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Pensionarii din Grigorescu cer un spațiu pentru socializare
Sute de pensionari din carti-

erul clujean Grigorescu visează 
la un spaţiu adecvat pentru so-
cializare, care să le mai îndul-
cească bătrâneţea.

Maria, o pensionară din Gri-
gorescu, şi-a vărsat oful prima-
rului municipiului Cluj-Napo-
ca, Emil Boc, declarând că 
acest spaţiu este „problema lor 
de sufl et”. Aceasta afi rmă că 
localnicii de vârsta a treia din 
zonă au încercat în zadar să ia 
legătura cu directorul Direcţi-
ei de Asistenţă Socială şi Me-
dicală din cadrul Primăriei, Au-

rel Mocanu, de la care speră 
să obţină o audienţă. Până 
atunci, pensionarii se mulţu-
mesc cu mâncarea servită la 
Restaurantul Hoia.

„Suntem 800 de persoane, 
nu avem o activitate, pentru 
că nu avem spaţiu. Avem un 
spaţiu, cantina, toată stima 
pentru ea, dar nu găsim o so-
luţie să avem şi noi, nu pen-
tru gimnastică, dar să ne în-
tâlnim şi noi, femeile, fetele, 
să discutăm, să ne arătăm po-
ze, să jucăm un remi, un joc 
de societate, să socializăm? 

Nu avem spaţiu, este impro-
priu la subsol, vrem un spa-
ţiu decent, cum au şi în Zori-
lor, chiar dacă ar fi în chirie”, 
s-a plâns pensionara, într-o 
emisiune radio.

„Este în atenţia noastră să 
găsim în Grigorescu un spaţiu 
mai mare, nu am reuşit să gă-
sim deocamdată. Mă preocu-
pă foarte tare acest subiect, 
este foarte importantă socia-
lizarea! Ştiu subiectul acesta, 
doamnă, ne preocupă, ştiu cât 
de importantă este socializa-
rea pentru toate vârstele, în 

special pentru vârsta a treia. 
Este extrem de importantă, fa-
ce parte din calitatea vieţii”, 
a precizat Emil Boc, fără a ofe-
ri alte detalii mai concrete.

În altă ordine de idei, Emil 
Boc a dezvăluit că nu a renun-
ţat la ideea Revelionului Pen-
sionarilor, însă nu s-a ocupat 
până în prezent de acest su-
biect pentru a „nu fi  acuzat de 
campanie electorală”. „Trec 
campaniile şi ne ocupăm rezo-
nabil de acest proiect frumos, 
îl facem cu mare drag şi plă-
cere!”, a promis primarul.

Angajare de clovn 
Vineri, ora 19:00 – 20:00 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca 

CFR Cluj – Kisvarda 
Duminică, ora 16:00 - 18:00

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu
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„Între chin și amin”. 
Film despre ororile comunismului

În cât timp vor fi gata proiectele 
de infrastructură ale Clujului?

Taximetriștii vor avea undă verde 
pe banda dedicată?

Filmul este bazat pe întâmplările din temnițele comuniste, 
în special cele care au avut loc în Penitenciarul Pitești, unde 
a luat naștere „Fenomenul Pitești”.  Pagina 7

Centura Metropolitană, trenul metropolitan şi metroul 
sunt cele trei mari proiecte fi xate de Primărie pentru a 
descongestiona trafi cul infernal.  Pagina 5

Taxiurile ar putea avea acces pe benzile dedicate momentan 
doar mijloacelor de transport în comun și bicicletelor, însă 
nu înainte ca ideea să fi e testată în prealabil.  Pagina 5
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Hotelul New York, scos la vânzare

Primăria Cluj-Napoca, acuzată de rasism?
Instanţa a anulat două dintre criteriile folosite de Primăria Cluj-Napoca pentru a repartiza locuinţele sociale. Pagina 3

Hotelul New York 

(azi Continental), locul 

de întâlnire a boemei 
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altădată, a fost 

scos la vânzare. 
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Clujului, clădirea 

este compusă 

din parter și trei 

etaje, cu 105 
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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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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Marcel Bunea. 
Tăceri articulate
30 octombrie – 17 noiembrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10:00 – 17:00
TĂCERI ARTICULATE refl ectă vizi-
unea artistului despre pictură 
„ca realitate trans-substanţială, 
adânc imprimată în psihicul 
uman…“ şi propune o distanţa-
re de ceea ce, în mod generic, 
poate fi  perceput ca 
Minimalism. Arta lui Marcel 
Bunea nu intenţionează să 
„emoţioneze… la modul primi-
tiv, ci să ne pună în situaţia 
de-a gândi asupra a ceea ce ne 
înconjoară şi asupra a ceea ce 
este în noi, în străfundurile con-
ştiinţei noastre”. Artistul îşi defi -
neşte demersul astfel: 
„Trans-substanţialismul desem-
nează constanta şi obsesiva 
mea preocupare pentru ordinea 
spirituală… Prin ordine spiritua-
lă nu înţeleg neapărat repre-
zentare dogmatică şi nici clasica 
plăcere retinală.“

VINERI

Angajare de clovn
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 20:00
Criticul Laura Pavel cataloghea-
ză Angajare de clovn drept un 
„text simptomatic pentru dra-
maturgia post-absurdă în care 
stridenţele avangardiste ale 
teatrului anilor ’60 sunt trecute 
prin fi ltrul unei ironii îndulcite 
cu accente lirice”.
Nicolló, Filippo şi Peppino 
sunt persoane anonime, in-
terşanjabile. Ei pot să fie, de 
fapt, oricine. Inactivi în aştep-
tarea loc, ei se află suspen-
daţi într-un timp incert. Se ta-
chinează, sunt sarcastici, invi-
dioşi, ingenui manifestând un 
amestec bizar de copilărie 
crudă şi tandreţe iubitoare. 
Bufonadele lor sunt, într-un 
fel, nişte parabole ale morţii, 
dar, totodată, un bun prilej 
de etalare a „cunoştinţelor“ 
dobândite de-a lungul unei 
îndelungate cariere. Nu sunt 
esenţial răi, ci alienaţi de o 
societate care le dă senzaţia 
că nu mai are nevoie de ei: o 
temă, parcă, mai actuală ca 
niciodată.
Atent exploatat în spectacol, 
acest confl ict stă la baza tuturor 
acţiunilor fi zice ale interpreţilor. 
Aceste personaje „ne pot repre-
zenta pe oricare dintre noi, indi-
ferent de vârstă, sex sau profe-
sie”. Montarea „suferă“ de o 
energie debordantă, de un co-
mic autentic obţinut din subtilul 

melanj al dramatismului celui 
mai profund cu umorul sclipitor.

Deschiderea Festivalului 
Mozart
Auditorium Maximum
Concert simfonic – dirijor 
Serghei Simakov
Vineri, 15 noiembrie 2019, ora 
19, Abonament 3
Colegiul Academic
Concertul de deschidere a 
Festivalului Mozart
Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania“
Mozart la Paris
Serghei Simakov dirijor
Denis Pascal pian

Glorie
REACTOR de creație 
și experiment
19:00 - 20:30
„Ah, glorie, pe care nimeni nu 
știe să o defi nească prea exact, 
cât de perfectă ești tu să ne mo-
tivezi alegerile, să ne îndrepți 
pașii spre pericole pe care altfel 
le-am ocoli de la distanță, să ne 
faci să uităm că suntem muri-
tori și că dacă ne lovim, ne doa-
re!“ De la basm la narațiuni 
contemporane, poveștile ne se-
duc, ne copleșesc, ne inspiră. 
Urmărind personajele arhetipa-
le de basm prin timp și spațiu, 
plecăm de la rolul lor și nevoia 
noastră de a comunica prin ele, 
pentru ca în fi nal să ajungem la 
o mai bună înțelegere a proprii-
lor noastre povești.

SÂMBĂTĂ

Pădurea fermecată | 
spectacol invitat
Spectacolul este un moment de 
teatru de păpuși, care-și propu-
ne să-i aducă pe copii mai 
aproape de natură. Aceștia vor 
face cunoștință cu pădurea și cu 
prietenii ei și vor afl a ce daruri 
are codrul pentru oameni și cât 
de importante sunt acestea 
pentru echilibrul mediului care 
ne înconjoară. Povestea se dea-
pănă printr-o îmbinare de mij-
loace artistice care țin de teatrul 
de păpuși clasic cu proiecții ex-
perimentale. Astfel se sugerea-
ză o lume fantastică în care ori-
ce e posibil. Doi copii, o provo-
care și o pădure misterioasă. 
Așa începe călătoria unui 
băiețel printre tainele și fi ințele 
unei păduri magice. După mul-
te peripeții și încercări năzdră-
vane, copilul descoperă secrete-
le acesteia.
O producție a Asociației Bafi .

DUMINICĂ

CFR Cluj – Kisvarda FC
Fotbal Club CFR 1907 CLUJ-
NAPOCA
16:00 - 18:00
Campionii României joacă din 
nou un meci caritabil împotriva 
echipei maghiare Kisvarda FC!
Pentru a putea auzi, Alexandra 
are nevoie de 4 operaţii extrem 
de complexe care se pot efectua 

doar în Statele Unite ale 
Americii şi costă în total 
200.000 de euro.
Un bilet costă 5 lei, iar toate în-
casările vor fi  donate 
Alexandrei!
Vă aşteptăm!
Hai CFR!

Cardinalul
Cinema Victoria
17:30 - 19:30
În anii ’50, conducătorii bisericii 
Greco-Catolice sunt arestați și 
închiși în penitenciarul de la 
Sighet. Regimul sovietic interzi-
ce existența altei biserici în afa-
ra celei ortodoxe. În fața chinu-
rilor și unora dintre cele mai 
perfi de mijloace de dezumani-
zare, alternativele sunt converti-
rea sau moartea. În fața 
torționarilor se ridică episcopul 
Iuliu Hossu care prin curaj și 
verticalitate devine o călăuză 
pentru ceilalți preoți.
Cardinalul prezintă o parte din 
viața episcopului greco-catolic 
Iuliu Hossu, câteva scene de la 
Marea Unire și pe urmă perioa-
da încercării convertirii forțate 
în penitenciarul Sighet. Rolul lui 
Iuliu Hossu este jucat de actorul 
Radu Botar, iar alături de el 
joacă Ioan Andrei Ionescu, 
Richard Bovnoczki, Radu 
Bânzaru, Maria Ploae, Cristian 
Iacob, Mircea Andreescu, Ovidiu 
Crișan, Remus Mărgineanu, 
Bogdan Nechifor.

Ce ne mai poate spune oare, astăzi, Ţiganiada, 
la mai bine de două sute de ani de când a 
scris-o rătăcitorul Ion Budai-Deleanu? Ce sen-
suri contemporane se pot ascunde sub alegorii-
le unui text a cărui prefaţă proclama că „prin ţi-
gani să înţăleg și alţii“? Prima epopee în limba 
română a intrat târziu în conștiinţa publică, fi -
ind descoperită la Lemberg și publicată de Gh. 
Asachi la multă vreme după ce autorul nu mai 
era printre cei vii. Cu toate acestea, Ţiganiada 
și-a cucerit primele generaţii de cititori prin ver-
va comică inepuizabilă, prin savoarea proverbi-
ală a limbajului, dar și prin capacitatea de a ri-
dica probleme serioase sub masca râsului. 
Există, la Budai-Deleanu, o punere sub semnul 
întrebării a inegalităţilor și a prejudecăţilor, dar 
și o refl ecţie profundă privitoare la sistemele de 
guvernământ și la faptul de a fi  un bun cetă-
ţean. Eroismul și dragostea sunt, în același 
timp, ironizate și glorifi cate, ca și cum ni s-ar su-
gera să nu ne încredem pe deplin în ele.
Alexandru Dabija, aducând Ţiganiada pe scenă 
în formă fragmentară, dar concentrată, redesco-
peră puterea și seducţia originalului, explorând 
cu atenţie toate straturile de sensuri suprapuse 
de-a lungul istoriei în faimoasa epopee. Fiecare 
spectator este invitat, în Anul Centenarului, să se 
întoarcă asupra lui însuși, să-și pună întrebări 
despre istorie și toleranţă, despre identitate și al-

teritate. Ţiganiada pe scenă? O cascadă de ver-
suri neaoșe, umor și culoare autentică, care ne 
arată cum – din trecut și prezent – putem și tre-
buie să ne regândim viitorul.
Distribuţia:
Adriana Băilescu, Ruslan Bârlea, Patricia Brad, 
Diana Buluga, Ionuț Caras, Dan Chiorean, 
Adrian Cucu, Radu Dogaru, Cristian Grosu, Anca 
Hanu, Cătălin Herlo, Elena Ivanca, Silvius Iorga, 
Ioan Isaiu, Radu Lărgeanu, Miron Maxim, 
Angelica Nicoară, Mihai-Florian Nițu, Dragoș 
Pop, Cristian Rigman, Matei Rotaru, Cosmin 
Stănilă, Alexandra Tarce, Sânziana Tarța
Locație: Teatrul Naţional Cluj-Napoca.
Timp: Sâmbătă, 19:00 - 21:00

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

15 noiembrie

1868: S-a născut biologul Emil 
Racoviţă, membru al 
Academiei Române.

1918: UNIREA BUCOVINEI CU 
ROMÂNIA. „Congresul gene-
ral al Bucovinei”, format din 
reprezentanţi ai românilor și 
ai naţionalităţilor din 
Bucovina, a hotărât în unani-
mitate „unirea necondiţiona-
tă și pe vecie a Bucovinei, în 
vechile ei hotare până la 
Ceremuș, Colacin și Nistru cu 
regatul României”.

16 noiembrie

1885: George Eastman, fun-
dador al companiei Kodak, a 
inventat în SUA pelicula de ni-

troceluloză pentru a imprima 
imagini.

2013: Ziua Internaţională 
pentru toleranţă

17 noiembrie

1869: A fost inaugurat Canalul 
Suez, cale navigabilă ce traver-
sează istmul Suez, unind Marea 
Mediterană cu Marea Roșie.

1966: A fost creată 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare 
Industrială - ONUDI - în baza 
unei rezoluţii a Adunării 
Generale a ONU. 

2013: Ziua Internaţională a 
Prematurităţii Ziua Mondială 
de Comemorare a Victimelor 
Accidentelor de Circulaţie
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Marius Balo, clujeanul 

care a fost arestat în China 

şi condamnat la 8 ani de 

închisoare pentru o faptă 

cu un presupus prejudiciu 

de 80 de dolari, ar putea 

ajunge înapoi în România 

înainte de fi nalul anului.

După ce Curtea de Apel Cluj 

a recunoscut hotărârea de con-

damnare pronunţată de instan-

ţa chineză şi a dispus transfe-

rul lui Marius Balo într-un pe-

nitenciar din România, sentin-

ţa defi nitivă şi mandatul de exe-

cutare a pedepsei au fost îna-

intate către Ministerul Justiţiei 

din China, cu solicitarea de a 

se comunica dacă autorităţile 

competente apreciază că sunt 

îndeplinite condiţiile pentru 

acordarea consimţământului la 

transferare, anunţă apărătorul 

ales al lui Marius Balo, av. Eu-

gen Constantin Iordăchescu.

Acesta şi-a reînnoit apelul 

pentru ca noul ministru al Jus-

tiţiei, Cătălin Predoiu, şi di-

rectorul Direcţiei Drept Inter-

naţional şi Cooperare Judici-

ară din cadrul Ministerul Jus-

tiţiei, Viviana Onacă, să spri-

jine demersurile prin care ce-

tăţeanul român să fi e transfe-

rat înapoi acasă pentru exe-

cutarea restului de pedeapsă.

„Raportat la faptul că do-

cumentele au fost înaintate 

către Ministerul Justiţiei din 

Republica Populară Chineză 

la data de 30 octombrie, pre-

cum şi la condiţiile deosebit 

de grele de detenţie, vă soli-

cităm respectuos să ne spriji-

niţi în continuare în vederea 

urgentării procedurii de trans-

fer”, se arată în adresa trimi-

să de Societatea Civilă de Avo-

caţi „Iordăchescu şi Asocia-

ţii” către Ministerul Justiţiei 

din România.

Apelul lui Marius, 
ignorat ani de zile

Pentru ca acest transfer să 

fi e posibil, Marius Balo a tre-

buit să plătească statului chi-

nez şi o amendă penală în va-

loare de peste 60.000 de lei, 

motiv pentru care singura sa 

rudă din România, unchiul Ion 

Felecan, a fost nevoit să vândă 

apartamentul familiei. În anii 

care au trecut deja de la con-

damnare şi până astăzi, Marius 

Balo a fost deţinut constant în 

condiţii inumane: fără contact 

cu persoane care să vorbească 

limba română, obligat să lucre-

ze cel puţin 12 ore pe zi, 7 zi-

le pe săptămână, pentru a-şi 

câştiga dreptul la hrană, şi fă-

ră căldură sau apă caldă.

„Dezindividualizaţi, dez-

brăcaţi de orice drept, scla-

vii roboţi trudesc zi/lumină 

în întunericul închisorilor co-

muniste, la perpetuarea de-

monică a celui mai grotesc şi 

celui mai extins construct de 

tortură sistematică întâlnit 

vreodată în istoria omenirii. 

(...) Am trecut prin umilinţe 

şi torturi de care mă doare să 

îmi amintesc; Dumnezeu, în-

să, mi-a fost alături”, spunea 

Marius Balo într-una din ra-

rele conversaţii telefonice pe 

care i s-a permis să le aibă 

cu unchiul său.

În ciuda coşmarului pe ca-

re Marius Balo îl trăieşte zil-

nic, procedurile de transfer în 

România trenează de ani în-

tregi. Apărătorii săi au trimis 

adrese şi memorii către Mi-

nisterul Justiţiei pe tot parcur-

sul anilor 2017, 2018 şi 2019.

„Fiecare zi pe care Marius 

Balo o petrece într-un peniten-

ciar din China, fără a-i fi  res-

pectate drepturi fundamentale 

ale omului, atât cele recunos-

cute în convenţiile internaţio-

nale, cât şi cele garantate prin 

Constituţia României, reprezin-

tă un eşec al statului român de 

a-şi apăra propriii cetăţeni pe 

plan internaţional”, susţine Eu-

gen Constantin Iordăchescu, 

avocatul lui Marius Balo.

Marius Balo, clujeanul închis în China, ar putea ajunge 
acasă înainte de finalul anului
Profesorul român condamnat la 8 ani de închisoare pentru un presupus prejudiciu de 80 de dolari ar putea fi transferat în România

Instanţa a anulat două 

dintre criteriile folosite 

de Primăria Cluj-Napoca 

pentru a repartiza locuin-

ţele sociale. „Criteriile 

erau construite într-un 

mod clasist şi rasist”, 

arată Fundaţia Desire, 

care a demarat procesul.

Cele două criterii anulate 

de instanţă sunt: cel prin ca-

re nu sunt considerate eligi-

bile veniturile din drepturi de 

asistenţă socială ca sursă de 

venit pentru a plăti chiria 

subvenţionată şi cel care sta-

bileşte un punctaj diferit în 

funcţie de educaţia socilitan-

tului, cei cu studii superioa-

re fi ind avantajaţi.

„Marcăm o victorie de or-

din legal în lupta pentru lo-

cuinţe sociale şi împotriva ra-

sismului şi clasismului în 

Cluj-Napoca. Au căzut două 

criterii discriminatorii care în-

greunau accesul persoanelor 

precare la locuinţe sociale. 

Sentinţa de luni, 11 noiem-

brie, este irevocabilă”, se ara-

tă în comunicatul transmis 

presei de Fundaţia Desire.

Instanţa a „anulat parţial 

HCL nr.434/16.12.2015 Cluj-Na-

poca privind modifi carea şi 

completarea Anexelor 1, 2 şi 3 

la HCL Cj-N nr.150/2013 cu pri-

vire la criteriul de eligibilitate 

privind accesul la locuinţe so-

ciale prevăzut la pct. I lit. A. 11 

în măsura în care, pentru înde-

plinirea criteriului nu sunt con-

siderate eligibile veniturile din 

drepturi de asistenţă socială 

precum şi criteriul de selecţie 

prevăzut la pct. IV Studii”.

Fundaţia Desire, alături de 

81 de persoane care locuiesc 

pe strada Cantonului şi stra-

da Stephenson, a intentat în 

martie 2017 un proces Primă-

riei Cluj-Napoca cu privire la 

criteriile pentru acordarea lo-

cuinţelor sociale.

Motivarea acţiunii în instan-

ţă a fost: „Sistemul de criterii 

de acordare a locuinţelor so-

ciale duce la excluderea per-

soanelor marginalizate de la 

obţinerea unei locuinţe socia-

le (faţă de care, conform legii 

112/2002 privind prevenirea şi 

combaterea marginalizării so-

ciale, Consiliile Locale au obli-

gaţia de a asigura o locuinţă 

adecvată) şi totodată încalcă 

fl agrant dispoziţiile Legii nr. 

144/1996 privind locuinţele”.

„Comparându-le cu pre-

vederile Legii locuinţei, am 

atacat foarte multe dintre 

criteriile de eligibilitate şi 

de selecţie aplicate în 

Cluj-Napoca: de la exclude-

rea celor cu venituri fără 

contract de muncă sau a ce-

lor care au ocupat o locuin-

ţă publică fără acte din lip-

sa unor alternative locative, 

prin favorizarea celor cu stu-

dii universitare în procesul 

de selecţie, până la modul 

limitat şi discriminator al 

luării în considerare a con-

diţiilor de locuit”, se mai 

arată în comunicat.

Două criterii 
au fost anulate

Prin decizia irevocabilă din 

11.11.2019, instanţa a dispus 

anularea punctului I lit. A 11, 

care prevedea că sunt eligibili 

următorii: „Solicitanţii care pot 

face dovada unui venit regle-

mentat prin legislaţia în vigoa-

re, în vederea achitării chiriei 

lunare şi a cheltuielilor aferen-

te întreţinerii locuinţei, dove-

dit prin contract de muncă în 

valabilitate, certifi cat de anga-

jator, cupon de pensie, con-

venţii civile, PFA, sau alte a-

semenea. Pentru îndeplinirea 

criteriului nu sunt considera-

te eligibile veniturile din drep-

turile de asistenţă socială”.

De asemenea, a dispus şi 

anularea punctul IV care pre-

vedea drept criteriu de selec-

ţie pentru acordarea locuinţe-

lor sociale ultima formă de stu-

dii absolvite cu diplomă, iar 

punctajele erau acordate ast-

fel: „a) studii doctorale 45p; 

b) studii universitare 40p; c) 

şcoli tehnice, postliceale, şco-

li de maiştri, colegii, subingi-

neri 35p; d) studii medii, licee, 

şcoli profesionale 30p; e) stu-

dii generale 20p; f) fără studii, 

studii primare 5p”.

„Victoria de astăzi întreru-

pe o practică ilegală şi înde-

lungată a autorităţilor locale 

din Cluj-Napoca. Aceste auto-

rităţi au susţinut în mod repe-

tat că nu fac altceva decât să 

respecte legea. Justiţia a dove-

dit contrariul. Criteriile împo-

triva cărora am luptat nu au 

apărut de pe o zi pe alta, ci 

sunt rezultatul unor politici 

constante de îngrădire a drep-

tului la locuire pentru cele mai 

precare persoane. Sentinţa ob-

ţinută constituie un precedent 

important pentru contestarea 

criteriilor injuste din alte ora-

şe ale ţării”, concluzionează 

reprezentaţii Fundaţiei Desire.

Primăria Cluj-Napoca, acuzată de rasism?
Judecătorii obligă instituţia să modifice criteriile de acordare a locuinţelor sociale

Romii de la Pata Rât și-au făcut un obicei de a participa la ședințele de Consiliu Local unde au cerut să primească locuințe și să nu fi e discriminați de Primărie
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În toate cartierele clujene, 

nivelul actual al preţuri-

lor apartamentelor este 

mai ridicat decât cel con-

semnat în perioada simi-

lară a anului trecut.

Potrivit raportului imobi-

liare.ro, dintre oraşele cu pes-

te 200.000 de locuitori din 

România, Cluj-Napoca a avut 

şi în trimestrul 3, preţuri me-

dii solicitate de peste 1000 

de euro pe metru pătrat util 

pentru apartamentele dispo-

nibile spre vânzare.

Cluj-Napoca ocupă în con-

tinuare primul loc în clasa-

ment (cu o medie de 1.610 eu-

ro pe metru pătrat util), fi ind 

urmat de Bucureşti (cu 1.380 

euro pe metru pătrat), Timi-

şoara (1.230 euro pe metru 

pătrat) şi Constanţa (1.160 eu-

ro metru pătrat).

„Cu un avans de 68.7% în 

ultimii cinci ani, Cluj-Napoca 

este oraşul care a recuperat 

cel mai mult din scăderea pro-

vocată de recesiune, Capitala 

situându-se în continuare la 

o mare distanţă, cu un plus 

de 38,3%”, menţionează do-

cumentul citat.

Evoluţia preţurilor 
pe zone şi cartiere

În urma unui avans de 

2,7% faţă de cele trei luni an-

terioare, pretenţiile vânzăto-

rilor de apartamente din 

Cluj-Napoca au ajuns în al 

doilea trimestru din 2019 la o 

medie de 1.610 euro pe me-

tru pătrat util (de la 1.570 eu-

ro pe metru pătrat).

Raportat la zone, în ora-

sul de pe Someş au avut loc, 

spre deosebire de Capitală, 

doar variaţii pozitive. Cel mai 

mare avans, în cuantum de 

5,5%, a avut loc în arealul 

central şi ultracentral, la e-

galitate cu zona Someşeni. O 

creştere de preţ de 4,7% a 

fost consemnată, de aseme-

nea, în zona Gruia – Dâmbul 

Rotund – Gară – Bulgaria.

În celelalte cartiere ale Clu-

jului, creşterile de preţ resim-

ţite trimestrul trecut s-au si-

tuat sub pragul de 4%. Ast-

fel, cele mai reduse variaţii 

au avut loc în cartierele Iris 

(+1,1% până la 1.500 euro 

pe metru pătrat), Floreşti 

(+1,1% până la 890 euro pe 

metru pătrat) şi Grigorescu 

(1,6% până la 1.600 euro pe 

metru pătrat).

„Clasamentul zonelor cu 

cele mai scumpe apartamen-

te din Cluj-Napoca a rămas 

neschimbat: arealul central 

şi ultracentral se situaează, 

în continuare, pe primul loc, 

cu o medie de preţ de 1.940 

euro pe metru pătrat util (în 

creştere de la 1.840 euro pe 

metru pătrat). Următoarele 

locuri sunt ocupate de Plopi-

lor (unde aşteptările vânză-

torilor ajung la 1.860 euro pe 

metru pătrat util), de Gheor-

gheni-Andrei Mureşanu (1.770 

euro pe metru pătrat util), 

dar şi de Mărăşti-Între La-

curi-Aurel Vlaicu (cu 1.640 

euro pe metru pătrat)”, se 

menţionează în raport.

La polus opus, cele mai ief-

tine apartamente pot fi  găsi-

te tot în localităţile limitrofe 

Floreşti şi Baciu (1.050 euro 

pe metru pătrat), acestea fi -

ind urmate la ceva distanţă 

de Someşeni (cu 1.270 euro 

pe metru pătrat).

Cele mai semnifi cative creş-

teri anuale au avut loc în Iris 

(+13,6%), în zona centrală 

şi ultracentrală (+13,2%), în 

Baciu (+9,8%), în Plopilor 

(+9,4%) şi respectiv în Gru-

ia-Dâmbul Rotund-Gară-Bul-

garia (+9,4%). Cele mai mi-

ci marje anuale de creştere 

pot fi  observate în câteva zo-

ne ale oraşului: Zorilor 

(+0,8%), Floreşti (+2,8%), 

respectiv Someşeni (+3,4%).

1.050 euro pe metru pă-
trat este diferenţa de preţ din-
tre cea mai scumpă zonă din 
Cluj – central/ultracentral 
(1.940 euro) şi cea mai iefti-
nă zonă – Floreşti (890 euro)

Diferenţe de 1.000 €/mp între cea mai scumpă şi cea mai ieftină zonă din Cluj

Central, ultracentral – 1.940 euro

Plopilor – 1.860 euro

Gheorgheni, Andrei Mureșanu – 1.770 euro

Mărăști, Între Lacuri, Aurel Vlaicu – 1.640 euro

Grigorescu – 1.600 euro

Apartamente de vânzare

Zorilor – 1.570 euro/mp

Gruia, Dâmbul Rotund, Bulgaria – 1.530/mp

Bună Ziua, Europa, Calea Turzii – 1.520 euro/mp

Iris – 1.500 euro/mp

Mănăștur, Borhanci, Câmpului – 1.500 euro/mp

Someșeni – 1.270 euro/mp

Cartiere cu cele mai mari prețuri/mp

ACHIZIȚIE

1100
de unități locative sunt 
scoase la vânzare în Cluj

În 2013, omul de afaceri 

Ioan Bene a cumpărat 

Hotelul Continental cu 5 

milioane de euro şi spu-

nea că vrea să transfor-

me clădirea într-un hotel 

de cinci stele.

Hotelul a fost construit 

în 1894 şi inaugurat în 1895, 

sub numele de „New York”. 

Amplasată în inima oraşu-

lui, la intersecţia dintre stră-

zile Napoca şi Universităţii, 

clădirea de colţ a fost ridi-

cată în stilul eclectic al epo-

cii, un melanj de neobaroc 

şi elemente clasiciste.

Vorbim de o clădire com-

pusă din parter şi trei eta-

je, cu 105 camere, 80 de băi, 

de un teren în suprafaţă de 

1.497 metri pătraţi şi con-

struit de 8.500 metri pătraţi.

„Preţul pentru această pro-

prietate este confi denţial. Em-

blemă a Clujului, hotelul me-

rită atenţia investitorilor, având 

un potenţial turistic şi comer-

cial extraordinar. Faţadele au 

fost renovate complet, iar ex-

teriorul arată impecabil, ca în 

perioada de apogeu a hotelu-

lui. Procesul de restaurare a 

început în 2016 şi a vizat, pe 

lângă renovarea faţadelor, re-

facerea acoperişului şi lucrări 

de consolidare şi izolaţie a fun-

daţiei. Lucrările au fost efec-

tuate de echipe de arhitecţi, 

ingineri şi muncitori speciali-

zate în restaurarea clădirilor 

istorice. Interiorul exuberant 

şi-a păstrat elementele de ar-

hitectură care l-au făcut fai-

mos în epocă, dar va necesita 

un proces de restaurare şi re-

novare. În stadiul actual clă-

direa dispune de 105 camere 

de hotel, plus restaurant, ca-

fenea şi sală de conferinţă, iar 

prin mansardare capacitatea 

poate creşte la 150 de came-

re”, au transmit pentru Moni-

torul de Cluj reprezentanţii Ca-

sei de Licitaţii Artmark Histo-

rical Estate, cei care se ocupă 

de vânzarea clădirii.

În perioada de boom eco-

nomic clădirea a fost evalu-

ată de experţii imobilari la 

14 milioane de euro.

Continentalul a fost vân-

dut pentru suma de 5 milioa-

ne de euro de către Societa-

tea Expert Insolvenţă SPRL, 

lichidator judiciar al SC Arde-

leana Alba Iulia, fosta propri-

etară, după ce fi rma deţinută 

de Ioan Bene, Napocamin SRL 

Cluj-Napoca, a depus singu-

ra ofertă de cumpărare.

Clădire istorică, emblemă a 

Clujului interbelic, hotelul Con-

tinental a fost preluat de S.C. 

Ardeleana S.A. în anul 2005 de 

la compania Continental Ho-

tels, însă de atunci clădirea nu 

a primit nicio funcţiune, fi ind 

oarecum abandonată.

Între timp, afaceristul con-

troversat Ioan Bene, a fost in-

clus de Inspectoratul Gene-

ral al Poliţiei Române pe lis-

ta infractorilor urmăriţi naţi-

onal după ce a primit o con-

damnare de 5 ani într-un do-

sar de evaziune fi scală.

Hotelul Continental din centrul Clujului, de vânzare. 
Clădirea are 105 camere şi 80 de băi
Hotelul New York (azi Continental), locul de întâlnire a boemei clujene de altădată, a fost scos la vânzare.

Hotelul a fost construit în 1894 şi inaugurat în 1895, sub numele de „New York”

Construcţia hotelului 

a avut loc într-o perioadă 

de dezvoltare economică 

a Imperiului Austro-Ungar, 

când pe teritoriul acestuia 

s-au ridicat numeroase 

edifi cii publice. 

Clujeanul care a semnat pro-

iectul, Lajos Pákey (Pákei), a 

fost arhitect şef al oraşului în 

primele decenii ale secolului al 

XX-lea. Între clădirile proiecta-

te de acesta se numără Pavili-

onul de patinaj (astăzi restau-

rantul Chios) şi Casinoul din 

Parcul Central, cele două clă-

diri ale Universităţii Tehnice de 

pe strada Bariţiu, fostul Liceu 

Brassai – toate în acelaşi lim-

baj arhitectural eclectic.

Este posibil ca hotelul New 

York din Cluj-Napoca să fi  fost 

inspirat de hotelul omonim 

din Budapesta, inaugurat în 

octombrie 1894. Piesele de 

mobilier au fost aduse de al-

tfel de la acesta, fi ind marca-

te cu monograma NY, detaliu 

ce a inspirat denumirea hote-

lului din Cluj. Dacă până atunci 

Hotelul Biasini din centru (fi -

nalizat în 1840) găzduia per-

sonalităţile sosite în oraş, no-

ua clădire cu camere elegan-

te şi facilităţi de ultimă oră va 

deveni noua destinaţie. În acea 

perioadă, New York a fost cel 

mai mare hotel din Transilva-

nia. Imobilul era dotat cu ge-

nerator propriu de curent şi a 

fost prima clădire electrifi ca-

tă din oraş, curentul electric 

fi ind introdus în Cluj abia în 

15 iulie 1906.

Arhitectul Pákey a prevă-

zut construcţia cu spaţii somp-

tuoase la parter, pentru resta-

urant şi cafenea deschise oas-

peţilor dar şi vizitatorilor din 

exterior. Datorită amplasării 

ultracentrale, la câţiva paşi de 

sediile ziarelor şi Universita-

te, cafeneaua, găzduită de sa-

lonul albastru, a devenit ra-

pid punctul de întâlnire a bo-

emei clujene, frecventată de 

jurnalişti, scriitori şi univer-

sitari. Supranumită „Redac-

ţia”, găzduia cluburi literare, 

iar sala mare era cunoscută 

pentru balurile grandioase.

Cafeneaua literară a funcţi-

onat timp de jumătate de se-

col, până la sfârşitul celui de-al 

Doilea Război Mondial. Potri-

vit legendei, inclusiv cunoscu-

tul dramaturg I.L. Caragiale ar 

fi  savurat o cafea aici, iar pre-

mierul Octavian Goga ar fi  fost 

otrăvit mortal în restaurantul 

Hotelului New York, unde se 

oprise în drum spre Ciucea.

După instaurarea comunis-

mului, hotelul a fost transfor-

mat în cămin studenţesc, iar 

din 1960 a redevenit hotel, sub 

numele de Continental. Resta-

urantul a continuat să funcţi-

oneze. La începutul anilor 2000 

spaţiul era încă deschis, fi ind 

inclus în lanţul hotelier naţio-

nal cu acelaşi nume.

„Conti” și istoria sa nespusă
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a dat în folo-

sinţă o nouă bandă dedica-

tă transportului în comun, 

pe Calea Floreşti. Cu toate 

acestea, mulţi şoferi par să 

sfi deze noile marcaje şi 

semne de circulaţie.

„Se ocupă cineva să veri-

fi ce dacă se respectă noile re-

glementări?”, se întreabă clu-

jenii, dar mai ales şoferii mij-

loacelor de transport în co-

mun. Primarul Emil Boc sus-

ţine că echipajele de Poliţie 

Locală şi cele ale Poliţiei Ru-

tiere din municipiu veghează 

asupra circulaţiei în zonă şi 

„se vor lua carnete”. Cu toa-

te acestea, edilul admite că, 

cel puţin pentru început, i-a 

rugat pe agenţi să fi e mai blân-

zi şi să apeleze la prevenţie.

„Avem Poliţia Locală, cu Po-

liţia Rutieră din municipiu, se 

iau carnete. Nu este nicio săp-

tămână de când e în vigoare 

ofi cial această bandă. Am ter-

minat mai repede, dar până 

atunci s-au amplasat semnele, 

s-au făcut marcajele. Avem echi-

pe care verifi că periodic acest 

lucru (n.red. respectarea regle-

mentărilor), vă asigur că vom 

asigura respectarea acestei so-

licitări!”, a explicat Boc, într-un 

dialog cu un şofer clujean, în 

cadrul unei emisiuni radio.

Edilul admite că, în condi-

ţiile în care clujenii sunt obiş-

nuiţi de 30 de ani să circule 

sub aceeaşi formă, „nu a pus 

biciul” pe ei, sancţionându-i 

din primul minut în care a in-

trat în vigoare noua bandă de-

dicată. Cu toate acestea, Boc 

va cere intensifi carea controa-

lelor, iar începând cu săptă-

mâna viitoare se anunţă 

amenzi aspre şi chiar permi-

se de conducere ridicate.

„Am zis să fi m mai întâi 

cu obrazul şi cu mâna întin-

să. Prima dată îi educăm pe 

oameni, să se obişnuiească. 

Probabil fi ind prima săptă-

mână, mulţi încă nu obser-

vă semnele, nu sunt atenţi. 

Eu sunt de acord că, întot-

deauna înainte să-l sancţio-

nezi, îl avertizezi pe om, îi 

atragi atenţia, după princi-

piul că a greşi e omeneşte, 

a persevera e diabolic. Încă 

suntem în faza în care îi aten-

ţionăm pe cei care, eu spun 

că neintenţionat, cel puţin 

la prima vedere, intră acolo, 

dar Poliţia Locală este pre-

zentă în zonă”, a mai preci-

zat Emil Boc.

În altă ordine de idei, Pri-

măria şi Compania de Trans-

port Public (CTP) Cluj-Na-

poca vor continua investiţi-

ile pentru prioritizarea trans-

portul public în oraş, atât 

prin achiziţionarea de noi 

mijloace de transport în co-

mun, cât şi prin crearea de 

benzi dedicate, introducerea 

altor linii noi de transport 

sau extinderea celor existen-

te, anunţă municipalitatea.

Aceleaşi obiceiuri vechi? Primarul Emil Boc 
disculpă şoferii, dar anunţă pedepse.După ce zeci de taxime-

trişti au protestat, vinerea 

trecută, la Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca, pur-

tând apoi o discuţie cu 

viceprimarul Dan Tarcea, 

municipalitatea le dă o 

veste bună taximetriştilor.

Taxiurile ar putea avea acces 

pe benzile dedicate momentan 

doar mijloacelor de transport în 

comun şi bicicletelor, însă nu 

înainte ca ideea să fi e testată în 

prealabil. Prin urmare, prima-

rul municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc a dezvăluit că se pre-

găteşte un proiect-pilot de ban-

dă dedicată comună pentru au-

tobuze şi taximetre, care va fi  

anunţat „cât de curând”.

„Discutăm în cadrul legii 

şi, da, vom anunţa cât de cu-

rând un prim proiect-pilot pen-

tru banda dedicată pentru ta-

ximetrişti. Am insistat în Co-

misia de circulaţie să-mi pro-

pună cu titlu experimental de 

pilot, un început pentru taxi-

metrişti, să vedem cum func-

ţionează. Respectă toată lumea 

regulile jocului, şi taximetriş-

tii, şi autobuzele şi pietonii? 

Să începem şi cu asta! E fi resc 

să se întâmple acest lucru, voi 

anunţa foarte curând un pro-

iect-pilot în acest sens, un anu-

mit tronson, vom începe cu el. 

Dacă le vor respecta (n.red. 

regulile) şi nu sunt perturbări 

majore pentru ce înseamnă in-

teresul general, vom extinde 

în toate zonele”, a precizat 

Boc, la un post de radio local.

În ceea ce priveşte dorinţa 

taximetriştilor ca tarifele să fi e 

majorate, primarul susţine că, 

momentan, Comisia de circula-

ţie analizează propunerile de ta-

rife. „Să vedem, dacă sunt ma-

jorări de combustibil. Sunt ches-

tiuni tehnico-economice, nu de 

voinţă. (…) Dacă legea le dă 

dreptul, le dă dreptul, dacă nu, 

nu, exact cum se fac toate eva-

luările de preţuri la contracte”, 

a mai punctat edilul.

Taximetriştii sunt nemulţu-

miţi de faptul că nu pot folo-

si banda dedicată mijloacelor 

de transport în comun şi spun 

că cele mai mari probleme le 

au pe Bulevardul 21 Decem-

brie unde nu pot opri pentru 

a prelua clienţi.

Circa 130 de taximetrişti 

au protestat, vineri diminea-

ţă la Primăria municipiului 

Cluj-Napoca.

În vară, Asociaţia de Mo-

nitorizare Taxi Transilvania 

a solicitat majorarea tarife-

lor de transport în regim de 

taxi justifi când că „tarifele 

practicate de transportatorii 

autorizaţi de UAT Cluj-Na-

poca nu au suferit modifi -

cări în ultimii 6 ani”.

De asemenea, Asociaţia Ca-

mera Taximetriştilor din judeţul 

Cluj şi Asociaţia de Monitoriza-

re Taxi Transilvania au atras 

atenţia asupra mai multor ne-

reguli ce ar viza noul regula-

ment privind organizarea şi exe-

cutarea serviciului de transport 

în regim de taxi în Cluj-Napo-

ca, solicitând astfel modifi ca-

rea tarifelor „în concordanţă 

cu realitatea economico-fi nan-

ciară de pe piaţă”.

Taximetriștii, undă verde pe banda dedicată?

Deşi vorbim despre soluţii 

pe termen mediu şi lung, 

primarul Emil Boc susţine 

că o parte dintre ele – cen-

tura şi trenul – vor putea 

fi  operabile în următorii 

cinci ani. Edilul afi rmă 

că municipiul are nevoie 

de aceste proiecte 

de viziune, astfel încât 

zona Clujului să devină 

tot mai atractivă atât pen-

tru tineri, cât şi 

pentru investitori, 

respectiv angajaţi.

„Eu văd foarte multe din-

tre ele (n.red. proiecte) ope-

rabile. De exemplu, trenul 

metropolitan îl văd operabil 

într-un interval de timp re-

zonabil, până în 2022-2023. 

Proiectul Centurii Metropo-

litane îl văd operabil din ia-

nuarie 2024”, a precizat Boc, 

joi dimineaţă, la un post de 

radio local.

În total, cinci oferte au 

fost depuse pentru realiza-

rea studiilor de prefezabili-

tate şi fezabilitate pentru 

Metrou şi Tren Metropolitan 

în Cluj-Napoca. Licitaţia a 

fost câştigată de o asociere 

de trei firme, din Italia Fran-

ţa şi România.

Primarul afirmă că me-

troul este un proiect „mai 

extins”, al cărei primă eta-

pă presupune cei aproxima-

tiv 16 km din centrul Flo-

reştiului până la podul IRA, 

cu staţii din kilometru în ki-

lometru. Apoi, cea de-a do-

ua etapă este conectarea li-

niei cu Gilăul, care va dura 

mai mult de 10 ani.

„Aici (n.red. proiectul me-

troului) este vorba despre 

găsirea unei finanţări triple 

– trei pe componenta publi-

că: locală, naţională, euro-

peană, respectiv una pe com-

ponenta privată”, a mai 

punctat Emil Boc.

Cum va afecta centura 
viaţa clujenilor 
din Mănăştur?

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a anunţat, mier-

curi, varianta fi nală a Centu-

rii Metropolitane. Ce impact 

va avea însă traseul asupra 

clujenilor din Mănăştur?

În lipsa unei mobilităţi 

bazate pe benzi dedicate 

transportului în comun pen-

tru trolee şi autobuze, ba-

zate pe tren metropolitan şi 

extinderea tramvaiului, plus 

încurajarea traficului nemo-

torizat, centura sudică este 

necesară, susţine deputatul 

independent de Cluj Adrian 

Dohotaru. Cu toate acestea, 

şoseaua afectează Pădurea 

Făget şi „taie în două” Par-

cul Colina, avertizează par-

lamentarul clujean.

„Este un cartier în care par-

curile au fost privatizate şi mul-

te lăsate de izbelişte după 1989. 

Eu folosesc, de pildă, cel pu-

ţin o dată pe săptămână Pădu-

rea Făget şi ca mine sunt, pro-

babil, mii de clujeni. Cum Pri-

măria a anunţat, ieri (n.red. 

miercuri), varianta ofi cială a 

traseului, am întrebat cum va 

afecta centura Cluj – Gilău via-

ţa noastră, a clujenilor din car-

tierul Mănăştur. Centura va se-

para o zonă a Pădurii Făget, 

înspre cartierul Mănăştur. Ce 

se va întâmpla cu această pă-

dure? Se vor asigura treceri 

peste sau sub centură astfel 

încât tranzitul persoanelor şi 

al animalelor să nu fi e afectat 

major”, se întreabă Dohotaru.

În perioada următoare vor 

fi definitivate studiul de fe-

zabilitate, Planul Urbanistic 

Zonal şi DTAC, urmând ca 

întreaga documentaţie să fie 

predată CNAIR în vederea 

organizării achiziţiei publi-

ce pentru lucrările de pro-

iectare şi execuţie, a anun-

ţat, miercuri, Primăria.

„Urmează să obţinem cele 

mai grele avize, dar până nu 

aveam traseul defi nitivat, nu pu-

team să mergem la mediu, la 

păduri şi la alţii. Acum intrăm 

în etapa de obţinere a avizelor 

şi de pregătire a documentaţiei 

tehnice pentru realizarea con-

strucţiei. Mai durează câteva 

luni, probabil, pentru că proce-

durile de mediu sunt prevăzu-

te de lege, sunt nişte termene 

pe care nu le poţi negocia. Du-

pă care, vom pune pe masa Gu-

vernului documentaţia, iar Gu-

vernul trebuie să facă licitaţia şi 

să utilizeze banii europeni, pâ-

nă în 31 decembrie 2023. Din 1 

ianuarie 2024 ar trebui să se cir-

cule pe această centură, astfel 

încât să nu se piardă banii”, a 

punctat, joi, primarul Emil Boc, 

la un post de radio local.

În cât timp ne vom bucura de marile 
proiecte de infrastructură ale Clujului?
Centura Metropolitană, trenul metropolitan și metroul sunt cele trei mari proiecte fixate de Primăria municipiului 
Cluj-Napoca pentru a descongestiona traficul infernal.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc susține că centura și metroul vor fi  operabile în următorii cinci ani 
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Pe 14 noiembrie, Light of My 

Life, emoţionantul fi lm al lui 

Cassey Affl eck, o distopie 

despre un tată şi fi ica lui 

înfruntând o lume post-apo-

caliptică, va rula în premieră 

naţională la Cinema Victoria 

din Cluj-Napoca. 

În seara de 21 noiembrie, 

clujenii sunt invitaţi să fi e par-

te a unei lansări globale: pro-

iecţii simultane în 2400 de ci-

nematografe întreaga lume cu 

Depeche Mode. Spirits in the 
Forest, un documentar despre 

fascinaţia pentru celebra tru-

pă şi impactul muzicii ei în 

vieţile oamenilor.

Un horror psihologic 

alb-negru cu Robert Pattin-

son şi Willem Dafoe va în-

cheia luna la Cinematecă pe 

28 noiembrie. The Lightho-
use vine de la Cannes înso-

ţit de premiul criticii şi entu-

ziasmul fanilor care îi confe-

ră deja statutul de fi lm-cult.

Joi, 21 noiembrie, 20.00

• Depeche Mode. Spirits 
in the Forest, regia Anton 

Corbijn – proiecţii simulta-

ne în 2400 de cinematogra-

fe din întreaga lume, într-o 

singură zi

Clujul va fi  parte din lan-

sarea globală a unui documen-

tar despre frenezia Depeche 

Mode, surprinsă în timpul tur-

neului 2017/2018, Global Spi-

rit, care a adus nu mai puţin 

de 3 milioane de fani la 115 

de concerte. Documentarul re-

gizat de Anton Corbijn, pre-

miat pentru bijuterii arthou-

se precum Control, va fi  difu-

zat în 2400 de cinematogra-

fe, în peste 70 de ţări, inclu-

siv în România.

Filmul urmăreşte poveşti-

le emoţionante a şase fani 

Depeche Mode şi le îmbină 

cu momente din show-urile 

live ale trupei pe Waldbühne 

(Forest Stage) din Berlin. Po-

pularitatea şi relevanţa tru-

pei au continuat să crească 

de-a lungul anilor, iar docu-

mentarul surprinde incredi-

bila putere a muzicii lor de 

a crea comunităţi, de a aju-

ta oamenii să depăşească mo-

mente difi cile şi de a îî co-

necta indiferent de bariere.

Joi, 28 noiembrie, 20.00

• The Lighthouse, regia 

Robert Eggers – proiecţie în 

avanpremieră

Cu: Robert Pattinson, Wil-

lem Dafoe

Robert Eggers, cineastul 

vizionar care a creat horror-ul 

The Witch, revine cu poves-

tea hipnotică şi halucinantă 

a doi bărbaţi care păzesc un 

far pe o insulă îndepărtată 

şi misterioasă din New En-

gland, în anul 1890. Deşi au 

trecut doar câteva luni de la 

lansare, la Festivalul de la 

Cannes, unde a câştigat Pre-

miul criticii – FIPRESCI în 

secţiunea Quinzaine des Réa-

lisateurs, horror-ul psiholo-

gic cu Robert Pattinson şi 

Willem Dafoe câştigă statu-

tul de fi lm-cult.

„N-ai văzut nimic simi-

lar”, scria presa internaţio-

nală după Cannes, remar-

când scenografia – echipa a 

creat integral farul, cu spa-

ţiile lui claustrofobice -, ex-

celenta imagine alb-negru 

vintage, pe formatul filme-

lor mute, şi pe cei doi mari 

actori, transformaţi specta-

culos pentru rol. „E genul 

acela de cinema care face 

mintea şi sufletul să vibre-

ze”, decreta The Telegraph.

Cinemateca TIFF în noiembrie: frenezia 
Depeche Mode şi premiere de la Cannes şi Berlin
Cinemateca TIFF continuă în noiembrie cu filme de la Cannes şi Berlin, în avanpremieră în România, 
şi un documentar unic despre una dintre cele mai populare trupe din istorie: Depeche Mode. 

Light of My Life a fost lansat în premieră mondială la Festivalul de la Berlin

Două spectacole îndrăgite 

de cei mici vor fi  prezen-

tate la Teatrul de Păpuși 

„Puck" din Cluj-Napoca 

în acest weekend: 

„Micimackó/„Ursulețul 

Winnie Pooh”.

Spectacolul „Micimackó/

„Ursulețul Winnie Pooh", du-

pă A. A. Milne, este progra-

mat pentru sâmbătă, 16 no-

iembrie, de la ora 11.

Povestea se petrece în 

Pădurea de 100 de acri, ca-

sa plină de veselie a 

ursulețului și a prietenilor 

săi, timidul Purceluș, Iepu-

rele cel ager, melancolicul 

Aiurel, exuberantul Tigru, 

blânda Kanga cu aventuro-

sul ei Roo și înțeleptul domn 

Bufniță.

Duminică, 17 noiembrie, 

de la orele 11 și 12.30, cei 

mici sunt așteptați la „Al-

fonso și vrăjitoarea", în sce-

nariul și regia lui Decebal 

Marin. Într-un castel pără-

sit, întunecat, în care toate 

lucrurile sunt negre, trăieş-

te o vrăjitoare alături de mo-

tanul ei, Alfonso, eroul spec-

tacolului nonverbal. Viața 

lui s-a schimbat brusc: nu 

mai poate dormi pe fotoliu 

pentru că este văzut, nu se 

mai poate căţăra pe cande-

labru pentru că este prins, 

nu se mai poate vârî în pat 

pentru că este descoperit şi 

alungat în grădină... în gră-

dina verde!

Winnie Pooh și motanul Alfonso, 
din nou pe scena „Puck"
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Studium Green propune un proiect inedit: 10kBRAZII. 
Fântâni de oxigen pentru sănătatea Clujului
Reprezentanţii Studium 

Green, dezvoltatorul imo-

biliar clujean afi rmat 

pe piaţa românească 

drept unul dintre promo-

torii construcţiilor verzi, 

propun clujenilor un nou 

proiect de înverzire a 

oraşului. Este vorba des-

pre plantarea a 10.000 

de arbori, pe parcursul 

a doi ani, pe teritoriul 

municipiului Cluj-Napoca.

Scopul acestui proiect este 

de a combate nivelul ridicat de 

poluare, datorat, printre altele, 

şi insufi cienţei spaţiilor verzi şi 

a discrepanţele semnifi cative 

între suprafetele spaţiilor verzi 

din diverse cartiere, în special 

pe axa est-vest, spun reprezen-

tanţii Studium Green. Ei adau-

gă că, potrivit studiilor de spe-

cialitate, alături de măsurile pri-

vind transportul, plantarea de 

arbori reprezintă cea mai efi ci-

entă strategie pentru reducerea 

poluării.

În acest context s-a năs-

cut iniţiativa Studium Green 

intitulată 10kBRAZII, citită 

„Zece ca brazii” şi înţeleasă 

drept activitate care ambiţi-

onează crearea unei veritabi-

le „fântâni de oxigen” prin 

sădirea celor 10.000 de arbori 

în Cluj-Napoca.

La iniţiativa Studium Gre-

en s-a raliat şi Asociaţia 

Beard Brothers, cunoscută 

publicului clujean ca proba-

bil cel mai neconvenţional 

O.N.G. din România, înte-

meiat ca o „frăţie a bărbo-

şilor” cu spirit de iniţiativă 

în acoperirea unor nevoi 

stringente ale comunităţii.

Prima acţiune desfăşura-

tă sub genericul 10kBRAZII 

a avut loc în weekend-ul tre-

cut, în 9 noiembrie, când vo-

luntarii de la Studium Green 

şi Beard Brothers au plantat 

în campusul universitar din 

cartierul Zorilor 700 de aluni.

Dorin Bob, proprietarul 

Studium Green, spune că 

acţiunile de plantare de ar-

bori vor continua măcar pâ-

nă la împlinirea numărului 

de 10.000 şi, în plus, noile 

plantaţii vor fi  permanent 

monitorizate, evoluţia lor va 

fi  urmărită de specialişti în 

domeniu, iar arboretul com-

promis va fi  înlocuit cu al-

te exemplare.

„Vrem să creăm o verita-

bilă fântână de oxigen în 

Cluj-Napoca”, mai spune 

Dorin Bob, care îi invită pe 

clujeni, dar şi fi rmele care 

funcţionează în oraş, să se 

alăture acestei iniţiative, fi e 

oferind sau propunând lo-

curi virane care se pretează 

plantărilor, fi e făcând dona-

ţii în bani sau în materiale 

care pot fi  folosite în acest 

scop. De altfel, antrepreno-

rul clujean este convins că 

trecerea la „verde“ nu va fi  

o revoluţie, ci o evoluţie, 

acest crez regăsindu-se şi în 

sloganul companiei sale: 

„Treci pe verde“.

Pentru alte propuneri sau 

solicitare de informații accesați 

site-ul : www.10kbrazii.ro sau 

pagina de facebook: https://

www.facebook.com /10kbrazii/

• Participați la plantare, în calitate de voluntari;

• Propuneți o zonă care aparține companiei dvs și care 
poate fi  împădurită;

• Promovați un banner al proiectului pe pagina de web sau 
social media a companie dvs;

• Faceți donații care ar putea asigura resursele necesare 
plantărilor;

• Recomandați alte companii care ar dori să se implice în 
acest proiect.

Cum puteți contribui la susținerea 
proiectului 10kBRAZII

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Filmul este bazat pe întâm-

plările din temniţele comu-

niste, în special cele care 

au avut loc în Penitenciarul 

Piteşti, unde a luat naştere 

„Fenomenul Piteşti”. Câţiva 

actori care au terminat la 

Facultatea de Teatru şi Film 

din Cluj sunt în distribuţie.

Descrierea fi lmului

Între Chin şi Amin, fi lmul 

independent al lui Toma Ena-

che, este un omagiu adus tu-

turor oamenilor care au suferit 

în temniţele comuniste în pe-

rioada 1945-1989, o mărturie 

despre rezistenţă prin credin-

ţă, despre onoare şi iertare.

Un tânăr compozitor, proas-

păt logodit, ajunge în iadul re-

educării de la închisoarea Pi-

teşti. Teribilul experiment es-

te condus de temutul coman-

dant Ciumău, jucat de Con-

stantin Cotimanis. Prin credin-

ţă, supravieţuieşte torturilor şi 

după eliberare compune o Odă 

lui Dumnezeu. Muzica o va 

salva pe logodnica lui, Lia.

În rolurile principale îi pu-

teţi vedea pe Kira Hagi şi Vali 

V. Popescu.

Premiera fi lmului, singura 

ecranizare de la Cluj-Napoca, 

a avut loc în prezenţa regizo-

rului Toma Enache şi a echi-

pei de actori la sfâşitul lunii 

octombrie.

În rolurile principale îi pu-

teţi vedea pe Ana Pârvu, Vali 

V. Popescu, Kira Hagi şi Con-

stantin Cotimanis. Din distri-

buţie au făcut parte şi actorii 

clujeni: Ciprian Nicula, Bog-

dan Sălceanu, Iulian Trăista-

ru, Armand Crişan, Michael 

Szegedi, Dorin C. Zachei.

De asemenea, la creearea 

scenariului a participat şi scri-

itorul clujean Eugen Cojocariu.

Actori anoşti 
şi orori „mascate”

Închisoarea Piteşti a fost cea 

în care s-au produs terifi ante-

le încercări de „reeducare” din 

perioada 1949-1952. „Reedu-

carea” celor care nu şi-au lepă-

dat credinţa şi nu au aderat la 

Partidul Comunist presupunea 

bătăi şi torturi zilnice. Erau vi-

zaţi în general tineri şi membri 

ai Partidului Naţional Ţărănesc 

şi Partidului Naţional Liberal, 

partide interzise. Lor li s-au 

adăugat susţinătorii legionari-

lor, ai „Gărzii de Fier” şi evrei. 

Se încerca transformarea victi-

melor în călăi. Când metoda a 

reuşit, cei torturaţi ajungeau la 

rândul lor să tortureze.

Din păcate, fi lmul s-a axat 

prea puţin pe chinurile groaz-

nice prin care treceau deţinu-

ţii, pe umilinţe, pe lupta psi-

hologică pe care o duceau cei 

care se transformau din victi-

me în călăi, ci realizatorii fi l-

mului au preferat mai mult să 

îşi concentreze atenţia asupra 

poveştii de dragoste dintre per-

sonajul principal, Tase Cara-

man şi logodnica sa, Lia. 

Într-adevăr, fi ecare deţinut a 

găsit într-un colţ al minţii un 

licăr de speranţă de care s-a 

agăţat pentru a putea să su-

pravieţuiască ororilor. Însă po-

vestea de dragoste a fost ba-

nală. Amintirile eroului sunt 

doar cu ei doi alergând într-un 

câmp de lavandă sau plimbân-

du-se pe plajă, fără prea mul-

te discuţii. De asemenea, Lia, 

interpretată de Ana Pârvu, a-

pare la început ca o tânără 

anostă, care nu prea vorbeşte, 

însă, surprinzător, când o fa-

ce, mereu scoate vorbe de duh, 

înţelepte, fi lozofi i. Diferenţa 

este prea mică între ea înain-

te de incidentul care o lasă fă-

ră memorie şi ea când este in-

ternată la clinica de psihiatrie.

Totuşi, actorii clujeni au ie-

şit în evidenţă cu brio. Ciprian 

Nicula interpretează foarte bi-

ne rolul fratelui lui Tase Cara-

man, Iancu, care din victimă 

ajute călău şi ajunge să îşi tor-

tureze propriul frate. Un alt rol 

deosebit l-a avut tânărul actor 

Bogdan Sălceanu, care a inter-

pretat un deţinut care a fost 

răstignit pe cruce de Paşte.

Personajul terifi antului Eu-

gen Ţurcanu, cel fără scrupu-

le, care în fi lm se numea „Jur-

ganu” a fost interpretat ca un 

mieluşel mult prea blând prin 

comparaţie cu adevăratul per-

sonaj care a pus în practică 

„Reeducarea”.

Per total, fi lmul ar fi  putut 

să se concentreze mai mult pe 

adevăratele orori care s-au pe-

trecut la închisoarea din Piteşti, 

pe diversele forme de tortură 

şi, mai ales, pe lupta interioa-

ră pe care o aveau deţinuţii şi 

pe dualitatea victimă-călău.

Între chin şi amin. Film despre ororile 
comunismului în care joacă actori clujeni.
Filmul este prezentat ca un „omagiu” adus tinerilor care au suferit în închisorile comuniste. Din păcate, 
însă, acțiunea este concentrată mai mult pe povestea de dragoste dintre personajul principal și logodnica sa.

Între Chin şi Amin este un omagiu adus tuturor oamenilor care au suferit în temniţele comuniste
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Miercuri, 13 noiembrie 

2019, într-un mesaj trans-

mis prin intermediul pos-

tului de Radio Renaşterea 

al Arhiepiscopiei Clujului, 

cu prilejul Zilei Bibliei, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului 

şi Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, a atras atenţia 

asupra preocupării pentru 

sănătatea spirituală: 

„În ziua prăznuirii Sfântu-

lui Ioan Gură de Aur, fi indcă 

acesta era mare iubitor al Sfi n-

tei Scripturi, sărbătorim şi Zi-

ua Bibliei. 

Pentru viaţa noastră spiri-

tuală e nevoie să citim măcar 

un capitol din Sfânta Scriptu-

ră, în fi ecare zi. Până la urmă, 

pentru viaţa noastră spiritua-

lă, avem la îndemână rugăciu-

nea, participarea la Sfânta Li-

turghie şi la slujbele Bisericii, 

dar şi citirea zilnică a Sfi ntei 

Scripturi. Ea este Cartea cărţi-

lor, nici o altă carte nu se poa-

te compara cu Sfânta şi Dum-

nezeiasca Scriptură.

Pentru creştini, ziua de 13 

noiembrie are o îndoită im-

portanţă, atât în ce priveşte 

cinstirea noastră faţă de Sfân-

ta Scriptură, faţă de cuvân-

tul lui Dumnezeu, dar şi în 

ce priveşte cinstirea noastră 

faţă de Sfântul Ioan Gură de 

Aur, un mare iubitor al Scrip-

turilor, care ne-a lăsat şi Li-

turghia pe care o ofi ciem 

aproape zilnic. Sfântul Ioan 

Gură de Aur a tâlcuit o su-

medenie din cărţile Noului 

Testament, iar acest fapt ne 

entuziasmează şi ne îndeam-

nă şi pe noi să citim Sfânta 

Scriptură.

În această zi, în mod deo-

sebit, subliniem importanţa 

pe care o are cuvântul lui 

Dumnezeu pentru noi. Dacă 

ar fi  să argumentăm acest lu-

cru cu un text din Sfânta Scrip-

tură, l-am folosi pe cel din 

Evanghelia după Ioan, capi-

tolul 5, versetul 39, un cuvânt 

pe care Domnul Iisus Hristos 

l-a adresat iudeilor: „Cerce-

taţi Scripturile, pentru că so-

cotiţi că în ele aveţi viaţa veş-

nică, şi acelea sunt care măr-

turisesc despre Mine.” Scrip-

turile mărturisesc despre Dom-

nul Iisus Hristos. Tot Vechiul 

Testament ne pregăteşte pen-

tru venirea Domnului Iisus 

Hristos, şi tot Noul Testament 

este cuvântul mântuirii pro-

povăduit de către Mântuito-

rul nostru.”, a spus Mitropo-

litul Andrei.

Ziua Bibliei a fost institu-

ită în 2006 prin hotărâre si-

nodală. Ziua Bibliei are drept 

scop să reamintească fi ecă-

ruia datoria morală şi de con-

ştiinţă de a citi Sfânta Scrip-

tură, având în vedere rolul a-

cesteia în viaţa liturgică şi în 

formarea duhovnicească a 

credincioşilor.

Părintele Mitropolit Andrei, de Ziua Bibliei: 
Este nevoie să citim zilnic cel puţin 
un capitol din Sfânta Scriptură

Darius Echim

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului 

a binecuvântat noua bise-

rică din zona Pieţei Abator, 

cu hramul „Sfântul Vasile 

cel Mare”, situată pe strada 

Barbu Patriciu.

După slujba de binecuvân-

tare, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit An-

drei a ofi ciat, în sobor de pre-

oţi şi diaconi, prima Sfântă 

Liturghie în acest lăcaş de cult. 

Din sobor au făcut parte: con-

silierul cultural al Arhiepisco-

piei Clujului, preotul Bogdan 

Ivanov, consilierul eparhial pe 

probleme de misiune şi pro-

tocol, arhidiaconul Claudiu 

Grama, protopopul de Cluj II, 

preotul Alexandru-Constantin 

Ciui, preotul prof. univ. dr. 

Eugen Pentiuc, de la Hellenic 

College and Holy Cross Greek 

Orthodox School of Theology, 

SUA, parohul bisericii Adrian 

Mureşan, precum şi alţi pre-

oţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Părintele Mitropolit 

Andrei a rostit un cuvânt de 

învăţătură, intitulat „Lupta 

spirituală”, vorbindu-le celor 

prezenţi despre lupta dintre 

bine şi rău.

La momentul rânduit din 

cadrul slujbei, Ierarhul a hi-

rotonit întru preot pe diaco-

nul Călin Pop, pe seama Pa-

rohiei Visuia, Protopopiatul 

Beclean.

La fi nalul slujbei, preotul 

paroh Adrian Mureşan a mul-

ţumit Înaltpreasfi nţiei Sale 

pentru prezenţă şi binecuvân-

tare, celor prezenţi şi tuturor 

celor ce au ajutat la edifi ca-

rea lăcaşului de cult. Totoda-

tă, i-a oferit Ierarhului o icoa-

nă cu Sfântul Vasile cel Ma-

re, ocrotitorul bisericii.

În semn de apreciere şi 

recunoştinţă, pentru aportul 

adus la edifi carea bisericii, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei l-a hirotesit iconom sta-

vrofor pe parohul Adrian Mu-

reşan, cu dreptul de a purta 

crucea pectorală. De aseme-

nea, Comitetul şi Consiliul 

parohial, dar şi alţi binefă-

cători, care au ajutat la ridi-

carea lăcaşului, au primit 

distincţii şi diplome de alea-

să cinstire.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de un grup de stu-

denţi de la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca.

Parohia „Sfântul Vasile cel 

Mare” a fost înfi inţată în anul 

2000, iar construcţia lăcaşu-

lui de cult a început în anul 

2005, în prezent fi ind pregă-

tit pentru a fi  pictat în teh-

nica frescă. Timp de nouă-

sprezece ani slujbele s-au 

ofi ciat într-o bisericuţă de 

lemn, afl ată în proximitatea 

bisericii de zid.

Prima Sfântă Liturghie oficiată 
în noua Biserică a Parohiei 
„Sfântul Vasile cel Mare” din Cluj-Napoca

† Arhiepiscopul 
și Mitropolitul ANDREI

Pe lângă faptul că Sfântul 

Sinod a dedicat acest an 

omagierii satului româ-

nesc, preoţilor, învăţători-

lor, primarilor gospodari, 

l-a dedicat şi comemorării 

Patriarhilor Nicodim 

Munteanu şi Iustin 

Moisescu. Toţi patriarhii 

noştri au fost mari, dar, în 

ce priveşte implicarea căr-

turărească, cei doi au fost 

deosebiţi.

Patriarhul Nicodim Mun-

teanu s-a născut la 6 decem-

brie 1864, în satul Pipirig din 

Judeţul Neamţ. După ce a ur-

mat şcoala din sat s-a dus ca 

bursier la Seminarul „Venia-

min Constachi” din Iaşi. A în-

cheiat Seminarul ca şef de pro-

moţie, iar apoi a urmat cur-

surile Academiei de Teologie 

din Kiev, în 1895 obţinând di-

ploma de „magistru”.

Întorcându-se acasă, in-

trând în monahism, din Nico-

lae devine Nicodim, iar Mi-

tropolitul Iosif Naniescu l-a 

numit predicator al catedralei 

din Iaşi. După hirotonie este 

hirotesit arhimadrit şi devine 

vicar al Sfi ntei Mitropolii, dem-

nitate pe care o ocupă până 

la moartea Sfântului Ierarh Io-

sif Naniescu, în anul 1902.

Ajunge apoi pe vremea epi-

scopului Pimen Georgescu, 

vicar al Episcopiei Dunării de 

Jos, apoi director al Semina-

rului din Galaţi. Când Pimen 

Georgescu este ales mitropo-

lit al Moldovei şi Sucevei re-

vine la Iaşi, este hirotonit ar-

hiereu cu titlul de „Băcăua-

nul”. Este o vreme vicar la Iaşi 

iar apoi devine episcop al Hu-

şilor, în anul 1912.

În 1924 se retrage la Mă-

năstirea Neamţ, dăruindu-se 

slujbelor bisericeşti, activită-

ţilor cărturăreşti şi implicării 

gospodăreşti, redobândind 

pentru Mănăstirea Neamţ mul-

te din proprietăţile pierdute 

prin expropierea de la 1864.

În ianuarie 1935, după tre-

cerea la cele veşnice a Mitro-

politului Pimen Georgescu, 

ajunge Mitropolit al Moldo-

vei, iar din 1939, când trece 

în eternitate Patriarhul Miron, 

devine Patriarhul României. 

Anii lui de patriarhat au fost 

grei, situaţia din ţară fi ind tul-

bure, cu adânci transformări 

sociale, iar pe 27 noiembrie 

1948 pleacă la Domnul.

E greu de rezumat activita-

tea cărturărească a Patriarhu-

lui Nicodim, traducând multă 

literatură duhovnicească din 

spaţiul rus şi nu numai, dar în 

atenţia sa specială a fost Sfân-

ta Scriptură. Văzând că graiul 

textului sfânt nu mai este în 

conformitate cu graiul de as-

tăzi, a tălmăcit din nou atât No-

ul Testament, cât şi 22 din căr-

ţile Vechiului Testament, toate 

apărute în Biblia din anul 1944. 

Părintele Dumitru Fecioru, pe 

bună dreptate, subliniază fap-

tul că Patriarhul Nicodim Mun-

teanu „a primit cu căldură şi 

cu înţelegere tot gândul de bi-

ne al Institutului Biblic. A în-

curajat, a sfătuit, a îndrumat 

planurile de activitate ale aces-

tuia. Dacă astăzi Institutul Bi-

blic este o putere creatoare de 

cultură şi de difuzare a ei, a-

ceasta nu se datorează altcui-

va decât înaltului ierarh şi ma-

rii lui înţelepciuni”.

Am însăilat doar câteva 

rânduri referitoare la acest ma-

re Patriarh. Publicul larg ştie 

puţine lucruri referitoare la el 

şi la activitatea lui. Eu însumi, 

iubitor de Biserică şi credin-

cios practicant, prin anii 1970 

eram student la construcţii în 

Bucureşti. Mergeam des la Ca-

tedrala Patriarhală, mă opream 

cu pioşenie lângă morminte-

le Patriarhilor Miron şi Nico-

dim, dar tot ceea ce am scris 

acum nu ştiam.

Iar celălalt mare patriarh 

comemorat anul acesta este 

Iustin Moisescu. Pe bună drep-

tate volumul omagial ieşit în 

anul acesta se intitulează „Pa-

triarhul Iustin Moisescu, un 

stâlp neclintit în vremuri po-

trivnice”. S-a opus cu putere 

mutării Patriarhiei la Mănăs-

tirea Văcăreşti. Foarte bine îl 

caracterizează Părintele Patri-

arh Daniel: „Părintele Patri-

arh Iustin rămâne în memo-

ria noastră ca fi ind un om 

echilibrat, un teolog erudit şi 

un păstor înţelept, prin fi de-

litatea sa faţă de tradiţia or-

todoxă, patristică, prin temei-

nica sa pregătire academică, 

prin sobrietatea sa în relaţii-

le umane, însă şi prin bună-

tatea şi dărnicia sa părinteas-

că, exprimate adesea discret, 

dar efi cient”.

L-am întâlnit o singură da-

tă. Era în anul 1983. Pe vre-

mea aceea eram preot în Tur-

da şi am dat examen de admi-

tere la doctorat la Teologie în 

Bucureşti. Când s-au afi şat re-

zultatele nu fi guram pe lista 

celor admişi. După ce s-a îm-

prăştiat lumea, foarte discret, 

Domnul Academician Emilian 

Popescu, care ne examinase la 

greacă, s-a apropiat de mine 

şi mi-a zis: „Părinte, nu mă la-

să conştiinţa să nu-ţi spun, tre-

buia să intri după notele ce 

le-ai avut, dar a venit porun-

ca de la securitate să nu intri”.

M-am prezentat apoi la Pă-

rintele Patriarh Iustin. M-a 

primit cu multă bunăvoinţă, 

cu prestanţă, cu faţa tristă, 

cu sobrietate şi m-a ascultat 

atent. Îl vedeam că suferă, 

dar n-a zis nimic. M-a privit 

cu compasiune şi m-a bine-

cuvântat. Am plecat de la el 

liniştit. Am mai dat examen 

şi anii următori până am in-

trat. Am început doctoratul 

cu Părintele Petre David şi 

l-am continuat cu Părintele 

Dumitru Popescu, cu care 

mi-am susţinut şi teza.

În anul 1986 Părintele Pa-

triarh Iustin a plecat la Dom-

nul. Avea 76 de ani, se năs-

cuse pe 5 martie 1910, în sa-

tul Cândeşti, judeţul Argeş. 

Rămas orfan de război, ur-

mează cursurile orfanilor de 

război din Câmpulung-Mus-

cel. Patriarhul Miron Cristea 

îl trimite în 1930 la studii la 

Atena, apoi la Strasbourg. Doc-

toratul şi l-a susţinut la Ate-

na, în 1937, cu teza: Evagrie 

din Pont. Viaţa, scrierile şi în-

văţătura, premiată de Acade-

mia de Ştiinţe din Atena.

În 1956 va deveni Mitropo-

litul Ardealului, în 1957 Mitro-

politul Moldovei şi Sucevei, iar 

din 1977 Patriarh al Bisericii 

Ortodoxe Române. Multe sunt 

realizările sale edilitare, dar, 

pe plan teologic şi cultural, nu 

putem uita marea colecţie pa-

tristică intitulată Părinţi şi Scri-

itori Bisericeşti (PSB), proiec-

tată în 90 de volume.

A reprezentat Biserica Or-

todoxă Română şi pe plan 

internaţional şi panortodox 

fi ind ales membru în condu-

cerea Consiliului Mondial al 

Bisericilor şi a Conferinţei 

Bisericilor Europene. E greu 

de rezumat într-un articol 

toate realizările lui, dar una 

n-o putem uita: tipărirea Sfi n-

tei Scripturi.

Cei doi Patriarhi, Nicodim 

Munteanu şi Iustin Moisescu, 

oameni de cultură teologică, 

au păstorit în vremuri difi ci-

le. Lor le datorăm enorm de 

mult. Ei ne sunt pildă de eru-

diţie, de răbdare şi de mărtu-

risire, de aceea închei cu spu-

sele Sfântului Apostol Pavel: 

„Aduceţi-vă aminte de mai-ma-

rii voştri, care v-au grăit vouă 

cuvântul lui Dumnezeu; pri-

viţi cu luare aminte cum şi-au 

încheiat viaţa şi urmaţi-le cre-

dinţa” (Evrei 13, 7).

Doi dintre cei cinci patriarhi adormiţi 
ai României, comemorați anul acesta
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA VICTORIA 15-21 NOIEMBRIE

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Marea provocare: Le Mans '66
Marea provocare: Le Mans '66 este una 
dintre cele mai recente povești adevărate 
de la Hollywood.
James Mangold a pus în scenă adevărata 
poveste a victoriei lui Ford asupra lui 
Ferrari în cursa Le Mans din 1966. Le Mans 
este cea mai veche cursă de anduranţă din 
lume, desfășurată anual din 1923.
O poveste puternică din punct de vedere 
emoţional, trăită în mijlocul octanului, car-
buratoarelor, frânelor și aerodinamicii, cu 
doi formidabili actori, Christian Bale și 
Matt Damon.
Este captivant, emoţionant, pur și simplu 
palpitant și sigur că va fi  un pretendent 
major pentru multe premii binemeritate!

Program: vineri 21:15/sâmbătă 17:00/
duminică 22:30/miercuri 19:45/joi 14:45

Dumnezeu există şi 
numele lui e Petrunija
Un act curajos de rebeliune socială și 
emancipare feminină.
In Macedonia, într-un sat veșnic, cimentat 
în întunericul Evului Mediu, un eveniment 
aproape nesemnifi cativ va avea parte de 
proporţii excesive atunci când o femeie par-
ticipă la o ceremonie religioasă ... și câștigă. 
Pentru bărbaţii autohtoni, este un furt scan-
dalos... Concurenţii sunt furioși – cum în-
drăznește o femeie să ia parte la ritualul 
lor? Tot iadul se dezlănţuie, dar Petrunija a 
câștigat crucea și nu va renunţa...
O puternică lucrare cinematografi că care 
spune povestea unei femei care se găsește 
într-o poziţie la care doar bărbaţii au acces 
la o ceremonie religioasă și care aduce o 

contribuţie semnifi cativă la lupta feministă, 
cea mai acută problemă socială a timpuri-
lor noastre.

Program: vineri 19:00/duminică 15:00/
luni 21:30/marţi 18:00/miercuri 15:00/joi 
13:00

O nouă poveste de Crăciun
Lăsaţi-vă cuprinși de magia Crăciunului!
Kate ( Emilia Clarke), este o tânără abona-
tă la decizii proaste. Ultima ei întâlnire cu 
dezastru? ...Acceptă să lucreze ca elf al lui 
Moș Crăciun într-un magazin în perioada 
sărbătorilor de iarna... Acolo îl întâlnește 
pe Tom și viaţa ei ia o nouă întorsătură. 
Pare prea minunat ca să fi e adevărat...
Filmul, își ia numele de la clasicul hit al su-
perstarului, cantautorul George Michael, 
Last Christmas, una dintre cele mai îndrăgi-
te melodii de Crăciun din toate timpurile. 
15 dintre piesele sale ( inclusiv una nouă 
pe care a compus-o pentru producţie înain-
te de moartea sa, în ziua de Crăciun 2016) 
fac parte din coloana sonoră a fi lmului.

Program: vineri 17:00/luni 19:30/marţi 
13:00

Heidi
Toata lumea știe ce s-a întâmplat!
În periferia Bucureștiului, în zona pe care a 
cunoscut-o toată viaţa, un ofi ţer de poliţie 
Vișoiu (Gheorghe Visu), care are aproape 
60 de ani, are misiunea de a găsi două 
prostituate (una dintre ele dă titlul fi lmu-
lui, Heidi),care trebuie să depună mărturie 
într-un dosar de crimă organizată...
Filmul, este cel de-al patrulea lungmetraj 
al regizorului Cătălin Mitulescu.

Spectatorii vor fi  impresionati de poveste, 
în special, după cazul de omor care a infl a-
mat ţara. Povestea lui Mitulescu merge 
chiar acolo, în miezul unui sistem care se 
presupune că își protejează cetăţenii, dar 
nu reușește acest lucru.
Heidi este o adevărată luptătoare , își schim-
bă viaţa, exact așa cum fetiţa din povestea 
Johannei Spyri schimba viaţa bunicului.

Program: vineri 15:00/marţi 20:00/mier-
curi 22:30

Jocuri de putere
Manuel López-Vidal (Antonio de la Torre) 
este un politician infl uent în regiunea din 
care provine. Deși un om de viitor, el nu 
este decât o simplă verigă într-un angre-
naj uriaș, asupra căruia nu are niciun con-
trol. Manuel López-Vidal este bogat, am-
biţios, arogant și corupt, însă asistăm la 
transformarea lui, treptată, într-un fel de 
șoarece în capcană. Dorinţa sa ulterioară 
de răzbunare, care îl consumă treptat, se 
naște în momentul în care se vede aban-
donat de partid. Manuel e hotărât să nu 
se prăbușească singur.
Scenariu excelent, regie strălucitoare și 
performanţe actoricești remarcabile.
„Am vrut ca publicul să însoţească acest poli-
tician corupt de-a lungul evoluţiei lui. Filmul 
nu este despre autorităţi sau jurnaliști care 
descoperă acte de corupţie, ci urmărește un 
om tip care a furat din banii contribuabililor 
ani de zile și care e în sfârșit descoperit. 
Moment în care, în loc să-și recunoască vina 
și să accepte pedeapsa, se luptă cu toată lu-
mea ca să nu ajungă la închisoare”, arată re-
gizorul Rodrigo Sorogoyen.
Program: duminică 20:00/luni 17:00 /joi 22:30
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Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, dorim sănăta-
te, fericire și noroc

d-lui prof. dr. ing. EMIL SIMION.
Absolvenţii promoţiei 1994 ai Facultăţii de Electrotehni-

că din cadrul Universitâţii Tehnice din Cluj-Napoca

FELICITARE



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.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.
¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.
¤ 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. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.
¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-

parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Pentru perioadă lungă, persoa-
nă statornică, dau în chirie ap. cu 
2 camere, zona Piaţa Flora, cart. 
Mănăștur. Preţ negociabil + ga-
ranţie. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.7)
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

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

TUIT

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

LOREDANA & CRINA S.R.L.
oferă 3 locuri de muncă pentru 

ocuparea postului de
lucrător bucătărie, cameristă 

hotel și ospătar.
Locurile vacante se afl ă în jud. 

Cluj, sat Smida și nu necesită ve-
chime în domeniu sau studii.

Programul este de 8 ore pe zi, 5 
zile pe săptămână, iar salariul e 

minimul pe economie.
Persoanele interesate sunt rugate 

să sune la nr. de tel. 
0749-764.262. (1.1)

Hotel – Restaurant Schmau-
semühle din Germania

angajează:

• bucătar
• ajutor bucătar
• cameristă
• ospătar

Se oferă cazare!!!
Mai multe detalii pe email: in-

fo@schmausemuehle.de sau la 
tel. 0049-1516-3758966, 

0049-6745-270, persoana de 
contact Zoltan. (7.11*)

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131
¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO
¤ Vând hotă electrică, în stare 
bună de funcţionare. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (6.7)
¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.
¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.
¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (2.9)
¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (2.7)
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.7)
¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0741-028813. (7.7)
¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (7.7)
¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gătiti și încălzit, preţ 
150 RON. pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (9.9)
¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).
Preţ 10 Euro/mp.

Informaţii la tel. 0761-836352.

MOBILIER
¤ Vând două birouri pentru calcula-
tor , dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
combinaţie wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/buc., 
și raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere interioa-
re), cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare wen-
ge cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii de 
turism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.
¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.
¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.
¤Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.7)
¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.
¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)
¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)
¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-

naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.
¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (23.40)
¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi catele constata-
toare de autorizare al BODY ATAK 
S.R.L. cu sediul în mun. Cluj-Na-
poca, strada Miraslău, nr. 2-4, 
județul Cluj, J12/1702/2009, 
C.U.I. 25962230. Se declară nule.
¤ Pierdut documentele origina-
le (certifi cat de înregistrare și 
certifi cat constatator) al fi rmei 
TEROM RESTAURANTS S.R.L., a-
vând J12/3081/2011, C.U.I. 
29461126. Se declară nule.

COLECŢIONARI
¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (2.5)
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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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ

Hotărârea
Adunării Generale a Asociaţilor

Încheiată astăzi 25.10.2019 de către Dragoș Dorel, 
Dragoș Liliana, în calitate de asociaţi ai societăţii LOGICODE 
SA, adresa Cluj-Napoca, str Mihai Românul, nr 5b, Nr. 
J12/3419/2005, CUI 3842097, hotărăsc următoarele:

I. Prelungirea liniei de credit pe o perioada de 24 luni, 
având ca și destinaţie fi nanţarea activităţii curente, susţinerea 
și dezvoltarea aplicaţiilor software

II. Se vor constitui în garanţie următoarele bunuri:
- Garanţie imobiliară – ipoteca asupra imobilului situat 

în Cluj Napoca, str Mihai Românul nr 5b, înscris în CF 260773 
Cluj-Napoca;

- Fideiusiune încheiată cu Dragoș Dorel, administrator, 
împreună cu soţia Dragoș Liliana

- Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente ale societăţii 
LOGICODE SA deschise la CEC BANK SA în orice valută;

- Cesiunea poliţei de asigurare a imobilului

III. Societatea este reprezentată de către dl Dragoș Dorel 
posesor al CI Seria KX, nr. 886998 eliberată de SPCLEP la 
data de 29.05.2012 și valabil până la data de 26.10.2022, 

CNP 1581026312950 administrator al LOGICODE SA, să 
semneze contractele de împrumut, contractele de garantare 
și orice alte documente în relaţia cu CEC Bank în vederea 
obţinerii fi nantării.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
Drumul Nou SCM

cu sediul social în Cluj Napoca str. Brașov nr. 56 A

convoacă

Adunarea Generală Extraordinară
în data de 29.11.2019, ora 10, la următoarea adresă: 

Cluj Napoca str. Dragoș Voda nr. 36.

Ordinea de zi:
1.  Aprobarea majorării valorii nominale a părţilor 

sociale.
2.  Aprobarea privind schimbarea sediului societăţii 

cooperative.
3. Aprobarea de modifi care a statutului societăţii.
4. Diverse.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TANIRO CAPITAL S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr. 10, ap. 5, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/2120/2009, cod unic de înregistrare 
26195089, atribut fi scal RO, capital social subscris și vărsat 
103.000 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 16.12.2019, ora 10:00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 06.12.2019, stabilită ca dată 
de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la 
data de 17.12.2019, la aceeași oră și în același loc, cu 
aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului fi nanciar 
extern EUROAUDIT S.R.L., cu o perioadă de 1 an, respectiv 
de la data de 17.12.2019 până la data de 17.12.2020.

2. Aprobarea remuneraţiei auditorului fi nanciar extern.
3. Aprobarea încheierii contractului între societatea 

TANIRO CAPITAL S.A. și auditorul fi nanciar extern.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să negocieze și 

să semneze contractul cu auditorul fi nanciar extern în 
numele și pe seama societăţii TANIRO CAPITAL S.A.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează a fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a Hotărârii AGOA 
care urmează a fi  adoptată, și privind publicarea Hotărârii 
AGOA în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 15.11.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
13.12.2019. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Dna. Karaivanoff Maria-Cristina
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Continuă problemele 
cu banii la CFR!
Problemele cu banii la CFR Cluj 
sunt confi rmate de un nou caz 
după ce în presă au apărut in-
formaţii că Dan Petrescu este 
supărat pe conducere pentru că 
nu achită salariile la timp.
Campioana României nu a 
achitat încă celor de la FC 
Botoșani suma pentru achiziţi-
onarea lui Cătălin Golofca. 
Formaţia din Gruia trebuie să 
plătească 270.000 de euro tru-
pei din zona Moldovei, dar ba-
nii încă nu au juns la Botoșani.
Cele două echipe au ajuns la o în-
ţelegere prin care banii să fi e plă-
tiţi până la începutul lui octom-
brie, dar CFR Cluj a cerut o nouă 
amânare până în noiembrie. 
Botoșenenii au mai așteptat o lu-
nă, dar tot fără rezultat în conturi.
„E sper că până la urmă cei de 
la CFR Cluj sunt oameni de cu-
vânt și îmi vor plăti banii pe 
Golofca. Eu am fost înţelegător 
cu dânșii, dar acum văd că 
acești oameni nu mi-au mai 
dat niciun semn, deși a trecut 
și sfârșitul lunii octombrie”, a 
declarat Valeriu Ifi timie, patro-
nul de la FC Botoșani.

Voleibalistele joacă 
la Medgidia
Voleibalistele antrenate de 
Luminiţa Trombiţaș joacă, 
în cadrul etapei a VII-a a 
Diviziei A1, în deplasare 
la formaţia CS Medgidia. 
Partida este programată 
sâmbătă, 16 noiembrie, cu 
începere de la ora 13:30 și 
va fi transmisă în direct de 
postul de televiziune TVR 3.

Pe scurt

PUBLICITATE

CFR Cluj îşi continuă 
aventura în Europa 
League şi va juca 
două meciuri cruciale 
împotriva lui Lazio Roma, 
în deplasare, şi Celtic 
pe teren propriu.

Campioana României a 
anunţat că a pus în vânza-
re biletele pentru meciul ca-
re se va desfăşura pe 12 de-
cembrie pe stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu”. La 
fel ca şi la meciurile prece-
dente cele mai ieftine bile-
te vor fi la Peluză, acolo 
unde un tichet costă 85 de 
lei. Fanii care vor bilete la 
Tribuna I şi Tribuna II vor 
trebui să scoată din buzu-
nar 150 de lei. Cele mai 
scumpe bilete sunt în sec-
toarele VIP şi costă între 
450 şi 600 de lei.

Se vând bilete la CFR Cluj – Celtic Glasgow

Adrian Falub s-a declarat 
mulţumit după evoluţia 
jocului, dar a avut un 
mesaj ferm către toţi cei 
care au adus critici la adre-
sa clubului în ultimele luni.

„Am avut o a doua repriză 
foarte bună în care am dominat 
adversarul şi am ratat ocazii im-
portante. Cred că victoria a fost 
meritată pentru modul în care 
am jucat în repriza secundă. Am 
făcut o repriză execrabilă nu pen-
tru că ei au jucat foarte bine, ci 
pentru simplul fapt că am intrat 
lipsiți de motivaţie. Sunt trei punc-
te extrem de importante în eco-
nomia clasamentului. Au fost 
mulţi care nu mai sperau, dar 
jocul mi-a dat mereu speranţe 
că putem să câştigăm.

Nu am mai câştigat un meci 
de foarte multă vreme, dar e bi-
ne că nici nu am pierdut în tot 
acest timp. Ar trebui să apreci-
eze lumea acest lucru. Sunt u-
nii care abia aşteaptă să dăm 
greş, dar staţi liniştiţi, că o să 
fi e totul bine”, a declarat Adri-
an Falub după meci.

Tehnicianul celor de la Uni-
versitatea Cluj a avut câteva pro-
bleme şi în cadrul lotului după 
ce George Florescu nu a dorit 

să facă deplasarea la meciul cu 
Rapid în urma unei dispute cu 
ofi cialii clubului.

„Avem linişte în vestiar 
acum, dar noi dacă nu câşti-
gam jocul cu Concordia eram 
în continuare în zona retro-
gradabilă. Cred că punctele 

obţinute în meciul cu Chiaj-
na sunt foarte importante din 
acest punct de vedere. Ne 
vom pregăti pentru meciul cu 
Turris Turnu Măgurele, acolo 
unde sperăm să luăm toate 
punctele ”, a declarat Falub. 
Concordia Chiajna a deschis 

scorul pe Cluj Arena dintr-o lo-
vitură de la 11 metri contestată 
de jucătorii lui Adrian Falub, dar 
şi de antrenor după joc:

„Ce penalty? Nu a fost 
niciun fault. În primul a fost un 
aut pentru noi după care a dat 
lovitură de la 11 metri. Aşa am 
văzut eu de pe margine”, a de-
clarat tehnicianul clujean.

Universitatea Cluj a avut 
un meci extrem de difi cil cu 
Concordia Chiajna. Ardele-
nii au fost conduşi din mi-
nutul 41 după golul marcat 
de Albu, cel care a fi nalizat 
o lovitură de la 11 metri acor-
dată în urma unui contact 
între Bari şi Takacsi.

Clujenii au încercat să revi-
nă pe tabela de marcaj şi au 
profi tat din minutul 68 de avan-
tajul unui om în plus pe teren 
după ce Eugen Nica a fost eli-
minat în urma unui contact cu 
Telcean. Finalul de joc a fost 
unul nebun pe Cluj Arena du-
pă ce Florescu a restabilit ega-
litatea în minutul 88 cu un şut 
din interiorul careului de 6 me-
tri, în timp ce Kay a adus toate 
cele trei puncte în minutul 90+3 
după un gol înscris din interio-
rul careului de 16 metri.

Victoria obţinută în prelun-
giri o duce pe Universitatea 
Cluj până pe locul 10 cu 21 
de puncte acumulate în acest 
debut de sezon cu proble-
me. Pentru prima dată du-
pă mult timp, echipa antre-
nată de Adrian Falub a scă-
pat pentru moment de pro-
bleme de la retrogradare.

Falub le răspunde contestatarilor:
„Mulţi speră că vom da greş”
Universitatea Cluj a obţinut trei puncte mari împotriva celor de la Concordia Chiajna 
în partida disputată în etapa a 16-a din Liga a-2-a.

Adrian Falub, antrenorul Universităţii Cluj, la interviuri după partida 
cu Concordia Chiajna din Liga a 2-a

„U“ Cluj: Dur-Bozoancă – 
Inacio Miguel, Telcean, 
Tiago Gomes – R. Takacs 
(Kay 46'), Dican, Ceitil (Nic. 
Pîrvulescu 46'), Taub (G. 
Florescu 32') – Rafa 
Miranda, Gavra, Goga 
(cpt.)
Rezerve neutilizate: 
Gorcea – Guedj, Al. Pop, 
Burghele
Antrenor: Adrian Falub
Concordia Chiajna: Al. 
Costache – Dumitraș (C. 
Neagu 46'), Stănică, 
Dobrosavlevici (cpt.), Fota 
– Ciucureanu, Al. Albu, L. 
Ion – Ivanovici, Eug. Nica, 
Bari (Vl. Olteanu 89')
Rezerve neutilizate: Greab 
– Paliu, Rob. Ivan, 
Hamzaoui, Vl. Georgescu
Antrenor: Erik Lincar

„U” Cluj – 
Concordia Chiajna
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