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Alocația copiilor va fi majorată de la 84 de lei la 150 de lei
Parlamentul a adoptat, joi, 

unde se votează pe articole 
proiectul de buget, un amen-
dament al PNL care prevede 
majorarea alocaţiei copiilor, 
cu vârsta cuprinsă între 2 şi 
18 ani,de la 84 de lei la 150 
de lei. Grupurile parlamenta-
re ALDE au cerut reluarea vo-
tului, din motive tehnice.

„Amendandamentul PNL 
susţinut de familiile din Ro-
mânia, de peste 4.5 milioane 
de copii a ttrecut. Le mulţu-
meszc tuturor celor care au 
votat pentru . Este Victoria so-

cietăţii româneşti care a pus 
presiune pe parlamentarii gu-
vernării care nu au ascultat u-
nii dintre ei de ordinele lui 
Dragnea. Nu este majorarea 
nici a lui Dragnea, nici a PSD. 
Este amendamentul PNL şi 
victoria românilor. Amenda-
mentul prevede creşterea alo-
caţiilor de la 84 de lei la 150 
de lei pentru copiii care au 
vârsta de 2 şi 18 ani, iar pen-
tru copiii care au vârsta de o 
lună şi doi ani vor primi de la 
200 de lei la 300 de lei aloca-
ţie majorată”, a declarat Ro-

bert Sighiartău, după votul din 
plenul reunit al Camerei De-
putaţilor şi Senatului.

Parlamentarii au votat 
amendamentul cu 123 de vo-
turi pentru şi 119 voturi îm-
potrivă.

Prevederea PNL adoptată 
de Parlament prevede supli-
mentarea bugetului Ministe-
rului Muncii cu 2.130.528.000 
lei pentru majorarea aloca-
ţiilor copiilor.

„Se propune suplimentarea 
sumelor prevăzute în Anexa 
3/20.01 Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale Titlul 57/ Ti-
tlul Asistenţă Socială cu su-
ma de 2.130.528 mii lei pen-
tru majorarea alocaţiei de stat 
pentru copiii, începând de la 
data de 1 martie 2019”, pre-
vede amendamentul PNL, 
adoptat de Camerele reunite 
ale Parlamentului.

Plenul reunit a adoptat bu-
getul Ministerului Muncii, cu 
amendamentul admis. Aleşii 
votează pe anexe proiectul de 
buget de stat, urmând ca vi-
neri să fie dat vot final pe în-
tregul proiect.

Concert simfonic – dirijor 
Gabriel Bebeşelea

Vineri, ora 19.00
Colegiul Academic

CFR 1907 Cluj – Astra Giurgiu

Sâmbătă, ora 20.00
Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
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Magnet la bani publici. ONG-
urile cer 7,8 mil. € de la Primărie

Se pregătește un nou tun 
Răchițele-Ic Ponor?

Perdele forestiere pe marginea 
drumurilor din Cluj

Peste 300 de asociaţii au depus cerere de 
finanţare nerambursabilă în valoare de peste 
36 de milioane de lei de la Primărie. Pagina 3

O firmă care a dat tun după tun la modernizarea 
drumului Răchiţele-Ic Ponor se va ocupa de 
reabilitarea “Drumului Apusenilor“. Pagina 3

Ministerul Apelor și Pădurilor intenționează 
să planteze perdele forestiere pe mai multe 
tronsoane de drumuri din județul Cluj. Pagina 4
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Premieră la Cluj-Napoca: 
Taxiul pentru animale!

Dragoş Damian, Terapia Cluj: „Dacă românii cumpărau pantofi 
fabricaţi în România, Rieker şi Clujana nu se închideau”!

Elisei Nemeş (22 de ani) 
a creat un loc în care 
clujenii pot găsi mai uşor 
un cabinet veterinar, 
dar şi un serviciu care să 
îi ajute să ajungă în timp 
util la medicul veterinar, 
fără să se confrunte cu 
reticenţe din partea 
taximetriştilor. Pagina 7
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

15 februarie

1840: S-a născut Titu 
Maiorescu, critic literar, esteti-
cian și om politic, fondatorul 
grupării literare și politice 
'Junimea', întemeietor al criti-
cii românești moderne; mem-
bru fondator al Societăţii 
Academice Române și vicepre-
ședinte al Academiei Române 
(1880-1884; 1886-1887). 

1998: A murit ziarista Martha 
Gellhorn, prima femeie cores-
pondent de război

16 februarie

1930: Se înfi inţează 
Federaţia Română de Fotbal.

1968: Marea Adunare 
Naţională a votat legea pri-

vind organizarea administra-
tivă a teritoriului României, 
care prevedea desfi inţarea re-
giunilor și raioanelor și reve-
nirea la judeţe, rezultând 39 
de judeţe, plus municipiul 
București.

17 februarie

1600: Reprezentantul 
Renașterii Giordano Bruno, a 
fost ars pe rug, ca eretic, din or-
dinul Inchiziţiei. (n. 7 iun. 1548)

1866: A început să funcţione-
ze Banca României. Primul 
președinte al Consiliului de 
administraţie a fost Ion Ghica

1971: A murit Miron Radu 
Paraschivescu, poet, publicist 
și traducător. (n. 2 oct. 1911)

-40/30C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-3°/4° Înnorat

-2°/5° Înnorat

-3°/3° Variabil

-3°/4° Înnorat
-7°/0° Înnorat

-5°/-3° Înnorat

-6°/-2° Înnorat

-6°/-2° Înnorat

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Vineri Sâm
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

EXPOZIŢIA “CLUJENII ŞI 
MAREA UNIRE DIN 1918”
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
2.11.2018-3.03.2019
Expoziţia marchează împlinirea 
unui secol de la înfi inţarea în 
Cluj a Senatului Naţional 
Român din Ardeal (2 noiem-
brie 1918), primul organism 
democratic al românilor, con-
dus de Amos Frâncu şi Emil 
Haţieganu, al cărui sediu era în 
clădirea Băncii „Economul“ (azi 
str. Regele Ferdinand nr. 31, 
lângă Poşta Centrală). Cu a-
ceastă ocazie, publicul vizitator 
va putea vedea pentru prima 
dată panoul cu emblema 
Senatului, în chenar tricolor, 
amplasat în urmă cu un secol 
pe clădirea acestei instituţii fi -
nanciare româneşti din Cluj.

VINERI
Concert simfonic – dirijor 
Gabriel Bebeşelea
Vineri, 15 februarie 2019, ora 
19, Abonament 13
Colegiul Academic
In memoriam Emil Simon
Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania”
Târgul de Turism Touristica
VIVO Cluj Napoca
Timp: 10:00-22:00
Agenţiile şi touroperatorii au 
pregătit pachete cu preţuri 
early-bird la sejururi exotice, 
excursii pentru întreaga fami-
lie, lună de miere şi chartere 
cu cele mai căutate destinaţii 
din Europa

SÂMBĂTĂ
Planet Dance / Spectacol 
de dans contemporan
Fabrica de Pensule, 
Cluj Napoca
Timp: 19:00
Un spectacol de dans contem-
poran despre dansul care tre-
buie dansat şi nu analizat.
Concept si coregrafi e: Lavinia 
Urcan impreuna cu Oana 
Muresan si Alina Stefan
Cu: Anca Florea, Alina Ştefan, 
Oana Vidoni
Muzica: Ovidiu Zimcea
CFR 1907 Cluj – 
Astra Giurgiu
Stadionul Dr. Constantin 
Rădulescu
Timp: 20:00-22:00
Campioana CFR Cluj joacă îm-
potriva celor de la Astra 
Giurgiu, sâmbătă, ora 20:00, 
în etapa a 24-a a Ligii 1!
Lansare de carte 
„Destin în pași mărunți“
YambaGarden

Pinocchio, eroul poveştii cu acelaşi nume a lui 
Carlo Collodi, va fi  eroul spectacolelor programa-
te pentru fi nalul acestei săptămâni la Teatrul de 
Păpuşi „Puck“ din Cluj-Napoca. Astfel, sâmbătă, 
16 februarie, de la ora 11 va fi  prezentat specta-
colul „Én vagyok Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio“ 
(în limba maghiară), iar duminică, 17 februarie, 
de la orele 11 şi 12.30 vor fi  reprezentaţii ale 
spectacolului „Pinocchio“ (în limba română), 
ambele în regia lui Călin Mocanu.
Pinocchio este fi ecare copil, iar transformarea lui 
din lemn în fi inţă cu sufl et este povestea fi ecărei 
iniţieri, a fi ecărui proces educativ. Regizorul Călin 
Mocanu aduce în scenă povestea nemuritoare a 
lui Carlo Collodi în viziuni noi, complexe, dinamice 
și în același timp pline de sensibilitate, mai actua-
le ca niciodată.
Sâmbătă, 16 februarie, la sediul instituţiei va fi  
prezentat de la ora 11 spectacolul „Én vagyok 
Pinokkió”/„Eu sunt Pinocchio”.
„Această poveste este aventura transformării lui 
Pinocchio dintr-o bucată de lemn în copil, este po-
vestea copilului care de la naștere, dintr-un boţ de 
carne, ajunge să aibă mai întâi conștienţă și apoi 
conștiinţă”, precizează regizorul.
Scenariul este semant de Călin Mocanu, sceno-
grafi a spectacolului este semnată de Sandu 
Marian, Paul Sarvadi este asistent de regie, iar 
muzica este compusă de Dan Bălan. Distribuţia 
este formată din actorii Balogh Dorottya, Patka 
Ildikó, Urmánczi Jenő, Bondár Tibor, Giriti Réka, 
Erdei Emese, Domokos Szabolcs.
Spectacolul se joacă în limba maghiară, iar vârsta 
minimă recomandată este de patru ani.
De asemenea, cei mici și cei mari sunt aștep-
taţi să urmărească povestea lui Pinocchio (în 
limba română) în sala de spectacole a 
Teatrului de Păpuși „Puck" de la orele 11 și 
12.30. Scenariul și regia sunt semnate de ace-
lași regizor clujean Călin Mocanu, director al 
Teatrului „Ţăndărică" din București.
„Spectacolul este un Pinocchio în variantă actua-
lă. Dacă privim în jur, putem vedea sute și mii de 

personaje Pinocchio: toţi copiii au câte un drum 
iniţiatic de parcurs sau chiar mai multe, legate u-
nele de altele, au vârste și vârste de depășit. 
Aceasta e povestea pe care mi-am propus să o re-
dau, strâns legată de copilul pe care îl vedem 
acum în societatea actuală românească și nu nu-
mai", precizează Mocanu.
Scenografi a spectacolului este semnată de Sandu 
Marian, iar muzica de Dan Bălan. În distribuţie: 
Ramona Atănăsoaie, Andra Ștefan, Robert 
Gutunoiu, Călin Mureșan, Andreea Bolovan, 
Angelica Pamfi lie și Ionuţ Constantinescu. 
Figuraţie: Cosmin Cârlea și Bogdan Motoșcă.
Vârsta minimă recomandată este de patru ani.
La fi nalul fi ecărei reprezentaţii din weekend, micii 
spectatori au șansa de a câștiga o păpușă de tip Bi 
Ba Bo, creată de artista clujeană Szabó Tünde. 
Participarea se face pe baza biletelor de intrare 
(alături de care se oferă câte un număr după cum-
părarea de la casierie), iar câștigătorii sunt desem-
naţi prin tragere la sorţi în cadrul unei tombole.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Pinocchio revine pe scena Teatrului de Păpuși „Puck”

Timp: 18:00 - 20:00
„Destin în pași mărunți“ este 
invitația de a-ți privi 
vulnerabilitățile în oglinda 
sincerității. Dincolo de un 
proiect literar, în cadrul căru-
ia vei observa experiențe di-
ferite, mesajele transmise 
pot reprezenta calea către re-
găsirea destinului tău – în 
pași mărunți. Volumul te va 
trece printr-o multitudine de 
stări, menite să-ți înlăture 
măștile, rând pe rând, până 
la dezvăluirea autenticității 
pe care fi ecare dintre noi ale-
gem să o îngropăm adânc, 
într-o profunzime aproape ui-
tată. Dansul cuvintelor și al 
tăcerii așternute între pagini-
le acestei cărți este răspunsul 
unor întrebări ce te frământă 
de prea mult timp.

DUMINICĂ
Finding your inner child | 
Expoziţie caritabilă 

de ilustraţii
Cinema Arta
Timp: 19:30 – 23:00
Şase artişti vor expune ilustraţii 
şi fotografii sâmbătă, 16 fe-
bruarie, iar sumele obţinute din 
donaţii vor susţine copiii bol-
navi de cancer, diabet sau alte 
boli autoimune din taberele de 
terapie prin experienţă Yuppi 
Camp.
Evenimentul va avea loc între 
orele 19:00 şi 23:00, în foaie-
rul Cinema ARTA.
Expoziţia va fi şi o bună ocazie 
de socializare la un pahar de 
vin/bere şi de a afla mai multe 
despre taberele, acţiunile, cam-
paniile Yuppi Camp. De aseme-
nea, participanţii vor afla şi 
despre planurile Cinema ARTA.
Lucrările au ca temă regăsirea co-
pilului interior, temă afl ată, de al-
tfel, în strânsă legătură cu scopul 
taberelor terapeutice Yuppi – cel 
de a reda participanţilor săi şansa 
la copilărie.

Micul nostru centenar
Reactor, Strada Petofi  Sandor, 
numărul 4
Timp: 19:00 – 20:30
La fel ca România Mare, Anuţa 
împlineşte 100 de ani. Familia 
reunită încearcă să-i aducă un 
omagiu, numai că vechile lor 
conflicte se înteţesc şi mai ta-
re. Prins între vocile dezbinate 
şi discursurile paralele din ju-
rul lui, Toma, strănepotul, în-
cearcă să găsească un sens.
„Se celebrează mult unitatea în 
2018, dar dacă ne uităm în jur, 
inclusiv la familiile noastre, nu 
suntem deloc uniţi. În acelaşi 
timp, văd în copiii de azi mai 
multă inteligenţă emoţională şi 
mai puţină încrâncenare decât 
la generaţiile precedente. Iar 
acesta mi s-a părut un lucru 
important de celebrat, chiar şi 
într-o mică parabolă despre ţa-
ra noastră ca o familie care se 
ceartă la ceas de sărbătoare.“ 
(Maria Manolescu)
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Bianca PREDA
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Licitaţia pentru „Drumul 

Apusenilor” a fost adjude-

cată. Lucrarea, care se ridi-

că la peste 22 milioane 

euro, prevede reabilitarea şi 

modernizarea a 56 de kilo-

metri. Câştigătoarea licitaţi-

ei este o fi rmă care a dat 

tunuri după tunuri la 

modernizarea drumului 

Răchiţele-Ic Ponor.

Investiţia, asigurată din fon-

duri europene, se ridică la 

105,7 milioane lei, adică pes-

te 22 milioane euro, fără TVA, 

iar procedura de adjudecare 

a durat mai mult de 8 luni.

Două licitaţii, 
acelaşi câştigător

Tronsonul cel mai mare al 

Drumului Apuseni, de la Be-

iuş la Stâna de Vale şi de la 

Stâna de Vale la Coada Lacu-

lui, este întins pe 43,3 kilo-

metri şi a fost adjudecat la 

valoarea de 84 milioane lei, 

după ce valoarea estimată în 

caietul de sarcini a fost de 

99,8 milioane lei, fără TVA.

Tronsonul al doilea al Dru-

mului Apuseni se întinde pe 

12,9 kilometri, de la Remeţi la 

Valea Drăganului, până la li-

mita de judeţ cu Clujul. Valoa-

rea estimată a lucrării a fost 

de 26,9 milioane lei, fără TVA, 

aceasta fi ind adjudecată la 21,6 

milioane lei, fără TVA.

Ambele licitaţii au fost ad-

judecate de fi rmele Drumuri 

Orăşeneşti SA, MBS Group SRL, 

Aquacons SRL şi D’agostino 

Angelo Antonio Construtioni 

Generali SRL.

Primul tronson ar urma să 

fi e fi nalizat în 2022, iar cel 

de-al doilea tronson ar urma 

să fi e gata în 2021.

SC Drumuri Orăşeneşti SA 

este condusă de omul de afa-

ceri orădean Gheorghe Vajai.

Jaful de Răchiţele –Ic 
Ponor are un nume: 
MBS Group SRL

MBS Group SRL a câştigat 

în 2008 o licitaţie privind mo-

dernizarea infrastructurii de ac-

ces în zona turistică Răchiţe-

le-Prislop- Ic Ponor. Ceea ce tre-

buia să fi e o lucrare de un an 

şi jumătate, s-a transformat într-o 

telenovelă care s-a întins pe 8 

ani de zile. 8 ani de zile le-au 

trebuit autorităţilor judeţene şi 

constructorilor să asfalteze 20 

de kilometri de drum.

Contracte date prietenilor

În 2014, după mai bine de 

şase ani de lucrări, pe drumul 

Răchiţele – Ic Ponor nu exista 

nicio urmă de asfalt. Perioada 

de execuţie era depăşită cu ani 

buni, iar fi rma care a executat 

lucrările a intrat în insolvenţă. 

Mai mult, o expertiză tehnică 

confi rmă faptul că la construi-

rea acestui drum s-au folosit 

materiale inferioare faţă de ce-

le prevăzute în contract.

MBS Group aparţine fos-

tului consilier local PDL din 

Turda Gabriel Silagy. Nume-

le lui Silagy apare în dosarul 

de corupţie al preşedintelui 

CJ Cluj Horea Uioreanu. Pro-

curorii spun că acesta i-ar fi  

dat lui Uioreanu prin inter-

mediari peste 33.000 de lei, 

la începutul lui 2013. 

Nereguli fără număr
Expertiza comandată de Con-

siliul Judeţean Cluj la drumul 

turistic Răchiţele-Ic Ponor a scos 

la iveală nenumărate nereguli 

ce pun în pericol siguranţă ru-

tieră şi pietonală. De la betoa-

ne care nu se încadrează în cla-

sa minimă de rezistenţă până 

la fi suri, experţii propun inclu-

siv demolarea a ceea ce s-a con-

struit. Expertiză tehnică realiza-

tă de SC Proexrom SRL Iaşi în 

luna ianuarie 2014 a fost ceru-

tă de Consiliul Judeţean Cluj 

din cauză că starea tehnică a 

drumului este deplorabilă.

Expertiza tehnică a arătat că 

fi rma fostului consilier local din 

Turda a folosit materiale inferi-

oare faţă de cele prevăzute în 

proiectul tehnic, care nu rezis-

tă în timp, neavând clasa mini-

mă de rezistenţă. Printre nere-

gulile semnalate în cadrul ex-

pertizei se numără faptul că exe-

cutantul nu a respectat proiec-

tul tehnic, nu a fost respectată 

clasa de betoane şi s-a sesizat 

apariţia unor degradări ale lu-

crărilor deja executate, recepţi-

onate şi decontate ca umare a 

neluării de către executant a mă-

surilor de conservare necesare.

O expertiză DNA la obiec-

tivul turistic a confi rmat o pa-

gubă de 6,6 milioane de lei, 

lucrări neconforme.

600 metri de asfalt în 5 ani

La sfârşitul lunii septembrie 

2014 din totalul de 20,5 kilome-

tri doar pe 600 de metri de drum 

s-a turnat asfalt, în contextul în 

care fi rma MBS Group a primit 

33 de milioane de lei. După tu-

nul dat de MBS, în 2015, pro-

iectul a fost preluat de RAADPP 

Cluj, care a organizat o licitaţie 

pentru fi nalizarea drumului. Li-

citaţia a fost câştigată de Asoci-

erea Drumuri şi Poduri Judeţe-

ne Cluj SA – SC Cridov SRL con-

tra sumei de 13,3 milioane lei.

1,5 mil de euro pentru 
un kilometru de drum

În 2017, consilierii jude-

ţeni din Cluj au aprobat un 

proiect de hotărâre privind 

„Îmbunătăţirea infrastructu-

rii rutiere de importanţă re-

gională -Traseu Regional Tran-

silvania Nord, Drumul Apu-

seni” ce presupune moderni-

zarea drumului judeţean DJ 

108K (limită judeţ Bihor – Ba-

raj Drăgan) şi a drumului ju-

deţean DJ 764B (Baraj Dră-

gan – intersecţie DN1).

Peste 35 de milioane de 

euro va costa modernizarea 

celor două drumuri judeţe-

ne, marea majoritate a bani-

lor provenind din fonduri eu-

ropene, restul fi ind contribu-

ţia Consiliului Judeţean Cluj. 

Proiectul, denumit „Drumul 

Apusenilor”, presupune mo-

dernizarea a 25 de kilome-

tri, iar lucrarea ar trebui să 

fi e fi nalizată în 4 ani.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean Cluj, valoarea totală a 

proiectului este de 159,8 mi-

lioane lei (35,5 milioane eu-

ro), din care contribuţia pro-

prie a judeţului Cluj este de 

3,7 milioane lei (peste 825.000 

de euro), restul banilor pro-

venind din fonduri europene.

Firma care a dat tun după tun la Răchiţele-Ic Ponor 
a câştigat licitaţia pentru „Drumul Apusenilor”

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Peste 300 de fundaţii şi 

asociaţii au depus cerere 

de fi nanţare nerambursa-

bilă de la Primărie 

pentru activităţi nonprofi t 

de interes local.

Cea mai mare sumă – 

1.560.000 lei – a cerut-o Fun-

daţia Corvineum pentru eve-

nimentul „Al 18-lea Festival 

al Uniunii Teatrelor din Eu-

ropa”, care ar urma să se des-

făşoare din aprilie până în 

decembrie. Pe locul doi în to-

pul solicitărilor se afl ă Aso-

ciaţia Festivalul de Film Tran-

silvania care a solicitat 

1.500.000 de lei pentru Fes-

tivalul Internaţional de Film 

Transilvania – Ediţia 18 (TI-

FF). Asociaţia Cultural Artis-

tică HARA se afl ă pe locul 3 

în topul solicitărilor cu suma 

de 1.250.000 lei, 800.000 lei 

pentru Cluj Symphony Expe-

rience – Ediţia a 3-a şi 450.000 

lei pentru evenimentul „100 

pentru România” (programul 

Cluj 100). Preşedintele aso-

ciaţiei este Flavius Buzilă, so-

listul trupei Hara, formaţie a 

cărei ultimă piesă se intitu-

lează „Ne vedem la Cluj”, o 

parte din videoclip fi ind fi l-

mat în Piaţa Unirii.

Centrul Cultural Clujean a 

cerut de la Primărie suma de 

960.000 lei pentru evenimen-

tul „Cultură. Inovaţie. Impact”. 

Centrul Cultural Clujean este 

fosta Asociaţie Cluj-Napoca 

2021 Capitală Culturală Euro-

peană care şi-a pierdut însă 

obiectul de activitate prin pier-

derea titlului de Cluj Capita-

lă Culturală Europeană. Chiar 

dacă scopul nu a fost atins, 

proiectul continuă pentru a 

promova cultura, spun mem-

brii CCJ, drept pentru care 

Asociaţia cere aproape un 

million de la bugetul local.

Asociaţia Unusual Sus-

pects Media a cerut pentru 

ediţia din acest an a festi-

valului Mioritmic 476.000 

lei plus 370.600 de lei pen-

tru evenimentul „HI FI FI 

2019”. Vorbim de un total 

de 846.000 de lei.

Topul alocărilor continuă 

cu Federaţia Centrul de Inte-

res (artiştii care au părăsit Fa-

brica de Pensule) care solici-

tă 690.000 de lei pentru eve-

nimentul “Artă în Centrul de 

Interes (2019)”, Asociaţia Fap-

te care a solicitat 605.000 lei 

pentru Jazz in the Park 2019 

(440.000 lei) şi Art in the Stre-

et 2019 (165.000 lei) şi Aso-

ciaţia Zilele Culturale Maghia-

re din Cluj care a cerut 600.000 

de lei pentru organizarea Zi-

lelor Culturale Maghiare din 

Cluj, ediţia a 10-a.

Asociaţia Şepcile Roşii 1919 

Cluj-Napoca cere 390.000 de 

lei pentru evenimentul „Cen-

tenar în alb şi negru U”, iar 

Clubul Sportiv Universita-

tea Cluj solicită de la Pri-

mărie suma de 300.000 de 

lei pentru celebrarea prin 

activităţi culturale a Cente-

narului Clubului Sportiv U-

niversitatea Cluj.

Federaţia Tinerilor din Cluj 

cere 585.000 lei pentru orga-

nizarea evenimentelor Cluj 

Never Sleeps 2019 (296.000 

lei) şi Tineret@Cluj-Napoca 

2019 (289.000 lei).

Federaţia Fabrica de Pen-

sule cere 581.600 lei pentru 

„Fabrica de Pensule – 10 ani”.

Uniunea Teatrală din Ro-

mânia cere 500.000 lei pen-

tru organizarea Gala Premi-

ilor UNITER.

Asociaţia J.M. Keynes, con-

dusă de Decebal Cotoc (ac-

tual Consul Onorifi c al Tuni-

siei în Cluj, şeful agentiei Am-

prenta şi proprietar al radio-

ului Napoca FM) cere 331.200 

de lei pentru evenimentul 

„Art and Culture New Expe-

rience”. În total, cele 310 de 

fundaţii şi ONG-uri au cerut 

de la Primăria Cluj-Napoca 

suma de 36.229.013 lei.

Magnet la banii publici. 310 asociații şi fundaţii 
cer 7,8 mil. € de la Primăria Cluj-Napoca
Suma cerută în acest an se ridică la peste 36 de milioane de lei (7,8 milioane euro).

Un număr de 191 de proiecte culturale şi de tineret au benefi ciat de sprijin în anul 2018, în valoare 
de peste 11,6 milioane de lei.

•Fundaţia Diesel – Concert BZN + Arta pentru toţi/Gala 
Premiilor Artei și Culturii Studenţești – 543.000 lei

•Asociaţia Playfi eld – Sports for All – 529.920 lei

•Fundaţia Arts of All – Music For All – 485.000 lei

•Asociaţia Psihartterra – Psihartterra – La un click distanţă 
de bolnavul de cancer și familia lui – 403.360 lei

•ESUA Asociaţia Culturală Româno-Germană – Festivalul 
Stradal WonderPuck – Ediţia a 3- a – 400.000 lei

•Consorţiul Studenţilor din România – TME – Transylvania 
Music Event ediţia a 11-a – 315.000 lei

•Asociaţia PhotoRomânia – Photo România Festival 2019 – 
315.300 lei

•Asociaţia Culturală a Tinerilor – Transylvania International 
Music and Arts Festival – Timaf, ediţia a 9-a – 280.000 lei

•Fundaţia Părinţi din România – Peditel 1791. Sfat medical 
pediatric prin telefon, gratuit, non stop – 280.000 lei

•Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Transilvania – Gala 
Bienalelor Naţionale de Arhitectură – 275.000 lei

•Asociaţia Daisler – LIGHTS ON – circuitul instalaţiilor de lu-
mină + Strada Potaissa – 270.000 lei

•Asociaţia Culturală Dumitru Fărcaș – Festivalul Naţional 
Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur” – 225.000 lei

•Fundaţia Armonia (Ion Novăcescu) – „La Berăria Culturală: 
Povești adevărate și oameni faini. Cluj 100” – 80.000 de lei

Cine mai cere bani

CURTEA DE CONTURI

12 mil €
prejudicii și abateri fi nanciare la Primăria Cluj-Napoca 
în 2017, unele privind și regimul fi nanțărilor 
nerambursabile de la bugetul local alocate ONG-urilor.
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În urma ultimei „zvâc-

niri” a iernii, autorităţile 

locale se pregătesc să 

cureţe din nou străzile. 

Dacă prima rundă de 

curăţenie generală a pro-

vocat nemulţumirea cetă-

ţenilor, utilajele vor face 

o treabă mult mai bună 

de data asta, promite 

Gheorghe Şurubaru, city 

managerul municipiului 

Cluj-Napoca.

Pe lângă craterele enervan-

te care au împânzit străzile 

din Cluj-Napoca, mizeria lă-

sată în urmă de zăpada topi-

tă oferă oraşului un peisaj de-

zolant. Echipajele de interven-

ţie, al căror traseu a fost mo-

nitorizat constant prin GPS, 

au ieşit deja pe străzi, însă re-

zultatele au întârziat să apa-

ră, mai ales după ce tempe-

raturile au scăzut din nou, iar 

vremea friguroasă nu le-a per-

mis acestora să-şi desfăşoare 

munca, susţine Şurubaru.

„Salubrizarea a început 

imediat cum vremea ne-a per-

mis. În urmă cu două zile nu 

am mai putut intra pe partea 

de periat mecanizat, tempe-

raturile fi ind mai scăzute. Uti-

lajele celor de la salubritate 

au anumite echipamente ca-

re nu permit funcţionarea la 

temperaturi scăzute. Începând 

de astăzi (n.red. joi) progra-

mul a fost reluat pe ambele 

sectoare ale oraşului, ambe-

le fi rme sunt ieşite pe străzi, 

pe partea de periat mecani-

zat, urmând să intre şi la spă-

lat cu furtun”, a declarat ad-

ministratorul public al muni-

cipiului Cluj-Napoca, la o 

emisiune radio.

Maşinile parcate 
la marginea drumului 
încurcă procedura

În urmă cu o săptămână, 

Gheorghe Şurubaru dezvălu-

ia că, anul trecut, autorităţi-

le locale au încercat în zadar 

să elibereze locurile de par-

care în vederea curăţeniei. 

Deşi proprietarii maşinilor au 

fost notifi caţi cu 3-4 zile îna-

inte să lase acces utilajelor 

de curăţenie, maşinile parca-

te pe marginea străzii nu au 

fost mutate în ziua în care se 

anunţase curăţarea stradală. 

Acum, city managerul speră 

la mai multă mobilizare din 

partea clujenilor.

„Desigur, partea de cură-

ţare la rigolă a început şi 

continuă, aici nu mai depin-

de de temperaturi, ci de ma-

şinile parcate şi de persona-

lul existent. Parcarea maşi-

nilor implică anumite pro-

bleme în ceea ce priveşte 

curăţarea la bordură, dar 

vom reveni la acea măsură 

prin care stabileam anumi-

te zile cu intervale orare ca 

să nu se parcheze atunci 

când vin utilajele. Sper să 

avem mai multă înţelegere 

de la cetăţeni şi să putem 

elibera pe rând cele mai im-

portante aliniamente, să le 

putem curăţa şi pe acestea”, 

a precizat Şurubaru.

Cartierele stau la coadă

După ce, în cursul iernii, 

primarul Emil Boc şi vicepri-

marul Dan Tarcea confi rmau 

faptul că deszăpezirea se fa-

ce în funcţie de prioritatea 

zonelor, începând cu străzi-

le principale, Gheorghe Şu-

rubaru repetă discursul şi în 

privinţa curăţeniei. Astfel, 

utilajele vor fi naliza salubri-

zarea mai întâi pe bulevar-

dele şi arterele importante, 

locatarii de pe străzile lătu-

ralnice urmând să aştepte 

chiar şi două luni până când 

zonele lor vor fi  „lună şi bec”.

„Fără discuţie, salubriza-

rea va implica şi cartierele, 

însă acţiunea se face după 

un program bine stabilit. Vom 

intra cu toate utilajele, pe 

rând, în fi ecare cartier. Ast-

fel, dacă este necesar, fi eca-

re utilaj va lucra, de exem-

plu, în cartierul Mănăştur, 

fără a neglija însă celelalte 

zone, potrivit programului 

zilnic. Sperăm să terminăm 

într-o lună jumătate, două 

luni de zile, având mai mul-

te utilaje în fi ecare cartier, 

inclusiv pe acele străduţe mi-

ci unde şi după programul 

normal utilajele vin mai rar. 

Este exact ca la deszăpezire, 

mai întâi asigurăm arterele 

principale, apoi străzile se-

cundare”, a confi rmat admi-

nistratorul public.

Clujeni, eliberaţi străzile!
După prima încercare nereușită după topirea zăpezii, începe marea curățenie, episodul 2

Salubrizarea se va face mai întâi pe bulevardele şi arterele importante, locatarii de pe străzile lăturalnice urmând să aştepte chiar şi două luni 

Cinci tronsoane de drum 

din judeţul Cluj vor fi  

incluse, în acest an, în pro-

gramul de investiţii pri-

vind înfi inţarea unor per-

dele forestiere de protecţie.

Perdele forestiere sunt ex-

trem de importante, de la con-

servarea fertilităţii solului, în 

ferirea terenurilor de secetă 

şi băltiri, controlul ecologic 

al bolilor şi dăunatorilor, pro-

grame de păşunat, până la 

protecţia autostrăzilor şi a 

drumurilor naţionale şi pro-

tecţia impotriva vântului, se-

cetei şi inundaţiilor.

Legea nr. 150/2017 a apro-

bat Ordonanţa de urgenţă a 

Guvemului nr.50/2016 pen-

tru modificarea Legii 

nr.289/2002 privind perde-

lele forestiere. Ministrul Ape-

lor şi Pădurilor, Ioan Deneş, 

a cerut factorilor responsa-

bili stabilirea unor termene 

clare atât în ceea ce priveş-

te începerea plantării perde-

lelor forestiere pe terenurile 

expropriate în baza hotărâ-

rilor de guvern aprobate în 

toamna anului trecut.

În ultimii doi ani mai mul-

te sume au fost alocate de Gu-

vernul României pentru înfi -

inţarea perdelelor forestiere. 

Deputatul PSD, Horia Nasra, 

spune că i-a solicitat minis-

trului Apelor şi Pădurilor să 

răspundă ce suprafaţă urmea-

ză să fi e plantată cu perdele 

forestiere la Cluj.

„I-am solicitat senatoru-

lui Ioan Deneş, Ministrul 

Apelor şi Pădurilor, să-mi 

răspundă la următoarea în-

trebarea: ce suprafaţă a fost 

plantată în ultimii doi ani şi 

urmează să fi e plantată cu 

perdele forestiere în judeţul 

Cluj şi în ce zone au fost/

vor fi  realizate plantările?”, 

dezvăluie liderul PSD Cluj.

Potrivit răspunsului mi-

nistrului, pentru judeţul Cluj, 

în anul 2019, vor fi  incluse 

în programul de investiţii 

studiile de fezabillitate şi pro-

iectele tehnice pentru obiec-

tive de investiţii privind in-

fi inţarea perdelelor forestie-

re de protecţie aferente mai 

multe tronsoane de drum: 

DN1 (17,70 ha), DN1C (7,80 

ha), DN1R (3,60 ha), DN16 

(4,05 ha) şi DN75 (5,25 ha).

Ignorați ani la rând de 

administrația centrală, clu-

jenii speră ca planurile 

anunțate de ministrul Ape-

lor și Pădurilor să nu fi e doar 

vorbe în vânt. Acum cinci 

ani, sute de voluntari au 

plantat peste 8.000 de puieți 

în comuna Feleacu, sătuli de 

promisiunile neonorate ale 

Guvernului.

Peste 38 de hectare de perdea forestieră 
la marginea drumurilor din judeţ

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Municipalitatea va scoate 

din conturi aproape 6 

milioane de lei pentru 

a înverzi oraşul, însă clu-

jenii se plâng de faptul că 

autorităţile uită de zonele 

vechi de agrement.

Cel mai elocvent exemplu 

este Parcul IRA, devenit între 

timp un loc ce seamănă mai 

degrabă cu un focar de infec-

ţie decât cu un spaţiu verde. 

Cu toate acestea, administra-

ţia locală susţine că este lega-

tă la mâini, cel puţin pe mo-

ment, terenul respectiv nefi -

ind în îngrijirea Primăriei mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

„Parcul din IRA este conce-

sionat către o fi rmă, nu este în 

întreţinerea Primăriei. Poliţia 

Locală face în permanenţă con-

troale şi împarte destule amenzi 

pentru neîntreţinerea acelei zo-

ne verzi. Am purtat deja discu-

ţii cu concesionarii pentru a ve-

dea dacă acel teren poate reve-

ni la Primărie. Ne dorim să pu-

nem la cale un proiect de ge-

nul unei baze de agrement sau 

orice altceva vor solicita cetă-

ţenii. Negocierile nu s-au ter-

minat, aşteptăm un răspuns de 

la societatea concesionară, dar 

dorinţa noastră clară este să 

preluăm acel teren”, a dezvă-

luit Gheorghe Şurubaru, city 

managerul municipiului, la un 

post de radio local.

Încep lucrările 
la Parcul Feroviarilor?

Concesionat în urmă cu mai 

mulţi ani fi rmei Nervia Center, 

terenul din zona Expo Transil-

vania arată ca o junglă, fără 

mobilier de parc şi plin de ex-

cremente de câine. Pe planşa 

PUZ aprobată în 2010 se speci-

fi ca faptul că, prin noul plan 

urbanistic general, destinaţia 

terenului va fi  schimbată din 

spaţiu verde. Acest lucru nu s-a 

întâmplat, iar reprezentanţii so-

cietăţii s-au adresat instanţei, 

declanşând un litigiu cu Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca, 

fi rma dorind să construiască în 

acea zonă un mall, hotel, 

parking şi ansamblu imobiliar. 

Peste jumătate din totalul su-

prafeţei concesionate este spa-

ţiu verde, insufi cient pentru in-

vestitori să demareze proiecte-

le propuse iniţial. De cealaltă 

parte, autorităţile locale par să 

se preocupe mai degrabă cu 

parcurile promise în cartierele 

Bună Ziua şi Zorilor, dar şi cu 

Parcul Clujenilor, respectiv Par-

cul Feroviarilor.

„Aşa cum s-a citit în 

mass-media, Primăria a înce-

put, continuă şi va licita un 

program mare de înverzire a 

oraşului. Sperăm să îmbună-

tăţim calitatea aerului în 

Cluj-Napoca. La şedinţele Co-

misiei de Urbanism, arhitecţii 

insistă pentru acest lucru, să 

se asigure spaţii verzi, parcuri, 

tot ceea ce este necesar pen-

tru recreere”, a precizat Şuru-

baru, dezvăluind că există şan-

se ca lucrările la Parcul Fero-

viarilor să fi e începute în 2019, 

dacă toate demersurile vor mer-

ge şnur. Conform planurilor, 

proiectarea va fi  terminată pâ-

nă în data de 31 august, ur-

mând ca cel târziu până la sfâr-

şitul anului să fi e desemnat 

câştigătorul licitaţiei.

Primăria vrea să redobândească terenul 
concesionat în Parcul IRA, lăsat în paragină
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Monitorul de Cluj a refăcut 

calculele pentru a conver-

ti preţurile medii în cazul 

unor produse de bază, în 

minute şi ore de muncă.

Spre exemplu, pentru o ca-

fea şi un pachet de ţigări, un 

angajat plătit cu salariul minim 

pe economie munceşte aproa-

pe 3 ore, în timp ce un anga-

jat cu salariu mediu trebuie să 

lucreze mai bine de o oră.

„Gluma se îngroaşă”, dacă 

încercăm să afl ăm cât ne cos-

tă „fi zic” un kilogram de car-

ne de porc, un tuns sau un 

iPhone, făcându-ne să trecem 

„în contabilitate” de la minute 

la ore de lucru sau chiar luni.

Astfel, un salariat plătit 

la minim îşi permite să cum-

pere un kg de carne după 

aproape o jumătate de zi la 

serviciu, să meargă la coa-

for după aproape o zi de 

muncă, iar dacă are dorinţe 

excentrice, să-şi cumpere un 

telefon de ultimă generaţie 

după câteva luni bune de 

economii „la sânge”.

Cum s-au făcut calculele?

Pentru a face transformă-

rile am luat ca baze de calcul 

atât salariul mediu net lunar, 

cât şi cel minim pentru a le 

permite cititorilor să aleagă 

din tabel sumele cele mai apro-

piate de valoarea câştigului 

personal.

Folosindu-ne de datele fur-

nizate de Direcţia Regională 

de Statistică Cluj, pe luna 

noiembrie 2018, în ceea ce 

priveşte câştigul mediu net 

la nivelul judeţului, am sta-

bilit că, în medie, un clujean, 

cu un program complet de 

lucru de 169 de ore pe lună, 

este plătit cu 18,82 de lei 

pentru fi ecare oră lucrată, 

iar un angajat care câștigă 

un salariu minim, cu 7,47 de 

lei pe oră.

Citiţi lista integrală de con-

vertiri în tabelul din dreapta.

Câte ore trebuie să lucreze un clujean pentru 
a-și cumpăra o pâine, o bere sau un iPhone 8?
Dacă nu v-aţi gândit cât timp munciţi pentru cafeaua băută în pauza de masă de la serviciu sau pentru un pachet 
de ţigări nu e prea târziu să o faceţi! Rezultatele calculelor s-ar putea să facă produsele mai greu „digerabile”.

46 de zile lucrătoare trebuie să lucreze un angajat cu salariu minim pe economie pentru a-si permite un iPhone 8

Guvernul nu ezită să puncteze creșterile eco-
nomice din ultimi doi ani, însă preţurile pen-
tru unele dintre produsele de bază aproape 
s-au dublat în aceeași perioadă de timp, con-
form unui experiment al Europa FM.

În februarie 2017 Europa FM cumpăra o se-
rie de produse cu aproximativ 187 de lei, iar 
aceleași produse la nouă luni distanţă costau 
cu peste un sfert mai mult. În octombrie 
2018, același bon valora 251,04 lei. In 12 
luni preturile crescuseră cu 6%. Iar acum, în 
februarie 2019, aceleași cumpărături ne-au 

costat 276 de lei si 90 de bani: cu 10% mai 
mult decât toamna trecută și cu 50% mai 
scump decât acum 2 ani. Asta, în condițiile 
în care coșul nostru de cumpărături nici 
măcar nu ajunge unei familii o lună întrea-
gă. Cel mult 2 săptămâni. Cel mai mult s-
au scumpit alimentele: laptele, conservele 
de pate, cremă de branză sau mezelurile, 
arată Europa FM.

Pe de altă parte, creșterile economice înregis-
trate de România au fost de aproximativ 7% în 
2017 și în jur de 4% în 2018.

Câţi bani scot în plus românii pentru un coş de cumpărături faţă de acum doi ani

Salariul MINIM 
net

(1263 lei)

Salariul MEDIU 
net

(3181 lei)

Produs/Serviciu
(Unitate)

Preț mediu
(lei)

Preț în ore sau 
minute 

de muncă

Preț în ore sau 
minute 

de muncă

Pâine (buc) 4 32 min 13 min

Ulei (l) 5 40 min 16 min

Zahăr (kg) 3 24 min 10 min

Făină albă (kg) 3 24 min 10 min

Lapte (l) 5 40 min 16 min

Ouă (buc) 1 8 min 3 min

Cartofi  (kg) 2 16 min 6 min

Carne porc (kg) 25 3 ore si 20 min O oră și 19 min

Carne pui (kg) 20 2 ore si 40 min O oră și 3 min

Bere terasă (buc) 6 48 min 19 min

Bilet fi lm (buc) 18 2 ore si 24 de 
min

57 min

Cafea cafenea 
(buc)

5 40 min 16 min

Țigări (pachet) 18 2 ore si 24 de 
min

57 min

Pastă de dinți 
(tub)

15 2 ore 47 min

Deodorant (buc) 12 O oră și 36 min 38 min

Abonament sala 
(o lună)

120 Două zile 6 ore 37 min

Tuns 40 5 ore și 20 min 2 ore și 6 min

iPhone 8 2800 46 de zile 
lucrătoare

18,5 zile 
lucrătoare

Ziua îndrăgostiţilor a dus 

la dublarea vânzărilor 

pentru majoritatea fl orări-

ilor din Cluj

Ziua îndrăgostiţilor ar putea 

fi  denumită la Cluj „ziua tran-

dafi rilor roşii”, celebra fl oare 

fi ind preferata bărbaţilor atunci 

când vor să-şi demonstreze dra-

gostea, portivit reprezentanţi-

lor fl orăriilor locale.

Aceştia s-au pregătit cu su-

te de trandafi ri roşii, pentru 

o zi care le-a crescut vânză-

rile chiar cu 100%.

„Oricât am încerca să le 

arătăm domnilor că există şi 

alte fl ori roşii, ei sunt destul 

de conservatori şi tot tranda-

fi ri roşii aleg, fi e ca sunt la fi r, 

fi e că sunt legaţi într-un bu-

chet”, spune, pentru Monito-

rul de Cluj Andrada Arion, 

Owner la Gradina cu lalele.

Potrivit acesteia, doar 

10-15% dintre clienţi optea-

ză pentru alte fl ori, fi e că 

sunt colorate sau sunt plan-

te la ghiveci.

Florăriile, afaceri 
din ce în ce mai rentabile

Vestea bună este că bărba-

ţii clujeni sunt din ce în ce mai 

galanţi şi nu aşteaptă o astfel 

de ocazie să ofere o fl oare.

Managerul Gradina cu lale-

le ne-a povestit şi că vânzari-

le sunt în creştere de la an la 

an, deoarece oamenii încep să 

ofere mai des fl ori, cu mai mult 

drag şi de bugete mai mari.

Trandafi rii criogenaţi, 
„fi ţa” ultimilor ani

Fiecare persoană care pri-

meşte un buchet de fl ori de 

la cineva drag, şi-ar dori ca 

acesta să se păstreze proas-

păt o perioadă cât mai lungă.

Industria fl orilor nu a ră-

mas indiferentă la aceste do-

rinţe, aşa că acum există o se-

rie de metode prin care fru-

museţea fl orilor poate fi  făcu-

tă să dureze ani la rând.

Spre exemplu, criogenarea 

este o metodă prin care tran-

dafi rii păstrează forma şi cu-

loarea celor naturali, dar care, 

spre deosebire de aceştia, re-

zistă de la 3 la 25 de ani. Şi 

preţul este unul pe măsură, 

ajungând chiar ţi la 150 de lei 

pentru un trandafi r criogenat, 

închis într-un bol de sticlă.

Şi alte business-uri „au 

profi tat” de pe urma îndră-

gostiţilor

De obicei, de ziua îndră-

gostiţilor nu profi tă doar fl o-

răriile ci şi magazinele online 

care vând produse specifi ce, 

restaurantele, barurile sau să-

lile de cinema.

Confom statisticilor, de 

Valentine’s Day nu se caută 

cadouri doar pentru persoana 

iubită, ci şi pentru prieteni, fa-

milie, colegi sau, mai nou, ani-

melelor de companie. Aşadar, 

gama se extinde considerabil.

De exemplu, anul trecut, ce-

le mai căutate sintagme pe Go-

ogle au fost „cadouri barbaţi”, 

„cadouri femei”, „jucării plus”, 

„cadou Valentine’s Day”, „cio-

colată”, „bijuterii”, „fl ori”.

Valentine’s day o adevărată 
„mană cerească” pentru florării

CEO-ul fi rmei de medica-

mente Terapia a făcut 

în nenumărate rânduri 

declaraţii despre impor-

tanţa susţinerii afacerilor 

autohtone prin consumul 

de produse fabricate în 

România. Acum atrage 

atenţia printr-un articol 

publicat pe Ziarul 

Financiar asupra efectelor 

ignorării acestui aspect.

„Si aici nu e nici măcar o 

problemă de multinaţionale 

sau non-multinationale, una 

fi ind o marcă locală şi cealal-

tă internaţională.N-am nici o 

problema cu cresterea econo-

mica bazata pe consum bazat 

pe cresterea veniturilor, dacă 

consumul este de produse fa-

bricate în ţară. Altfel, creşte-

rea economică bazată pe con-

sumul de miere din Polonia, 

scobitori din China şi serveţe-

le umede din Baltice, este fa-

ra indoiala adevarata, dar nu 

aduce venituri la buget. Iar lip-

sa consumului de produse fa-

bricate in tara duce la dispa-

ritia job-urilor din industria de 

manufactura, cea care aduce 

cea mai mare valoare adauga-

ta... Dar, din cand in cand, me-

rita incercat un imbold de pa-

triotism economic”, argumen-

tează Damian.

Producătorul german de 

încălţăminte Rieker a anunţat 

acum câteva zile că îşi închi-

de fabrica din România, de la 

Lugoj, cei aproape 700 de an-

gajaţi urmând să fi e disponi-

bilizaţi. Reprezentanţii com-

paniei spun că au decis închi-

derea fabricii din cauza lipsei 

forţei de muncă, în absenţa 

şcolilor profesionale, şi a cos-

turilor prea mari cu utilităţi-

le şi asigurarea transportului.

Producătorul de încălţămin-

te Clujana, care a acumulat da-

torii de peste 13 milioane de 

lei, a intrat în insolvenţă anul 

trecut. Producătorul de încăl-

ţăminte Clujana a încheiat pri-

mul semestru al anului 2017 

cu pierderi de 3,35 milioane 

lei, de 2,7 ori mai mari faţă de 

cele din perioada similară a 

anului trecut. La fi nele lunii iu-

nie 2017, Clujana avea datorii 

de 13,91 milioane lei, din care 

4,9 milioane lei la bugetul de 

stat şi 6,95 milioane lei la bu-

getul asigurărilor sociale.

Dragoş Damian: „Dacă românii 
cumpărau pantofi made in România, 
Rieker și Clujana nu se închideau”

Dragoş Damian, CEO - Terapia Cluj
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Structura anului şcolar 

2019-2020 vine cu modifi -

cări importante faţă de 

modul în care au fost pro-

iectate până acum perioa-

dele de vacanţe şi cursuri.

Următorul an şcolar ar pu-

tea începe în data de 9 sep-

tembrie 2019 – cu o săptămâ-

nă mai devreme decât pro-

pusese Ministerul Educaţiei 

– pentru a se termina pe 12 

iunie 2020, au propus elevii, 

părinţii şi sindicatele în şe-

dinţa Comisiei de Dialog So-

cial, informează Edupedu.ro. 

O altă modifi care substan-

ţială faţă de anii trecuţi o re-

prezintă structura celor două 

semestre şcolare.  Vacanţa de 

iarnă de 3 săptămâni se trans-

formă în vacanţă intersemestri-

ală, astfel că vom avea un se-

mestru I semnifi cativ mai scurt 

decât cel de-al doilea semestru.

Primul semestru va dura 

15 săptămâni, va începe la 

data de 9 septembrie 2019 şi 

se va termina în data de 20 

decembrie. 

Semestrul al doilea debu-

tează în data de 13 ianuarie 

2020 şi se va încheia în data 

de 11 iunie.

Clasele din învăţământul 

primar şi grupele de grădini-

ţă vor fi  în vacanţă în peri-

oada 26 octombrie – 3 no-

iembrie 2019.

Vacanţa de iarnă va dura 

din 21 decembrie 2019 până 

în 12 ianuarie 2020. Vacan-

ţa de primăvară va dura din 

4 aprilie 2020, până în 21 

aprilie 2020. 

Copiii vor intra în vacan-

ţa de vară în data de 12 iu-

nie 2020.

Şcoala începe anul viitor mai devreme

Orele de educaţie fi zică 

vor fi  înlocuite cu „joc 

şi mişcare”, oră predată 

de învăţătoare

Federaţia Sindicatelor Libe-

re din Învăţământ cere Minis-

terului Educaţiei se plâng că 

vor ajunge în şomaj după ce 

s-a dat un proiect de ordine 

prin care se propune elimina-

rea totală a orelor de educaţie 

fi zică de la clasele pregătitoa-

re şi I, precum şi a unei ore de 

la clasa a II-a, urmând ca în 

locul acestora să apară disci-

plina „joc şi mişcare”, care va 

fi  predată de învăţătoare.

După creşterea salariilor în 

învăţământ şi introducerea ti-

chetelor de vacanţă, profeso-

rii încă se plâng că sunt neîn-

dreptăţiţi. De data aceasta es-

te vorba despre profesorii de 

sport, care rămân fără câteva 

ore de la clasele pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a. Federa-

ţia Sindicatelor Libere din În-

văţământ acuză că MEN do-

reşte ca elevii români să fi e 

obezi şi să trimită în şomaj 

peste 1.500 de profesori.

„Prin acest proiect de or-

din, Ministerul Educaţiei Na-

ţionale nu face altceva decât 

să încurajeze lipsa mişcării, 

un regim de viaţă nesănătos 

şi creşterea obezităţii în rân-

dul elevilor din România. În 

plus, prin această propunere 

Ministerul Educaţiei Naţiona-

le trimite în şomaj cel puţin 

1.500 de profesori de sport“, 

spune Federaţia Sindicatelor 

Libere din Învăţământ (FSLI), 

potrivit EduPedu.ro

Federaţia Sindicatelor Libe-

re din Învăţământ solicită Mi-

nisterului Educaţiei Naţionale 

să anuleze proiectul de ordin 

prin care se propune elimina-

rea totală a orelor de educaţie 

fi zică de la clasele pregătitoa-

re şi I, precum şi a unei ore de 

la clasa a II-a, urmând ca în 

locul acestora să apară disci-

plina “joc şi mişcare”, care va 

fi  predată de învăţătoare.

Federaţia Sindicatelor Li-

bere din Învăţământ atrage 

şi atenţia asupra statisticilor, 

care arată că în România, 1 

din 4 copii suferă de obezi-

tate. Datele Organizaţiei Mon-

diale a Sănătăţii de suprave-

ghere a obezităţii copiilor din 

Europa (COSI) indică pentru 

România, la copiii de 8 ani, 

o prevalenţă a obezităţii de 

11,6% şi a supraponderabili-

tăţii de 26,75 %.

Fără ore de sport: 
elevii ajung obezi, 
profesorii, în șomaj

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Elevii de clasa a VII-a şi cei 

de clasa a XI-a care susţin 

simulările pentru examene-

le naţionale în luna martie 

vor avea pentru examenul 

de matematică o nouă 

structură pentru subiecte.

Ministerul Educaţiei a pro-

pus în proiectele de ordin pen-

tru organizarea simulării ca mi-

nimum 30% din subiectele de 

la matematică să fi e sub formă 

de teste grilă (itemi obiectivi).

Teste grilă la simularea exa-

menelor de BAC şi Evaluarea 

Naţională pe care o vor susţi-

ne peste o lună elevii de cla-

sele a XI-a şi a VII-a sunt pre-

văzute de un proiect de ordin 

al ministrului Educaţiei, care 

a fost trimis miercuri sindica-

telor, reprezentanţilor părinţi-

lor şi elevilor. Ministerul mo-

tivează în proiect introducerea 

grilelor la simulare prin faptul 

că astfel îi pregăteşte pe elevi 

ca anul viitor să susţină chiar 

examenele propriu-zise cu cel 

puţin 30% subiecte grilă.

Elevii nu sunt de acord

Elevii critică dur Ministerul 

Educaţiei, pentru transforma-

rea simulării examenelor 

într-un “experiment nefunda-

mentat”. Introducerea a mini-

mum 30% subiecte grilă la 

Evaluarea Naţională şi la Ba-

calaureat arată dorinţa de a 

creşte artifi cial rata de promo-

vare, avertizează Consiliul Na-

ţional al Elevilor, într-o luare 

de poziţie trimisă Edupedu.ro.

Testele grilă într-o asemenea 

proporţie sunt în defavoarea ele-

vilor, atrage atenţia CNE, care 

explică următoarele: „la mate-

matică, înlocuind subiectele ac-

tuale cu cele de tip grilă, elevii 

nu vor putea fi  evaluaţi în ba-

za raţionamentelor şi a gândirii 

lor analitice, prin punctajele in-

termediare, ci doar notaţi în ba-

za obţinerii unui rezultat”.

Mi se pare că doresc să in-

troducă testele grilă fi indcă ele-

vii nu sunt sufi cient de pregă-

tiţi să poată să promoveze. 

Atunci rata de promovabilitate 

scade drastic. Măsura aceasta a 

venit ca totul să pară că merge 

bine, deşi nu este aşa, elevii nu 

sunt cu adevărat pregătiţi. Ba-

calaureatul va fi  mai uşor. În loc 

să rezolvăm problema, să ve-

dem cum să determinăm elevii 

să înveţe mai bine, mai mult, 

să ia note mai bune, a fost mai 

simplu să facă examenul mai u-

şor, ca totul să pară mai bine”, 

a spus Horia Roman Crişan, pre-

şedintele Consiliului Elevilor 

Cluj, elev la Colegiul Naţional 

Mihai Viteazu Turda.

„Se poate face o 
combinaţie de subiect”

Şeful ISJ a declarat că există 

materii la care subiectele grilă 

ar putea fi  introduse, în timp ce 

la alte materii nu ar fi  potrivit.

„Dacă mă întrebi în calitate 

de profesor, eu cred că, de exem-

plu, la chimie e potrivit, la fi zi-

că la fel. Sunt specialităţi la ca-

re e potrivit, dar sunt şi specia-

lităţi la care s-ar putea să nu ne 

potrivească, cum ar fi  la limba 

şi literatura română. Eu cred că 

nu pot să îi dau grilă. Pot să îi 

dau grilă pe zona de gramatică, 

dar nu pot să îi dau grilă pe zo-

na de literatură. Se poate face 

o combinaţie de subiect care să 

aibă o componentă de tip grilă 

şi o componentă de eseu, spre 

exemplu. La alte materii poate 

merge grila foarte bine”, a de-

clarat Valentin Cuibus.

Bacalaureat tot mai uşor?
Elevii ar putea susţine de anul viitor examenele de Bacalaureat 
și Evaluarea Națională cu cel puţin 30% subiecte grilă

Elevii nu sunt de acord cu noua structură a examenelor
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După ani de zile în care 

Music Outdoor Experience 

(MOX) s-a organizat la 

Valea Drăganului, festival 

în cadrul căruia partici-

panţii se bucură de natu-

ră, organizatorii au decis 

ca în acest an să dea ceva 

înapoi naturii.

MOX este un festival de 

muzică în aer liber care de 

câţiva ani încoace se orga-

nizează în mijlocul naturii, 

la Valea Drăganului. În fie-

care an mii de tineri din în-

treaga ţară merg şi se bucu-

ră de aer curat, de muzică 

bună şi de peisaje care îţi 

taie respiraţia.

Anul acesta, organizatorii 

au decis să planteze cel pu-

ţin 15.000 de puieţi pentru a 

reîmpăduri zona.

„În fi ecare vară, pentru 4 

zile şi 3 nopţi, ”acasă” înseam-

nă natură şi pădure, locul în 

care ne regăsim, ne relaxăm, 

experimentăm şi ne apropiem 

mai mult unii de ceilalţi. Anul 

acesta ne-am propus să îi în-

toarcem naturii favorul şi, îm-

preună cu Beard Brothers şi 

cu sprijinul Primăriei Poieni, 

să plantăm 10 arbori pe Valea 

Drăganului pentru fi ecare bi-

let vândut la MOX 2019”, au 

transmis organizatorii.

Ideea a venit înainte de 

ediţia de anul trecut, când 

membrii echipei pregăteau 

zona pentru festival, aşezaţi 

în jurul unui foc de tabără. 

Văzând că furtuna care a avut 

loc în septembrie 2017 a do-

borât sute de copaci la Valea 

Drăganului, au decis că este 

momentul să facă o campa-

nie de reîmpădurire.

„Am decis că putem să 

plantăm copaci, să ne impli-

căm, să lăsăm ceva pozitiv în 

urma noastră, nu doar zâm-

bete pe chipurile oamenilor”, 

a declarat Marius Bugeac, or-

ganizator MOX.

Astfel, fi indcă pentru a 

planta peste 15.000 de copaci 

este nevoie de un număr ma-

re de voluntari, au cerut aju-

torul bărboşilor de la Beard 

Brothers, care au acceptat fă-

ră a sta pe gânduri. De ase-

menea, administraţia locală 

Poieni va oferi puieţii, volun-

tari, o parte din unelte, dar şi 

mâncare pentru voluntari.

Acţiunea va avea loc în pri-

măvara acestui an.

Music Outdoor Experien-

ce sau MOX este primul eve-

niment cu obiectiv turistic 

din România care îmbină o 

excursie de relaxare cu cor-

tul la munte cu un festival 

de muzică şi care odată la 

3-4 ani îşi schimbă locaţia 

pentru a promova diferite zo-

ne montane din judeţul Cluj. 

În ultimii trei ani, festivalul 

a avut loc la Valea Drăganu-

lui, o zonă montană, încon-

jurată de verdeaţă, unde re-

laxarea este la ordinea zilei. 

Anul acesta, MOX se desfă-

şoară tot la Valea Drăganu-

lui, chiar la Coada Lacului, 

în perioada 11-14 iulie.

Membrii MOX şi Beard Brothers vor planta 
peste 15.000 de puieţi la Valea Drăganului

PUBLICITATE

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Elisei Nemeş, un clujean 

în vârstă de 22 de ani, 

a dorit să creeze un loc 

în care clujenii pot găsi 

mai uşor un cabinet 

veterinar de încredere, 

care poate răspunde 

nevoilor pe care le au ca 

stăpâni de animale, dar 

şi un serviciu care să îi 

ajute să ajungă în timp 

util la medicul veteri-

nar, fără să se confrunte 

cu reticenţe din partea 

taximetriştilor. Astfel 

au apărut vetghidcluj.

com şi Vet Taxi.

Elisei Nemeş este un tâ-

năr din Cluj care studiază 

antropologia. În timpul liber 

însă, dorind să facă ceva din 

iubire pentru animale, dar şi 

din empatie pentru ceilalţi 

stăpână de animale (el având 

doi căţei), a creat un servi-

ciu de taxi care este destinat 

în exclusivitate transportu-

lui animalelor.

„Am fost inspirat de un 

medic veterinar, care mi-a 

zis că ar fi nevoie de un ast-

fel de serviciu. Şi mi s-a pă-

rut o idee bună. Din profi-

turile care vor rezulta din 

Vet Taxi, o sumă importan-

tă va merge către adăpostu-

rile de animale şi către oa-

menii care nu îşi pot permi-

te tot timpul să cumpere 

mâncare pentru animăluţe-

le lor”, spune tânărul.

Stăpânii de animale ca-

re nu au maşină şi trebuie 

să îşi transporte animălu-

ţul la un medic veterinar, 

de cele mai multe ori sunt 

loviţi de refuzul taximetriş-

tilor, care nu doresc, de ce-

le mai multe ori, să îşi um-

ple maşina de păr.

A fost nevoie de Vet Taxi 
fi indcă taximetriştii refuză 
să transporte animale

„Ideea e că foarte multă 

lume se plânge că majorita-

tea companiilor de taxi nu 

acceptă animale, mai ales 

dacă sunt de talie mare. Fi-

indcă, cele mici pot fi ţinu-

te în braţe, nu murdăresc 

maşina. Mi se pare oarecum 

corect, fiindcă dacă şoferul 

transportă, spre exemplu, 

un ciobănesc, care lasă mult 

păr în maşină, şoferul tre-

buie să meargă să cureţe 

maşina, nu poate lua alţi 

clienţi”, explică Elisei.

O colaborare mai bună 
între stăpânii animalelor 
şi medicii veterinari

De asemenea, Elisei Ne-

meş a creat un loc în care 

proprietarii de animale şi 

medicii veterinari pot comu-

nica mai uşor. Astfel a apă-

rut Vetghid.

„Viziunea a fost să aduc 

toate cabinetele veterinare 

în acelaşi loc ca să venim 

în ajutorul stăpânilor ani-

malelor, dar şi a unităţilor 

veterinare. Veterinarii se pot 

cunoaşte între ei, se pot îm-

prieteni, se pot consulta, iar 

clujenilor care au animale 

le va fi mult mai uşor să gă-

sească un cabinet veterinar 

care să se potrivească nevo-

ilor pe care le au animălu-

ţele lor. Vrem să creăm un 

forum, unde oamenii pot 

pune întrebări, medicii pot 

răspunde şi să motiveze stă-

pânii animalelor să nu cau-

te soluţii la problemele ani-

măluţelor pe net. De aseme-

nea şi clienţii pot să poste-

ze sugestii, păreri, să se aju-

te între ei”, explică Elisei.

Secţiune de donaţii 
şi adopţii pe platformă

Ca să nu mai există situ-

aţii de donare de animale ca-

re se lasă cu abandonul sau 

ignorarea lor, pe platformă 

există şi o secţiune specială 

pentru donaţii şi adopţii.

„Foarte multă lume care 

donează, doreşte să îi facă 

un bine animalului şi îl dau 

cuiva care ajunge până la ur-

mă să îl abandoneze sau nu 

îl îngrijeşte cum ar trebui. 

Dar dacă schimbul se face 

prin intermediul platformei, 

se realizează un contract de 

adopţie-donaţie. Acolo e pre-

zentat regulamentul privind 

drepturile animalelor, dar şi 

responsabilităţile stăpânilor”, 

zice Elisei.

Elisei ştie că nu poate să 

salveze toate animalele, în-

să vrea să ajute cât mai mul-

te, de aceea îşi dedică tim-

pul pentru a oferi o viaţă 

cât mai uşoară atât suflete-

lor negreitoare, cât şi stăpâ-

nilor acestora.

Un serviciu de Taxi pentru animăluţe 
a fost lansat la Cluj-Napoca
Un tânăr clujean a venit cu două idei inedite de afaceri care va uşura viaţa stăpânilor de animale

Elisei Nemeş este un tânăr din Cluj care a creat un serviciu de taxi, 
destinat în exclusivitate transportului animalelor
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La Centrul Eparhial din 

Cluj-Napoca a avut loc 

marţi, 12 februarie 2019, 

şedinţa de lucru semes-

trială a permanenţei 

Consiliului Eparhial, 

cu cei nouă protopopi, 

şi întrunirea membrilor 

Adunării Generale 

a Casei de Ajutor 

Reciproc din cadrul 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

Întrunirea a debutat la ora 

10:00, sub preşedinţia Înalt-

preasfi nţitului Părinte An-

drei, Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi Mi-

tropolitul Clujului, Maramu-

reşului şi Sălajului, şi în pre-

zenţa consilierilor eparhiali, 

a celor nouă protopopi, a in-

spectorilor eparhiali, a in-

spectorilor de tineret şi a in-

spectorilor şcolari la disci-

plina religie din judeţele Cluj 

şi Bistriţa-Năsăud.

În deschidere, Părintele 

Mitropolit le-a adresat celor 

prezenţi un scurt îndemn la 

misiune şi râvnă în dreapta 

credinţă, iar în continuare a 

transmis principalele punc-

te de pe ordinea de zi.

Au urmat luările de cu-

vânt ale consilierilor epar-

hiali şi ale reprezentanţilor 

celor nouă protopopiate din 

Cluj I şi II, Gherla, Dej, Tur-

da, Huedin, Bistriţa, Năsă-

ud şi Beclean. De asemenea, 

s-a discutat despre cele mai 

importante proiecte din acest 

an, precum şi aspecte de or-

din misionar-pastoral, cul-

tural, social-filantropic şi 

administrativ.

Au fost prezentate proiec-

tele misionare şi culturale 

desfăşurate de parohii, pre-

cum şi aspectele organizato-

rice privind Concursul Naţi-

onal Catehetic „Hristos: su-

fl etul satului meu”, iniţiat 

de Patriarhia Română, în con-

textul Anului Omagial al sa-

tului românesc.

Astfel de şedinţe au ca 

scop stabilirea unei agende 

a principalelor coordonate 

ale activităţilor din acest an 

şi informarea obiectivă din 

teritoriu prin vocea părinţi-

lor protopopi. Ele se organi-

zează semestrial şi au rol de 

informare şi de soluţionare 

a eventualelor probleme a-

părute la nivelul parohiilor.

Şedinţa a fost urmată, de 

la ora 12:00, de întrunirea mem-

brilor Adunării Generale a Ca-

sei de Ajutor Reciproc (CAR) 

a clerului şi a personalului bi-

sericesc din Eparhia Clujului.

În cadrul şedinţei, vicarul 

eparhial, pr. Iustin Tira, în 

calitate de preşedinte, a pre-

zentat darea de seamă a ac-

tivităţii Casei de Ajutor Re-

ciproc din eparhie, a contu-

lui de gestiune şi a bilanţu-

lui pe anul 2018, precum şi 

aprobarea planului fi nanci-

ar pentru anul 2019.

Casa de Ajutor Reciproc 

are ca principal scop, aju-

torarea membrilor prin acor-

darea de împrumuturi în 

condiţii avantajoase, dar şi 

acordarea de ajutoare pen-

tru diferite situaţii şi nevoi 

care apar în rândul mem-

brilor (înmormântare, boa-

lă şi altele).

Şedinţă semestrială 
cu părinţii protopopi, 
la Centrul Eparhial 
din Cluj-Napoca

Darius Echim

Luni, 11 februarie 2019, 

începând cu ora 10:00, 

la sediul Facultăţii 

de Teologie Ortodoxă 

din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, a avut 

loc lansarea volumului 

,,In honorem Pr. Prof. 

Univ. Dr. Valer Bel”, la 67 

de ani de viaţă în slujba 

misiunii Bisericii, în pre-

zenţa Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, a profe-

sorilor colegi, a familiei şi 

a altor invitaţi.

Prezent la eveniment, În-

altpreasfinţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, Ma-

ramureşului şi Sălajului, a 

adresat un cuvânt duhov-

nicesc, în care a vorbit des-

pre râvna şi calităţile părin-

telui profesor Valer Bel de 

a face misiune.

„În asemenea momente, 

sigur că suntem nostalgici. 

Ne gândim la multele lu-

cruri pe care părintele pro-

fesor le-a făcut. În Teologia 

Sistematică românească, es-

te o personalitate părintele 

profesor. Şi nu numai în-

drumările misionare, pen-

tru că s-a preocupat şi de 

Dogmatică şi de celelalte 

ramuri ale Teologiei Siste-

matice. (…) Puterea tinere-

ţii cu înţelepciunea bătrâ-

neţii sunt unite laolaltă pe 

parcursul unei căi frumoa-

se de dacsăl de Teologie Or-

todoxă. Atâta vreme cât ne 

preocupă viaţa spirituală, 

ne preocupă teologia, slu-

jirea, din punct de vedere 

al atitudinii interioare este 

bine şi ne ţinem treji în con-

textul evenimentelor care 

se petrec. Îi dorim părinte-

lui sănătate, să se bucure 

de tot ceea ce ne dă Dum-

nezeu, încă, şi să-i vadă pe 

ucenicii pe care i-a crescut 

că efectiv pun în practică 

ceea ce le-a picurat în su-

flet.”, a spus Părintele Mi-

tropolit Andrei.

În cadrul lansării, au lu-

at cuvântul: pr. prof. univ. 

dr. Vasile Stanciu, decanul 

facultăţii, pr. conf. univ. dr. 

Cristian Sonea, prodecanul 

Facultăţii de Teologie Orto-

doxă şi profesor la catedra 

de Misiologie în cadrul ace-

leiaşi instituţii de învăţă-

mânt, dr. Paul Siladi, cadru 

universitar la aceeaşi cate-

dră, şi alţi profesori prezenţi, 

printre care: decanul Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă 

din Arad, pr. prof. univ. dr. 

Costinel Ioja.

Volumul omagial a apă-

rut la Editura Presa Univer-

sitară Clujeană, fi ind coor-

donat de pr. conf. univ. dr. 

Cristian Sonea şi dr. Paul Si-

ladi. „Părintele profesor Va-

ler Bel este unul dintre nu-

mele cele mai sonore ale Te-

ologiei Sistematice ortodoxe 

româneşti, care a ajuns la o 

venerabilă vârstă. Şi am so-

cotit potrivit să îi dedicăm 

un volum în care să adunăm 

o serie întreagă de evocări 

ale persoalităţii sale, o bio-

grafi e extinsă, o bibliografi e 

a celor peste 170 de studii 

publicate de-a lungul vremii 

şi 9 volume până în acest 

moment. De asemenea, vo-

lumul conţine o secţiune cu 

studii dedicate părintelui pro-

fesor Vale Bel, dar şi o ulti-

mă parte ce cred că este de-

osebit de interesantă. O par-

te pe care am numit-o „Re-

stitutio”, în care se regăsesc 

texte, încă, inedite ale părin-

telui profesor Valer Bel.”, 

conform celor afi rmate de 

dr. Paul Siladi, unul dintre 

coordonatorii volumului.

Moderatorul evenimentu-

lui a fost pr. prof. univ. dr. 

Vasile Stanciu, decanul Fa-

cultăţii de Teologie Ortodo-

xă din Cluj-Napoca.

Au fost prezenţi profesori 

colegi, profesori de la facul-

tăţile de teologie din ţară, 

doctori şi doctoranzi ai pă-

rintelui, familia, precum şi 

alţi invitaţi.

Biografi e

Părintele prof. univ. dr. 

Valer Bel s-a născut în data 

de 6 februarie 1952, în Târ-

gu Lăpuş, jud. Maramureş. 

A absolvit cursurile Semi-

narului Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, Institutul Te-

ologic Universitar din Sibiu 

şi a urmat cursuri de docto-

rat la Institutul Teologic U-

niversitar din Bucureşti, spe-

cializarea Teologie Dogma-

tică şi Simbolică, sub coor-

donarea pr. prof. Dumitru 

Stăniloae.

A desfăşurat o bogată ac-

tivitate de cercetare, con-

cretizată în publicarea a 9 

volume şi a 170 de studii şi 

articole cu caracter dogma-

tic-misionar.

Între anii 1995-2012 a fost 

membru al Comisiei Oficia-

le a Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne pentru dialogul bila-

teral cu Biserica Evangheli-

că din Germania. Este mem-

bru al Asociaţiei Internaţi-

onale a Dogmatiştilor Orto-

docşi încă de la înfiinţarea 

acesteia, în anul 2007.

Din anul 1990 până în 

prezent este cadru univer-

sitar la Facultatea de Teolo-

gie Ortodoxă din Cluj-Napo-

ca, la catedra de Misiologie. 

Între anii 1997-2012 a înde-

plinit funcţia de prodecan 

al aceleiaşi instituţii de în-

văţământ teologic clujean.

Lansarea volumului ,,In honorem Pr. Prof. Valer Bel”. Un părinte în slujba misiunii Bisericii

Facultatea de Teologie 

Ortodoxă a Universităţii 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, în colaborare 

cu Institutul Universitar 

„Sophia” din Loppiano – 

Italia, organizează, în peri-

oada 11-13 februarie 2019, 

Simpozionul Internaţional 

„Treime, Biserică, 

Societate: Implicaţiile 

dogmei trinitare în structu-

ra şi dinamica societăţii 

contemporane”.

Deschiderea ofi cială a eve-

nimentului a avut loc marţi, 12 

februarie 2019, în sala „Vasile 

Petraşcu” a Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă, fi ind antecedată 

de o slujbă de Te Deum, săvâr-

şită în Capela Facultăţii, de ar-

him. lect. univ. dr. Benedict Ve-

sa, secretar eparhial şi cadru 

universitar la catedra de spiri-

tualitate a facultăţii, în prezen-

ţa Părintelui Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei şi a celorlalţi 

participanţi la simpozion.

Cuvântul de deschidere a 

fost rostit de pr. prof. univ. 

dr. Vasile Stanciu, decanul in-

stituţiei de învăţământ teolo-

gic clujean.

Au rostit alocuţiuni: Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, Felea-

cului şi Clujului şi Mitropoli-

tul Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, pr. prof. univ. dr. 

Ioan Chirilă, preşedintele Se-

natului Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

rev. prof. univ. dr. Piero Coda, 

rectorul Institutului Universi-

tar Sophia din Loppiano, şi pr. 

prof. univ. dr. Roberto Tommasi, 

decanul Facultăţii de Teologie 

Catolică din Padova – Italia.

În cadrul manifestării şti-

inţifi ce au susţinut comuni-

cări o serie de profesori şi doc-

tori în teologie, atât din ţară, 

cât şi din străinătate.

Printre temele prezentate, 

se numără: „Treime şi antropo-

logie – perspectiva teologiei oc-

cidentale” (Pr. Prof. Univ. Dr. 

Piero Coda), „Fundamentele 

biblice ale învăţăturii trinitare. 

Expresii prefi gurative vechites-

tamentare şi ioaneice” (Pr. Prof. 

Univ. Dr. Ioan Chirilă), „Viaţa 

socială a poporului Israel în lu-

mina primului Legământ” (Prof. 

Univ. Dr. Giovana Porrino), „Pa-

triarhul Atenagoras şi Chiara 

Lubich, o întâlnire profetică” 

(Drd. Sandra Ferreira), „Treime 

şi eclesiologie: Teologia Catoli-

că Contemporană” (Prof. Univ. 

Dr. Alessandro Clemenzia), 

„Principiile şi valorile societă-

ţii contemporane în lumina dog-

mei Sfi ntei Treimi” (Pr. Conf. 

Univ. Dr. Grigore Dinu Moş), 

„Sfânta Treime şi misiunea creş-

tină. Relevanţa paradigmei Mi-

sio Dei pentru lumea contem-

porană” (Pr. Conf. Univ. Dr. 

Cristian Sonea) sau „Iubirea lui 

Dumnezeu-Treime şi iubirea o-

mului” (Arhim. Lect. Univ. Dr. 

Benedict Vesa).

Sesiunea de comunicări a 

fost moderată de pr. prof. u-

niv. Vasile Stanciu, decanul Fa-

culăţii, şi de prof. univ. dr. Şte-

fan Tobler, director al Centru-

lui de Cercetare Ecumenică din 

Sibiu şi profesor universitar al 

Departamentului de Teologie 

Evanghelică a Universităţii „Lu-

cian Blaga” din Sibiu.

Evenimentul face parte din 

programul Catedrei de Teolo-

gie Ecumenică Patriarhul Athe-

nagoras – Chiara Lubich şi se 

desfăşoară la sediul Facultă-

ţii de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, în Campusul U-

niversitar „Nicolae Ivan”.

Catedra de Teologie Ecume-

nică Internaţională „Patriarhul 

Athenagoras – Chiara Lubich” 

a fost înfi inţată în data de 14 

decembrie 2017, ca rezultat al 

dialogului şi prieteniei frăţeşti 

dintre catolici şi ortodocşi, 

acestea fi ind doar două din 

principalele roade ale întâlni-

rii de acum 50 de ani dintre 

Patriarhul ortodox Athenago-

ras I şi fondatoarea Mişcării 

Focolarelor, Chiara Lubich.

Patriarhul Ecumenic Athe-

nagoras I (1886-1972): a fost 

un ierarh luminat al Bisericii, 

care a ştiut cât de mult contea-

ză ca toţi oamenii să se poată 

împărtăşi din izvorul nesecat 

al Ortodoxiei. Păstrând porun-

cile evanghelice şi sfaturile Sfi n-

ţilor Părinţi, a fost unul dintre 

primii iniţiatori ai unui dialog 

ecumenic corect. „Nu neg exis-

tenţa diferenţelor dintre Bise-

rici, dar spun că trebuie să 

schimbăm modul nostru de a 

ne apropia de ceilalţi. Şi între-

barea referitoare la metodă es-

te, în primul rând, psihologică, 

mai mult decât o problemă spi-

rituală. Timp de secole au exis-

tat conversaţii între teologi, dar 

ei nu au făcut nimic în afară 

de a-şi întări poziţiile.”, susţi-

nea ierarhul Athenagoras I.

Chiara Lubich (1920-2008): 

s–a remarcat printr-o contri-

buţie de excepţie adusă pe plan 

social şi bisericesc, printre ca-

re înfi inţarea Mişcării Focola-

relor, organizaţie internaţiona-

lă fondată în anul 1943. Iniţi-

al de sorginte romano-catoli-

că, organizaţia leagă acum şi 

include majoritatea religiilor 

creştine şi non-creştine, une-

ori chiar şi a celor non-religi-

oase, şi promovează idealuri-

le de unitate şi de frăţietate u-

niversală, în deplin acord cu 

refl ecţia Mântuitorului asupra 

unităţii creştine relatată în 

Evanghelia după Ioan, capito-

lul 17, după cum informează 

Centrul de Cercetare Ecume-

nică din Sibiu.

Simpozion Internaţional „Treime, 
Biserică, Societate”, la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din Cluj
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

BERBEC
Vineri aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, probabil dintr-o moșteni-
re. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi ușor insta-
bil din punct de vedere emoţional. S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concen-
trare. Vă pregătiţi să plecaţi împreună cu partenerul de viaţă într-o călătorie 
în interes de familie.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai 
ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
relaţiile de prietenie și de parteneriat. Ţineţi cont de intuiţie, dar și de ideile 
partenerului de viaţă!

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de reușită 
atât pe plan fi nanciar, cât și social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt ar-
monioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie. Vă recomandăm să profi -
taţi din plin de toate ocaziile care vă apar, dar să fi ţi cumpătat.

RAC
Un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou loc de 
muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obligaţii. 
Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O rudă 
apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiţi 
diplomat și evitaţi o ceartă! Spre seară, vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoastră, mai puţin o per-
soană în vârstă, care se opune vehement. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANȚĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezolvat. Dacă 
reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante în casă, pe care 
partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la cheltuieli! Nu este o zi bună 
pentru investiţii. Vă sfătuim să acordaţi mai mult timp odihnei.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi o 
importantă sumă de bani, dintr-o afacere. Puteţi să vă faceţi planuri de vii-
tor împreună cu partenerul de viaţă. Mai târziu afl aţi că un prieten are pro-
bleme cu sănătatea.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă supli-
mentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoas-
tră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viaţă este nemulţumit 
de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de 
natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o da-
torie. În partea a doua a săptămânii sunteţi predispus la probleme de sănă-
tate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitaţi călătoriile.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există riscul să fi ţi 
implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convingere și riscaţi să încheiaţi 
tranzacţii dezavantajoase. Aveţi întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijaţi 
partenerul de viaţă!

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Program Cinema Victoria 15 – 21 februarie 2019
Oh, Ramona – premieră
Comedia „Oh, Ramona!” „Un fi lm despre 
noua generaţie de tineri români, europeni, 
globali care trăiesc și la bine și la rău după 
modele vestice", regizată de Cristina Iacob. 
Aceasta este rescrierea cinematografi că a 
cărţii lui Andrei Ciobanu, „Suge-o, Ramona!" 
care s-a bucurat de un succes enorm, având 
peste un milion de cititori în mediul online.

Program: vineri 20:00/sâmbătă 22:30/
miercuri 20:00/joi 15:00

Balerina – premieră
Primul lungmetraj al tânărul regizor belgi-
an Lukas Dhont, 26 de ani, recompensat cu 
5 premii la Cannes, este o poveste spusă 
cu har și compasiune despre un adolescent 
care "vrea doar să fi e fată".

Program: vineri 17:30/duminică 20:00/
luni 17:30/miercuri 15:15/joi 17:30

Alita: Îngerul războinic
Alita: Battle Angel" se anunţă a fi  un SF 
cât se poate de interesant, un fi lm care 
combină violenţa extremă cu drama inte-
rioară a unui android care încearcă să-și 
afl e originile. O aventură inteligentă, sus-
ţinută de o tehnologie incredibilă, și, mai 
presus de toate, cu personaje eclectice, 
convingătoare și simpatice care întruchi-
pează imaginaţia și inspiră speranţa.

Program: vineri 22:30/ sâmbătă 20:00
duminică 22:30/luni 15:00/marţi 17:30
miercuri 22:30

Toată lumea ştie
Todos lo saben este pelicula iranianului 
Asghar Farhadi, aclamat pentru The 
Salesman (Oscar 2017) și A Separation 
(Oscar 2012). Cu ocazia nunţii surorii sale, 
Laura se întoarce împreună cu copiii în sa-
tul ei natal, în inima unei podgorii spanio-
le. Dar evenimente neașteptate ajung să-i 
perturbe șederea și să reînvie trecutul de 
mult timp îngropat

Program: sâmbătă 17:30/marţi 22:30
miercuri 17:30a

Şi beţivi şi mincinoşi
Vremurile disperate cer măsuri disperate.
Faceţi cunoștinţă cu Frank (Alec Baldwin) și 
Nancy Teagarten (Salma Hayek), un cuplu 
care încearcă să-și ascundă problemele fi nan-
ciare printr-o serie de înșelătorii complica-
te.... Băutura îi ajută în deciziile difi cile, inclu-
siv atunci când își vând obiectele preţioase. 
Pare a fi  începutul multor situaţii dubioase.

Program: vineri 15:00/marţi 20:00

Mia şi leul alb
Povestea unei prietenii mai puţin obișnuite. 
Ce se întâmplă când o fată și un leu devin pri-
eteni? Și nu într-un fi lm Disney, ci din viaţa re-
ală. Regizorul francez Gilles de Maistre fi lmea-
ză aceasta aventură de familie în mijlocul sa-
vanei din Africa de Sud, pe o perioadă de trei 
ani, renunţând complet la tehnologia pe com-
puter. Scenele între Mia (Daniah Le Villiers) și 
leul sunt reale și au fost fi lmate cu ajutorul 

formatorilor profesioniști de animale.

Program: sâmbătă 15:00/duminică 15:00
marţi 15:15



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri – duminică, 15 – 17 februarie 2019
—

 V
A

LA
B

IL
 P

E
N

TR
U

 P
E

R
S

O
A

N
E

 F
IZ

IC
E

 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, utili-
tăţi, apă în curte, curent electric. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-079283. (1.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 mp, 
parţial pantă, zona Romana, liniș-
tită, cu toate utilităţile, asfalt, ac-
ces ușor spre centru și autostradă. 
Informaţii la tel. 0722-353810 
sau 0745-605924. (1.7)

¤ Ocazie! Vând casă cu 3 camere, 
baie, bucătărie, cămară, beci, so-
be noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (1.7)

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(1.15)

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis 
de blocurile ANL, cu mult sub 
preţul pieţei. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0746-402720. (4.7)

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.

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

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

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), 
hotarele „Iricău și Fântânele”, 
arabil 1,60 hectare, respectiv 

0,77 hectare. Tel. 0729-442.031.

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

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Caut persoană pentru pregă-
tire/livrare pachet lunar la Peni-
tenciarul Aiud, pentru un inte-
lectual ardelean. Vă rog să scri-
eţi pe adresa: Bat Gabriel, Peni-
tenciarul Aiud, jud. Alba. (3.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-

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.

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

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

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

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

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

maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat 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.

ELECTRO

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

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-542151. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-
gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, du-
blu, dulapuri, mese, toaletă cu 
oglindă, mobilă de bucătărie, bi-
rou, bibliotecă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (3.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 
Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (1.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru 
închis balcoane, pentru ferestre, 
deshidere stânga, oscilobatant, 
preţ 600 RON. Tel. 0748-220979. 
(1.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

DIVERSE

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (1.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu 
ţesut. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. 
(7.7)

¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și 
negru, dimensiunea 3,50 x 2,50 
m, stare foarte bună, aspect fru-
mos, preţ bun. Inf. la telefon 
0744-309401 sau 0264-444915. 

(7.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 
26, cu 24 viteze, preţ 150 RON. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0744-955625. 
(7.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0744-479172. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2018, calitate, preţ 25 RON/kg, 
nucă în coajă, uscat, preţ 7 RON/
kg. Pot livra cantităţi mai mari, 
eventual în Florești. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0748-220979. 
(7.7)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale 
pentru croșetat, preţ negociabil. 
Informaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (1.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngrijire 
a plantelor de interior, 396 pli-
ante și Grădinărit în orice ano-
timp, 252 pliante. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (1.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, me-
dicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (1.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
ADEVĂRUL, colecţia completă 
218 buc. Preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0264-321720. 
(1.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (8.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (6.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanție 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preț de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preț 600 RON. Sunați la la tel. 
0741-455348. (1.15)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării vechi 
din anii î80-î90., scaune sculpta-
te, plăci pick-up, mașină de cusut 
veche manual sau electrică. Mă 
deplasez eu la locaţie. Aștept te-
lefoane la 0749-974302. (6.7)

¤ Vând pentru colecționari revista 
LUMEA AVIAȚIEI, enciclopedie 
completă. Informații suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (1.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 27.02.2019, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Autoutilitară VW Ca-
ddy, an de fabricaţie 2005, preţ 
10.900 lei plus TVA. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 11 B, tele-
fon 0264.591670, interior 128 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru J12/2490/2017, C.U.I. 
37567536. Îl declar nul. 

¤ Declar pierdute certifi catele 
constatatoare ale societății 
STARTBEK S.R.L, Nr. Reg. Com. 
J12/2298/2015, CUI 
34834264.  Se declară nul. 

Abonează-te la
monitorul

0264.59.77.00
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www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

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

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: Comuna Sacuieu, 
loc. Sacuieu, nr 130, jud. Cluj, tel: 0264-257672, e-mail: 
psacuieu@yahoo.com, ce intentioneaza sa solicite de la 
ABA CRISURI ORADEA aviz de gospodarire a apelor pentru 
investitia “PUZ – introducere in intravilan a suprafetei de 
teren proprietate a comunei si proprietati private-zona 
mixta de locuire de tip rural, turism si servicii conexe, in 
vederea  realizarii unor investitii si a reglementarii situatiei 
existente” localizat in Comuna Sacuieu, jud. Cluj. Aceasta 
investitie este noua. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile Legii 
Apelor nr.  107/1996, cu modifi carile si completarile ulterioare. 

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. 

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
MONDO STRONG BUILDING S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru 
vanzarea bunurilor mobile ale MONDO STRONG BUILDING 
SRL (autoturisme, unelte de constructii, birotica, telefon, TV, 
etc) în data de 29.01.2019, ora 13:00, in Cluj-Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la ora 
13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare, 
licitația se va repeta în datele de 05.02.2019, 12.02.2019, 
19.02.2019 și 26.02.2019, la aceeasi ora si in aceleasi 
conditii. Pretul de pornire: 78.753 lei, prețul vizeaza toate 
bunurile si include TVA. Bunurile se vând în bloc sau la bucată.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. ŞOIMENI PARC S.A. în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. 
Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul Rezervor de apă potabilă şi de 
stingere incendii, staţie de epurare, reţea de aducţiune apă 
potabilă, reţea de colectoare de canalizare, amenajări 
aferente conform p.u.z. aprobat cu h.c.l. nr. 71/21.12.2017, 
operaţiuni notariale în vederea alipirii, dezlipirii, comunA 
Vultureni, sat Băbuțiu, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-
16.00, vineri între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 19.02.2019.

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 
Tel/Fax: 0264.415.167
email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Şase membrii ai 
U-BT, la naţională
Patru jucători și doi membri ai 
staff-ului echipei U-BT Cluj au fost 
convocaţi la loturile naţionale. 
Torok Rolland, kinetoterapeutul, 
Adrian Resteman și maseurul 
nostru, Csaba Mott s-au prezen-
tat, joi, la reunirea lotului, ce va 
avea loc la Ploiești. Echipa 
României se va pregăti la Ploiești 
și va participa la meciurile ofi cia-
le de precalifi care la FIBA 
Eurobasket 2021: 21 februarie 
2019 România – Macedonia, 24 
februarie 2019 Kosovo – 
România. Jason Washburn va fa-
ce parte din lotul echipei naţiona-
le a Bulgariei. Stanimir Marinov și 
Nandor Kuti au fost de asemenea 
convocaţi la loturile naţionale, în-
să nu se vor prezenta din pricina 
accidentărilor.

„U” Cluj revin 
la amicale

Echipa de fotbal masculin 
Universitatea Cluj va disputa, 
sâmbătă, cu începere de la ora 
13:00, la Baza Sportivă 
„Clujana”, un meci-test în com-
pania formaţiei Metalurgistul 
Cugir (Liga a III-a). După 12 zile 
intense în Antalya, fotbaliștii clu-
jeni au reluat, marţi, antrena-
mentele la Cluj-Napoca și așteap-
tă cu entuziasm returul. Jucătorii 
Universităţii Cluj au bifat, marţi, 
cea de-a doua ședinţă de pregă-
tire după întoarcerea acasă și 
anunţă că sunt gata să reia bătă-
lia pentru Liga 1. Primul examen 
din 2019 e sâmbătă, 23 februa-
rie, la Petroșani, cu ACS 
Energeticianul (ora 13:00).

Ştefan Someşan 
şi-a prelungit 
contractul cu ”U” Cluj

Voleibalistul Ștefan Someșan și 
staff-ul tehnic al echipei CS ”U” 
Cluj au ajuns la un acord prin care 
i s-a prelungit contractul sportivu-
lui. Someșan, în vârstă de 30 ani, 
este la echipa clujeană de doi ani, 
acesta venind de la Știinţa Bacău. 
„Am decis să îi prelungim contrac-
tul pe perioadă nedeterminată 
pentru că a demonstrat că este 
un băiat serios, care a arătat că 
este cu sufl etul alături de spiritul 
lui «U»”, a spus Bogdan 
Ungureanu, managerul echipei u-
niversitare. Voleibaliștii vor sta în 
etapa a XVI-a deoarece adversa-
rul lor era VCM Piatra Neamţ, 
echipă care s-a retras din campio-
nat la începutul lunii februarie.

Pe scurt

Staff-ul tehnic al naţionalei 

României a operat şase 

modifi cări în echipa de start 

pentru meciul cu Germania, 

din Rugby Europe 

International Championship 

2019, faţă de partida cu 

Georgia, informează site-ul 

Federaţiei Române de Rugby.

Pristăviţă şi Ţăruş sunt pi-

lieri, în locul lui Lazăr şi Ur-

sache, iar Căpăţînă, taloner, 

post ocupat de Turashvili în 

meciul trecut. Mijlocaş la gră-

madă va fi  Florin Surugiu, iar 

în linia de treisferturi vor in-

tra Ionuţ Dumitru, ca aripă, 

şi Vlăduţ Popa, centru. Ei le-au 

luat locul lui Valentin Calafe-

teanu, Nicolas Onuţu, respec-

tiv Cătălin Fercu.

„Mergem să câştigăm, 

avem nevoie de victorie, tre-

buie să începem să câştigam. 

A fost o săptămână bună de 

antrenamente, primele zile 

au fost mai grele, pentru că 

am venit după meciul cu Geor-

gia, care a fost un meci foar-

te fi zic, greu şi rezultatul a 

fost şi el dezamăgitor. Majo-

ritatea băieţilor nu au jucat 

din luna noiembrie şi le-a fost 

greu, mai ales în ceea ce pri-

veşte recuperarea. Sper că 

sâmbătă să facem un meci 

bun şi să fi m un pic mai ra-

pizi în joc. O înfrângere este 

întotdeauna un eşec, indife-

rent cu cine joci, rămâne fap-

tul că am avut o evoluţie bu-

nă în condiţiile în care sun-

tem la un nou început de 

drum şi avem mult de mun-

cit ca să punem lucrurile la 

punct”, a declarat Marius Tin-

cu, antrenorul principal inte-

rimar al României.

Sâmbătă, la Cluj-Napoca, 

România a fost învinsă de 

Georgia cu scorul de 18-9, în 

meciul său de debut în Rug-

by Europe International Cham-

pionship 2019.

În primul XV al României 

pentru meciul cu Germania, 

care va avea loc sâmbătă, de 

la ora 14:00, pe Stadionul Mu-

nicipal din Botoşani, se afl ă 

patru jucători care evoluează 

în Franţa, unul care evoluea-

ză în Anglia, doi de la CSM 

Bucureşti, patru de la CSA 

Steaua, trei de la Timişoara 

Saracens şi unul de la CSM 

Ştiinţa Baia Mare.

Modificări în echipa 
României pentru 
meciul cu GermaniaMircea Lucescu este 

liber de contract, după 

ce a plecat de la naţionala 

Turciei şi a spus că mai 

are disponibilitate 

de a lucra la o echipă 

de club fi e din Europa, fi e 

din afara continentului.

Presa din Grecia a anunţat 

joi că ”Il Luce” are şanse de 

a lucra cu fi ul său, Răzvan, 

la PAOK Salonic.

Patronul Ivan Savvidis i-ar 

fi  propus lui Mircea Lucescu, 

susţin jurnaliştii eleni de la 

gazetta.gr, funcţia de consili-

er pentru că vrea să facă din 

PAOK un nune de top şi în 

fotbalul european. Deocam-

dată, „Il Luce”, care nu va 

avea atribuţiuni care să-i per-

turbe activitatea lui Răzvan, 

nu a oferit niciun răpuns.

Zilele trecute, tehnicianul 

Mircea Lucescu a declarat pen-

tru agenţia Anadolu că este 

deschis ofertelor, după ce s-a 

despărţit de naţionala Turci-

ei. El a menţionat că este în-

că tânăr şi că ar putea antre-

na o echipă din Europa sau 

una de pe alt continent.

„Încă sunt tânăr. Energia mea 

este mai mult decât sufi cientă 

pentru a face această meserie. 

Aş putea antrena o echipă din 

Europa sau de pe alt continent. 

Vom vedea ce va fi ”, a spus Lu-

cescu, potrivit aa.com.tr.

El a precizat că la naţiona-

la Turciei şi-a realizat obiec-

tivul de întinerire a echipei.

„Am realizat obiectivul pe ca-

re îl aveam la echipa naţională. 

Am construit o echipă tânără. 

Am micşorat media de vârstă de 

la 29 de ani la 23,5 ani, un pas 

important. Apoi, am convenit să 

ne despărţim. Turcia are un loc 

special în inima mea. Am amin-

tiri frumoase de când am antre-

nat aici. Această legătură sufl e-

tească nu se va rupe niciodată”, 

a adăugat tehnicianul.

Mircea Lucescu, în vârstă 

de 73 de ani, s-a afl at din 2017 

la conducerea reprezentativei 

Turciei. De atunci, echipa Tur-

ciei a înregistrat patru victo-

rii, şase remize şi şapte în-

frângeri. Mircea Lucescu este 

cel mai apreciat antrenor ro-

mân din toate timpurile.

PAOK este liderul autoritar 

al campionatului din Grecia, 

chiar dacă la startul sezonului 

a plecat cu două puncte pena-

lizare după incidentele de la me-

ciul de anul trecut, cu AEK, 3-0 

la masa verde pentru echipa din 

Atena. Atunci, PAOK a pierdut 

tot la Comisii şi meciul cu Olym-

piacos, tot pe teren propriu.

Federaţia Turcă de Fotbal 

(TFF) a anunţat, luni, pe si-

te-ul ofi cial, încetarea rapor-

turilor contractuale cu selec-

ţionerul Mircea Lucescu, de 

comun acord cu acesta.

Mircea şi Răzvan Lucescu 
ar putea lucra împreună

Echipa de fotbal feminin 

„U” Olimpia Cluj va dis-

puta sâmbătă, 16 februa-

rie, de la ora 10:45, 

pe terenul sintetic din 

Parcul „Babeş”, al treilea 

meci amical după pauza 

de iarnă, împotriva for-

maţiei Diósgyőri VTK.

Echipa din Ungaria se afl ă 

în acest moment pe locul 3 în 

clasamentul primei ligi din ţa-

ra vecină. Cele două echipe 

s-au mai întâlnit, în luna iulie 

2018, atunci „U” Olimpia Cluj 

a câştigat meciul cu scorul de 

5-2, golurile fi ind marcate de 

Cassidy Benintente, Cristina 

Carp şi Phoenetia Browne.

Managerul clubului ”U” 

Olimpia Cluj, Mirel Albon, a 

declarat, înaintea meciului, 

că se aştepată la o adversară 

mai motivată decât în vara 

anului trecut.

„În iulie anul trecut echipa 

noastră era într-o etapă de pre-

gătire mai avansată şi era mult 

mai motivată, pentru că mai 

erau două săptămâni până la 

meciurile din „Champions Lea-

gue”. Acum echipa din Ungaria 

este mai avansată cu pregătirea 

şi mai motivată, deoarece sâm-

băta viitoare ele joacă semifi na-

la Cupei Ungariei şi au şansa să 

se califi ce prima dată în istorie 

în fi nală. Faţă de anul trecut, 

echipa din Miskolc s-a întărit în 

toate compartimentele, mai pu-

ţin portarul, iar echipa noastră 

a pierdut câteva jucătoare im-

portante. În consecinţă atuuri-

le echipei maghiare vor fi  expe-

rienţa şi maturitatea jucătoare-

lor, iar atuurile echipei noastre 

vor fi  elanul şi dorinţa de afi r-

mare a jucătoarelor tinere”, a 

declarat Mirel Albon, potrivit si-

te-ului clubului.

În ceea ce priveşte lotul pe 

care se va putea baza noul an-

trenor al grupării clujene, Mirel 

Albon spune că nu se aşteaptă 

la o schimbare de tactică.

„Nu cred că Ioana va schim-

ba sistemul de joc. Totuşi pen-

tru Ioana va fi  o provocare să 

rezolve problema fundaşului 

stânga şi să găsească soluţia 

cea mai buna la mijlocul tere-

nului, unde are o infl aţie de ju-

cătoare valoroase. Deşi este o 

generaţie talentată, nu cred că 

generaţia 2003-2004 are încă 

forţa fi zică şi mentală să joace 

astfel de meciuri, poate 15-20 

minute. Excepţie face Ioana Bă-

lăceanu. Eu dacă aş fi  antrenor 

la acest meci aş începe cu ju-

cătoarele experimentate,oricum 

şi între acestea sunt multe ju-

cătoare tinere şi foarte tinere”, 

a mai spus Mirel Albon.

La echipa maghiară evolu-

ează şi jucătoare din România. 

Acest meci va fi  o oportunita-

te pentru selecţionerul naţio-

nalei, Mirel Albon, de a le ve-

dea din nou la muncă înain-

tea convocării la naţională.

Până în acest moment, echi-

pa de fotbal feminin ”U” Olim-

pia Cluj a disputat deja două 

meciuri amicale, ultimul fi ind 

disputat pe teren propriu în 

compania formaţiei Heniu Prun-

du Bârgăului, scor 3-1 (0-1).

”U” Olimpia Cluj va dispu-

ta primul meci din Liga 1, pe 

data de 10 martie, de la ora 

11, în compania formaţiei For-

tuna Becicherecu Mic.

„U” Olimpia Cluj joacă împotriva 
formaţiei Diósgyori VTK
„U” Olimpia Cluj va disputa sâmbătă, de la ora 10:45, pe terenul sintetic din Parcul „Babeş”, 
al treilea meci amical după pauza de iarnă, împotriva formaţiei Diósgyőri VTK.

”U” Olimpia Cluj va disputa primul meci din Liga 1, pe data de 10 martie

˝

Mircea Lucescu este liber de contract, după ce a plecat de la naţionala Turciei
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