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Start oficial pentru Programul Prima Casă 2020
Fondul Naţional de Garan-

tare a Creditelor pentru 
IMM-uri (FNGCIMM) anunţă 
lansarea Programului Prima 
Casă 2020, ca urmare a primi-
rii, din partea Ministerului Fi-
nanţelor Publice, a acordului 
de distribuire pentru suma de 
1,98 miliarde lei din plafonul 
total de 2 miliarde lei, alocat 
pentru anul 2020.

Programul Prima Casă 2020 
benefi ciază de aceleaşi condiţii 
de garantare din partea statului 
român, precizează un comunicat.

„La finalul anului 2019, 
Programul Prima Casă înregis-
tra peste 260.000 de garanţii 

şi promisiuni de garantare, 
acordate pentru achiziţiona-
rea sau construcţia de locuin-
ţe, pe întreg teritoriul Româ-
niei. Avem satisfacţia de a im-
plementa un program guver-
namental care a impactat po-
zitiv viaţa foarte multor ro-
mâni, fie că au fost benefici-
ari direcţi ai programului, vân-
zători, antreprenori sau pro-
fesionişti implicaţi în sectoa-
rele economice conexe. Sun-
tem pregătiţi pentru lansarea 
unei noi etape în derularea 
programului Prima Casă, cu 
fluxuri de lucru optimizate, 
adaptate nevoilor beneficiari-

lor şi partenerilor noştri, men-
ţinând acelaşi angajament de 
a oferi celor care apelează la 
noi şansa de a-şi împlini vi-
sul, poate cel mai drag româ-
nilor, acela de a avea o casă”- 
a declarat Dumitru Nancu, di-
rector general al FNGCIMM.

Fondul Naţional de Garan-
tare a Creditelor pentru Între-
prinderile Mici şi Mijlocii 
(FNGCIMM SA-IFN) este o in-
stituţie fi nanciară nebancară, 
cu capital de risc, înfi inţată în 
scopul facilitării accesului 
IMM-urilor la fi nanţări, prin 
acordarea de garanţii pentru 
instrumentele de fi nanţare 

contractate de la bănci comer-
ciale sau din alte surse.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN 
este de maxim 80% din valoa-
rea împrumutului, fără a depăşi 
suma de 2,5 milioane euro/be-
nefi ciar şi se emite la solicitarea 
instituţiilor fi nanţatoare partene-
re, pentru fi nanţări aprobate, pe 
baza analizei documentelor pre-
zentate de către fi nanţator.

De la lansarea programului 
în 2009 şi până la finalul lu-
nii iulie 2019, prin Prima Ca-
să au fost acordatre 279.179 
de garanţii şi promisiuni de 
garantare, cu o valoare totală 
de 24,9 miliarde de lei.
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Casa Tranzit

Micul Prinț- spectacol 
pentru oameni mari

Vineri, ora 19.00
Casa de Cultură a Studenților
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200 de euro pentru elevi CFR Cluj - FC Sevilla în GruiaBani mulți, drumuri puține!
Din totalul drumurilor județene care au intrat 
în modernizare din 2013 încoace, mai puțin 
de o treime au fost recepționate.  Pagina 3

Un proiect prin care elevii primesc câte 200 de euro din 
partea statului pentru achiziţionarea de calculatoare a 
fost pus în dezbatere de Ministerul Educaţiei.  Pagina 6

Meciul CFR Cluj - Sevilla din 16-imile de finală ale 
Europa League s-a încheiat după închiderea ediției. 
Cronica meciului și rezultatul online pe monitorulcj.ro.

PUBLICITATE

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

Oaza verde din mijlocul Clujului

Strada Tipografiei, în șantier de luni. Urmează Piața Lucian Blaga
Străzile Tipografiei, Republicii, Petru Maior, Napoca, Emil Isac și Piața Lucian Blaga vor fi reamenajate. 
Va fi eliminat traficul auto şi străzile vor fi transformate în zone pietonale.  Pagina 4

Proiectul de modernizare a Parcului I. L. Caragiale prevede transformarea străzii Octavian Pietrovici  
în spațiu pietonal și desființarea parcării din fața Palatului Telefoanelor. Pagina 5
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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
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 februarie

1916: La Verdun (Franța) a 
început cea mai distrugătoare 
bătălie din primul război 
mondial, soldată cu aproxi-
mativ 1 milion de victime; s–
a încheiat prin respingerea 
defi nitivă, de către armata 
franceză, a atacurilor germa-
ne, la 18 decembrie 1916.

22 februarie

1288: Nicolae IV devine papă.

1708: Antim Ivireanul este 
ales mitropolit al Ungro-
Vlahiei, după moartea prede-
cesorului său, Teodosie, la re-
comandarea și cu sprijinul 
domnitorului Constantin 
Brâncoveanu.

1906: S-a înfi ințat Institutul 
Geologic al României și s-a 
creat corpul geologilor.

23 februarie

1271: Prima mențiune docu-
mentară a orașului Brașov.

1633: Matei Basarab este recu-
noscut domnitor al Țării 
Românești de către Poartă.

1821: Țarul Rusiei, Alexandru I, 
dezavuează revoluția condusă 
de Tudor Vladimirescu în Țara 
Românească și mișcarea lui 
Alexandru Ipsilanti declarându–
se de acord cu venirea trupelor 
otomane la nord de Dunăre.

1893: Patentarea motorului 
Diesel o descoperire a ingine-
rului german Rudolf Diesel.
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Unde mergem în weekend?

BERBEC
Se poate să vă găsiţi și voi un companion de 
viaţă pe măsură și să vă faceţi planuri pe ter-
men lung, să formaţi o familie. Voi o să vă re-
inventaţi, pentru că planeta Venus vrea să vă 
facă să arătaţi și mai bine, să vă imprime o tu-
șa glam, și să fi ţi și mai carismatici.

TAUR
O să luaţi un examen, treceţi cu bine de un in-
terviu, și o să vă plasaţi mai sus într-un clasa-
ment, veţi bifa un succes. O invitaţie să vă du-
ceţi în străinătate – e un motiv serios să vă du-
ceţi acolo, și o să aveţi de câștigat, împreună cu 
cei care va invita – așa că e de mers.

GEMENI
O să revedeţi un spectacol, o expoziţie, poa-
te-aveti de ţinut un speach, o fi  vreo conferinţă 
de autopromovare. Vi se pregătește ceva, dar 
nici voi nu sunteţi lipsiţi de idei inspiraţie și mai 
ales promptitudine și o să faceţi fatza provocări-
lor poate vi se propune o funcţie.

RAC
Se poate să primiţi o invitaţie la plimbare și ple-
caţi de mâine dacă nu sunt treburi urgente 
pe-acasă, care să vă reţină. O să defi nitivaţi o si-
tuaţie care v-a tot dat de fruca, dar acum o să 
vă eliberaţi de stres c-aţi obosit căutând soluţii – 
și daţi restart la niște proiecte.

LEU
E posibil să luaţi niște bani din urmă și să ajun-
geţi la zi cu plăţile, să puteţi pleca și în 
week-end pe undeva. Se iau decizii la serviciu și 
poate o să vi se propună un post, un fotoliu de 
șef, sau să lucraţi în alt sediu c-o fi  nevoie de voi 
acolo – c-aveţi experienţă.

FECIOARĂ
Poate-o s-ajungeţi la o înţelegere cu partene-
rul de viaţă și să vă achitaţi onorabil de res-
ponsabilităţi ca să vă continuaţi frumos, rela-
ţia. Vi se comunica un rezultat, și-o să știţi 
ce-aveţi de făcut pe mai departe, dacă vă 
convine, iar dacă nu, puteţi face contestaţie și 
să vă obţineţi drepturile.

BALANŢA
O să cumpăraţi ce aveţi nevoie pentru casa, 
le-oti fi  promis alor voștri diverse lucruri și n-o 
să faceţi rabat la bani. O să rezonaţi cu cei cu 
care veţi colabora și n-o să mai fi e frustrant, că 
pân-acum, ci o să vă puteţi vedea și de celelalte 
treburi care și-așteptau rândul.

SCORPION
O veste bună care ţine de copii, c-o s-aveţi, 
sau c-o să vi se propună iarăși să fi ţi nași, 
c-au mai fost unii care v-au propus – poate 
aceiași. Se pare c-o să vă impuneţi punctul de 
vedere într-o situaţie anume și o să vă luptaţi 
și în continuare să menţineţi ștacheta sus, ca 
să vă respectaţi.

SĂGETĂTOR
Vi se dau niște bani, o fi vreo restantă și o 
să vreţi să-i folosiţi ca să vă plimbaţi, pen-
tru că aveţi nevoie de mișcare, peisaje. 
Poate daţi de o locuinţă mai ieftină de 
cumpărat, sau de închiriat, și o să profitaţi 
de ocazie să bifaţi aspectul ăsta, ca să re-
zolvaţi problema spaţiului.

CAPRICORN
Poate vi se aprobă o cerere de mărire de salariu, 
de bani în avans, ori de credit bancar, dacă aveţi 
nevoie de o sumă mare. O să vă bucuraţi de o se-
rie de avantaje, dar care nu-s picate din cer, e clar 
c-aţi muncit serios pentru ele.

VĂRSĂTOR
Se poate să aranjaţi cu prietenii o aventură 
turistică, poate și în afara ţării pentru mâi-
ne, poimâine, să vă destindeţi. Poate abia 
acum vi se va semna un transfer, de pe-un 
post pe altul, dintr-o grupa în alta, ori anul 
de studiu e altul, și o să urmaţi o traiectorie 
profesională diferită.

PEŞTI
O să revină cineva după o lungă absenţă 
și-o să încerce o reacomodare, dar nu se 
știe în ce pasă va prinde pe voi – bună sau 
mai puţin bună. O să obţineţi niște avize fa-
vorabile, și-o să faceţi progrese la slujbă, la 
școală, poate vă puteţi construi o casă, ori 
altceva vi se permite.

Horoscopul săptămânii

Unde mergem în weekend?

PE EI! Acestea au fost cele 2 cuvinte scurte care 
au declanșat ororile de la Pitești. O comandă 
pe care o adresăm de obicei câinilor atunci 
când atacă. Un ordin direct, rapid și cu 
consecințe înfi orătoare care ne urmăresc și azi, 
după aproape 70 de ani de la încheierea 
atrocităților. Demascare externă, demascare 
internă, reeducare, denunț, autocritică, tortura 
continuă – toți acești termeni care defi nesc o 
stranie știință a răului au, cred, ramifi cații și 
repercusiuni și azi, în 2019.
Rudele celor uciși dar și rudele ucigașilor sunt 
printre noi. Torționarii așteaptă autobuzul ală-
turi de cei care și-au pierdut tații, frații, copiii. 
Poate că nici nu se cunosc, poate că se salută 
respectuos. Cine ești tu cu adevărat, tată? – ia-
tă o întrebare care apare în piesa Clasa noas-
tră a lui Tadeusz Slobodzianek (autor care 

acum e interzis în Polonia). Această întrebare 
poate răscoli un om. Cine au fost părinții 
noștri? Dar bunicii? Dar străbunicii? În ce fel 
au fost implicați în marile prefaceri ale istoriei 
secolului trecut? De care parte a baricadei or fi  
fost? Cine poate ști…
Spectacolul se joacă Vineri –21 februarie la 
Casa Tranzit de la ora 18:00.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

PE EI!

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

VINERI

Don Giovanni 
de W.A. Mozart
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
18:30 – 21:45
Uvertura lucrării captează spiri-
tul operei, temele discursului 
muzical fi ind ilustrative pentru 
caracterul sfi dător al lui Don 
Giovanni. Desfăşurarea acţiunii 
operei are loc în Spania, unde 
Don Giovanni, un libertin pe ca-
re nu îl infl uenţează impactul 
nenumăratelor sale fl irturi, este 
întotdeauna în căutarea unei 
noi cuceriri amoroase. Îşi ur-
mează agenda proprie, sfi dează 
şi atrage, în acest fel, asupra 
sa, un blestem pe care îl ia în 
derâdere constant. Deşi sunt 
conturate ca personaje indepen-
dente, autonome, celelalte ro-
luri gravitează în jurul lui Don 
Giovanni; pasiunea lui are rezo-
nanţă în orice context, fi ind cea 
care determină şi refl ectă dorin-
ţele puternice pe care le expri-
mă personajele cu care relaţio-
nează.
Spectacolul are o pauză şi se în-
cheie în jurul orei 21:45

Micul Prinţ – spectacol 
pt oameni mari
Casa de Cultura a Studentilor 
Cluj Napoca
19:00 – 20:00
3 actori cu 3 instrumente îi poar-
tă pe privitorii pe toate planetele 

vizitate de Micul Prinţ, într-o po-
veste emoţionantă presărată cu 
personaje comice şi situaţii ine-
dite, toate acompaniate de mu-
zică live.Durata spectacolului: 1 
h fără pauză

Concert simfonic – 
Tiberiu Soare
Auditorium Maximum
19:00 – 21:00
Orchestra Filarmonicii de Stat 
„Transilvania“
Tiberiu Soare dirijor
Mihai Diaconescu pian

SÂMBĂTĂ

Ubu în concert
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 - 20:30
După Alfred Jarry

regia: Gábor Tompa
spectacol-concert de: Ada Milea
cântece: Ada Milea, Anca Hanu
scenografi a: Carmencita 
Brojboiu, Alexandra Constantin
mişcare scenică: Andrea Gavriliu
maestru de lumini: Jenel 
Moldovan

Dragoste de țigan
Kolozsvári Magyar Opera
18:00 - 21:00
Compusă de Franz Lehár la sfârşi-
tul anului 1909, pe un libret de 
Alfred Maria Willner şi Robert 
Bodanzky, opereta povesteşte is-
toria Zoricăi, o fată de boier, lo-
godită cu Ionel (Gábor), care este 
nesigură pe sentimentele sale. 
Acţiunea se petrece în 
Transilvania în timpul Imperiului 

Austro-Ungar, într-un sat de pe 
malul Cernei. Structura celor trei 
acte ale operetei refl ectă acţiu-
nea, prin titlurile generice: 
Noaptea logodnei, Visul Zoricăi 
şi Trezirea.

DUMINICĂ

Crăiasa Zăpezii
CINEMA MĂRĂȘTI
11:00 - 12:00
Un spectacol feeric, scene și per-
sonaje cu mare încărcătură 
emoțională, care se luptă cu ele 
însele pentru a ajunge la adevăr, 
la un echilibru. Și acest echilibru 
se afl ă în fuga de singuratate. 
Gherda si Kay s-au regăsit, nu 
mai sunt singuri. Vă așteptăm să 
le cunoașteți povestea.
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

După aproape o oră de 

dezbateri, consilierii jude-

ţeni au aprobat bugetul 

Clujului pe 2020, cu 28 

de voturi „pentru”. Restul 

de opt consilieri nu au 

votat proiectul, introdus 

pe ordinea de zi a şedinţei 

cu doar o zi înainte de vot.

Proiectul de buget pe anul 

2020 prevede un buget gene-

ral al judeţului Cluj de 1,403 

miliarde lei (298 milioane de 

euro), din care bugetul local 

al judeţului este de 879 mili-

oane lei (faţă de 983 milioa-

ne de lei, în 2019).

La capitolul dezvoltare sunt 

prevăzute 518 milioane de lei 

(faţă de 615,6 milioane lei în 

2019), iar la secţiunea de func-

ţionare sunt alocate fonduri de 

360 milioane lei (faţă de 367,4 

milioane lei anul trecut).

Cea mai mare sumă va 

merge la capitolul “Trans-

porturi” – 374.747.130 lei 

(79,7 milioane euro) pentru 

îmbunătăţirea infrastructu-

rii rutiere la Drumul Apu-

seni (99 milioane lei) şi Dru-

mul Bistriţei (118,9 milioa-

ne lei). De asemenea, Con-

siliul Judeţean mai are în 

vedere şi modernizarea DJ 

172A, DJ 161G şi DJ 161 (in-

tersecţie DN16) – Gădălin – 

Bonţida – DN1C, DJ 107N, 

DJ 107M, DJ 107L, DJ 108D, 

DJ 105T, DJ 109A, toate părţi 

ale traseului Regional Tran-

silvania de Nord.

Pe al doilea loc la alocări 

este Direcţia Generală de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Co-

pilului (DGASPC), cu 

133.754.000 lei, mai mult 

decît în 2019 – 129.105.000 

lei, dar mai puţin decât în 

2018, când DGASPC se afla 

pe primul loc cu cei mai 

mulţi bani primiţi de la bu-

get (peste 279 milioane lei). 

Suma reprezintă cheltuieli-

le de personal pentru plata 

drepturilor salariale, bunuri 

şi servicii, dar şi bani pen-

tru persoanele cu handicap 

neîncadrate.

La Parcurile Industriale Te-

tarom I, IV şi V vor ajunge 

4,6 milioane lei din bugetul 

judeţului, iar la Tetarom V es-

te prevăzută o majorare de 

capital de 17,5 milioane lei.

17,2 milioane de lei sunt 

alocate pentru restaurarea, 

conservarea şi punerea în 

valoare a ansamblului mo-

nument istoric Castel Ban-

ffy din Răscruci.

Şcolile primesc în 2020 cei 

mai puţini bani, 38,7 milioa-

ne lei, situându-se pe ultimul 

loc în topul alocărilor. Pentru 

Sănătate, Consiliul Judeţean 

Cluj alocă 72,9 milioane lei.

Unde merg cei mai mulţi 
bani din buget

• Transporturi – 374.747.130 

lei (Drumul Apuseni – 99 mi-

lioane lei, Drumul Bistriţei – 

118,9 milioane lei)

• Asigurări şi Asistenţă So-

cială – 133.754.000 lei (Direc-

ţia Generală de Asistenţă So-

cială şi Protecţia Copilului – 

133.754.000 lei)

• Cultură, recreere, reli-

gie – 103.905.050 lei (Filar-

monica de Stat Transilvania 

– 31,7 milioane lei, Tetrul 

de Păpuşi Puck – 6,2 mili-

oane lei, Muzeul de Artă – 

3,2 milioane lei, Muzeul Et-

nografic al Transilvaniei – 

4,5 milioane lei, Biblioteca 

Judeţeană O. Goga – 7,8 mi-

lioane lei, Revista Tribuna 

– 1,2 milioane lei, Religie – 

21,2 milioane lei, din care 

19 milioane reprezintă con-

tribuţii pentru plata perso-

nalului neclerical)

• Sănătate – 72.911.320 lei 

(cu titlu de exemplu menţio-

năm următoarele alocări: Spi-

talul Clinic Judeţean de Ur-

genţă – 19,4 milioane lei, Spi-

talul Clinic de Recuperare – 

9,8 milioane lei, Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţionase – 19,6 

milioane lei, Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii – 13,4 

milioane lei)

• Învăţământ – 38.766.410 

lei (cu titlu de exemplu men-

ţionăm următoarele alocări: 

Liceul Tehnologic Special 

pentru Defi cienţi de Auz – 

2,8 milioane lei, Şcoala Gim-

nazială Specială pentru De-

fi cienţi de Auz Kozmutza Flo-

ra -636.000 lei, Liceul Spe-

cial pentru Defi cienţi de Ve-

dere – 1,2 milioane lei, Şcoa-

la Profesională Specială SA-

MUS – 1,7 milioane lei)

Bugetul Consiliului Judeţean Cluj a fost aprobat. 
Bani „cu ţârâita” pentru investiţii.

Directorul general 

al Direcţiei Regionale 

de Drumuri şi Poduri 

(DRDP) Cluj, Eugen Cecan, 

a fost chemat la Oradea 

de prefectul judeţului 

Bihor, Dumitru Ţiplea.

Curg promisiunile dinspre 

DRDP Cluj pentru investiţii şi 

alte lucrări pe drumurile naţi-

onale de pe raza judeţului Bi-

hor, scrie presa bihoreană. Ast-

fel, la întâlnirea cu prefectul 

Ţiplea, Eugen Cecan a promis, 

printre altele, fi nalizarea până 

în luna august a lucrărilor de 

investiţii de pe DN 76 Oradea 

– Deva. De asemenea, va fi  re-

făcută licitaţia pentru şoseaua 

ocolitoare Beiuş – Ştei (27 km).

Potrivit directorului gene-

ral al DRDP Cluj, vor fi  ope-

rate modifi cări la aşa-zisele 

„puncte negre” de pe DN 1 

– alveole care, în loc să „cal-

meze” trafi cul, dau mari bă-

tăi de cap şoferilor. De ase-

menea, pe şoseaua ce leagă 

Oradea de Cluj-Napoca, se 

aşteaptă măsuri de siguran-

ţă suplimentare printr-un mar-

caj rutier refl ectorizant şi prin 

instalarea unor elemente de 

semnalizare şi protecţie, ca-

re să ajute la reducerea nu-

mărului de accidente.

Cecan anunţă că se va re-

para inclusiv drumul de la gra-

niţă, pe sensul de intrare în ţa-

ră, pentru că „este destul de 

nepotrivit să intri în România 

prin gropi”, scrie bihon.ro.

„Cei care au condus DRDP 

în ultimii trei ani, nu cred că 

au făcut ceea ce trebuie. Eu 

zic că sumele alocate pentru 

secţia Oradea în ultimii trei 

ani au reprezentat o valoare 

foarte mică, deoarece Oradea 

este într-o expansiune foarte 

mare, la concurenţă cu Clu-

jul”, a punctat Eugen Cecan.

Marcaj reflectorizant 
pe DN 1 Cluj – Oradea

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Cu toate că administraţia 

judeţeană alocă şi anul 

acesta cea mai mare sumă 

din buget la capitolul 

„Transporturi” (aproxima-

tiv 79,7 milioane euro), 

rezultatele întârzie să 

apară. Astfel, în cadrul dez-

baterii pe buget din şedinţa 

Consiliului judeţean de joi, 

20 februarie, consilierul 

judeţean PSD Vasile 

Sălătioan a cerut să afl e 

câte drumuri au fost recep-

ţionate din cele începute 

pentru modernizare din 

2013 şi până anul acesta.

„Din cele pe fonduri euro-

pene retrospectiv, cam 30% 

dintre ele sunt fi nalizate şi re-

stul în curs de fi nalizare. Sunt 

400 de kilometri. Majoritatea 

au fost începute în 2015-2016, 

dar sunt şi dinainte. Vorbim 

de la momentul în care am 

avut alocările. Garanţia lor es-

te de 5 ani de la recepţie”, a 

spus Liviu Hâncu, director la 

Direcţia de Administrare a Do-

meniului Public şi Privat.

Drumuri proaste 
și în următorii ani

Mai mult, drumurile afl a-

te în proces de modernizare 

ar putea rămâne neterminate 

şi în următorii ani.

„Termenul maximal este 

2023 pentru cele prinse în 

finanţarea europeană. În a-

fară de patru, toate sunt 

prinse în programul acesta. 

Pe partea de întreţinere în-

să am recepţionat tot ce am 

lucrat anul trecut. Este vor-

ba de în jur de 200 de kilo-

metri de covor asfaltic”, a 

declarat Hâncu.

Din bugetul pe 2020, cea 

mai mare sumă de bani, 

adică peste 374,7 milioane 

de lei, merg la capitolul 

„Transporturi”, pentru îm-

bunătăţirea infrastructurii 

rutiere la Drumul Apuseni 

(99 milioane lei) şi Drumul 

Bistriţei (118,9 milioane lei). 

De asemenea, Consiliul Ju-

deţean mai are în vedere şi 

modernizarea DJ 172A, DJ 

161G şi DJ 161 (intersecţie 

DN16) – Gădălin – Bonţida 

– DN1C, DJ 107N, DJ 107M, 

DJ 107L, DJ 108D, DJ 105T, 

DJ 109A, toate părţi ale tra-

seului Regional Transilva-

nia de Nord.

„Anul acesta am cuprins 

în buget cam aceeaşi sumă 

cât şi în exerciţiul bugetar 

pe anul trecut, tocmai pen-

tru că este o soluţie. În to-

tal, pe anul trecut, dacă lu-

ăm toţi kilometri lucraţi pe 

sectoare şi pe diferite tipuri 

de lucrări, ajungem la vreo 

600 de kilometri, suntem 

aproape la jumătate din to-

talul kilometrilor de drum 

din judeţ. Asta nu înseamnă 

că toate celelalte sunt rele 

din cele 600 kilometri răma-

se. Anul acesta ne dorim, da-

că se poate, să intrăm pe toa-

te care au mai rămas. Dacă 

modernizarea ne ţine pe loc, 

să intrăm cu o soluţie de în-

treţinere pe toate drumurile. 

Nu mai sunt multe. Nu e o 

situaţie perfectă, dar e o si-

tuaţie mult mai bună decât 

în anii trecuţi”, a declarat 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Alin Tişe.

Expertiză şi licitaţie 
pe drumurile 
„modernizate” de Kiat

Alin Tişe spune că, în mo-

mentul de faţă, CJ a demarat 

o expertiză tehnică pentru 

evaluarea stadiului lucrărilor 

pe drumurile de pe care a fost 

concedit Kiat, urmând ca, du-

pă actualizare proiectelor teh-

nice, proiectele de moderni-

zare să fi e scoase la licitaţie.

„Urmează să expertizăm 

fi ecare drum pe care a lucrat 

Kiat, la stadiul actual şi apoi 

urmează să licităm. Starea 

drumurilor de acum nu este 

aceeaşi ca acum patru ani, iar 

proiectele tehnice trebuie ac-

tualizate pentru licitare”, a 

transmis Tişe.

Amintim că fi rma Kiat a 

câştigat licitaţia pentru moder-

nizarea a 438 de kilometri de 

drumuri judeţene în 2011, în 

timpul primului mandat al lui 

Alin Tişe pentru o sumă de 66 

de milioane de euro.

În 2012, Tişe a mai avut o 

încercare de reziliere a contrac-

tului cu Kiat. Scenariul s-a re-

petat, de data aceasta cu suc-

ces, în 2014, în timpul preşe-

dintelui CJ Horea Uioreanu.

În 2016, revenit în funtea CJ 

Cluj, Alin Tişe anunţa deblo-

carea contractelor cu Kiat pen-

tru reabilitarea drumurilor ju-

deţene din judeţul Cluj, nu îna-

inte ca forul judeţean să plă-

tească în plus 2 milioane de eu-

ro pentru modernizarea a trei 

tronsoane de drumuri judeţe-

ne, tronsoane care trebuiau re-

abilitate încă din 2016.

Kiat a cerut cheltuieli supli-

mentare mai mari cu 10% pen-

tru modernizarea celor trei dru-

muri sub pretextul că „execu-

tarea lucrărilor de reabilitare 

şi modernizare a drumurilor 

judeţene trebuie să se facă cu 

respectarea standardelor şi nor-

mativelor în vigoare”.

În 2019, Tişe a anunţat că 

a reziliat contractul de proiec-

tare şi execuţie a lucrărilor de 

modernizare şi reabilitare în-

cheiat cu Kiat.

Bani mulţi, drumuri puţine! 
Tişe: „Modernizarea ne ţine pe loc”
Din drumurile judeţene intrate în modernizare din 2013 încoace, mai puţin de o treime au fost recepţionate

Drumurile afl ate în proces de modernizare ar putea rămâne neterminate şi în următorii ani
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Organizaţia PRO România 

Cluj a anunţat o parte 

din candidaţii la primării-

le din judeţ.

Paul Sever Groza – Aşchi-

leu, Ilea Ardelean – Râşca, 

Amalia Dinu – Ciurila, Paul 

Toşa – Mănăstireni, Horaţiu 

Vasile Boncea – Bonţida, Ma-

rin Lucaciu – Suatu, Veroni-

ca Dana Apetean – Căianu, 

Răducu Buliga – Negreni şi 

Petru Toadere– Călăţele sunt 

candidaţii Pro România care 

vor intra în cursă la alegerile 

locale din acest an.

Dintre aceştia, ultimul, Pe-

tru Toadere, a fost condam-

nat deja de două ori pentru 

fapte de corupţie, în 2012 şi 

2013, executând pedepsele în 

regim de detenţie. Potrivit de-

ciziei Curţii de Apel Cluj, a 

fost contopită o pedeapsă de 

3 ani de închisoare aplicată 

de Tribunalul Cluj, cu pedep-

sele de 4 ani de închisoare şi 

9 luni de închisoare aplicate 

inculpatului, acesta având să 

execute ulterior pedeapsa cea 

mai grea, de 4 ani închisoa-

re, cu privare de libertate.

Procurorii DNA l-au reţinut 

pe Toadere în decembrie 2009, 

acuzându-l că a pretins 10.000 

de euro de la doi oameni de 

afaceri pentru a le facilita ob-

ţinerea avizelor necesare des-

chiderii unei mine de granit, 

pe raza comunei Călăţele. Apoi, 

în decembrie, Toadere a pri-

mit 5.000 de euro, în cadrul 

unui fl agrant „regizat” de pro-

curorii DNA Cluj. Primarul a 

reuşit să fugă, dar s-a predat 

după doua zile, fi ind reţinut 

pentru 29 de zile, sub acuza-

ţia de trafi c de infl uenţă.

De selectarea candidaţilor 

din zona Huedin s-a ocupat 

Remus Lăpuşan, fost preşedin-

te PSD Cluj, actual membru în 

PRO România. „Am avut mai 

multe opţiuni de candidaţi în 

comună, dar am întrebat oa-

menii şi îl iubesc pe Petru To-

adere şi pe el îl vor. Şi eu m-am 

mirat, dar asta e situaţia”, a 

comentat decizia Remus Lă-

puşan, potrivit clujust.ro.

În luna ianuarie, PRO Ro-

mânia Cluj a mai validat urmă-

torii candidaţi: Mircea Irimie – 

Turda, Cozmin Saşa – Câmpia 

Turzii, Vasile Revnic – Dej, Már-

ton Horváth – Mociu, Ionuţ Al-

dea – Aluniş; Ileana Ghiran – 

Unguraş, Vasile Grec – Băişoa-

ra, Virgil Saşa – Tritenii de Jos, 

Ioan Mihai Sükösd – Mihai Vi-

teazu, Radu Fărcaş – Floreşti, 

Ştefan Cristian Miron – Gilău 

şi Adrian Morariu – Poieni.

„Cu câteva luni înaintea 

alegerilor locale, PRO Româ-

nia Cluj a reuşit să valideze 

deja în cadrul structurilor sa-

le interne o bună parte din-

tre candidaţii care vor pre-

zenta oferta electorală a par-

tidului în prima sa confrun-

tare de acest tip”, se arată 

într-un comunicat remis de 

Pro România Cluj.

Condamnat penal, candidat 
la o primărie din judeţul Cluj

Străzile Regele Ferdinand, 

Tipografi ei, Sextil 

Puşcariu şi Emile Zola vor 

fi  reamenajate, în sensul 

eliminării trafi cului auto 

şi transformării acestora 

în zone preponderent pie-

tonale. Proiectul se ridică 

la 5 milioane de euro.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca spun că în vară 

vor începe şi lucrările în Pia-

ţa Lucian Blaga şi străzile adi-

acente. Aici, municipalitatea 

are în plan reabilitarea şi ex-

tinderea zonei pietonale Lu-

cian Blaga, strada Republicii 

(primul tronson), strada Na-

poca, strada Petru Maior şi 

strada Emil Isac şi amenajare 

piste de biciclete.

„Pe strada Tipografi ei, pri-

mul tronson, vom începe luni 

lucrările. Mai avem câteva pro-

iecte foarte importante, Piaţa 

Lucian Blaga, cu străzile Pe-

tru Maior, Napoca, Emil Isac 

vor intra şi ele începând din 

această vară în reabilitare. 

Avem semnat contractul pen-

tru execuţie. Din vară vom în-

cepe lucrările şi pe acest pro-

iect. Creşte spaţiul pentru pi-

etoni, se diminuează spaţiul 

pentru maşini. Va creşte şi ca-

litatea aerului în zona centra-

lă. Se modernizează ilumina-

tul public cu tehnologie LED, 

va fi  gestionat de pe o aplica-

ţie de pe telefonul mobil, scad 

costurile de mentenanţă. Tro-

tuarele vor fi  pavate cu piatră 

naturală, un material natural 

care nu absoarbe căldura şi, 

în principiu, ar trebui să nu 

mai avem acele probleme va-

ra când vin valurile de căldu-

ră ar trebui să fi e mai suste-

nabile şi să permită o calita-

te a aerului mai bună în zo-

na centrală”, a declarat Ovi-

diu Cîmpean, directorul de 

Dezvoltare Locală din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Ce străzi vor fi  gata în 2020

Cîmpean spune că multe 

dintre aceste străzi vor trebui 

fi nalizate în acest an.

„Urmează pietonalizarea 

străzii Kogălniceanu. Şi strada 

Universităţii va fi  refăcută. Va 

fi  adusă statuia Fecioarei Ma-

ria pe amplasamentul ei origi-

nal pe strada Universităţii. Toa-

te străzile din zonă vor fi  refă-

cute, iar unele dintre acestea 

vor avea caracter de spaţiu par-

tajat între pietoni şi biciclişti. În 

luna martie-aprilie vom lansa 

licitaţiile pentru execuţia lucră-

rilor la strada Iuliu Maniu. Une-

le dintre ele trebuie fi nalizate în 

acest an şi aici mă refer la Mol-

nar Piuariu, proiectul străzii Re-

gele Ferdinand, Tipografi ei, Emil 

Zola, Sextil Puşcariu şi la altele 

va trebui să înceapă lucrările de 

execuţie şi aici mă refer la pro-

iectul Pieţei Lucian Blaga sau 

proiectul Bulevardului 21 De-

cembrie, un proiect de 12 mi-

lioane de euro”, a conchis ofi -

cialul Primăriei.

Calvarul din centrul Clujului se prelungeşte. 
Lucrările pe strada Tipografiei încep luni. 
După Regele Ferdinand, lucrările se mută pe strada Tipografiei! Iar peste câteva luni, în Piaţa Lucian Blaga!

Străzile Regele Ferdinand, Tipografi ei, Sextil Puşcariu şi Emile Zola vor fi  reamenajate, în sensul eliminării trafi cului auto şi transformării acestora în pietonale

Strada Tipografi ei traversează centrul ora-
șului de la strada Regele Ferdinand la vest 
până la strada Frederic Joliot Curie în est și 
este în interiorul limitei nordice a celei de 
a doua incinte medievale a orașului. 
Principalul obiectiv de pe strada 
Tipografi ei este Turnul Pompierilor.
În prezent, strada Tipografi ei este domina-
tă de circulaţia auto din zonă, fi ind folosită 
ca zonă de parcare pe toată latura ei sudi-
că și cu un fi r de circulaţie auto cu sensul 
de mers de la vest la est. Trotuarul are o 

zonă de gâtuire în dreptul Turnului 
Pompierilor, zonă ce nu poate fi  utilizată 
funcţional de pietoni.
„Se dorește ca prin amenajarea tronso-
nului străzii Tipografiei, creșterea sigu-
ranţei cetăţenilor și a conducătorilor au-
to prin asigurarea condiţiilor optime de 
siguranţă și confort pentru circulaţia au-
to și pietonală, drumurile astfel asfaltate 
vor fi încadrate cu borduri și prevăzute 
cu rigole carosabile de acostament, dru-
mul va fi marcat cu semne de circulaţie 

și va fi prevăzut cu trotuare pentru pie-
toni. Amenajarea tronsonului străzii 
Tipografiei se va face utilizând pavaje 
din pavele granit și dale de piatră granit. 
Dotările prevăzute pe spaţiul tronsonului 
de stradă amenajat sunt: suporţi pentru 
biciclete, arbori cu grilaje de protecţie și 
loc de stat jos din lemn. La fiecare arbo-
re îi corespunde un proiector de lumină 
dispus în grilajul de protecţie pentru ilu-
minatul ambiental al vegetaţiei înalte”, 
arată Primăria.

Strada Tipografiei. Trotuare pentru pietoni

Ce se va întâmpla 
cu circulația 
în inima Clujului
Se dorește și crearea, mo-
dernizarea sistemelor de 
închiriere de biciclete, 
precum și a zonelor, tra-
seelor pietonale, inclusiv 
măsuri de reducere a tra-
fi cului auto în anumite 
zone. De asemenea, pro-
iectul include lucrări de 
semaforizare, de realizare 
a sistemelor rutiere.
Se propun două benzi de 
circulaţie rutieră pe strada 
Napoca și două benzi spre 
strada Republicii, plus o 
bandă suplimentară spre 
strada Petru Maior/acces 
parking Primărie și ame-
najarea a două standuri 
de taximetre, separate fi -
zic de fl uxul de mașini.
Pe strada Republicii se 
lărgește pista pentru bici-
clete cu dublu sens, pe 
partea estică, în continu-
area Pieţei Lucian Blaga 
și în legătură cu cea de 
pe Avram Iancu.
Și pe strada Petru Maior se 
vor face piste pentru bici-
cliști, vor fi  introduse piste 
cu sens unic pe ambele la-
turi, vor fi  lărgite trotuare-
le, se va înlocui betonul de 
pe trotuare cu plăci din 
piatră naturală, cablurile 
aeriene vor fi  introduse în 
subteran, vor fi  plantaţi ar-
bori. Carosabilul se va re-
strânge la trei benzi.
Pe strada Emil Isac vor fi  
eliminate toate parcările 
de pe latura estică și de 
pe latura vestică, vor fi  
plantaţi arbori și se va 
crea o pistă pentru bicicle-
te cu dublu sens pe latura 
estică, în continuarea celei 
de pe George Bariţiu.

Anul acesta, urmează să 

ajungă la Cluj 12 tramva-

ie şi anul următor încă 

12, promit reprezentanţii 

municipalităţii.

Ovidiu Cîmpean, directo-

rul de Dezvoltare Locală din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 

a declarat că municipalitatea 

are o fi nanţare de 100 de mi-

lioane de euro, fonduri euro-

pene, pentru modernizarea 

transportului în comun.

”În acest moment avem 

35 de proiecte semnate pe 

fonduri europene, din care 

avem 100 de milioane de eu-

ro alocate pentru moderni-

zarea transportului în co-

mun. Două dintre proiecte 

au fost deja fi nalizate şi mă 

refer la achiziţia a 30 de au-

tobuze electrice cu o fi nan-

ţare de 98% din fonduri eu-

ropene şi achiziţia a 50 de 

troleibuze, tot în aceeaşi pro-

porţie fi nanţate din fonduri 

europene. Anul acesta ur-

mează să ajungă la Cluj 12 

tramvaie şi anul următor în-

că 12, contractele de furniza-

re fi ind deja semnate. Aceas-

tă componentă de mobilita-

te este una dintre cele mai 

importante linii de fi nanţare 

a UE pe programul 2014-2020”, 

a spus Ovidiu Cîmpean.

Tramvaiele vor fi  livrate de 

Astra Arad, care a câştigat lici-

taţia lansată de Primărie. În to-

tal, vor fi  achiziţionate 24 de 

tramvaie. Valoarea totală a con-

tractului se ridică la aproxima-

tiv 40 de milioane de euro. Pre-

ţul unui singur tramvai este de 

circa 1,95 milioane de euro.

Reamintim că la începu-

tul lunii februarie, 25 din ce-

le 50 de troleibuze noi achi-

ziţionate de Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca au in-

trat în circulaţie.

„Prin această investiţie, 

putem spune două lucruri: 

50% din fl ota de transport 

public a oraşului este nepo-

luantă, electrică. De depar-

te suntem administraţia lo-

cală cu cea mai nepoluantă 

fl otă de transport public din 

România! Acest demers va 

continua, obiectivul este ca 

în 2026 întreaga fl otă să fi e 

nepoluantă. Este un proiect 

ambiţios, (...) dar îl vom în-

deplini, pentru a asigura clu-

jenilor sănătate şi confort”, 

a promis Emil Boc.

În acest moment, trans-

portul public din Cluj are în 

dotare 41 de autobuze elec-

trice, dintre care 11 achizi-

ţionate prin fonduri elveţi-

ene şi 30 prin fonduri euro-

pene, acestea din urmă in-

trând în circulaţie în anul 

2019. În prezent municipiul 

Cluj-Napoca are cea mai ma-

re flotă de autobuze electri-

ce din România şi se află în 

primele 10 oraşe din Uniu-

nea Europeană cu autobu-

ze electrice raportate la nu-

mărul de locuitori.

12 noi tramvaie pe străzile 
din Cluj-Napoca în 2020
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Autorităţile implicate 

în gestionarea situaţiilor 

de urgenţă s-au unit 

într-un singur dispecerat, 

iar această soluţie va efi -

cientiza intervenţia auto-

rităţilor. Dispeceratul mai 

are nevoie de dotări infor-

matice, cumpărate în 

urma unui ajutor fi nanci-

ar de 250.000 de lei.

Autorităţile implicate în 

gestionarea situaţiilor de ur-

genţă s-au unit într-un singur 

dispecerat care va funcţiona 

la Cluj în perioada următoa-

re. Dispeceratul integrat de la 

ISU Cluj vrea intervenţii mai 

efi ciente pentru salvarea vie-

ţilor omeneşti.

Şeful ISU Cluj, Ion Mol-

dovan, a declarat, joi, că pen-

tru a deveni funcţional, no-

ul dispecerat mai are nevo-

ie de unele dotări informa-

tice, cumpărate în urma unui 

ajutor fi nanciar de 250.000 

de lei de la CJ.

„Consiliul Judeţean şi ISU 

Cluj au intrat într-o asociere 

în vederea realizării unui dis-

pecerat, care va reuni repre-

zentanţi ai mai multor insti-

tuţii care gestionează situa-

ţiile de urgenţă. Dispeceratul 

e fi nalizat în proporţie de 

70% din fonduri ISU, mai fi -

ind nevoie de unele dotări, 

precum mobilier sau calcu-

latoare. Am cerut un sprijin 

fi nanciar de 250.000 de lei de 

la CJ Cluj pentru dotările pe 

partea de informatică în ca-

drul acestei asocieri. Estimăm 

că în prima parte a acestui 

an dispeceratul integrat care 

va fi  la ISU Cluj să fi e deplin 

operaţional, fi ind al treilea 

de acest gen din ţară, după 

cele de la Mureş şi Hunedoa-

ra”, a spus Moldovan.

Potrivit acestuia, la dispe-

ceratul integrat vor lucra re-

prezentanţi ai ISU Cluj – pom-

pieri şi SMURD, IPJ Cluj, Ser-

viciul de Ambulanţă Judeţean, 

Jandarmerie, STS, dar şi ai 

Poliţiei Locale. 

Consiliul Judeţean Cluj a 

aproabat, joi, asocierea cu I-

SU Cluj şi finanţarea cu 

250.000 a dispeceratului inte-

grat. Dispeceratul integrat de 

la ISU Cluj vrea intervenţii 

mai efi ciente pentru salvarea 

vieţilor omeneşti.

Situaţiile de urgenţă din Cluj, gestionate mai eficient?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca are 

în plan reabilitarea şi 

introducerea parcului I.L. 

Caragiale şi a patrimoniu-

lui natural şi arheologic 

existent aici în circuitul 

turistic integrat al oraşu-

lui. Prezenţa Canalului 

Morii, al doilea curs de 

apă ca importanţă din 

municipiu, precum şi pre-

zenţa unor clădiri istorice 

în zonă vor transforma 

noul parc în oaza verde 

din mijlocul oraşului.

„Programul face parte din 

proiectul nostru Walkable City, 

prin care vrem să creştem ca-

litatea vieţii în Cluj-Napoca şi 

suprafaţa spaţiilor pietonale din 

oraş. Proiectul va fi  propus pen-

tru fi nanţare din fonduri euro-

pene, în exerciţiul bugetar 

2021-2027”, spune Ovidiu Cîm-

pean, director de Dezvoltare în 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Canalul Morii, 
în centrul atenţiei

Arhitecţii care vor amena-

ja Parcul I.L.Caragiale propun 

decopertarea Canalului Morii, 

care traversează o parte din 

parc şi curge de-a lungul tro-

tuarului de pe strada George 

Bariţiu, aceasta fi ind cea mai 

drastică schimbare propusă 

în proiectul de modernizare.

„Acest squar este unul pe 

care mulţi nu îl cunosc, dar 

el este depozitul unor valori 

patrimoniale extraordinare din 

oraş. El se afl ă într-o poziţie 

foarte interesantă, la limită cu 

oraşul fortifi cat. Una dintre 

clădirile morii se afl a în pro-

ximitate. Canalul a făcut par-

te mult timp din imaginea stră-

zii Bariţiu şi, chiar dacă ima-

ginea a evoluat în timp, rela-

ţia Canalului cu parcul a fost 

strâns legată. Propunem des-

coperirea Canalului Morii, aco-

lo unde este permis, fără a 

afecta trafi cul de pe strada Ba-

riţiu. Se poate continua pe 

bandă circulaţia bicicletelor 

şi proiectul permite prelungi-

rea ei. Dispare trotuarul deo-

camdată, în formula cunos-

cută, dar am gândit un nou 

traseu pietonal, de cealaltă 

parte a canalului”, a arătat ar-

hitectul Vlad Rusu.

De asemenea, proiectul 

urmăreşte transformarea par-

cului într-un obiectiv turis-

tic, prin expunerea descope-

ririlor arheologice care vor 

fi  făcute în zonă.

„Se ştie că există o traversa-

re a parcului cu zidul medie-

val. Modul de amenajare a par-

cului va ţine cont ca, dacă vor 

fi  făcute descoperiri arheologi-

ce aici, aşa cum s-a întâmplat 

şi pe şantierul de pe strada Re-

gele Ferdinand, ele să fi e expu-

se. O descoperire recentă care 

s-a făcut şi în cadrul şantieru-

lui din Piaţa Muzeului, numă-

rul 2, un drum roman, care a-

re direcţia spre Parcul Caragia-

le, care ar putea conţine chiar 

o poartă romană, în zona par-

cului”, a mai spus Rusu.

Un alt aspect important ca-

re se va schimba este desfi in-

ţarea gardurilor vii care îm-

prejmuiesc astăzi spaţiile ver-

zi din parc.

„Momentan, este amena-

jat sub forma acestor alveole 

verzi, înconjurate de garduri 

vii, care nu permit acces li-

ber. Aceste plantaţii de gard 

viu sunt practici mai puţin 

plăcute în spaţiile verzi de azi 

şi vor fi  eliminate”, a adău-

gat arhitectul.

Cele două monumente care 

există în Parcul Caragiale, re-

spectiv bustul scriitorului Ioan 

Luca Caragiale şi Monumentul 

Victimelor Holosaustului vor 

rămâne în parc, urmând să fi e 

mai bine puse în valoare prin 

intermediul mobilierului urban 

şi a iluminatului.

În ceea ce priveşte vegeta-

ţia din parc, arhitecţii au pro-

pus păstrarea a 60 din cei 94 

de arbori existenţi în parc şi 

suplimentarea cu 44 de arbori 

din diferite specii, predomi-

nanţi urmând să fi e mestece-

nii cu coajă albă. De aseme-

nea, vor fi  plantaţi doi arbori 

Ginkgo Biloba care vor mar-

ca intrările în parc.

Destinaţia parcului se va 

schimba, din spaţiu de pro-

menadă şi pentru practicarea 

sporturilor extreme (skating), 

în spaţiu de relaxare şi repa-

us, respectiv obiectiv turistic, 

odată cu scoaterea la supra-

faţă a descoperirilor arheolo-

gice din zonă.

Se va face, de asemenea, o 

marcare a zidului medieval pe 

un traseu estimativ, care va se-

para parcul în două zone: una 

amenajată cu padiment de ni-

sip, care va permite scurgerea 

apei şi o zonă verde, dispă-

rând alveolele îngrădite.

În ceea ce priveşte mobili-

erul urban, acesta păstrează 

gama folosită pe străzile Re-

gele Ferdinand şi George Ba-

riţiu. Iluminatul parcului va 

fi  unul hi-tech, potrivit arhi-

tectului Vlad Rusu, cu tehno-

logie LED şi stâlpi care încor-

porează sisteme Wi-Fi şi de 

supraveghere video.

Interzis pentru maşini. 
Pietrovici devine pietonală

Proiectul de modernizare a 

Parcului I. L. Caragiale preve-

de transformarea străzii Octa-

vian Pietrovici în spaţiu pieto-

nal. Potrivit arhitectului Vlad 

Rusu, strada ar urma să fi e 

pietruită, iar parcarea din faţa 

Palatului Telefoanelor va fi  des-

fi inţată, în locul acesteia ur-

mând să fi e extins parcul.

„Unul dintre scopurile mo-

dernizării parcului este reduce-

rea emisiilor de dioxid de car-

bon din zona centrală, de ace-

ea vom elimina maşinile de aici, 

iar numărul arborilor va creş-

te”, a arătat Ovidiu Cîmpean.

„Ce îmi place cel mai mult 

la acest proiect este elimina-

rea maşinilor din zonă. Cred 

că trotuarele trebuie să fi e ale 

pietonilor, ale mamelor cu 

cărucioare. Nu cred că este 

o obligaţie a municipalităţii 

să lase jumătate din străzile 

din centru pentru maşini. 

Cred că cele două monumen-

te nici nu se pune problema 

să fi e mutate”, a remarcat 

Péter Eckstein-Kovács, în ca-

drul dezbaterii.

Skateri versus 
administraţie

La dezbatere au fost pre-

zenţi şi doi practicanţi ai ska-

tingului care reclamă lipsa spa-

ţiilor de skating din zona cen-

trală şi cer îmbinarea elemen-

telor de arhitectură urbană ca-

re pot fi  folosite ca obstacole 

cu cele propuse în proiect.

„Am folosit acest parc ani 

de zile. Nu este un loc care 

trebuie transformat în loc de 

odihnă şi nu se pretează pen-

tru această activitate. Trebu-

ie să fi e un parc multifuncţi-

onal. Nu spunem să se trans-

forme în skatepark, ci să fi e 

folosite obiecte de mobilier pe 

care le putem folosi şi noi. Es-

te un loc de interacţiune, es-

te centrul oraşului. De ce nu 

se poate face ceva arhitectu-

ral ca în alte oraşe din Euro-

pa, elemente arhitecturale pe 

care să le folosim şi noi”, a 

spus un tânăr skater.

Arhitectul nu s-a arătat des-

chis acestei propuneri, insis-

tând asupra faptului că par-

cul trebuie transformat într-o 

oază de linişte în mijlocul ora-

şului şi, în acelaşi timp, în 

atracţie turistică.

„Am considerat că multi-

funcţionalitatea este asigura-

tă de organizarea care nu con-

diţionează, prin alei. Pot fi  

amenajate scene şi evenimen-

te culturale aici. Parcul conţi-

ne în străfundul lui nişte va-

lori care ţin de istoria oraşu-

lui, ce trebuie evidenţiate. E-

le trebuie să primeze în faţa 

unui skate park. Nu ştiu da-

că cea mai bună zonă pentru 

asta. Un loc mai potrivit este 

skateparkul din Rozelor”, a 

spus Vlad Rusu.

CUM SE TRANSFORMĂ PARCUL I.L.CARAGIALE ?

Luciu de apă, pietonală pe strada Pietrovici. 
Se desfiinţează skatepark-ul şi parcarea.
Dezbaterea privind amenajarea Parcului Ion Luca Caragiale a avut loc joi seară, la Casino. 
Zeci de clujeni au dezbătut soarta parcului din centrul Clujului
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Nouă universităţi din 

România au intrat în topul 

Times Higher Education 

Emerging Economies, 

pe locurile 200+.

Primele locuri ale topu-

lui sunt ocupate de univer-

sităţile din China. Prima u-

niversitate clasată în top es-

te Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, pe segmen-

tul 251-300, urmată de Aca-

demia de Studii Economice 

care se clasează în segmen-

tul l 251-300.

SE este în trend ascendent 

în clasamentul „The Times 

Higher Education Emerging 

Economies University Ran-

kings 2020”, clasându-se anul 

acesta în segmentul 251-300, 

faţă de 351+ în 2019. În top 

sunt cuprinse, pe lângă Aca-

demia de Studii Economice 

din Bucureşti, Universitatea 

Babeş-Bolyai, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi, Universitatea Bucureşti 

şi Universitatea de Vest din 

Timişoara.

Clasamentul reuneşte 533 

de universităţi de cercetare in-

tensivă şi predare din 47 de 

ţări cu economii emergente.

Universităţile din clasa-

ment au fost clasificate du-

pă 13 indicatori de perfor-

manţă, grupaţi pe: activi-

tatea de predare (30%); ac-

t ivi tatea de cercetare 

(30%); impactul rezultate-

lor cercetării (20%); acti-

v i ta tea internaţ ională 

(10%); transferul de cunoş-

tinţe către mediul socioe-

conomic (10%).

UBB, în topul Times Higher Education

Cercetătorul clujean 

Dacian Dolean avertizea-

ză că există lipsă de com-

petenţă în realizarea exa-

menelor naţionale.

„Plătitorul de taxe din Ro-

mânia plăteşte un preţ foar-

te scump pentru lipsa de 

competenţă în domeniul şti-

inţelor educaţiei”, avertizea-

ză cercetătorul Dacian Do-

lean, după ce Ministerul 

Educaţiei a publicat rezul-

tatele Evaluărilor Naţionale 

de la clasele a II-a, a IV-a şi 

a VI-a 2019.

Instituţia a anunţat în ra-

portul ofi cial de prezentare a 

rezultatelor că, deşi „trebuie” 

să comunice şi „măsuri edu-

caţionale în vederea amelio-

rării rezultatelor învăţării”, in-

spectoratele şcolare nu au tri-

mis Ministerului propuneri de 

îmbunătăţire, deci nici insti-

tuţia centrală nu are ce să le 

recomande profesorilor.

„Dacă eşti specialist în 

evaluare, nu ai nevoie de 

inspectoratele şcolare să-ţi 

facă propuneri”, spune Da-

cian Dolean, psiholog edu-

caţional, afiliat Universită-

ţii Babeş-Bolyai ca direc-

tor a două proiecte de cer-

cetare în domeniul psiho-

logiei educaţionale.

Acesta precizează, într-o 

analiză că scopul evaluări-

lor aplicate de Centrul Na-

ţional de Evaluare şi Exami-

nare din subordinea Minis-

terului Educaţiei este toc-

mai „să ajute profesorii să 

înţeleagă ce pot face pentru 

a îmbunătăţi performanţele 

elevilor”. Profesorii pot fi 

ajutaţi „prezentând exem-

ple de itemi specifici fiecă-

rui nivel” şi prin “identifi-

carea surselor tipice de erori, 

însoţite de recomandări cla-

re prin conceptualizarea 

foarte clară a zonelor de de-

ficit”, spune Dolean.

„Evaluările naţionale (ca-

re consumă foarte mult din 

timpul şi resursele elevilor, 

cadrelor didactice precum şi 

resurse bugetare) au fost gân-

dite să aibă scop formativ, 

respectiv să ajute profesorii 

să înţeleagă ce pot face pen-

tru a îmbunătăţi performan-

ţele elevilor. Acest lucru s-ar 

face prezentând exemple de 

itemi specifi ci fi ecărui nivel 

şi identifi carea surselor tipi-

ce de erori, însoţite de reco-

mandări clare prin conceptu-

alizarea foarte clară a zone-

lor de defi cit. Având în vede-

re că raportarea este cantita-

tivă, CNEE nu are nevoie de 

rapoartele inspectoratelor şco-

lare şi nici de propunerile 

acestora de modifi care a me-

todologiei şi a procedurilor 

pentru a lua măsuri în vede-

rea ameliorării rezultatelor 

învăţării. Tot ce trebuie să fa-

că CNEE e să se uite la ite-

mii (pe care i-au construit ei) 

şi să interpreteze rezultatele 

(dacă eşti specialist în evalu-

are, nu ai nevoie de inspec-

toratele şcolare să-ţi facă pro-

puneri)”, a spus cercetătorul.

Foto: Elevii au probleme și din 
cauza cadrelor didactice, care duc 

lipsă de competență

CERCETĂTOR, DESPRE EVALUĂRILE ELEVILOR

„Evaluările naționale,
făcute de nespecialiști“

Departamentul Ministerului Educaţiei avertizează societatea 
în legătură cu situaţia gravă a performanţelor școlare ale 
copiilor: rezultatele obţinute de elevii de clasa a II-a la 
Evaluarea Naţională confi rmă procentul de analfabetism 
funcţional de peste 40%.

Conform edupedu.ro, la fi nalul clasei a II-a, mai puţin de ju-
mătate dintre elevi știu să scrie un text pornind de la câteva 
întrebări și sub 60% redactează textul scriind corect cuvinte-
le, propoziţiile și semnele de punctuaţie.

Conform presei, la scris, decalajul rural-urban este de peste 
17 puncte procentuale doar la clasa a II-a, iar la matemati-
că, doar 75,06% dintre elevi reușesc să folosească în mod 
corect numerele în calculele elementare la fi nalul clasei a 
II-a. Din acest procent, mai puţin de 69% reușesc să facă 
adunări-scăderi și doar 65% pot să efectueze înmulţiri și îm-
părţiri la fi nalul clasei a II-a.

Rezultatele confirmă procentul 
de analfabetism funcțional de peste 40%

DACIAN DOLEAN | cercetător UBB

 „Dacă eşti specialist în evaluare, nu ai nevoie 
de inspectoratele şcolare să-ţi facă propuneri“

Un proiect prin care elevii 

primesc câte 200 de euro 

din partea statului, 

pentru achiziţionarea 

de tablete şi calculatoare, 

a fost pus în dezbatere 

de Ministerul Educaţiei.

Programul se adresează 

elevilor din familii defavori-

zate, cu un venit brut lunar 

de sub 250 de lei pe mem-

bru. Ei pot benefi cia de un 

ajutor de 200 de euro pen-

tru cumpărarea unei tablete 

sau a unui calculator.

„Programul de acordare a 

unui ajutor fi nanciar intitulat 

«EURO 200», continuă şi în anul 

2020, fi ind reglementat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1294 

din 13 august 2004 privind apro-

barea Normelor metodologice 

pentru aplicarea Legii nr. 

269/2004 privind acordarea 

unui ajutor fi nanciar în vede-

rea stimulării achiziţionării de 

calculatoare, cu modifi cările şi 

completările ulterioare. (…) 

Plafonul a fost indexat în anul 

2018 de la 150 de lei la 250 lei 

venit brut lunar pe membru de 

familie”, se arată în proiect, po-

trivit cancan.ro.

Termenul limită la care cei 

interesaţi pot depune o cere-

re este de 17 aprilie, urmând 

o perioadă în care vor avea 

loc anchete sociale şi evalua-

rea cererilor.

Elevii pot primi 200 euro de la stat
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După succesul precedentu-

lui model în care Nissan 

a vândut aproape un milion 

de Juke în Europa, în acest 

weekend TI Suerom Nissan 

Cluj prezintă a doua gene-

raţie Juke cu excelente evo-

luţii tehnologice, conectivi-

tate, siguranţă şi de design 

astfel încât e imposibil 

să nu îl recunoşti.

Mobilitatea inteligentă 

Nissan schimbă pentru tot-

deauna modul în care te de-

plasezi, cu o tehnologie ca-

re te face să te simţi mai în-

crezător, mai emoţionat şi 

mai conectat.

Vei conduce cu mai multă 

conştientizare şi poţi primi 

chiar şi ajutor atunci când ai 

nevoie. Totul devine mai u-

şor, deoarece poţi face o sin-

cronizare fără probleme între 

smartphone-ul tău compatibil 

cu JUKE şi lumea din jurul 

tău. Acesta este viitorul con-

dusului şi toată lumea se poa-

te bucura de el.

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu Călin Abrudan, di-

rector coordonator vânzări 

Nissan Cluj, despre eveni-

mentul din acest weekend şi 

cele mai bune oferte la no-

ul Nissan JUKE.

Reporter: Cat de sigur este 
un astfel de model?

Călin Abrudan: Noul 

Nissan JUKE a primit scorul 

maxim de cinci stele din par-

tea organizaţiei independen-

te Euro NCAP, clasându-se 

printre cele mai sigure vehi-

cule din segmentul B-CROSS. 

Noul Nissan JUKE este unul 

dintre cele mai singulare ve-

hicule de pe şosea. Şi asta fa-

ce din el un vehicul minunat, 

gata de a crea ceva cu ade-

vărat special. Combină selec-

ţia de accesorii şi vei avea un 

vehicul care se potriveşte per-

fect nevoilor tale. În plus, din 

punct de vedere vizual, este 

uimitor. Dacă eşti prea aproa-

pe de linia de demarcaţie, te 

păstrează în siguranţă în mij-

locul benzii tale.

Ce fel de tehnologii 
are noul JUKE?

Tehnologiile inovatoare 

Nissan Intelligent Mobility, 

cum ar fi  Cyclist and Pedes-

trian Detection (Detectare ci-

clişti sau pietoni) sau Blind 

Spot Intervention (Interven-

ţie unghi mort), în premieră 

în segmentul B-CROSS, sunt 

recunoscute ca un plus de si-

guranţă de către Euro NCAP. 

Combinarea structurii de înal-

tă rezistenţă cu tehnologia 

inovatoare de prevenire a ac-

cidentelor au condus la acest 

rezultat impresionant.

Clujenii vor avea ocazia 
să vadă şi să testeze noul 
Nissan Juke cu o echipare 
tehnologică excelentă. 
Ce tehnologii inovatoare 
vor avea clienţii?

Disponibilă pe transmisia 

DCT, tehnologia ProPILOT aju-

tă noul Nissan JUKE să păs-

treze o distanţă prestabilită fa-

ţă de maşina din faţă, în func-

ţie de fl uxul de trafi c. Poate 

ajunge chiar la o oprire com-

pletă şi poate reveni la viteza 

anterioară când trafi cul înce-

pe să se mişte din nou. Pe şo-

sea, ProPILOT te ajută să ră-

mâi centrat pe bandă pe dru-

murile în linie dreaptă şi chiar 

prin curbele uşoare. Pune mai 

multă forţă în naveta zilnică. 

Cu Nissan ProPILOT viitorul 

devine şi mai inteligent, cu 

tehnologiile de asistenţă a şo-

ferului pentru a elimina stre-

sul din trafi cul rutier şi pentru 

a face fi ecare plimbare mai 

plăcută. Disponibil pe anumi-

te versiuni şi transmisii.

Noul model Nissan acce-

lerează pentru tine şi pentru 

a menţine şi regla viteza cu 

scopul de a menţine o distan-

ţă sigură de vehiculul din fa-

ţă. Maşina frânează pentru ti-

ne în trafi cul aglomerat, apoi 

accelerează pentru a îţi men-

ţine locul în şirul de maşini.

Modelul are frânare inteli-

gentă de urgenţă cu recunoaş-

tere pietoni şi ciclişti. Această 

funcţie avansată de asistenţă 

pentru şofer monitorizează vi-

teza şi distanţa dintre tine şi 

maşina din faţă şi te poate anun-

ţa dacă trebuie să încetineşti. 

De asemenea, frânarea inteli-

gentă de urgenţă poate acţio-

na automat frânele pentru a 

evita sau reduce gravitatea u-

nei coliziuni frontale. Şi atunci 

când detectează un pieton pe 

trotuar sau un biciclist în calea 

ta, te poate opri din mers.

Ce ne puteţi spune despre 
sistemul de parcare şi re-

cunoaştere a indicatoarelor 
stradale?

Nu ai de ce să te temi de 

niciun loc de parcare. Around 

View Monitor este un sistem de 

camere care îţi oferă o vedere 

panoramică asupa maşinii, cu 

focalizare selectată pe faţă şi 

spate şi vizualizări de la nive-

lul bordurii pentru a te ajuta să 

parchezi cu încredere şi control.

De la citirea indicatoarelor 

rutiere până la localizarea ve-

hiculelor din unghiul tău mort, 

chiar şi recunoaşterea pieto-

nilor sau a bicicliştilor care 

ţi-ar putea ieşi în cale, noul 

Nissan JUKE are grijă de tine.

Vom conecta noul Nissan 
Juke la smartphone-urile 
inteligente?

Apple CarPlay™ sau Andro-

id Auto™ îţi integrează 

smartphone-ul în plimbare – 

pentru o călătorie mai uşoa-

ră şi mai sigură. Noul tău 

Nissan JUKE poate acţiona 

chiar ca un hotspot Wi-Fi, per-

miţându-ţi să conectezi până 

la opt dispozitive separate.

NissanConnect îţi dă o pu-

tere incredibilă cu o aplicaţie 

uşor de utilizat. De la lucruri 

serioase precum apelarea au-

tomată pentru a cere ajutor 

dacă ai un accident grav, pâ-

nă la facilităţi precum bloca-

rea de la distanţă a noului tău 

Nissan JUKE. Te poţi conecta 

la noul tău Nissan JUKE chiar 

prin Google Home.

Noul sistem de navigaţie 

integrat NissanConnect Nissan 

JUKE utilizează tehnologii de 

ultimă generaţie. În plus, apli-

caţia NissanConnect îţi per-

mite să accesezi Serviciile 

NissanConnect, precum Apple 

CarPlay™, Google Home™ şi 

chiar Wi-Fi pentru a te men-

ţine informat, pentru a te fa-

ce să te simţi bine şi pentru 

a fi  mereu la curent cu nou-

tăţile. Integrarea inteligentă 

Nissan te ţine sincronizat cu 

lumea din jurul tău.

Ne vom putea bucura 
de asistenţă la condus?

Oricând este plăcut să ai o 

rezervă când se întâmplă ce-

va neaşteptat. Nissan JUKE 

oferă o suită de funcţii Nissan 

Intelligent Mobility disponibi-

le, care pot interveni şi acţio-

na pentru a te ajuta să te fe-

reşti de probleme.

Modelul Juke va avea şi 
tehnologiile Quick Power 
şi Active Trace Control. Ne 
puteţi spune mai multe 
despre ele?

Quick Power îţi permite 

să te integrezi perfect în o-

rice loc. Direcţia precisă te 

ajută să aduci noul Nissan 

JUKE exact acolo unde do-

reşti, în timp ce tehnologia 

Active Trace Control de ulti-

mă generaţie lucrează din 

spatele scenei pentru a te 

ajuta să „sculptezi” colţul 

perfect. Proiectarea electro-

nică avansată creează un şa-

siu rigid, o bază perfectă pen-

tru suspensii.

Un motor turbocompresi-

bil cu reacţie alimentează sis-

temul prin intermediul unui-

sistem de transmisie rapidă. 

O suspensie precisă şi agilă 

profi tă din plin de un şasiu 

puternic, rigid. O plimbare la 

fel de încrezătoare pe cât es-

te de încântătoare.

Clienţii vor putea să reali-
zeze un design propriu 
al maşinii?

Clasa N-Design este făcu-

tă pentru toţi cei care îşi do-

resc să îşi creeze propriul mo-

del. Cu detalii exterioare atră-

gătoare şi interioare elegante, 

noul tău Nissan JUKE va fi  

absolut unic.

Cu 15 combinaţii de cu-

lori diferite disponibile în 

clasa N-Design, alegerea per-

fectă ar putea fi  cea mai di-

fi cilă decizie dintre toate. A-

lege cea mai bună culoare 

pentru plafon, pentru ante-

na de tip aripioară de rechin, 

ornamentele faţă şi spate şi 

multe altele pentru a face 

noul Nissan JUKE să îţi oglin-

dească perfect stilul.

Nissan prezintă modelul JUKE la Cluj începând din 
21 - 22 februarie! Toate detaliile despre noul SUV.
Nissan Cluj prezintă în acest final de saptămână pe Calea Turzii 253, Noul Nissan Juke,
iar dacă vei face un test drive vei primi cadou un Voucher de discount suplimentar de 500 euro.
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Andreea Pâgleşan

„Zilele Artei Bizantine”, 

manifestare afl ată la cea 

de-a XVI – a ediţie, pre-

zintă şi-n acest an cluje-

nilor actualitatea ethosu-

lui bizantin în lumea 

secolului XXI. 

Evenimentul, derulat sub 

îndrumarea lect. univ. dr. So-

rin Albu, cadru didactic la U-

niversitatea de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca, coordonator 

al grupului de muzică, artă şi 

cultură bizantină „Sfântul Ioan 

Damaschin”, va avea loc în 

perioada 19-20 februarie 2020.

Lansare de carte, expoziţii 

şi concert de muzică psaltică

Prima zi a evenimentu-

lui, 19 februarie, a fost mar-

cată de Sfânta Liturghie la 

Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca, începând cu 

ora 8:00.

„Aşa cum se obişnuieşte 

de 16 ani, vom fi  prezenţi la 

catedrala mitropolitană pen-

tru a da răspunsurile la stra-

nă cu grupul de psalţi „Sfân-

tul Ioan Damaschin”, consi-

derând că orice lucru bun în-

cepe cu rugăciunea, dar mai 

există o dimensiune, a faptu-

lui că noi vrem să fi m pre-

zenţi în catedrala agorei, prin 

faptul că mentalitatea con-

stantinopolitană era legată 

indisolubil de marea biseri-

că a Sfi ntei Sofi a”, a precizat 

Sorin Albu, coordonatorul 

manifestării.

La Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei, str. Memoran-

dumului nr. 21, a avut loc 

lansarea de carte a doamnei 

Mihaela-Corina Ilişan, inti-

tulată „Icoanele pe sticlă şi 

xilogravurile populare din 

Transilvania în viziunea lui 

Ion Muşlea”, urmată de ver-

nisarea expoziţiei de artă bi-

zantină „Patrimoniu Imate-

rial Universal”. În cadrul a-

cesteia, cei interesaţi vor pu-

tea vizualiza lucrări realiza-

te în tehnica mozaicului, pre-

cum şi manuscrise de muzi-

că bizantină, icoane şi foto-

grafi i tematice.

La eveniment a fost pre-

sent şi Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Mitropolit Andrei care 

a adresat un cuvânt celor 

prezenţi, în care a subliniat 

faptul că icoana este una din 

marile moşteniri vii a spiri-

tualităţii creştine autentice 

care s-a plămădit în spatial 

bizantin şi că ea este sem-

nul unei prezenţe harice.

Vernisajul s-a încheiat cu 

un concert vocal instrumen-

tal susţinut de „Grupul Sfân-

tul Ioan Damaschin”, care 

va interpreta atât piese cu 

caracter creştin, cât şi piese 

cu caracter laic. Din data de 

20 februarie, publicul este 

aşteptat la Galeria „Byzan-

tia” din cadrul bisericii „În-

vierea Domnului”, strada Vi-

ilor nr. 33, unde este orga-

nizată o expoziţie de artă fo-

tografi că a artiştilor Valenti-

na Sandu şi Ioana Pop. Va-

lentina Sandu, intitulată „Ra-

vena de ieri şi de astăzi”. 

„Este o expoziţie de docu-

mentare artistică, pe care ce-

le două artiste au intreprins-o 

în Ravena, unde au surprins 

cadre cu totul şi cu toul spe-

ciale”, spune Sorin Albu.

„Zilele Artei Bizantine”, 
o împărtăşire cu taina 
Bizanţului

„Mai mult decât un simplu 

eveniment al urbei clujene, 

este un moment de comuni-

une cu Dumnezeu şi cu cei 

din jur. Prin comuniune ajun-

gem la asemănarea cu Chipul, 

asemănare care aşează reali-

tatea noastră în rândul reali-

tăţii eshatologice. Şcoala de 

cultură şi civilizaţie bizanti-

nă propune iubitorilor de au-

tentic o abordare de ansam-

blu, care cuprinde doar o mi-

că parte din patrimoniul bi-

zantin. Această manifestare 

artistică se doreşte a fi  o îm-

părtăşire cu taina Bizanţului, 

care îl cuprinde pe Hristos 

prin caracterul său atemporal 

şi imaterial. Un Bizanţ, aşa-

dar, ca împărăţie însăşi şi icoa-

nă a împărăţiei eshatonului”, 

a adaugat coordonatorul eve-

nimentului.

Grupul psaltic „Sfântul 

Ioan Damaschin” din Cluj-Na-

poca, format din absolvenţi 

de artă şi teologie, şi-a înce-

put activitatea în anul 2005 

şi susţine întoarcerea la iz-

voare, la tradiţie, în ceea ce 

priveşte arhitectura, muzica 

şi pictura. Ei organizează pe-

riodic diverse manifestări de-

dicate artei bizantine, aici fi -

ind cuprinse în special expo-

ziţii de icoane şi mas-

ter-class-uri de cânt bizantin, 

în parteneriat cu instituţii din 

ţară şi de peste hotare.

Patrimoniul bizantin prezentat la Cluj-Napoca, în cadrul „Zilelor Artei Bizantine”

Pr. Marius Cristian Focşanu

Fidel originii sale de român 

ortodox, „fi u credincios al 

Bisericii mele”, după cum 

el însuşi s-a numit, marele 

avocat şi fi lantrop Emanoil 

Gojdu, care şi-a lăsat averea 

pentru acordarea de burse 

studenţilor şi pentru ajuto-

rul preoţilor, a fost come-

morat la şedinţa lunară 

administrativă a preoţilor 

din cadrul Protopopiatului 

Ortodox Român Cluj 1 prin-

tr-o prelegere de înaltă 

ţinută academică, susţinută 

de istoricul şi cercetătorul 

ştiinţifi c, dr. Mircea 

Gheorghe Abrudan, nume 

important în cercetarea şti-

inţifi că, cu peste 60 de stu-

dii de specialitate.

Preoţii din cadrul Protopopi-

atului Ortodox Român Cluj 1, 

întruniţi, joi, 13 februarie, în şe-

dinţa administrativă lunară, l-au 

primit în mijlocul lor pe istori-

cul Mircea Gheorghe Abrudan, 

cercetător ştiinţifi c în cadrul In-

stitutului de Istorie „George Ba-

riţiu” al Academiei Române 

Cluj-Napoca, care le-a vorbit 

despre marele fi lantrop Emanoil 

Gojdu, în cadrul prelegerii inti-

tulată „Marele fi lantrop şi me-

cenat ortodox Emanoil Gojdu”.

Tema se înscrie fi resc în 

evenimentele dedicate anului 

comemorativ al fi lantropilor 

ortodocşi.

Propunerea de a declara 2020 

ca „Anul comemorativ al fi lan-

tropilor ortodocşi români” are 

ca scop identifi carea şi preţui-

rea celor care de-a lungul tim-

pului s-au implicat în activita-

tea social-fi lantropică a Biseri-

cii Ortodoxe Române, precum 

şi evidenţierea rolului fi lantro-

piei creştine ca o coordonată 

principală a activităţii Bisericii. 

Prin aceste activităţi, respectiv 

colocvii, simpozioane, întâlniri, 

expoziţii, mărturii, evocări, re-

alizare de studii, comentarii, 

bibliografi i şi cărţi, se urmăreş-

te punerea în lumină a chipu-

rilor de clerici, monahi şi deo-

potrivă mireni români care s-au 

implicat activ în proiectele fi -

lantropice desfăşurate în epar-

hiile sau în parohiile Bisericii 

Ortodoxe Române. Alături de 

Emanoil Gojdu, mai putem să-i 

amintim pe Mitropolitul Ana-

stasie Crimca al Moldovei şi 

spătarul Mihai Cantacuzino. În 

luna octombrie a acestui an, la 

Palatul Patriarhiei se va orga-

niza o şedinţă solemnă a Sfân-

tului Sinod cu tema „2020- Anul 

omagial al pastoraţiei părinţi-

lor şi copiilor şi Anul comemo-

rativ al fi lantropilor ortodocşi 

români”.

Cine a fost Emanoil Gojdu? 

Un avocat de succes şi patriot 

ardelean de origine aromână. 

Gojdu a fost un luptător neobo-

sit pentru repturile românilor din 

Transilvania şi Ungaria. Prin tes-

tamentul făcut la Budapesta, la 

4 noiembrie 1869, Emanoil Goj-

du şi-a lăsat averea „acelei părţi 

a naţiunii române din Ungaria 

şi Transilvania care apariţine la 

confesiunea orientală ortodoxă”, 

pentru acordarea de burse stu-

denţilor şi deopotrivă pentru aju-

torul preoţilor. Prelegerea dom-

nului Mircea Gheorghe Abrudan 

s-a constituit într-o utilă lecţie de 

istorie. Specializat pe istorie mo-

dernă şi având ca domenii de in-

teres Istoria Imperiului Habsbur-

gic în secolele XVIII-XIX, Istoria 

Bisericii Ortodoxe din Transilva-

nia, Banat şi Bucovina din seco-

lele XVIII-XIX, Istoria graniţei mi-

litare din Transilvania şi Banat, 

Răscoala lui Horea, Oltenia sub 

stăpânirea austriacă şi memori-

alistica Primului Război Mondi-

al, Mircea Gheorghe Abrudan a 

primit numeroase distincţii, în-

tre care „Crucea şaguniană pen-

tru mireni”, premiul „Virgil Cân-

dea”, premiul „Matei Brâncovea-

nu”, premiul „Dumitru Stăni-

loae” şi Medalia omagială „Epi-

scop Ioan Popasu”.

Marele filantrop Emanuil 
Gojdu, comemorat de 
Protopopiatul Ortodox Cluj 1

Grigore Sâmboan

Elevii Seminarului Teolo-

gic Ortodox din Cluj-Napoca 

s-au întâlnit luni, 10 februa-

rie 2020, cu directorul Cen-

trului de îngrijiri paliative 

„Sfântul Nectarie” al Arhiepi-

scopiei Clujului, preotul Bog-

dan Chiorean. Tinerilor din 

clasele a IX-a, a XII- a şi a XII- 

a le-a fost prezentată activi-

tatea Centrului „Sfântul Nec-

tarie” care, de la înfi inţare şi 

până acum, a oferit asistenţă 

medicală şi spirituală la pes-

te 4000 de pacienţi afl aţi în 

fază terminală. Centrul, sfi n-

ţit şi inaugurat în 9 noiem-

brie 2012, este un proiect me-

dico-social al Arhiepiscopiei 

Vadului Feleacului şi Cluju-

lui. A fost iniţiat în 2009 de 

Episcopul vicar Vasile Some-

şanul, cu binecuvântarea 

vrednicului de pomenire Mi-

tropolitul Bartolomeu Anania. 

Construcţia aşezământului a 

fost continuată şi fi nalizată în 

timpul Mitropolitului Andrei 

al Clujului.

„În cadrul întâlnirii a fost 

dezbătută şi implicarea Bi-

sericii în asistenţa socială şi 

medicală, într-un timp în ca-

re mulţi dintre adolescenţi 

cred că Biserica nu face ni-

mic pentru semenii noştri!”, 

a precizat directorul Semi-

narului Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, preotul Liviu 

Vidican-Manci. „Această în-

tâlnire dintre elevii noştri şi 

directorul Centrului de îngri-

jiri paliative „Sfântul Necta-

rie” se încadrează în proiec-

tul de familiarizare al tine-

rilor cu activităţile misio-

nar-sociale ale Bisericii, pe 

care l-am iniţiat pentru anul 

2020”, a adăugat directorul 

instituţiei.

Implicarea Bisericii în asistenţa socială, 
prezentată elevilor seminarişti clujeni

Pr. Bogdan IVANOV

Ca urmare a algerii de că-

tre Sfântul Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române, în data de 

13 februarie 2020, a Preacu-

viosului Părinte Arhimandrit 

dr. BENEDICT VESA, ca Epi-

scop vicar al Arhiepiscopiei 

Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui, în zilele de 22 şi 23 fe-

bruarie 2020 vor avea loc, în 

Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca, solemnităţile li-

turgice prilejuite de hirotonia 

întru arhiereu, după următo-

rul program:

Sâmbătă, 22 februarie 2020, 

de la ora 18.00, după înche-

ierea Vecerniei Mari va avea 

loc slujba ipopsifi erii – solem-

nitatea vestirii şi chemării la 

treapta arhieriei.

Duminică, 23 februarie 

2020, de la ora 9.30 va avea 

loc Sfanta Liturghie celebra-

tă în sobor de arhierei, în 

frunte cu Înaltpreasfinţitul 

Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit ANDREI, în cadrul 

căreia va fi săvârşită hiro-

tonia întru arhiereu, iar de 

la ora 12:00 va avea loc ce-

remonia instalării noului 

Episcop vicar BENEDICT 

BISTRIŢEANUL.

Din soborul de arhierei mai 

fac parte: IPS Arhiepiscop IRI-

NEU al Alba Iuliei, PS Episcop 

JUSTIN al Maramureşului şi 

Sătmarului, PS Episcop PE-

TRONIU al Sălajului, PS Epi-

scop GURIE al Devei şi Hune-

doarei, PS Episcop MACARIE, 

al Europei de Nord, PS Arhi-

ereu vicar TIMOTEI SĂTMĂ-

REANUL şi PS Arhiereu Vicar 

TEOFIL de IBERIA.

La ceremonie vor partici-

pa reprezentanţi ai altor Bi-

serici, reprezentanţi ai auto-

ritătilor locale, civile şi mi-

litare, personalităţi din lu-

mea academică, artistică şi 

culturală, numeroşi preoţi, 

călugări şi credincioși.

Hiorotonia întru arhiereu a Preacuviosului Părinte 
Arhimandrit Dr. BENEDICT VESA, Episcop vicar ales 
al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA VICTORIA 21 – 27 FEBRUARIE 2020

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Trădătorul

La începutul anilor 1980, războiul 

dintre sponsorii mafi ei siciliene atinge 

apogeul .Tommaso Buscetta, membru 

al Cosa Nostra, simte că zilele îi sunt 

numărate şi fuge în Brazilia. Arestat de 

poliţia braziliană şi apoi extrădat, Bus-

cetta ia o decizie care va schimba isto-

ria mafi ei: îl întâlneşte judecătorul Fal-

cone şi trădează jurământul făcut către 

Cosa Nostra...

Program: vineri 20:00/sâmbătă 22:30/

luni 15:00/joi 22:00

Tipografic Majuscul
Filmul lui Radu Jude, "Tipografi c 

Majuscul", este o adaptare a documen-

tarului realizat de Gianina Cărbunariu 

şi, potrivit Variety, împleteşte două fi -

re narative. Primul este povestea lui 

Mugur Călinescu, un adolescent din 

Botoşani care a scris mesaje pe ziduri 

în semn de protest faţă de regimul dic-

tatorial instituit de Nicolae Ceauşescu. 

Cealaltă poveste foloseşte fi lme de Ar-

hivaTeleviziunii Române, ca să ilustre-

ze viaţa de zi cu zi a românilor din 

anii 1980.

Program: sâmbătă 20:00/duminică 

17:30/marţi 22:30

Nostalgia dictaturii

Filmul prezintă nostalgia după fostul 

regim, care, la câteva decenii de la pră-

buşirea sistemului comunist, a ajuns la 

proporţii de neimaginat în aproape toa-

te ţările foste comuniste europene.

Documentarul nu se limitează doar la 

prezentarea acestui veritabil sindrom al 

„dorului de dictatură", ci, în paralel cu 

opiniile şi motivaţiile cetăţenilor obişnu-

iţi, trăitori în spaţiul fost comunist, avan-

sează explicaţii ale cercetătorilor din di-

verse domenii, sociologi, psihologi, poli-

tologi, etologi etc., referitoare la motiva-

ţiile intime ale unui asemenea sentiment 

paradoxal. Documentarul are un prolog, 

trei capitole şi un epilog: „Era mai bine 

înainte", „Nu era mai bine înainte", „Acum 

este mai bine?", „Nefericiţi între lumi".

Program: luni 18:00/miercuri 15:00

Balanţa
„Aceasta este realitatea şi nu există 

nimic strălucitor.Un fi lm minunat, o ex-

perienţă de amintit.”

Unul dintre cele mai mari fi lme din 

anii '90.

Cel mai bun fi lm românesc reprezen-

tând umilirea comunistă a inteligenţei 

şi a culturii.

„Balanţa" înfăţisează destinul a doi 

oameni ,Nela (Maia Morgenstern) şi 

Mitică (Răzvan Vasilescu) care se opun 

cu îndrăzneală regimului comunist , nu 

pentru propria soartă, ci pentru soarta 

celor din jurul lor... Nebunia lor cura-

joasă este amuzantă,şocantă,complicată 

... dar se dovedeşte extrem de plină de 

satisfacţii...

Pintilie prezintă o imagine foarte cri-

tică a societăţii, dar, în acelaşi timp, îşi 

arată clar simpatia faţă de naţiunea sa, 

în suferinţă, dar talentată şi fermecătoa-

re. Lucian Pintilie găseşte un echilibru 

remarcabil între o comedie ironică ama-

ră şi analiza politică, în acest fi lm im-

presionant.

Program: vineri 17:30/duminică 

22:30/luni 20:00/joi 17:30

Emma    
O satiră somptuoasă despre diferențele 

de clasă și despre chinurile maturizării. 

Emma Woodhouse (Anya Taylor-Joy) 

trebuie să-și croiască drum printre ale-

geri nefericite și erori romantice pentru 

a-și găsi iubirea care, de fapt, s-a afl at 

dintotdeauna în fața ochilor ei.

Program: vineri 15:00/marţi 20:00/

miercuri 22:30/joi 15:15
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (11.20)

¤ 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.

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Preţ 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, balcon mare închis cu ter-
mopan, geam la baie, renovat 
recent, et. 1, str. Teleorman, mo-
bilat, utilat, preţ 102.000 euro, 
negociabil. Informaţii și alte de-
talii la tel. 0740-694047.

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, an-
treu, cămară la parter și 2 camere 
la etaj, curte și grădină cu pomi 
fructiferi, la 50 km de Cluj-Napoca. 

Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-592735 sau 0749-012212.

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 eu-
ro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (7.7)

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

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 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 teren Mărișel 12.200 mp, 
intravilan, zona de case, carte fun-
ciară, curent electric, apă, front 90 
m la drumul principal. Preţ 4 euro 
mp. Telefon 0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-

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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der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsonie-
ră, confort 3 sau o gazdă la ca-
să. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (6.8)

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, 
fac instalaţii, transport mobilă 
în Cluj-Napoca și în afara lo-
calităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 

stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (7.7)

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0754-300728 sau 
0759-912176. (7.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (7.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (7.7)

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare 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 interioare), cu chei, dim. H 
= 205 cm, L = 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

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

¤ 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.

DIVERSE

¤ Vând set de vase din oțel chi-
rurgical, fund gros și cu termostat 
pe capace, compus din 16 piese, 
nou, preţ 650 RON. Pentru infor-

maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0799-725180. (1.7)

¤ Vând aparat vibromasaj. In-
formaţii la tel. 0799-725180. 
(1.7)

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

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

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

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (6.7)

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

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și mă-
rimea 54, nouă, pentru bârbaţi. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în București, 
Cimitirul Domnești, cu unul similar 
amenjat în Cluj-Napoca. Informaţii 
la telefon 0747-417912. (7.20)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (7.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

PIERDERI

¤ ZAMFIR DRAGOS P.F.A., cu 
sediul in Mun. Cluj-Napoca, str. 
BUFTEA Nr. 1, Etaj 3, Judet Cluj, 
CUI 25512669, F12/731/2009, 
declar pierdut si nul Certifi cat de 
inregistrare: 
B2150901/06.05.2009 si Certi-
fi catele Constatatoare nr. 52123 
din 28.04.2009 de la sediul so-
cial si inafara sediului social si a 
sediilor secundare.

¤ VANILLA RENT CAR S.R.L., 
J12/5125/2017, C.U.I.: 
37835884, pierdut certifi cat în-
registrare și certifi cat constata-
tor nr. 146833 din 16.10.2017. 
Se declară nule.

¤ BOAZCOMP S.R.L., 
J12/1442/2013, C.U.I.: 
31604813, pierdut certifi cat con-
statator nr. 3873/27.01.2015. 
Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi cat constata-
tor, pe numele Dobondi Roza-
lia-Paraschiva, persoană fi zică 
autorizată.
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ANUNŢ

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

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

Detalii la telefon 0722-613194.

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

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 149, înregistrat la ORC 
nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, 
în vederea închirierii a două spaţii destinate activităţii de 
servicii pentru pasageri tip business la Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj R.A.- Terminal Pasageri Plecări, parter, 
identifi cat cu P 32 și Terminal Pasageri Plecări, etaj, identifi cat 
cu E-37.

Preţul de pornire în licitaţie este de 11 Euro/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală: 315,01 mp, din care 287,85 mp- spatiu 
comercial + 27,16 mp depozit.

Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 
la Secretariatul Aeroportului, contra sumei de 200 lei, în 
termen de 3 zile de la transmiterea unei solicitări scrise în 
acest sens, începând cu data de 21.02.2020. Documentaţia 
de închiriere se poate transmite și în format electronic, 
poștă sau curier rapid în urma unei solicitări în acest sens 
și efectuarea dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În 
ambele cazuri se va completa formularul „Declaraţie de 
confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Aeroportului până la data de 06.03.2020, ora 900 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului în data 
de 06.03.2020, ora 11:00. Licitaţia se desfășoară după 
metoda licitaţiei deschise competitive, cu strigare cu 
adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 0900 și 1500, 
printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului, fax nr. 0264/416.712.

LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informaţii generale privind concedentul, precum:
UAT Comuna Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, 

str. Principală, nr. 5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj, codul 
fi scal 4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 0264-283616, 
adresa de e-mail: primaria.garbau@yahoo.com, Persoana 
de contact: Moldovan Olguţa – Alina 0760/241.561

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: „Conac 
Laszay Filip”, afl at în proprietatea Comunei Gârbău, situat 
în localitatea Nădășelu, nr. 62, Comuna Gârbău, jud. Cluj, 
înscris în CF 52524 Gârbău, având nr. cad. 52524, monument 
istoric de grupă valorică B, cod LMI CJ -II- m-B- 07719

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
3.1. Persoanele interesate pot obţine documentaţia de 

atribuire pe baza unei solicitări scrise, prin care se optează 
pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere: prin 
mijloace electronice fără cost (prin email sau pe suport 
magnetic) sau pe suport hârtie contra cost (0,50 lei/pagină 
+ costul transmiterii acesteia).

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine documentaţia de 
atribuire: Comuna Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, 
str. Principală, nr. 5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj, codul 
fi scal 4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 0264-283616, 
adresa de e-mail: primaria.garbau@yahoo.com, Persoana 
de contact: Moldovan Olguţa – Alina 0760/241.561.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 06.03.2020
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 17.03.2020, 

ora 10.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna 

Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, str. Principală, nr. 
5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare 
ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: în data de 17.03.2020, ora 11 
în sala de ședinţă a Primăriei Gârbău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, 
www.tribunalulcluj.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate în vederea publicării: 20.02.2020.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat ca „Plan Urbanistic Detaliu construire 
hala 6, copertină şi branşament canalizare menajeră şi 
pluvială“ în municipiul Câmpia Turzii, str Laminoriștilor, nr 
159, Parc Industrial Reif, judeţul Cluj titular: SC HECO 
SCHRAUBEN SRL nu necesită evaluare de mediu, planul 
urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observaţiile și comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare se trimit la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr 99, 
bl 9B, cod 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00-12.00 în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Şcoala Postliceală FEG Cluj 
scoate la concurs următoarele posturi didactice:

- Profesor / Asistent medical generalist – 1 post;
- Profesor / Medic – 2 posturi;
- Profesor /F armacist – 3 posturi;
- Profesor / Psiholog – 2 posturi;
- Profesor/Profesor – 1 post.

Relaţii și informaţii la telefon: 0760-663.940.
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Federer, accidentat, 
va lipsi până 
la Wimbledon
Roger Federer, deţinător a 20 
de titluri de Grand Slam în 
carieră, nu va participa la 
ediţia din 2020 de la Roland 
Garros. Sportivul de 38 de 
ani a emis un comunicat în 
care a anunţat că a fost su-
pus unei intervenţii chirurgi-
cale care îl va ţine departe de 
teren pe o perioadă mai lun-
gă de timp.
Pentru a patra oară în ultime-
le cinci sezoane, Roger 
Federer nu va participa la 
Roland Garros. De această da-
tă, la baza deciziei elveţianu-
lui stă o problemă medicală.
„Genunchiul drept mă deran-
jează de ceva vreme. Am 
sperat că va dispărea, dar, 
după o examinare și o discu-
ţie cu echipa mea, am decis 
să fac chirurgie artroscopică 
în Elveţia. După operaţie, 
medicii au confirmat că este 
ceea ce trebuie să fi făcut și 
sunt foarte încrezători într-o 
recuperare completă.Drept 
urmare, voi lipsi de la turne-
ele de la Dubai, Indian 
Wells, Bogota, Miami și 
French Open”, a spus legen-
darul jucător.

Voleibalistele 
joacă cu Rapid
Echipa de volei feminin „U” 
NTT Data Cluj se întâlnește, 
în etapa a XX-a a Diviziei A, 
cu CS Rapid București. 
Meciul are loc sâmbătă, 22 
februarie, de la ora 17:00 
în București.
Cele două echipe sunt vecine 
de clasament. Voleibalistele u-
niversitare sunt pe locul 9 cu 
16 puncte, iar Rapid București 
este pe locul 10 cu 6 puncte.
„Ne-am pregătit intens pen-
tru acest meci important. Ne 
dorim să câștigăm așa că 
vom trata meciul cu seriozita-
te și vom da tot ce e mai bun 
în teren. Am încredere că 
vom face un meci frumos și 
că ne vom întoarce acasă cu 
o victorie”, a declarat volei-
balista universitară Simina 
Străchinescu.
Partida va fi arbitrată de 
Tudorel Arbunea, A1, din 
Brăila și Georgiana Iatan, 
A2, din București, iar obser-
vatorul delegat de către 
Federaţia Română de Volei 
este Adrian Apetrei.

Şase judoka 
universitari participă 
la finala CN U18
Sala Sporturilor din Deva găz-
duiește fi nala Campionatului 
Naţional individual de judo 
U18, masculin și feminin. 
Competiţia va avea loc în peri-
oada 21-23 februarie 2020, de 
vineri până duminică.
De la secţia de judo ”U” – CSM 
Cluj vor participa șase judoka, 
două fete și patru băieţi, aceș-
tia fi ind însoţiţi de antrenorul 
Bodo Roland.
Dănciulescu Andrei – 55 kg
Fudulu Sebastian – 55 kg
Mihai Robert – 55 kg
Oancea Claudiu – 60 kg
Catana Luciana – 52 kg
Tarba Claudia – 70 kg.
La ediţia de anul trecut sportivii 
noștri au cucerit două medalii 
de aur și două de bronz.

Pe scurt

Iuliu Mureşan (foto, în 

centru), fostul preşedinte 

de la CFR Cluj, a vorbit 

despre plecarea forţată 

a lui Arpad Paszkany (foto, 

în stânga) de la CFR Cluj.

Paszkany a fost omul care a 

readus CFR Cluj în elita fotba-

lului românesc, dar în 2017 avea 

să renunţe la clubul din Gruia. 

Paszkany a echipa în 2017 că-

tre un anume Marian Băgăcean, 

un om care era condus din spa-

te de milionarul german Abris 

Lelbach şi Neluţu Varga.

Iuliu Mureşan nu s-a ferit 

să spună că Paszkany a fost 

presat în dosarul de la DII-

COT să renunţe la echipa Cluj.

„Da, cu siguranţă a fost pre-

sat. Dar nu pot să vă dau amă-

nunte. A fost presat şi a fost 

mai bine pentru el să plece. 

S-au întâmplat mai multe lu-

cruri. Ştiţi că la noi sunt unii 

pe care îi aleg anumite organe 

din anumite motive şi te tot 

toacă”, a spus Iuliu Mureşan.

Afi rmaţiile lui Iuliu Mure-

şan sunt confi rmate şi de un 

fost angajat al clubului: „Var-

ga a venit în club şi se purta 

ca un stăpân cu angajaţii. Se 

vedea clar că el este şeful. El a 

lăsat mereu impresia că are şi 

el stăpâni în alte structuri mai 

importante. La meciurile euro-

pene sunt invitaţi mereu fostul 

ministru Ioan Rus şi Vasile Dân-

cu, iar Varga se poartă cu ei 

impecabil”, a spus sub anoni-

mat un fost angajat.

Mureşan, despre plecarea lui Paszkany: 
„A fost presat să vândă clubul”!

Federaţia Română 

de Handbal a organizat, 

joi, tragerea la sorţi pen-

tru sferturile de fi nală 

ale Cupei României 

la feminin.

Universitatea Cluj a fost 

marea câştigătoarea a trage-

rii la sorţi, iar trupa antre-

nată de Alin Bondar va ju-

ca cu Rapid. Cele două for-

maţii sunt echilibrate din 

punct de vedere valoric, am-

bele fiind în zona retrogra-

dării în Liga Florilor Mol. 

Universitarele au reuşit să 

evite CSM Bucureşti, SCM 

Râmnicu Vâlcea sau Mina-

ur Baia Mare.

Universitatea şi Rapid s-au 

duelat o singură dată în ac-

tualul sezon. Ardelencele au 

câştigat meciul disputat la 

Cluj cu 23-21 după un meci 

extrem de incins. Formaţia 

giuleşteană s-a întărit spec-

taculos în această iarnă, una 

dintre cele mai importante 

mutări fi ind aducerea Lau-

rei Popa, fosta jucătoare de 

la Universitatea Cluj.

Cel mai tare duel din 

sferturile de finală ale Cu-

pei României va fi cel în-

tre Gloria Buzău şi Mina-

ur Baia Mare. Cele două 

formaţii luptă pentru un 

loc pe podium în campio-

natul intern. Minaur este 

pe locul trei în clasament, 

în timp ce Gloria ocupă lo-

cul cinci, dar cu un singur 

punct mai puţin.

CSM Bucureşti va juca 

împotriva celor de la CSM 

Slatina, în timp ce SCM Rm. 

Vâlcea se va duela cu Du-

nărea Brăila.

Tragere norocoasă pentru 
handbalistele de la „U” 

Trupa pregătită de Adrian 

Falub s-a schimbat radical 

în această iarnă 

şi are ca prim obiectiv 

salvarea de la retrograda-

re. Conducerea tehnică 

a reuşit să aducă jucători 

importanţi precum 

Răzvan Horj, Andrei 

Mureşan, Robert Neciu 

sau Bogdan Barbu.

„Pentru noi este un nou 

început de drum. Plecăm la 

un drum extrem de greu. Am 

muncit foarte mult în aceas-

tă pauză competiţională. Pe 

termen scurt, am făcut un lot 

care să câştige cât mai mul-

te meciuri până la fi nal de 

sezon. Am adus jucători ca-

re au acceptat să vină la U-

niversitatea Cluj în condiţii 

de Liga a 2-a. Sunt mulţumit 

de achiziţiile făcute în aceas-

tă iarnă şi am reuşit să păs-

trăm ce am avut până acum. 

Nu am reuşit să aducem toţi 

jucătorii pe care i-am vrut. 

Mulţi voiau salarii mari, în 

timp ce unii ne-au refuzat 

pentru că nu ne batem la pro-

movare. Vom face o selecţie 

continuă, iar din vară vom 

aduce alţi jucători care ne vor 

ajuta să ne întărim. Cred că 

este obiectivul clubului să 

promovăm în sezonul viitor. 

Universitatea Cluj trebuie să 

fi e în prima ligă. Promovarea 

trebuie să vină ca o conse-

cinţă a unui proiect, nu aşa 

peste noapte. Eu sper că în 

maxim 2-3 ani ne vom baza 

pe jucători din propria pepi-

nieră pentru regulile U-21 sau 

U-19”, a spus Falub.

FC Argeş vine
 să se apere la Cluj

Staff-ul tehnic al Univer-

sităţii Cluj a analizat jocul 

celor de la FC Argeş: „Eu 

sunt convins că vom avea 

un meci foarte greu. Vom ju-

ca cu un adversar care îşi 

propune promovarea şi pe 

bună dreptate. Este o echi-

pă foarte bună. Noi nu am 

reuşit niciodată să îi batem 

în Liga a 2-a. Am pierdut de 

două ori şi am făcut un e-

gal. Ştim că toate echipele 

care vin pe Cluj Arena se vor 

apăra şi vor încerca să iasă 

pe contraatac. Am vorbit cu 

băieţii şi le-am spus că o să 

vină să se apere şi trebuie 

să fi m atenţi la contraatacu-

rile lor”, a continuat tehni-

canul „şepcilor roşii”.

Daniel Stanciu, 
formatorul „New U Cluj”

„Ne-am propus să adu-

cem jucători care pot face 

diferenţa şi să aducă plusul 

de care avem nevoie. Am 

avut o listă foarte lungă, dar 

a contat foarte mult din 

punctul nostru de vedere să 

aducem jucători de carac-

ter. Universitatea Cluj se 

află pe locul 12 în acest mo-

ment şi ne gândim la viitor. 

În primul rând trebuie să 

ne salvăm de la retrograda-

re, iar din sezonul viitor ne 

vom gândi la promovare 

pentru că asta aşteaptă toa-

tă lumea. Cred că am făcut 

transferuri bune. Sunt jucă-

tori care au venit pe bani 

mai puţini faţă de perioa-

dele anterioare, dar am re-

uşit să facem un lot compe-

titiv. Am mai fi avut nevo-

ie de câţiva jucători, dar am 

evitat să aducem jucători la 

întâmplare”, a declarat di-

rectorul sportiv.

Universitatea Cluj nu a re-

uşit să scape de Kay, funda-

şul cu un salariu lunar de 

6.000 de euro.

„Kay a revenit la noi. 

Academica Coimbra nu a 

vrut să îl legitimeze. Noi 

i-am dat toate actele ca să 

plece, dar s-a întors în ce-

le din urmă. El va face par-

te din lot în continuare. E 

singurul jucător pe care am 

vrut să îl reziliem în iarnă, 

dar nu am reuşit”, a expli-

cat Stanciu problema.

Dorin Goga este încreză-

tor înaintea startului de re-

tur şi ar putea continua la 

Universitatea Cluj şi din se-

zonul viitor, deşi s-a zvonit 

că se va retrage: „Ne-am an-

trenat foarte bine şi cred că 

suntem pregătiţi pentru acest 

meci şi retur. Dacă noi sun-

tem bine, cred că nu mai 

contează adversarul. Noii 

colegi s-au adaptat excelent 

şi ne înţelegem foarte bine. 

A fost cel mai bun cantona-

ment al meu din ultimele 

patru. Nu pot să vă spun ni-

mic despre o retragere, dar 

acest lucru îl voi analiza în 

vară”, a spus Goga.

Noua „U” Cluj își începe aventura! 
FC Argeș, primul adversar din 2020.
Universitatea Cluj va juca astăzi, de la ora 20:00, împotriva celor de la FC Argeș, 
în prima etapă din Liga a 2-a în noul an calendaristic

Adrian Falub, antrenorul Universității Cluj, a susținut o conferintă de presă înaintea meciului cu FC Arges din Liga 2

IULIU MUREȘAN | fost președinte CFR Cluj
 „Árpi a venit iarna aceasta în Spania, în cantonamentul 
nostru (n.red. al formaţiei sibiene), dar nu a stat la 
meciuri nici la Hermannstadt, nici la CFR Cluj. Mă sună 
des şi face nişte analize meciurilor mai bune decât fac 
ziariştii şi specialiştii de la TV!“
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