tuala ocupantă a locului 2 în 
campionat. Ne dorim să pre-
stăm un joc cât mai bun. Avem 
o atmosferă foarte bună și ob-
servăm o creștere în jocul nos-
tru de la meci la meci. Ne do-
rim ca în toate meciurile să ob-
ţinem victoria sau cât mai mul-
te puncte posibile”, a declarat 
voleibalistul universitar Natan 
Săvan, potrivit u-cluj.ro. CS „U” 
Cluj este pe locul 7, cu 16 punc-
te, în timp ce SCMU Craiova es-
te ocupanta locului 2, cu 34 de 
puncte. În meciul tur, craiovenii 
s-au impus în Sala Sporturilor 
„Horia Demian” cu 3-0 (25-19, 
25-18, 25-23).

Pe scurt

Universitatea Cluj a câşti-
gat primul meci-test dis-
putat la Cluj-Napoca 
după întoarcerea din 
cantonamentul din Cipru.

Dorin Goga şi Cristi Gavra, 
ultimul cu o „dublă”, au adus 
victoria „studenţilor”, toate 
golurile venind în partea a do-
ua a meciului amical cu Uni-
rea Dej, scor 3-0. Deşi au do-
minat autoritar prima repriză 
a partidei disputată pe tere-
nul sintetic din Parcul Spor-
tiv „Iuliu Haţieganu”, „şepci-
le roşii” s-au dezlănţuit abia 
în mitanul secund.

Dorin Goga a deschis sco-
rul cu o lovitură plasată de 
cap, apoi Gavra a transfor-
mat fără emoţii penalty-ul 
obţinut de fostul CFR-ist 
Mailat. Tot Gavra a oferit şi 
ultimul gol al zilei, după ce 
a întors un adversar în mar-
ginea careului mic şi a fina-

lizat cu un şut în forţă. Adi 
Falub (foto) l-a urmărit la 
lucru şi pe Joseph Bouasee 
(21 de ani), un mijlocaş la 
închidere camerunez cres-
cut de AS Roma.

„După două zile de pau-
ză şi alte două de antrena-
ment, e greu să le cer jucă-
torilor să aibă calitate în joc, 
dar eu cred că a fost un test 
bun şi e important că nu 
avem accidentaţi. Goga a 
marcat de multe ori în pre-
gătiri, sper să o ţină tot aşa 
şi în partidele ofi ciale. La fel 
şi Gavra. Sunt doi jucători 
de calitate, care ne vor aju-
ta mult pe viitor, aşa cum au 
făcut-o şi până acum. Sun-
tem în discuţii cu alţi doi ju-
cători, mai rămâne de văzut 
dacă vom putea să îi trans-
ferăm. Dacă nu vom reuşi, 
ne vom baza pe lotul actu-
al. Joseph (n.red. Bouasse 

Ombiogno) a făcut două an-
trenamente cu noi, l-am vă-
zut în acest meci, urmează 
să luăm o decizie în privin-
ţa sa”, a declarat Falub.

„A fost un meci amical util 
pentru noi, un antrenament 
foarte bun. Am alergat, am 
marcat, iar de acum aştep-
tăm reluarea campionatului. 
Ne-am pregătit exemplar în 
cantonament, am avut jocuri 
destul de tari şi e important 
că toată lumea s-a întors să-
nătoasă din Cipru. Putem să 
pregătim în linişte returul”, 
a precizat atacantul Cristian 
Gavra, pentru site-ul ofi cial 
al clubului studenţesc.

Ultimele două partide de 
verifi care înaintea reluării cam-
pionatului sunt programate 
sâmbătă, 15 februarie, împo-
triva formaţiilor Metalurgistul 
Cugir (ora 11:00) şi Victoria 
Cluj (ora 13:00).

Tot veteranii! Adrian Falub: „Goga şi Gavra, 
doi jucători de calitate, care ne vor ajuta mult!”

„U” (prima repriză): Dur-Bozoancă – Inacio, Telcean, 
Mureșan, Neciu – Joseph, Penescu – Pop, Mihalcea (30, 
Văsălie), Pîrvulescu – Coman
„U” (repriza secundă): Dur-Bozoancă – Takacs, Crăciun, 
Florescu, Taub – Dican, Barbu – Ștefănescu, Goga, 
Mailat – Gavra

Echipele aliniate de Falub în meciul cu Unirea Cluj

SPORTSPORT.
vineri – duminică, 14 – 16 februarie 2020

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj şi Viitorul 
Constanţa vor da piept, 
vineri seară, în Gruia, 
de la ora 20:00, într-un 
duel spectaculos al celor 
doi buni prieteni: 
Dan Petrescu şi Gică Hagi.

Cu ultimele două dispute di-
recte câştigate de constănţeni, 
1-0 în Supercupa României, 3-1 
în Liga 1, „puştii lui Hagi” por-
nesc cu un moral pozitiv de par-
tea lor înaintea duelului din Gru-
ia, susţine Dan Petrescu, tehni-
cianul „feroviarilor”. Deşi afi r-
mă că Zeiţa Fortuna nu a fost 
de partea Viitorului în ultimele 
partide, „Bursucul” este ferm 
convins că dobrogenii vor fi  o 
nucă tare vineri seară. Viitorul 
îşi joacă ultima carte pentru ac-
cederea în play-off, spune Pe-
trescu, iar un eventual eşec cu 
CFR ar coincide cu periclitarea 
şanselor fostei campioane de a 
lupta din nou pentru titlu.

„Au fost şi vor fi  în continu-
are meciuri echilibrate între CFR 
şi Viitorul. Ultimele două me-
ciuri le-a câştigat Viitorul, au un 
avantaj psihologic, moralul este 
de partea lor. Când am spus la 
meciul cu Mediaş că un meci 
mai complicat nu puteam să gă-
sim, din păcate pentru noi, se 
întâmplă din nou în această eta-
pă. Jucăm cu Mediaş, Viitorul şi 
Botoşani, care nu sunt sigure de 
play-off”, a declarat Petrescu, la 
conferinţa de presă premergă-
toare partidei cu Viitorul.

Lacina Traoré,
 „picat din pom” la CFR!

După ce presa centrală 
anunţa cu surle şi trâmbiţe 
„scandal la CFR!”, „Bursucul” 
a infi rmat vehement zvonuri-

le privind un posibil confl ict 
între el şi vârful Lacina Tra-
oré. Fostul internaţional a spus 
că, dacă are ceva să-i spună 
ivorianului, „îi va spune în 
faţă”, dezvăluind că a fost su-

nat de atacantul de culoare, 
uimit de titlurile apărute în 
presa sportivă.

„Traoré a venit din copac 
la CFR Cluj, ştiţi asta? Din co-
pac! El în copac stătea, n-a 

jucat fotbal de 5 ani. A venit 
Dan Petrescu, l-a luat şi a dat 
gol cu Craiova, a câştigat me-
ciul cu Rennes de unul sin-
gur. Dacă nici asta nu e re-
condiţionare, ce să mai... Tra-
oré şi-a revenit, cariera lui e-
ra terminată, nu mai juca ni-
căieri, n-a făcut nimic. A ve-
nit la mine şi joacă fotbal. 
Competiţia este foarte mare, 
sunt mulţi atacanţi, trebuie să 
decid cine e cel mai în for-
mă”, a explicat Petrescu.

Tehnicianul a precizat că, 
în cazul în care Traoré va fi  
sănătos, „100% va juca în me-
ciul cu Sevilla” din „şaispre-
zecimile” UEFA Europa Lea-
gue. Admiţând că cere maxi-
mul de la jucătorii săi la an-
trenamente, Petrescu a spus 
că, la fel ca în cazul lui Tra-
oré, Cristi Manea şi Adiţă Pă-
un sunt doi jucători cu foame 
de fotbal, dar care sunt „vic-
timele” regulii U21.

„Păun, la fel ca ceilalţi, es-
te afectat de această regulă 
U21, altfel poate juca titular. 
Este un jucător la care ţin foar-
te mult, este foarte valoros! 
Cred că este supărat, sunt con-
vins că-şi doreşte foarte mult 
să joace. La antrenamente 
l-am văzut bine. (...) Sper din 
tot sufl etul să ajungă la echi-
pa naţională, asta dacă joa-
că la CFR. Atunci când a 
fost, a meritat, n-a mai ajuns 
acolo pentru că a fost sus-
pendat nemeritat atunci când 
el era în formă maximă”, a 
conchis Petrescu.

CFR Cluj – Viitorul, derby cu inimioare!
De Ziua Îndrăgostiților, Petrescu și Hagi au un duel „pe muchie de cuțit”

Hagi și Petrescu, doi prieteni de-o viață. De Ziua Îndrăgostiților, „iubirea” dintre cei doi va fi  dată la o parte pentru 90 de minute

Sectoarele 43 și 39 din Tribuna 2, respec-
tiv sectorul 22 din Tribuna 1 sunt destina-
te cuplurilor la duelul cu Viitorul. Bărbaţii 
își cumpără bilet, iar doamnele care îi în-
soţesc intră gratis și se pot așeza pe locul 
din stânga lor. De asemenea, abonaţii de 
la Tribuna 1, Tribuna 2 și Peluză vor avea 
posibilitatea să își aducă și ei iubita sau 
soţia la meci și se vor putea așeza în ace-
lași sector în care au abonament. 
Totodată, abonaţii de la VIP vor avea și ei 
posibilitatea să intre alături de doamne, 
însă doar în Tribuna 1, sector 2.
În zona food-court-ului de la Tribuna 2 (partea 
dinspre stradă) și la VIP (primul nivel), cupluri-

le vor găsit câte o cabină foto. Acolo, CFR-iștii 
își vor putea face fotografi i personalizate cu 
CFR Cluj în mod gratuit și să păstreze o amin-
tire frumoasă de la meciul cu Viitorul. 
Cabinele foto vor fi  la locurile lor începând cu 
ora 18:30 și inclusiv la pauza partidei.
„Nu știu dacă mulţi au interes să vină la fot-
bal de Ziua Îndrăgostiţilor, dar eu îi invit cu 
drag. Am înţeles că dacă vine băiatul singur, 
poate să vină și cu altcineva, că nu plătește 
amanta, soţia, sora, poate nu știe nimeni că 
e sora. Important este că s-a făcut această 
acţiune din partea clubului, sperăm să fi e 
cât mai mulţi suporteri și să ne ajute să câș-
tigăm!”, a punctat Dan Petrescu.

Surprize pentru îndrăgostiți la meciul cu Viitorul
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