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Vremea se răcește puternic. Cod galben de vânt, ploi, ninsori și frig
Administraţia Naţională de 

Meteorologie anunţă că vre-
mea se răceşte şi vor fi nin-
sori, viscol, dar şi vânt puter-
nic. ANM a emis cod galben 
de vânt puternic pentru mai 
bine de jumătate de ţară, in-
clusiv Bucureşti.

Informarea meteo intră în 
vigoare vinerii, la ora 14 şi es-
te valabilă până sâmbătă, 23 
februarie, ora 16. Fenomene 
vizate sunt: ninsori şi strat 
nou de zăpadă, intensificări 

temporare ale vântului, răci-
re accentuată.

În intervalul menţionat se 
vor semnala precipitaţii în cea 
mai mare parte a ţării. Aces-
tea vor fi mixte în Transilva-
nia şi mai ales sub formă de 
ninsoare în zonele montane, 
moderate cantitativ în Carpa-
ţii Meridionali, unde se va de-
pune strat nou de zăpadă, lo-
cal mai consistent. În Moldo-
va, Dobrogea, Muntenia şi Ol-
tenia, la început vor fi ploi, 

care se vor transforma treptat 
în lapoviţă şi ninsoare.

Vântul va prezenta intensi-
ficări temporare, cu rafale de 
45....55 km/h. Local se va for-
ma gheţuş.

Vremea se va răci accentuat, 
devenind deosebit de rece pen-
tru această dată, geroasă noap-
tea şi dimineaţa, mai ales în re-
giunile nordice şi centrale, mai 
transmite ANM, care precizea-
ză că vremea se va menţine re-
ce până luni (25 februarie).

ANM a emis şi un cod galben 
de vânt puternic în interval de 
valabilitate: 22 februarie, ora 16 
- 23 februarie, ora 16, zonele.

În Banat, Crişana, Munte-
nia, Dobrogea şi în sudul şi 
centrul Moldovei vântul va 
avea intensificări cu rafale ce 
vor depăşi 55....65 km/h şi 
izolat 70 km/h, iar pe creste-
le montane va sufla tare, cu 
viteze peste 90...100 km/h, 
viscolind ninsoarea şi deter-
minând scăderea vizibilităţii.

Corporația
Sâmbătă, ora 20.00

Teatrul Naţional Cluj-Napoca

Povești de dragoste 
la prima vedere

Duminică, ora 19.00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
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Încă 19 autobuze electrice 
vor circula din luna aprilie

Proiect: Spital Regional 
de Pediatrie în Borhanci

Plăcuțe bilingve și la 
Primăria Cluj-Napoca?

Toate cele 41 de autobuze electrice vor 
fi livrate Companiei de Transport Public 
până la sfârșitul lui aprilie.  Pagina 4

Consiliul Judeţean Cluj anunţă construirea 
unui spital pentru copii în Borhanci, 
în următorii doi ani. Pagina 5

„Musai-Muszáj” amenință că îl va da 
în judecată pe Emil Boc dacă nu scrie 
„Primăria” în limba maghiară. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Pe două roți, la Paris!

9,5 mil. € pentru Bulevardul 21 Decembrie
Modificări în trafic și la transportul în comun pe Bulevardul 21 Decembrie 1989:
un spațiu pietonal mai mare, piste de biciclete și benzi dedicate autobuzelor.  Pagina 3

Alexandru Micluț 
va reprezenta 
Clujul
la Olimpiada 
Cicliștilor
de Anduranță 
Paris-Brest-Paris 
din luna august, 
la care se vor 
strânge 6.000 
de bicicliști.  
Pagina 7
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 februarie
1512: A murit navigatorul ita-
lian Amerigo Vespucci. 
1975: S-a născut actriţa ame-
ricană Drew Barrymore.
1997: Boxerul Mihai Leu a fost 
primul român care obţine titlul 
de campion mondial la box pro-
fesionist, la categoria semimijlo-
cie, versiunea WBO, învingându-
l la puncte, la Hamburg, pe pa-
namezul Santiago Samaniego.

23 februarie
1869: S-a întemeiat 
Partidul Naţional Român 
din Transilvania, sub conduce-
rea lui Ilie Măcelariu.
1965: A murit actorul ameri-
can Stan Laurel (Arthur 

Stanley Jefferson), interpretul 
lui Stan, unul din membrii cu-
plului comic (Stan și Bran)
1987: Echipa de fotbal 
'Steaua' București a cucerit 
Supercupa Europei, învingând 
la Monte Carlo pe Dinamo 
Kiev, cu scorul de 1-0.

24 februarie
1582: Papa Grigore al XIII-lea a 
introdus o reformă a calendaru-
lui, care astăzi îi poartă numele 
(calendarul gregorian).
1997: A murit marele violo-
nist de reputaţie internaţio-
nală Ion Voicu; fost director 
al Filarmonicii 'George 
Enescu' din București (1972-
1982). (n. 8 oct. 1923)
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Unde mergem în weekend?Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI
EXPOZIŢIA “CLUJENII ŞI 
MAREA UNIRE DIN 1918”
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
2.11.2018-3.03.2019
Expoziţia marchează împlinirea 
unui secol de la înfi inţarea în 
Cluj a Senatului Naţional 
Român din Ardeal (2 noiem-
brie 1918), primul organism 
democratic al românilor, con-
dus de Amos Frâncu şi Emil 
Haţieganu, al cărui sediu era în 
clădirea Băncii „Economul“ (azi 
str. Regele Ferdinand nr. 31, 
lângă Poşta Centrală). Cu a-
ceastă ocazie, publicul vizitator 
va putea vedea pentru prima 
dată panoul cu emblema 
Senatului, în chenar tricolor, 
amplasat în urmă cu un secol 
pe clădirea acestei instituţii fi -
nanciare româneşti din Cluj.

Expoziție Alua Tebenova – 
La femme nomade
Turnul Croitorilor – Centru de 
Cultura Urbana
19.02.2019-3.03.2019
Lucrările sale reunite sub titlul 
„Femeia nomadă“ combină as-
pecte fi losofi ce cu simboluri 
atribuite popoarelor nomade si 
explorează imaginea femeii în 
societățile arhaice, cu profunde 
conotații culturale, spirituale și 
religioase.

Expoziţia de fotografi e – 
Statui ale Clujului 
atinse de nea
Institut Français de Cluj
20 februarie – 8 martie, La 
Cave, Institutul francez Cluj
Statui care acoperite cu zăpadă au 
un farmec aparte şi acea originali-
tate dată de fi ecare cădere a fulgi-
lor de nea. Doi artişti fotografi  
(Petru Dimoff şi Bogyó József 
László) descoperă melanjul încân-
tător al zăpezii cu marmura, piatra 
sau bronzul şi farmecul aparte, 
forma ciudată sau alura veselă a 
personajelor, în momentele defi -
nite de arta efemeră a ultimei ză-
pezi căzute la Cluj. Artiştii au imor-
talizat admirabil aspecte fi ne sau 
mai evidente, de la monumente 
pudrate cu nea, la personaje aco-
perite în mare parte cu zăpadă, 
într-un demers original de a sur-
prinde modifi cările pe care iarna 
le aduce spaţiului urban, axân-
du-se de această dată pe capacita-
tea naturii de a „picta“ statuile.
VINERI
IL NULLAFACENTE. 
ALEG SĂ NU FAC NIMIC
Vineri: ora 19:00
TEATRUL NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA
Il Nullafacente: un paradox des-
pre căutarea fericirii

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert simfonic – dirijor Hao-An Henry Chang

Voinţa de a fi  „prezent“, renun-
ţând la linguşirile şi chemările 
falselor ispite ale lumii, îi con-
duce pe protagonist şi pe soţia 
sa să experimenteze posibilita-
tea de a exista, liberi de orice 
condiţionare. Tema operei nu 
este alegerea paradoxală a pro-
tagonistului de a nu face nimic, 
pe plan economic, ci nevoia ce-
lui care vrea să dea un sens au-
tentic propriei vieţi, dincolo de 
orice lege socială, economică şi 
psihologică care ne încătuşează. 
Există o parte din noi, spectato-
rii, care refuză să asiste la a-
ceastă poveste, judecând-o 
drept absurdă, periculoasă, te-
nebroasă. Dar alegerile extre-
me ale protagonistului şi boala 
în stadiu terminal a soţiei con-
stituie o chemare la esenţa fi e-
căruia, sufocată în fi ecare zi de 
„rolul“ care ne-a fost croit pre-
cum o haină de care nu ne pu-
tem elibera. Şi totuşi, dacă re-
zistăm să fi m locuiţi de aceste 
tenebre ca spectatori, la sfârşit 
putem întrevedea o lumină de 
care, măcar o parte dintre noi, 
avem o nevoie vitală pentru a 
şti să existăm.

Lansare de carte – Maitreyi 
Devi, povestea adevărată
Vineri: ora 19:00
Bookstory
Bulevardul Eroilor nr. 6-8 
Ultimul moment al seriei de eve-
nimente Povestea adevărată a lui 
Maitreyi Devi va fi  lansarea de 
carte de la Bookstory, volum în-
grijit de Mihaela Gligor.
SÂMBĂTĂ
Spectacol Corporația
Teatrul Naţional Cluj-Napoca, 
Cluj Napoca
Timp: 8:00 pm - 9:30 pm
Te trezesti grabit, mananci in viteza, 
te speli in viteza si pleci in viteza. Sa 
nu intarzii la job, sa nu ratezi nici o 
oportunitate, sa fi i tot timpul pe fa-
za. Saluti in fuga sotia, pe copii nu, 
pentru ca n-ai avut timp sa-i faci. Iti 
saluti in fuga colegii si ramai incor-
dat, gata pentru marea intalnire cu 
seful, gata pentru promovare, gata 
sa calci pe cadavre. Traiesti incordat 
zi dupa zi, mananci sanatos ca sa 
poti trai incordat zi dupa zi, sa poti 
sa produci. Sa fi i rentabil. Esti doar 
o achizitie a unui trust, a unei corpo-
ratii care face parte dintr-o alta cor-
poratie si mai mare. Dar la asta nu 

ai timp sa te gandesti, abia ai 
timp sa respiri, sa lucrezi si sa tra-
iesti ca sa lucrezi. In fond, nu e vi-
na ta ca esti la baza piramidei. 
Poti doar sa speri ca acolo sus, in 
varful ei, Dumnezeu trage o pe-
trecere monstru.
ntă de prea mult timp.
DUMINICĂ
POVEȘTI DE DRAGOSTE 
LA PRIMA VEDERE
Teatrul Naţional Cluj-Napoca- 
Studio „Euphorion” 
Timp: 19:00 
Dragostea, sentimentul cel mai 
frumos de pe pământ, este acum 
dezbătută în cadrul restrâns al 
„Euphorion“-ului. Veți avea oca-
zia să vă regăsiți, poate, în aceste 
istorii, să vă re-memorați proprii-
le îndrăgosteli la prima vedere. 
Un prilej de readucere în actuali-
tate a unor vremuri peste care, 
poate, s-a așternut colbul uitării. 
Suntem aici ca să explorăm îm-
preună paradoxurile inimii inun-
date de acel val de căldură, acea 
emoție cu gust de zmeură coaptă 
și roiuri de fl uturi zburând haotic 
prin stomac.

Vineri vă propunem o seară asiatică, cum rareori 
aveți ocazia să vedeți la Cluj.
În prima parte a serii, veți călători pe ”Yellow 
River”, una dintre cele mai cunoscute lucrări 
de muzică clasică pe care le-a dat China, iar 
în a doua parte, alături de pianista Fang-
Ching Tu, veți putea asculta una dintre lucră-
rile-hit ale muzicii clasice universale: 
Simfonia a 6-a Patetica de Ceaikovski. 
Lucrarea are o însemnătate aparte pentru di-
rijor, fiind strâns legată de viața acestuia: 
”Iubesc lucrarea asta pentru că sunt pasionat 
de diferența dintre ceea ce este un compozi-
tor, ceea ce simte și ceea ce face. Ceaikovski 
era foarte deprimat când a scris lucrarea, dar 
ea nu pare neapărat așa. Simfonia lui 
Ceaikovski este, de fapt, doar o singură fra-
ză. Dar nu știi dacă fraza e cu punct sau cu 
semnul întrebării. Treaba noastră însă nu e 
să dăm răspunsul, ci să-i facem pe oameni să 
se gândească la asta.” (Hao-An Henry Chang)

Xian Xinghai, compozitorul Concertului pentru 
pian Yellow River, a fost unul dintre primii com-
pozitori chinezi infl uenţaţi de muzica clasică eu-
ropeană. Prin piesele pe care le-a compus, 
Xinghai a încercat să ridice standardele muzica-
le ale Chinei, lucru reușit doar parţial. Melodiile 
sale fi e preiau cântece populare, fi e sunt com-
puse în spiritul acestora, iar structurile cu care 
lucrează sunt simple și clar articulate, cu infl u-
enţa studiilor sale în Europa. Cea mai cunoscu-
tă lucrare a sa este cantata Yellow River, pe ca-
re e bazat și concertul cu același nume.
A doua parte a serii va fi dedicată Simfoniei 
Patetica de Ceaikovski. Aceasta fost începută 
în iarna anului 1893 și definitivată în luna 
august a aceluiași an. Pe 28 octombrie, la 
Sankt-Petersburg, a avut loc prima audiţie, 
dirijată de Ceaikovski însuși. Nouă zile mai 
târziu, compozitorul avea să moară într un 
mod cu totul misterios. Siimfonia însăși este 
oarecum învăluită în mister.

  Vineri, 22 februarie 2019, 
ora 19, Abonament 14

 Colegiul Academic
  Orchestra Filarmonicii 

de Stat “Transilvania”
 Hao-An Henry Chang dirijor
 Fang-Ching Tu pian
  Xian Xinghai – Concertul 

pentru pian Yellow River
  Piotr Ilici Ceaikovski –

Simfonia nr. 6 în si minor, 
op. 74, Patetica
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Spargere de 10.000 
lei la o sală de jocuri
Poliţiștii clujeni au identifi cat și 
reţinut pentru 24 de ore un băr-
bat bănuit de comiterea unui furt 
dintr-o sală de jocuri. Potrivit IPJ 
Cluj, la data de 21 februarie, po-
liţiștii și luptătorii de acţiuni spe-
ciale au efectuat două percheziţii 
domiciliare pentru documentarea 
activităţii infracţionale a unui 
bărbat de 37 de ani care locuieș-
te în Cluj-Napoca. Percheziţiile au 
fost efectuate pe raza localităţii 
Cluj-Napoca și a comunei Baciu. 
„În urma acestora, au fost ridica-
te înscrisuri și alte bunuri, pentru 
probarea activităţii infracţionale. 
Conform investigaţiilor efectuate, 
la data de 4 februarie, în jurul 
orei 03:30, bărbatul, având faţa 
acoperită cu o cagulă, ar fi  intrat 
într-o sală de jocuri de pe strada 
Giordano Bruno, iar din interior 
ar fi  sustras peste 10.000 de lei”, 
transmite IPJ Cluj. Bărbatul ur-
mează a fi  prezentat magsitraţi-
lor pentru dispunerea altor mă-
suri preventive.

„Trenuleţ” 
pe Calea Moţilor 

Un accident rutier soldat cu pa-
gube materiale s-a petrecut, joi 
dimineaţă, pe Calea Moţilor. În 
evenimentul rutier au fost impli-
cate o camionetă, un autoturism 
marca Audi și o Dacia Logan. Cel 
mai ghinionist a ieșit șoferul 
Loganului, a cărui mașină s-a fă-
cut zob în urma contactului cu 
cârligul autovehiculului din faţă. 
Potrivit martorilor, accidentul s-a 
produs din cauza unei frâne bruș-
te, pusă de șoferul camionetei. 
În urma impactului, cele două 
mașini din spate s-au ciocnit în 
lanţ, trafi cul înspre Mănăștur fi -
ind blocat ulterior minute în șir.

Tânăr bătut pe trotuar 

Un tânăr ce mergea cu trotineta 
pe pista de biciclete de pe 
Bulevardul 21 Decembrie 198 a 
fost agresat de un bărbat pe care 
l-ar fi  „atins” în timp ce trecea pe 
lângă el. Pe fi lmare se vede cum 
tânărul agresat trece cu trotineta 
pe lângă doi bărbaţi care se plim-
bă pe marcajul roșu al pistei de 
biciclete și cum, unul dintre ei, 
„incomodat”, s-a întors și a înce-
put să îi adreseze injurii și să îl lo-
vească. Victima C.C. susţine că a 
depus deja plângere la Poliţie.

Arestat pentru 
un polizor
Un bărbat a ajuns pe mâna poli-
ţiei după ce a ieșit dintr-un ma-
gazin fără să plătească un poli-
zor. Potrivit IPJ Cluj, în data de 
15 februarie, în jurul orei 08:50, 
un bărbat a plecat dintr-un ma-
gazin de pe strada Aurel Vlaicu, 
fără să plătească un polizor un-
ghiular. În momentul în care 
agentul de securitate a încercat 
să îl reţină, tânărul a devenit vio-
lent și a reușit să plece cu bunul 
luat din magazin. „Poliţiștii l-au 
reţinut pe bărbat pentru 24 de 
ore pe raza comunei Apahida, lo-
calitatea Pata, fi ind cercetat pen-
tru tâlhărie”, au transmis repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

O serie de modificări în 
trafic şi la transportul 
în comun vor fi imple-
mentate pe Bulevardul 
21 Decembrie 1989. Se 
doreşte un spaţiu pieto-
nal mai mare, drept 
pentru care o bandă 
destinată traficului auto 
va dispărea, dar şi reali-
zarea unor piste pentru 
biciclete şi benzi dedi-
cate pentru transportul 
în comun.

Piste de biciclete reabili-
tate, zone pietonale extin-
se, sistem nou de benzi de-
dicate mijloacelor de trans-
port în comun, staţii de în-
cărcare pentru maşinile elec-
trice sau senzori de măsu-
rare a traficului. Bulevardul 
21 Decembrie 1989 se pre-
găteşte de modernizare pe 
bani europeni.

În acest sens, Primăria 
Cluj-Napoca a scos la lici-
taţie, joi, 21 februarie, pro-
iectarea şi execuţia lucră-
rilor de modernizare a Bu-
levardul 21 Decembrie 1989. 
Potrivit anunţului munici-
palităţii, pe tronsonul cu-
prins între Biserica Sfântu 
Petru până la intersecţia cu 
strada Regele Ferdinand se 
doreşte realizarea de benzi 
dedicate transportului pu-
blic, inclusiv lucrări de in-
frastructură, amenajare spa-
ţiu public, semaforizare, 
iluminat public şi mobili-
er urban.

Valoarea estimată a con-
tractului este de 44,2 mi-
lioane lei fără TVA (9,5 mi-
lioane euro), iar durata 
contractului va fi de 15 
luni. Deschiderea ofertelor 
va avea loc la sfârşitul lu-
nii martie.

Prin proiect se propun ur-
mătoarele lucrări de interven-
ţie: construirea/modernizarea/
reabilitarea/extinderea piste-
lor pentru biciclişti, crearea/
modernizarea/extinderea sis-

temelor de închiriere de bici-
clete (bike sharing), constru-
irea/modernizarea/extinderea 
de zone şi trasee pietonale, in-
clusiv măsuri de reducere a 
trafi cului auto în anumite zo-
ne, plantarea de arbori, lucrări 
de realizare a sistemelor ruti-
ere, lucrări de semaforizare.

Ca şi rezultate, municipa-
litatea se aşteaptă la scăde-
rea gazelor cu efect de seră, 
creşterea numărului de pa-
sageri transportaţi cu mijloa-
cele de transport în comun, 

dar şi creşterea numărului de 
biciclişti şi de pietoni.

Arhitecţii spun că proiec-
tul nu face parte din „revo-
luţia împotriva automobilu-
lui”, rămânând trei benzi de 
circulaţie spre centru, caro-
sabilul urmând a se lărgi la 
intersecţii. Nici trotuarele nu 

se vor îngusta, dar pietonii 
vor câştiga spaţiu prin mu-
tarea pistelor de biciclete.

„Aşteptăm ca numărul 
de pasageri care folosesc 
transportul în comun să 

crească, de asemenea, să 
crească numărul de bici-
clişti, iar pietonii să circu-
le în condiţii mai bune. Ora-
şul funcţionează încă pe o 
singură axă şi tot traficul 
merge pe această axă şi ce 
încercăm toţi este să scoa-
tem traficul de pe această 

axă centrală care este foar-
te încărcată”, declara, anul 
trecut, în cadrul unei dez-
bateri publice referitoare la 
reamanejarea Bulevardului 
21 Decembrie 1989, arhitec-
tul Eugen Pănescu.

Cea mai mare provocare 
este partea cuprinsă între 
Biserica Sf. Petru şi faţa Tur-
nului BRD.

„Aici e cea mai mare 
schimbare. Acea parcare din 
faţa bisericii este eliminată 
şi se face un mic squar cu 
vegetaţie şi bănci. Ce a fă-
cut posibil eliminarea de 
maşini pe acest tronson es-
te utilizarea temporară a te-
renului de la Centrul Cultu-
ral Transilvania ca parcare. 
Benzile de autobuz şi bici-
clete sunt continue, neîn-
trerupte în această zonă”, 
a punctat Pănescu.

9,5 mil. € pentru spații pietonale 
și benzi dedicate pe 21 Decembrie 
Planurile Primăriei pentru Bulevardul 21 Decembrie 1989 vizează creșterea confortului pietonilor 
și a celor care folosesc transportul în comun. Municipalitatea urmărește și aici scoaterea traficului.

Bulevardul 21 Decembrie va fi  modernizat din fonduri europene și vizează o creștere pentru confortul pietonilor și a mijloacelor de transport în comun

Membrii mişcării 
„Musai-Muszáj” îi atrag 
atenţia primarului Emil 
Boc, că în cazul în care 
nu va dispune inscripţio-
narea Primăriei şi 
Consiliului Local în limba 
maghiară, va fi  dat în 
judecată, la fel ca în cazul 
plăcuţelor multilingve.

La doi ani de când Primă-
ria Cluj-Napoca a pierdut 
lupta împotriva plăcuţelor 
bilingve, membrii mişcării 
„Musai-Muszáj” vor ca şi 
denumirea Primăriei şi a 
Consiliului Local să apară şi 
în limba maghiară.

„Cu ocazia Zilei Interna-
ţionale a Limbii Materne, ne 
adresăm dumneavoastră, la 
exact doi ani de când aţi pier-
dut lupta împotriva plăcuţe-
lor multilingve. Este tulbură-

tor răspunsul dumneavoas-
tră dat solicitării asociaţiei 
AGFI (Advocacy Group for 
Freedom of Identity) conform 
căruia nu veţi dispune in-
scripţionarea denumirii Pri-
măriei şi Consiliului Local 
clujene în limba maghiară pe 
Palatul Primăriei, decât da-
că veţi fi  obligat în acest sens 
de către instanţele judecăto-
reşti. Ne exprimăm nedume-
rirea faţă de răspunsul dum-
neavoastră, deoarece Tribu-
nalul Cluj a clarifi cat şi în 
cazul plăcuţelor multilingve, 
la Cluj-Napoca pragul legal 
de 20% prevăzut în Legea 
administraţiei publice locale 
este realizat în privinţa lim-
bii maghiare, având în vede-
re că aceasta se raportează 
la recensământului din 1992 
– când ponderea populaţiei 

maghiare a depăşit 22%”, 
transmite Musai-Muszáj.

Aceştia mai spun că acest 
comportament „care nu se dă 
în lături de la retuşarea nume-
lor şi denumirilor maghiare es-
te profund umilitor pentru cei 
cincizeci de mii de locuitori 
maghiari ai oraşului, dar este 
la fel de înjositor şi jignitor pen-
tru majoritatea română”.

„Cine ar putea să creadă 
azi, la Cluj-Napoca, că folosi-
rea publică a limbii maghiare 
ar putea jigni sau revolta po-
pulaţia majoritară română? 
Oare cine ar putea considera 
egalitatea în drepturi a cetăţe-
nilor o pierdere personală? Vă 
rugăm să ne asiguraţi că în 
demersul nostru de a ne folo-
si limba maternă vom putea 
evita să ajungem din nou în 
faţa instanţelor de judecată, 

în contradictoriu cu instituţia 
pe care o reprezentaţi. Faptul 
că o dată pe an Dumneavoas-
tră salutaţi cu Jó napot! locu-
itorii maghiari ai oraşului, dar 
aceştia sunt nevoiţi să se ju-
dece cu dumneavoastră pen-
tru fi ecare cuvânt scris din ofi -
ciu în limba maghiară, pune 
sub semnul îndoielii imaginea 
dumneavoastră de primar al 
tuturor clujenilor. Vă invităm 

să-i onoraţi cu prezenţa pe clu-
jenii care sărbătoresc de 15 
martie atunci când aveţi in-
tenţia de a nu forţa din nou 
comunitatea maghiară spre 
procese. Nu am dori să apla-
udăm cuvintele dumneavoas-
tră în calitate de viitori petenţi. 
Doar un Jó napot! sincer îşi a-
re locul în 15 martie”, se ara-
tă în scrisoarea deschisă trans-
misă edilului.

Asociația „Musai-Muszáj” vrea plăcuță bilingvă și la primărie

EUGEN PĂNESCU | arhitect
 „Aşteptăm ca numărul de pasageri 
care folosesc transportul în comun 
să crească, de asemenea, 
să crească numărul de biciclişti, 
iar pietonii să circule în condiţii 
mai bune. Aici e cea mai mare 
schimbare. Acea parcare din faţa 
bisericii este eliminată şi se face 

un mic squar cu vegetaţie şi bănci. 
Ce a făcut posibil eliminarea 
de maşini pe acest tronson este 
utilizarea temporară a terenului 
de la Centrul Cultural Transilvania 
ca parcare. Benzile de autobuz 
şi biciclete sunt continue, 
neîntrerupte în această zonă.“
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Livrarea celor 41 de auto-
buze electrice, contractată 
anul trecut, va fi  fi naliza-
tă până la sfârşitul lui 
aprilie, potrivit reprezen-
tanţilor Companiei de 
Transport Public (CTP) 
Cluj-Napoca.

„De la începutul anului s-a 
continuat livrarea celor 41 de 
autobuze electrice, anul tre-
cut au venit 11, anul acesta 
au venit încă 11, iar până la 
sfârşitul lunii aprilie vor fi  li-
vrate toate cele 41 de autobu-
ze electrice”, a declarat pen-
tru Monitorul de Cluj, Liviu Ne-
ag, directorul CTP.

Flota se modernizează 
substanţial

Flota auto a Companiei va 
creşte substanţial în 2019, fi -
ind deja semnat un contract 
pentru încă 50 de troleibuze 
şi 24 de garnituri de tramvai 
care urmează să fi e livrate în-
cepând din toamnă.

„De anul trecut s-au dema-
rat, în baza studiului de mobi-
litate existent la nivelul muni-
cipiului, proceduri de pregăti-

re privind achiziţia de mijloa-
ce de transport prin fonduri eu-
ropene. Există deja fi nalizată 
încă o licitaţie pentru achiziţia 
a încă 50 de troleibuze prin fon-
duri europene şi a 24 de garni-
turi de tramvai tot prin fonduri 
europene. La ora actuală se lu-
crează la obţinerea de fonduri 
pentru modernizarea depoului 
de tramvai, asta ar însemna un-
deva la 9-10 milioane de euro, 

să dotăm depoul de tramvai ca-
re se foloseşte pentru mente-
nanţa zilnică sau periodică a 
fl otei de transport cu tramva-
iul. Aceste contracte există de-
ja, primele livrări în ceea ce pri-
veşte achiziţia de troleibuze va 
fi  în luna septembrie, octom-
brie, iar la tramvaie, începutul 
lunii noiembrie, acesta va fi  
startul în ceea ce priveşte livra-
rea”, detaliază Liviu Neag.

O parte din achiziţii, 
folosite pentru 
extinderea unor linii

O parte dintre noile autobu-
ze şi troleibuze vor fi  folosite 
pentru a înlocui unele mijloa-
ce de transport mai vechi, dar 
şi pentru extinderea traseelor.

„S-au înlocuit o parte din 
autobuzele vechi şi s-au în-
fi inţat sau extins linii noi. În-
că din toamnă s-a înfi inţat o 

linie care face legătura cu 
Drumul Sfântul Ioan şi care 
vine pe Calea Floreşti, Calea 
Moţilor, Piaţa Mihai Viteazul 
şi străzile Bucureşti-Barbusse. 
De ce am făcut această legă-
tură, pentru că există o ne-
voie mare în ceea ce priveş-
te şi deplasarea celor care lo-
cuiesc în zona Sf. Ioan, dar 
mai ales a celor care lucrea-
ză în zona Henri Barbusse. 

Suntem în analiză pentru ex-
tinderea şi în acest an a unor 
linii, prelungirea unor trasee, 
suntem într-o continuă miş-
care sau într-o continuă adap-
tare la nevoile populaţiei”, 
explică directorul CTP.

Clujul, cel mai efi cient 
oraş în lupta împotriva 
poluării

Instituţiile din Cluj-Napo-
ca se numără printre cele ca-
re acţionează cel mai decis 
în direcţia reducerii poluării 
alături de Timişoara şi Ga-
laţi, arată un studiu realizat 
de ONG-ul Observatorul Ro-
mân de Sănătate.

„Punem accent pe trans-
port nepoluant, dezvoltarea 
reţelei de transport cu tram-
vaiul şi cu autobuzele elec-
trice. Au fost achiziţionate 
anul trecut 75 de autobuze 
Mercedes, dotate cu motoa-
re Euro 6, cu grad redus de 
poluare şi cu toată logistica 
la nivel european în ceea ce 
priveşte modernitatea unui 
autobuz la ora actuală”, 
subliniază Liviu Neag.

Încă 19 de autobuze electrice vor circula 
în Cluj-Napoca la sfârşitul lunii aprilie
Compania de Transport Public a finalizat încă o licitaţie pentru achiziţia a 50 de troleibuze 
prin fonduri europene şi a 24 de garnituri de tramvai

Flota auto a Companiei va creşte substanţial în 2019, fi ind deja semnat un contract pentru încă 50 de troleibuze şi 24 de garnituri de tramvai

Preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj nu renunţă 
la ideea de a schimba 
membrii Consiliului 
de Administraţie de la 
Aeroport, cu toate că prima 
încercare Tişe a eşuat, 
după un scandal monstru. 

Mai mult, avocatul Mihai Lă-
puşan, cel care l-a reprezentat 
pe Tişe în procesul de divorţ, a 
declinat propunerea de a face 
din Consiliul de Administraţie 
al Aeroportului Internaţional 
Avram Iancu.

„Am primit o declinare din 
partea avocatului Lăpuşan, ur-
mare a discuţiilor din spaţiul 
public şi a acuzelor legate de 
persoana lui, că a fost avocatul 
meu. Îşi declină, din păcate pen-
tru noi, eu consider că ar fi  pu-
tut face treabă bună ca profe-
sionist, dorinţa de a mai face 
parte din Consiliul de Admi-
nistraţie de la Aeroport. Ca fapt 
divers, în motivarea pe care o 
face, el spune explicit că este 
regretabil că a fost acuzat că 
a fost avocatul meu pentru că, 
printre altele, a fost avocatul 
familiei Ciceo. Acest argument 
că ar fi  fost avocatul meu es-
te o ipocrizie maximă pentru 
că a fost şi avocatul familiei Ci-
ceo”, a spus Tişe, joi, într-o con-
ferinţă de presă.

Tişe susţine că nu renunţă 
la schimbarea CA-ului de la ae-
roport şi înlocuirea acestuia cu 
unul „efi cient”.

„Vom vedea la prima şedin-
ţă ce vom face. Ideea de a efi -
cientiza Consiliul de Adminis-
traţie practic rămâne. Vom ve-
dea în ce formulă vom merge. 
Dorinţa noastră nu este de a în-
curca în niciun fel dezvoltarea 
aeroportului (...) Indiferent ci-
ne conduce Consiliul Judeţean 
sau Aeroportul, dezvoltarea 
obiectivului continuă. Şi cel ca-
re va veni la Consiliul Judeţean 
după 2020 va continua să dez-
volte aeroportul, la fel şi direc-
torul care va fi  după domnul Ci-
ceo va continua dezvoltarea”, 
a mai spus Tişe.

La şedinţa din luna ianua-
rie, proiectul Consiliului Ju-
deţean Cluj de schimbare a 
unor membri din Consiliul de 
Administraţie de la aeroport 
a fost retras de pe ordinea de 
zi, după ce comisia care tre-
buia să îşi dea avizul de lega-
litate asupra hotărârii (pozi-
tiv sau negativ) nu a reuşit să 
emită un punct de vedere.

“Dorinţa noastră a fost să 
efi cientizăm activitatea de aco-
lo prin alţi specialişti. În reali-
tate, nu se doreşte un CA efi -
cient, performant, pentru că el 

ar trebui să facă ordine şi să 
vadă tot ce e acolo în bunul 
mers al aeroportului. Nimeni 
de acolo nu-şi doreşte un CA 
performant pentru că i-ar în-
curca în modul în care se con-
duce azi aeroportul. Nu vom 
abandona ideea de a efi cienti-
za Consiliul de Administraţie 
în ciuda tuturor atacuri (...) Eu 
nu vreau să am control asupra 
aeroportului”, a mai spus pre-
şedintele CJ Cluj.

Consiliul Judeţean trebuia să 
discute schimbarea tuturor mem-
brilor Consiliului de Adminis-
traţie de la Aeroportul Interna-
ţional Cluj. Trei dintre ei sunt 
acuzaţi că şi-au încălcat obliga-
ţiile contractuale.

Potrivit proiectului de hotă-
râre, Alin Tişe a dorit să îi revo-
ce pe Irimie Popa (PSD), Kon-
nert Agnes (UDMR) şi Viorel 

Federiga (PNL) „datorită încăl-
cării obligaţiilor contractuale”. 
În concret, Alin Tişe le repro-
şează celor trei că nu i-au co-
municat mai multe informaţii 
referitoare la 24 de amenzi con-
travenţionale aplicat Aeroportu-
lui de ANRMAP în legătură cu 
procedurile de achiziţii publice 
aferente realizării obiectivelor 
Pista de 3.500 m şi APRON 4, 
în cuantum total de 400.000 lei, 
şi nu au luat măsuri „în vede-
rea recuperării prejudiciilor”, se 
arată în proiectul de hotărâre.

Potrivit documentului citat, 
în locul celor trei ar fi  urmat să 
fi e numiţi în Consiliul de Admi-
nistraţie de la aeroport Alina Mi-
rela Petre – reprezentant al Mi-
nisterului Finanţelor Publice, 
Daniel Perşu – reprezentant al 
Consiliului Judeţean Cluj şi avo-
catul Mihai Răzvan Lăpuşan.

Tişe insistă să schimbe Consiliul de Administraţie 
de la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca. 
Avocatul Lăpușan nu mai vrea să fie numit.

Copaci „mutilați” 
sub pretextul toaletării!
În fi ecare primăvară, toaletarea copacilor este necesară. În 
Cluj-Napoca copacii însă ajung să fi e de-a dreptul mutilați. La 
fel s-a întâmplat și pe strada Liviu Rebreanu din Gheorgheni. 
„În fi ecare an fac asta. Oamenii care locuiesc de mai mult timp 
acolo au zis că de 50 de ani nu s-a făcut toaletarea în halul 
acesta”, a zis o clujeancă.

Poza zilei
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Salvarea pentru a se 
debloca piaţa imobiliară 
din Cluj poate să vină 
de la noul cartier Sopor, 
potrivit specialiştilor 
Blitz Imobiliare.

Noul cartier se va contura 
pe 238 de hectare, cu bulevar-
de, cu şcoală, cu grădiniţă, cu 
creşă, cu centru de cartier.

Primele autorizaţii de 
construire ar putea să fie 
emise începând cu sfârşitul 
anului 2019. Acest nou car-
tier va permite dezvoltarea 
unor proiecte imobiliare de 
anvergură, proiecte ce vor 
asigura un echilibru între 
cerere şi ofertă, spun agen-
ţii imobiliari.

Realizarea acestui nou car-
tier Sopor mai durează, ast-
fel că, specialiştii Blitz, pe 
baza expertizei din piaţă, es-
timează că va exista o stag-
nare a construcţiilor. Preţu-
rile ar putea creşte, deoare-
ce expansiunea locurilor de 
muncă creşte. În acest mo-
ment, potrivit specialiştilor, 
numărul persoanelor care 

aleg să se mute la Cluj este 
în continuă creştere.

Proiectele imobiliare 
din Borhanci şi Bună 
Ziua rămân blocate

O stagnare a construcţiilor 
pe piaţa imobiliară din Cluj-Na-
poca, ar putea fi  cauzată şi de 
faptul că proiectele imobilia-
re din două cartiere ale Clu-
jului, Bună Ziua şi Borhanci 
vor fi  în continuare blocate. 
În acest moment, studiile au 
arătat o depăşire a trafi cului 
cu 126% pentru cartierul Bor-
hanci. Situaţia este asemănă-
toare şi în Bună Ziua.

Din acest motiv, proiecte-
le imobiliare au fost bloca-
te, iar autorizaţiile de con-
strucţie vor fi  eliberate doar 
după ce se va realiza lărgi-
rea celor două străzi, Bună 
Ziua şi Borhanci. Autorităţi-
le locale întreprind măsuri 
pentru ca aceste proiecte să 
fi e realizate cât mai repede. 
Municipalitatea are şi ea in-
teres să realizeze lărgirea 
străzii cât mai curând, deoa-

rece va realiza în Borhanci, 
cartierul Tineretului.

Specialiştii Blitz estimează 

că zona Borhanci va cunoaş-
te astfel o puternică dezvol-
tare imobiliară, va fi  un punct 
de atracţie pentru tinerele fa-
milii.

Fostele zone industriale, 
transformate în cartiere 
de locuinţe

Tot mai multe proiecte imo-
biliare se dezvoltă în fostele 
zone industriale ale oraşului, 
cum ar fi  Piaţa 1 Mai sau car-
tierul Iris. În Piaţa 1 Mai, un 
dezvoltator imobiliar doreşte 
să construiască un imobil cu 
7 etaje, care să aibă birouri la 

primele două etaje şi aparta-
mente la etajele 3-7. Proiec-
tul a început în 2015, încă nu 
a fost încă avizat în Comisia 
de Urbanism.

O altă zonă care se va dez-
volta masiv în următoarea 
perioadă se afl ă în partea de 
Nord a oraşului, în vecină-
tatea Bulevardului Muncii. 
Nu mai puţin de trei proiec-
te imobiliare cu sute de a-
partamente vor fi  dezvolta-
te aici. Dezvoltatorii promit 
amenajarea inclusiv de spa-

ţii verzi, grădiniţe sau şcoli. 
Zona de Nord a Oraşului ar 
putea să se dezvolte în ur-
mătorii ani, mai ales dacă se 
va materializa proiectului 
trenului metropolitan.

O altă zonă ce s-a dezvol-
tat mult, şi unde există încă 
proiecte imobiliare este Plo-
pilor. Zona este aproape de 
parcul Iuliu Haţieganu, de Sa-
la Polivalentă sau de Stadi-
on, astfel că reprezintă o zo-
nă atractivă pentru dezvolta-
torii imobiliari.

Presiunea rămâne 
pe Floreşti, Apahida 
sau Baciu

Atât timp cât numărul pro-
iectelor imobiliare ce se dez-
volta la Cluj-Napoca nu reu-
şesc să satisfacă cererea, cum-
părătorii vor fi  nevoiţi să se 
îndrepte spre localităţile afl a-
te la periferia Clujului, Flo-
reşti, Apahida sau Baciu. Spe-
cialiştii Blitz consideră că aces-
tea rămân atractive mai ales 
din perspectiva preţurilor mai 
mici decât în oraş.

Noul cartier Sopor prinde contur. Care sunt zonele din Cluj 
unde se vor dezvolta noi proiecte imobiliare?

Preşedintele Consiliului 
Judeţean (CJ) Cluj, Alin 
Tişe, a anunţat, joi, într-o 
conferinţă de presă, că în 
cursul acestui an va dema-
ra toate procedurile pen-
tru construirea, din fon-
duri proprii, a unui spital 
pediatric cu 700 de locuri.

„În momentul de faţă, Spi-
talul de Copii este un spital re-
gional el deservind, din punct 
de vedere al pacienţilor, întrea-
ga regiune a Transilvaniei. Aproa-
pe 60% dintre pacienţii Spita-
lului de Copii sunt copii din al-
te judeţe decât judeţul Cluj. 
Acest spital îşi desfăşoară acti-
vitatea în 14 clădiri diferite şi 
vorbim de 11 secţii, două com-
partimente şi unitatea de pri-
miri urgenţe. Am căutat de 
aproximativ un an o locaţie 
potrivită pentru a demara con-
strucţia unui spital monobloc. 
Va fi  un spital regional de co-
pii monobloc. Am reuşit să 
concluzionăm, împreună cu 
cei de la Spitalul de Copii şi 
cu cei de la Direcţia de Sănă-
tate Publică, că cea mai bu-
nă locaţie pe care o avem as-
tăzi şi care se potriveşte pen-
tru acest obiectiv este un te-
ren pe care Primăria munici-
piului Cluj-Napoca îl deţine în 
Borhanci, fosta locaţie Casa-
rom, între străzile Borhanci şi 
Sopor”, a declarat Alin Tişe.

Potrivit lui Tişe, viitorul 
spital este poziţionat între ce-
le două centuri (centura Vâl-
cele-Apahida şi viitoarea cen-
tură metropolitană) cu acces 
la străzile Borhanci şi Sopor.

„Consiliul Judeţean va de-
mara construirea acestui spi-

tal monobloc de copii de 700 
de paturi. Avem sprijinul 
domnului Boc. Acest teren 
va fi  oferit cu titlu gratuit 
din domeniul public al mu-
nicipiului în domeniul pu-
blic al judeţului. Discutăm 
de 7 hectare de teren pe ca-

re Primărie le va pune la dis-
poziţie”, mai spune Tişe.

El a mai spus că în pre-
zent se lucrează deja la ho-
tărârile de consiliu judeţean 
şi consiliu local de transfer 
de proprietate.

Tişe spune că viitorul spi-
tal va costa între 8 şi 10 mili-
oane de euro.

„Studiul de fezabilitate ne 
va spune costurile efective, 
ne va spune ce va conţine el, 
ca număr de secţii, ca ampla-
sament. E greu de spus cât 
va costa, cât poate costa un 
spital? În jur de 8-10 milioa-
ne de euro. Intenţia noastră 

este de a construi acest spi-
tal în maxim 2 ani. La fel cum 
am construit şi stadionul. Flo-
reştiul este deja o zonă mult 
prea aglomerată, distanţele 
şi timpul de ajungere acolo 
sunt mai mari decât locaţia 
pe care noi o avem. În para-
lel, este un proiect de lărgi-
re a străzii Borhanci la patru 
benzi. Primăria lucrează acum 
la sensul giratoriu. Obţine te-
renul de la USAMV. Toate cos-
turile vor fi  suportate din ba-
nii Consiliului Judeţean”, a 
mai spus Tişe.

Anul trecut, Consiliul Ju-
deţean Cluj a solicitat să pre-

ia construirea Spitalului Regi-
onal de Urgenţă.

Ministrul Sănătăţii, Sori-
na Pintea, le-a replicat re-
prezentanţilor Consiliul Ju-
deţean Cluj, în legătură cu 
construirea din fondurile 
proprii a unui spital regio-
nal, insistând că acest pro-
iect va fi făcut de către Gu-
vernul României.

Pintea le-a cerut celor de 
la Consiliul Judeţean Cluj să 
se ocupe, în schimb, de spi-
talul de pediatrie pe care îl 
au în subordine, despre ca-
re spune că are „referinţe nu 
tocmai plăcute”.

CJ anunţă construirea unui Spital Regional 
de Pediatrie. „Va fi gata în doi ani”
Proiectul Primăriei Cluj-Napoca de a construi peste 1.000 de locuinţe pentru tineri în Borhanci pare 
compromis, după ce Emil Boc va ceda 7 hectare de teren Consiliului Judeţean pentru a ridica un spital

Pe amplasamentul viitorului Spital de Copii Primăria ar fi  trebuit să se construiască un cartier pentru tineri

Primaria Cluj-Napoca a 
concesionat companiei 
Casarom un teren de 50 
de hectare in zona 
Borhanci, iar în schimbul 
acestei concesiuni investi-
torul ar fi  urmat să livreze 
municipalității 120 de 
locuințe sociale, 14 hecta-
re de teren și ar fi  viabiliza 
întregul teren. În 2008, 
Casarom trebuia să livreze 
primele locuinţe în 
Borhanci, dar acest lucru 
nu s-a întâmplat. În total, 
ar fi  trebuit să se constru-
iască 1.200 de locuinţe, 
birouri și spaţii comerciale 
într-o investiţie de 90 de 
milioane de euro.

Proiectul Primăriei, 
compromis

SORINA PINTEA | ministrul Sănătății
 „Spitalul regional Cluj-Napoca se va face de către 
Guvernul României, cu atragerea de fonduri 
europene. Am înţeles că sunt nişte discuţii 
în spaţiul public. Consiliul Judeţean Cluj cred 
că ar trebui să se ocupe de Spitalul de pediatrie, 
pentru că am nişte referinţe nu tocmai plăcute 
despre ceea ce se întâmplă acolo din punct 
de vedere al structurii"

AGLOMERAȚIE

126%
reprezintă depășirea 
trafi cului pentru 
cartierul Borhanci, 
potrivit studiilor 
de trafi c
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Din cele peste 1200 de 
păreri postate pe pagina 
de turism, 65% au înca-
drat destinaţia la catego-
ria „excelent” şi 26% la 
categoria „foarte bine”.

Ce le place străinilor?

O turistă din Melbourne, 
Australia spune că „nu a mai 
văzut niciodată ceva aşa de 
spectaculos, vizita fi ind o 
adevărată aventură. E ca 
atunci când Moria întâlneş-
te tărâmul fermecat din The 
Silver Chair (al patrulea ro-
man din seria Cronicile din 
Narnia, The Silver Chair (Jil-
ţul de argint)-n.r.) şi o lume 
science fi ction a viitorului. 
Doar bărcile de jos sunt de 
ajuns să merite excursia”.

Paco de Arcos, din Portu-
galia spune despre Salina Tur-
da că este o „destinaţie uimi-
toare”, „unul dintre cele mai 
frumoase locuri din România, 
bine localizată” şi că „găseşti 
acolo tot ce este nevoie pen-
tru a petrece momente foarte 
frumoase alături de familie şi 
prieteni sau singur”.

„Am mai vizitat saline din 
Austria şi Germania, dar aceas-
ta are o altă abordare. Intrări-
le sunt păstrate în forma iniţi-
ală. Odată ce intri ajungi într-un 
spaţiu deschis imens. Luaţi-o 
pe scări până la prima oprire: 
o încăpere imensă cu o textu-
ră deosebită a pereţilor şi câ-
teva activităţi, în special pen-
tru copii. Mergeţi iarăşi pe scări 
până la lac. Suprarealistic. Ur-
caţi cu liftul panoramic!”, îi 
sfătuieşte o turistă din Leuven, 
Belgia, pe cei care vor să vizi-
teze Salina.

Ce zic românii?

Laurenţiu din Timişoara 
spune că Salina Turda este „o 
alegere minunată pentru să-
nătatea sistemului respirator, 
dar şi pentru a te relaxa. Sunt 
multe variante de petrecere a 
timpului de care te poţi bu-

cura în interiorul minei: să te 
plimbi cu barca pe lacul să-
rat, să joci bowling sau tenis 
de masă sau să citeşti o car-
te, respirând aer sărat”.

Am petrecut trei ore în mi-
nă, doar stând şi citind. Am 
savurat cele trei ore – lumi-
na a fost perfectă şi aerul 
foarte curat. La plecare, am 

urcat cele 13 etaje pe scări, 
atât de uşor că am simţit că 
sunt într-o plimbare. Nu am 
simţit deloc oboseala şi cred 
că asta este de la aerul sănă-
tos pe care l-am respirat aco-
lo”, mărturiseşte Vlad Boţiu, 
care a fost acum patru zile 
în vizită acolo.

În 2017, Salina Turda a fost 
vizitată de 620.000 persoane.

Exploatarea sării la Salina 
Turda datează din epoca ro-
mană. Salina a fost închisă 
în 1932 şi a fost redeschisă 
pentru public şi pentru paci-
enţii cu boli respiratorii în 
anul 1992. În perioada 2008-
2010, salina a fost moderni-
zată în urma unei investiţii 
de aproape şase milioane de 
euro din fonduri europene.

Salina Turda, destinaţie 
de 5 stele pe cel mai 
cunoscut site de turism
Salina Turda se numără printre destinaţiile favorite 
ale turiştilor, dacă luăm ca punct de reper review-urile 
publicate de vizitatori pe site-ul tripadvisor.com.

Vă reamintim că Salina 
Turda a înregistrat anul tre-
cut un număr record de tu-
riști, de aproape 690.000, 
numărul acestora apropiin-
du-se de populaţia judeţu-
lui Cluj, care depășește 
730.000 de persoane.
Directorul Salinei Turda, 
Simona Baciu, a declarat 
că peste o treime din tu-
riști a provenit din străină-
tate, ceea ce confi rmă că 
promovarea externă a 
Salinei a dat roade.
„Am înregistrat anul trecut 
un record de turiști care au 
vizitat Salina Turda, de 
aproape 690.000, în crește-
re cu 12% faţă de 2017, din 
care 35% au provenit din 
străinătate, din ţări precum 
Ungaria, Polonia, Israel, 
Germania. Acest lucru ne 
confi rmă că promovarea 
Salinei Turda în extern a dat 
roade și că suntem extrem 
de bine cotaţi în turismul in-
ternaţional. Ca planuri pen-
tru acest an, ne propunem 
să înaintăm cu fi nanţarea 
pentru dezvoltarea turistică 
prin includerea în circuit a 
minei Iosif, cunoscută sub 
numele de Sala Ecourilor. 
Proiectul necesită o fi nanţa-
re de 20 de milioane de eu-
ro, studiul de fezabilitate es-
te fi nalizat și trebuie să 
identifi căm axele de fi nan-
ţare împreună cu Primăria 
Turda. Deschiderea minei 
Iosif înseamnă dublarea cir-
cuitului vizitabil din Salina 
Turda”, a spus Baciu.

Record de turiști 
la Salina Turda, 
în 2018

TURIȘTI

35%
dintre turiștii care 
au vizitat Salina Turda
a au fost străini

Câţiva studenţi la medici-
nă din Cluj au creat o apli-
caţie care ar putea sa te 
ajute să dormi mai bine. 
WakeZ – Hack Your Sleep 
este o aplicatie pentru 
smartwatch-uri care, prin-
tr-un algoritm de vibraţii 
subliminale, te face sa 
te trezeşti mai odihnit.

Echipa fondatore este for-
mată din Sergiu Maior, Iulia 
Mihele, Zaki Milhem, Peter 
Mazalik şi Darius Mişca.

Startup-ul vrea să facă o 
tranziţie lină între starea de 
somn şi starea de veghe, si-
milară cu cea prin care tre-
cem când adormim. „Oa-
menii care se trezesc bui-
maci, obosiţi, morocănoşi 
chiar, păţesc asta din cau-

ză că se trezesc din som-
nul profund. E neplăcut şi 
îţi afectează primele câte-
va ore ale zilei”, spune Zaki 
Milhem. Mai mult decât a-
tât, ei vor să introducă o 
funcţie care să înveţe utili-
zatorul cum să respire pen-
tru a adormi mai rapid.

Tinerii vor sa lanseze ver-
siunea BETA a aplicaţiei gra-
tuită pentru două luni ca să 
primească feedback-uri şi să 
se asigure ca e totul bine, 
apoi în luna iulie să o lan-
seze ofi cial.

„Anul acest vrem să lan-
săm pe piaţă un beta gratu-
it pentru toată lumea pentru 
două luni si să primim feed-
back-uri ca să lansăm pe pia-
ţă aplicaţia cu ajustările, du-

pă aia vrem să-l lănsam în 
iulie anul acesta ofi cial. Du-
pă lansarea ofi cială un utili-
zator va benefi cia gratuit de 
aplicaţie primele 14 zile, apoi 
poate opta pentru un abona-
ment de 7 euro pe lună.

Totodată, ne gândeam că 
am putea să ne situăm pe 
piaţă ca un supliment digi-
tal. În viitor WakeZ poate 
să devină un digital terape-
utic care să trateze depre-
sia, dar acest lucru o să se 
întâmple probabil peste un 
an sau un an şi jumătate, 
pentru că trebuie să facem 
mai multe studii de cerceta-
re din mai multe colţuri ale 
lumii”, a declarat, pentru 
wall-street.ro, Zaki Milhem, 
cofondatorul WakeZ.

Aplicaţie pentru un somn mai bun, 
dezvoltată de 5 studenţi la Cluj

Liderul pieţei de bere a făcut 
o remaniere la nivel înalt, 
aducând în poziţiile cheie 
oameni din străinătate.

Astfel, Zuzana Balejová a 
fost numit în în funcţia de vi-
cepreşedinte resurse umane, 
pe Marek Dvorák ca vicepre-
şedinte marketing şi pe Guy 
Van Geel în poziţia de vice-
preşedinte tehnic.

De la începutul anului, 
compania are în premieră un 
preşedinte român, numin-
du-l la conducere pe Dragoş 
Constantinescu.

„Numirea lui Dragoş 
Constan tinescu confi rmă că 
piaţa berii din România şi 

pozi ţio narea Ursus Brewe-
ries ca li der în industria be-
rii reprezintă o oportunitate 
şi pentru dezvol tarea 
profesio nală a oamenilor ca-
re aleg să vină în România. 
Nu mai este ca acum 10-15 
ani, când ne bazam foarte 
mult pe expaţi, ci este un 

echilibru astfel încât experi-
enţa componentei locale din 
board şi echipele de leaders-
hip se îmbină foarte frumos 
cu experienţa oamenilor ca-
re vin din afară“, a declarat 
pentru ZF, Robert Uzună, vi-
cepreşedinte corporate affairs 
în cadrul companiei.

Ursus şi-a adus manageri 
din Slovacia, Cehia şi Belgia
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MCJ Cartel şi Miruna, 
doi artişti clujeni, au lan-
sat în 30 octombrie 2018, 
cu ocazia Centenarului, 
un videoclip dedicat celui 
mai mare cartier din 
Cluj-Napoca, Mănăştur.

„În Mănăşturul ăsta mare, 
fac orice să rămân în picioare, 
legea cartierului o cere, o să 
mă menţin cât pot, tânăr şi în 
putere”, este refrenul piesei.

Până acum, videoclipul a 
reuşit să strângă peste 21.000 
de vizualizări.

Ideea piesei a apărut în ur-
mă cu 20 de ani, când 
hip-hop-ul era în vogă în Ro-

mânia. Formaţia clujeană MC 
Cartel, formată din Shubba şi 
Mops. În 1998 au scos primul 
lor album, însă nu a fost pro-
movat de către nimeni.

„Ardealul nu prea avea şan-
se în faţa Bucureştiului, din 
păcate”, spune Shubba.

Apoi, un an mai târziu, 
au reuşit să lanseze patru 
piese la o calitate mai bună, 
au început să fi e invitaţi la 
emisiuni, li s-au propus să 
lucreze la un fi lm. „Începu-
serăm să fi m optimişti, mai 
ales că începuse să se audă 
muzica noastră şi prin dis-
coteci. Din păcate, ne-am lo-
vit de alte uşi închise”, măr-
turiseşte artistul. După do-
uăzeci de ani, membrii for-

maţiei au decis să revină, în 
anul Centenarului, aşa că au 
lansat piesa „Mănăştur 2018”. 
Versurile aau fost scrise de 
Shubba şi a fost nevoie de 
patru zile ca să poată fi  re-
alizat videoclipul. 

În luna martie MCJ Cartel 
vor scoate un nou videoclip, 
pentru piesa „De la capăt”.

A fost lansat imnul Mănăşturului. Cel mai mare cartier 
din Cluj-Napoca are o piesă dedicată locuitorilor săi.

AICI POTI ASCULTA IMNUL 
CARTIERULUI MĂNĂȘTUR

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Alexandru Micluţ (30) 
este un ciclist care 
s-a mutat din Bucureşti 
în Cluj şi a fost încă de 
mic pasionat de sport, 
practicând karate şi aler-
gare. Dragostea sa pentru 
ciclism a luat naştere 
la începuturile anului 
2012, atunci când şi-a 
cumpărat prima dată 
o bicicletă din nevoia 
de a se deplasa.

În anul 2012, tânărul a în-
ceput să practice ciclismul, 
iar în 2016 a început să se 
ocupe de ciclismul de andu-
ranţă, care este un sport greu 
se practicat, la care nu e ne-
voie doar de rezistenţă fi zică, 
ci şi de una psihică.

„În orice sport pe care îl 
practici, dacă vrei să faci per-
formanţă, trebuie să o iei gra-
dual. În 2012 am început cu 
distanţe relativ scurte, undeva 
între 20 şi 60 de kilometri. 
Apoi, ciclismul s-a lipit atât de 
bine de mine încât am zis că 
vreau să încerc mai mult. Am 
ajuns la 100, 150 de kilometri, 
până la peste 1400 de kilome-
tri”, explică Alexandru-Nico-
lae Pătraşcu-Micluţ sau, după 
cum îi spun prietenii, Vlad.

Rezistenţa psihică, mai 
importantă decât cea fi zică

Ciclismul de anduranţă 
nu se practică doar pe dru-
muri drepte şi când e soare 
afară. Tânărul a pedalat chiar 

şi la -20 de grade, iar pentru 
a rezista la condiţii grele, es-
te nevoie de o putere psihi-
că incredibilă.

„În sportul de anduranţă 
nu e vorba doar de o pregă-
tire fi zică propriu-zisă şi creş-
terea distanţelor progresiv, 
e vorba şi de o pregătire psi-
hică. Fără psihic nu faci ab-
solut nimic. Poate undeva la 
80-90% contează cât de mul-
te reuşeşti să rezişti psihic 
unui asemenea efort”, spu-
ne ciclistul.

De-a lungul carierei sale 
sportive, Alexandru Micluț a 
reuşit să facă performanţă de 
nenumărate ori. Una dintre 

cele mai memorabile curse es-
te cursa Trans Carpathian Epic, 
în cadrul căreia a parcurs 616 
kilometri în 60 de ore, timp 
în care a traversat şi Transal-
pina şi Transfăgărăşanul. O 
distanţă asemănătoare străbă-
tută de el a fost cursa Bucu-
reşti – Cluj-Napoca – Câmpia 
Turzii, de 600 de kilometri.

Peste 1400 de kilometri, 
de-a lungul Dunării

În acest sport, există anumi-
te etape pe care fi ecare ciclist 
trebuie să le depăşească, trebu-
ie să treacă prin nişte califi cări, 
ture care au distanţe de 200, 
300, 400 şi 600 de kilometri. 
Odată terminate această suită, 
pot participa la ultra brevete, la 
ture de peste 1.000 de kilome-
tri. Cea mai lungă cursă la care 
Alexandru Micluț a participat a 
fost de 1.440 de kilometri, de la 
Bucureşti, până unde iese Du-
nărea din ţară şi înapoi. Turul 
nu a fost însă unul uşor.

„Nu am vrut să renunţ ni-
ciodată. M-am trezit pus în si-
tuaţia în care mi-a clacat ge-
nunchiul din cauza efortului 
şi atunci a fost un oarecare 
moment de cumpănă. Am avut 
suportul colegilor de echipă 
şi am reuşit să continui şi să 
termin în nişte dureri fantas-
tice”, mărturiseşte Alexandru.

Singurul ciclist clujean care 
va participa la cel mai 
vechi tur din lume

În acest an, Alexandru Mi-
cluţ va participa la Pa-
ris-Brest-Paris, o cursă de 
1.225 de kilometri. Acest tur 
este cel mai vechi din lume.

„În 2019 sunt califi cat la 
Olimpiada Cicliştilor de An-
duranţă Paris-Brest-Paris. Es-
te cel mai vechi tur din lu-
me. România chiar oferă ci-
clişti la această Olimpiadă. 
Sunt 66 de turişti înscrişi pâ-
nă în acest moment. Din Cluj 
sunt singurul. Este una din-
tre cele mai grele ture de a-
duranţă, ţinând cont că sunt 
1225 de kilometri cu peste 
12.000 de metri diferenţă de 
nivel”, explică tânărul.

Planuri de viitor

Alexandru nu doreşte să 
se oprească doar la această 
olimpiadă, ci vrea să îşi de-
păsească în continuare limi-
tele şi să participe chiar şi 
la cea mai lungă cursă din 
lume, cursa Trans-Siberiană, 
de 9.000 de kilometri.

„În 2020 vreau să termin 
cursa trans-continentală, o cur-
să ce presupune parcurgerea a 
peste 4.000 de kilometri prin 
toată Europa şi în 2021 cursa 
Trans-Siberiană”, spune Vlad.

Un tânăr ciclist reprezintă Clujul la Paris
Vlad Micluţ va participa la cea mai vechi tur de ciclism de anduranţă din lume

ALEXANDRU 
MICLUŢ | ciclist

 „În sportul de 
anduranță nu e vorba 
doar de o pregătire 
fi zică propriu-zisă și 
creșterea distanțelor 
progresiv, e vorba și 
de o pregătire psihică. 
Fără psihic nu faci 
absolut nimic.“
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Protopopiatul Ortodox 
Român Cluj 1 a organizat 
joi, 14 februarie, întâlni-
rea lunară cu preoţii aron-
daţi acestuia. Se impune a 
fi  precizat că aceste întâl-
niri nu au doar valenţe 
administrative, ci şi litur-
gice. Potrivit tradiţiei, fi e-
care din aceste şedinţe pri-
lejuiesc întâlnirea cu un 
invitat special.

De data aceasta, oaspete 
de seamă a fost nimeni altul 
decât ÎPS Părinte Andrei, Ar-
hiepiscopul Vadului, Felea-
cului şi Clujului şi Mitropo-
litul Clujului, Maramureşu-
lui şi Sălajului.

Înaltpreasfi nţia sa a ofi ci-
at, începând cu ora 8:00, Sfân-
ta Liturghie, la Biserica „Sf. 
Dumitru” din Comuna Flo-
reşti, unde slujeşte Părintele 
Dr. Dumitru Marcel Andreica, 

alături de cei 12 preoţi ai Cer-
cului Preoţesc Floreşti.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 
ÎPS Părinte Mitropolit a adre-
sat un cuvânt duhovnicesc, în 
care le-a vorbit celor prezenţi 
despre pericolul indiferenţei 
care planează în societatea 
post-modernă, puternic infl u-
enţată de concepte şi curente 
distructive, ca pluralismul, glo-
balizarea şi mai ales seculari-
zarea. În concepţia ÎPS Părin-
te Mitropolit, „tara seculariză-
rii ameninţă şi România. Dia-
gnosticul la noi nu este chiar 
aşa de îngrijorător”. ÎPS Părin-
te Mitropolit a oferit ca exem-
plu negativ ţările din nordul 
Europei, în care cauza princi-
pală a indiferenţei este lipsa 
credinţa. Distinsul ierarh in-
sistă că preotul, în calitatea sa 
de reprezentant al lui Hristos 
pe pământ, are datoria de a 
face totul pentru a contracara 
acest „duşman” al societăţii, 

care este indiferenţa. „În mij-
locul acestei lumi, nu omul 
strigă după ajutorul lui Hris-
tos, ci El, Hristos strigă după 
ajutorul preoţilor” a mai spus 
ÎPS Părinte Mitropolit. În fi na-
lul cuvântului de învăţătură, 
ÎPS Părinte Mitropolit Andrei 
le-a adresat preoţilor următo-
rul îndemn, citându-l pe Sf. 
Pavel: ”Orice faceţi, să faceţi 
din toată inima, ca pentru Dom-
nul, nu ca pentru oameni”.

Provocat să nominalizeze 
măcar două personalităţi ca-
re i-au marcat viaţa şi activi-
tatea, ÎPS Părinte Mitropolit a 
fost darnic din acest punct de 
vedere şi i-a numit pe Pr. Geor-
ge Teodoresc, Pr. Arsenie Pa-
pacioc, PS Ioan Mihălţan, Pr. 
Ilie Moldovan, Pr. Paisie Ola-
ru şi Pr. Ioan Iovan.

Pentru că 2019 a fost pro-
clamat Anul omagial al satu-
lui românesc, al preoţilor, în-
văţătorilor şi primarilor gos-

podari şi Anul comemorativ 
al Patriarhilor Nicodim Mun-
teanu şi Iustin Moisescu şi 
al traducătorilor de cărţi bi-
sericeşti, PC Părinte Proto-
pop Dr. Dan Hognogi le-a 
vorbit preoţilor despre Con-
cursul Naţional Catehetic in-
titulat sugestiv „Hristos, su-
fl etul satului meu”, organi-
zat cu binecuvântarea Prea-
fericitului Părinte Patriarh Da-
niel şi cu aprobarea Sfântu-
lui Sinod al Bisericii Ortodo-
xe Române, în parteneriat cu 
Ministerul Educaţiei Naţiona-
le şi organizat la nivelul epar-
hiilor şi al instituţiilor de în-
văţământ teologic.

Concret, Părintele Proto-
pop a punctat aspectele orga-
nizatorice, legate de datele şi 
durata concursului, etapele 
acestuia, participanţi, secţiu-
nile concursului, evaluarea 
proiectului, premierea echipe-
lor câştigătoare etc.

Între manifestările şi eve-
nimentele culturale şi deo-
potrivă educaţionale dedica-
te cu prilejul anului omagi-
al se înscrie şi acest concurs, 
prin care se urmăreşte valo-
rifi carea moştenirii istorice, 
culturale şi spiritual carac-
teristice satului românesc 
authentic, evidenţierea fru-
museţii satului românesc, a 
trecutului şi prezentului, a 
tradiţiilor, a portului popu-
lar, a unităţii de credinţă şi 
de neam. Or toate acestea 
s-au păstrat prin preoţi, în-
văţători, primarii gospodari 
şi nu în ultimul rând prin 
oamenii vrednici ai satului. 
În ultimă instanţă, scopul 
concursului are în vedere 
contribuţia adusă la redes-
coperirea valorilor autentice 
păstrate şi promovate de sa-
tul românesc. Iar cei care îşi 
aduc această contribuţie sunt 
copii, preoţii, profesorii de 

religie şi nu numai, care se 
vor implica în acest Concurs 
Naţional Catehetic.

În acest context, la întâl-
nirea programată joi, Părin-
tele Dr. Dumitru Marcel An-
dreica a surprins câteva chi-
puri de preoţi, învăţători şi 
primari harnici, care au con-
tribuit de-a lungul timpului 
la păstrarea tradiţiilor în Co-
muna Floreşti şi au fost men-
ţionaţi în acest sens preoţii 
Anania Simule, Simeon Cris-
tea şi Vasile Fizeşan, învăţă-
torii Ioachim Pop, Dumitru 
Tăuţan şi Eugenia Gherman, 
respectiv primarii Ion Ilies-
cu (acesta neavând nici o le-
gătură cu fostul preşedinte 
al României), Gligor Gher-
man şi Ioachim Vancea.

O frumoasă şi utilă lecţie 
de istorie oferită de Părinte-
le Andreica. Întâlnirea de joi 
s-a încheiat cu îndătinata 
agapă frăţească.

Părintele Mitropolit Andrei, la şedinţa lunară a preoţilor din Protopopiatul Cluj 1

Darius ECHIM

Joi, 14 februarie 2019, de la 
ora 19:00, în cadrul Serilor 
culturale ale muzeului 
Mitropoliei Clujului, a avut 
loc un eveniment editori-
al, intitulat „Personalităţi 
ale eparhiei Clujului la 
Marea Unire”, fi ind lansa-
te patru cărţi, în prezenţa 
Înaltpreasfi nţitului Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit 
Andrei, a numeroşi clu-
jeni, teologi şi oameni 
de cultură.

În deschiderea evenimen-
tului, Înaltpreasfi nţitul Părin-
te Andrei, Arhiepiscopul Va-
dului, Feleacului şi Clujului şi 
Mitropolitul Clujului, Mara-
mureşului şi Sălajului a rostit 
un cuvânt de învăţătură, în 
care a vorbit despre impor-
tanţa actualizării evenimen-
telor importante care stau la 
temelia istoriei eparhiei.

„Eu cred că această seară 
este şi un fel de anamneză a 
ceea ce s-a întâmplat în trecut 
şi care a avut repercusiuni de-
osebite pentru viaţa noastră 
spirituală, pentru viaţa noastră 
intelectuală, de ce nu citatină, 
aici în Cluj. (…)Anul acesta es-
te dedicat satului românesc, Pa-
triarhului Nicodim, Patriarhu-
lui Iustin, preoţilor şi primari-
lor harnici care au făcut mult 
pentru satele noastre.

Dacă anul trecut am avut 
mai mult curaj să ne bucurăm 
de momentul astral din 1918, 
anul acesta, când ne aducem 
aminte de satele noastre, avem 
prilejul să ne întristăm. Obser-

vaţi că satele noastre sunt tot 
mai depopulate, tot mai îmbă-
trânite, cu tot mai puţini locu-
itori. Ne rugăm lui Dumnezeu 
să întoarcă roata şi să se poa-
tă stopa această hemoragie de 
tineri români care merg în stră-
inătate. Multă vreme s-au dus 
din motive obiective, că n-au 
avut ce lucra aici. A fost o re-
alitate. Dar acum, parcă, sala-
riile au mai crescut şi parcă ar 
avea de lucru în România, în-
să, s-a creat şi o modă care nu 
ştiu cum va fi  oprită ca să nu 
se mai întâmple acest lucru, ca 
să nu mai îmbătrânim aşa de 
puternic, ci să rămână viguroa-
să România noastră.”, a amin-
tit Părintele Mitropolit Andrei.

În cadrul serii, au fost pre-
zentate şi lansate următoare-
le volume:

„Prezenţe clericale transil-
vănene la Marea Unire de la 
Alba Iulia, 1 Decembrie 1918”, 
ce aparţine unui colectiv de au-
tori (Andreea Dăncilă-Ineoan, 
Bogdan Ivanov, Cosmin Cos-
muţa, Emanuil Ineoan) şi care 
reuneşte pentru prima dată în 
istoriografi a românească ima-
ginea a peste 165 de preoţi or-
todocşi care au votat Unirea 
Transilvaniei cu România;

„Efi giile ierarhului” – re-
stituiri din publicistica episco-
pului Nicolae Ivan, apărute în 
presa vremii şi care prezintă 
imaginea de patriot militant 
a ierarhului reîntemeietor al 
Eparhiei Vadului, Feleacului 
şi Clujului. Cartea este îngri-
jită de pr. Iustin Tira, cu in-
troducere de Mircea Popa şi 
postfaţă de Andreea Dănci-

lă-Ineoan; Ambele cărţii au a-
părut la Editura Renaşterea a 
Arhiepiscopiei Clujului.

„Prăbuşirea Monarhiei Aus-
tro-ungare şi importanţa isto-
rică a zilei de 1 decembrie 
1918”, cartea preotului acad. 
Ioan Lupaş, volum reeditat şi 
prefaţat de istoricul clujean 
Mircea-Gheorghe Abrudan, 
cercetător ştiinţifi c III la Insti-
tutul de Istorie „George Ba-
riţ” din Cluj-Napoca. Cartea 
este apărută la Editura Cen-
trului de Studii Transilvane a 
Academiei Române.

De asemenea, a fost lansat 
şi numărul 2 al anuarului „Ca-
lendarul Re¬naşterea 2019”, 
volum îngrijit de vicarul epar-
hial, pr. Iustin Tira, apărut la 
Editura Renaş¬terea. Volumul 
cuprinde mai multe articole de-

dicate anului 2018, al Centena-
rului Marii Uniri, articole ştiin-
ţifi ce dedicate anului în curs, 
An omagial al satului românesc 
(de exemplu, articolul preşe-
dintelui Academiei Române, 
acad. Ioan Aurel Pop – „Satul 
– esenţă a spiritului istoric ro-
mânesc”), precum şi şematis-
mul parohiilor şi preoţilor din 
cuprinsul Arhiepiscopiei Vadu-
lui, Feleacului şi Clujului.

Volumele au fost prezentate 
de: prof. univ. dr. Ioan Bolovan 
– membru corespondent al Aca-
demiei Române şi prorector al 
Uni¬¬versităţii Babeş-Bolyai 
din Cluj-Napoca; pr. prof. univ. 
dr. Ioan Chirilă – preşedintele 
Senatului Univer¬sităţii Ba-
beş-Bolyai; prof. univ. dr. Mir-
cea Popa – de la Universitatea 
„1 Decembrie” din Alba Iulia; 

pr. lect. univ. dr. Cosmin 
Cos¬muţa – de la Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca; dr. Andreea Dăn-
cilă-Ineoan – de la Centrul de 
Studiere a Populaţiei din cadrul 
Universităţii Ba¬beş-Bolyai; şi 
dr. Mircea-Gheorghe Abrudan 
– cercetător ştiin¬ţifi c III la In-
stitutul Naţional de Istorie „Geor-
ge Bariţ” din Cluj.

În încheiere, dar şi pe par-
cursul evenimentului, mezzo-
soprana Iulia Merca şi sopra-
na Diana Gheorghe, de la Ope-
ra Naţională Română din 
Cluj-Napoca, acompaniate la 
pian de Bianca Murariu, au 
susţinut un microrecital de 
arii şi lieduri.

La fi nalul serii, Înaltprea-
sfi nţitul Părinte Arhiepiscop 
şi Mitropolit Andrei a acor-
dat Diplome de aleasă cin-
stire tuturor celor care s-au 
implicat în redactarea şi în-
grijirea celor patru volume. 
Moderatorul evenimentului 
a fost părintele Bogdan 
Ivanov, consilierul cultural 
al Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului.

Evenimentul se înscrie în 
seria Serilor culturale ale Mu-
zeului Mitropoliei Clujului, 
organizate lunar, şi este pus 
sub egida manifestărilor de-
dicate Anului Omagial al sa-
tului românesc (al preoţilor, 
învăţătorilor şi primarilor 
gospodari) şi Anulului co-
memorativ al Patriarhilor Ni-
codim Munteanu şi Iustin 
Moisescu şi al traducătorilor 
de cărţi bisericeşti, în Patri-
arhia Română.

Lansări de carte. „Personalităţi 
ale eparhiei Clujului la Marea Unire”, 
eveniment editorial inedit la Cluj-Napoca
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Program Cinema Victoria 22 - 28 februarie 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Vicele
Filmul explorează modul în care un politici-
an din Washington a devenit cel mai puter-
nic om din lume în calitate de vicepreșe-
dinte a lui George W. Bush, remodelând 
America și lumea, dacă nu pentru totdeau-
na, cel puţin timp de câteva decenii... iar 
consecinţele... se resimt și astăzi... Filmul 
demonstrează dramatic că nu va exista ni-
ciodată un acord politic cu privire la moște-
nirea lui Dick Cheney.
Program: vineri 20:00/sâmbătă 17:30/
duminică 20:00/luni 15:00/marţi 17:30/
miercuri 20:00/joi 17:00

Favorita
Filmul lui Lanthimos oferă o parabolă stră-
lucită despre degenerare și abuz de putere 
în termeni sociali, politici și sexuali, un stu-
diu al decadenţei, alcătuit din multe mo-
mente satirice. Există trei motive imperioa-
se pentru a vedea acest fi lm: Olivia 
Colman, Rachel Weisz și Emma Stone.
Ele intră în forţă în această lume a secolu-
lui al XVIII-lea unde există atât de multă 
dragoste și sexualitate, deoarece există 
ură și gelozie Excentric, spiritual și încântă-
tor, cu o abordare explicită, cinstită și amu-
zantă, o dramă biografi că care sigur va re-
zista testului timpului.
Nu trebuie să iubești istoria ca să te bucuri 
de acest fi lm, dar acest fi lm te va face mai 
interesat de istorie.
Program: vineri 22:30/sâmbătă 20:00/
duminică 17:30/luni 20:00/marţi 15:15/
miercuri 17:30joi 22:30

Oh, Ramona
Un film despre noua generaţie de tineri 
români, dar europeni, globali, care tră-
iesc – la bine și la rău – după modele și 
stiluri de comportament vestice, indife-
rent unde s-ar afla. Viaţa lor, a celor din 
jurul nostru, este pe zi ce trece tot mai 
occidentală. 
Produsele pe care le consumăm (inclusiv 
cele culturale), mentalităţile și comporta-
mentele, totul se transformă în contextul 
globalizării. Până și vocabularul, tot mai 
romglez, ne arată forţa acestui fenomen. 
Pot fi de acord sau nu, însă trebuie să 
depun mărturie prin film despre epoca în 
care trăim.
Program: vineri 17:30/miercuri 15:15

Balerina
Lara (Victor Polster), 15 ani, o adoles-
centă care își ascunde masculinitatea bi-
ologică, nerăbdătoare pentru ca transfor-
marea ei să fie completă, visează să de-
vină balerină. Ea este admisă la o școală 
de balet și visul ei pare mai aproape ca 
niciodată. Dar există o problemă: Lara 
s-a născut în corpul unui băiat. Va trebui 
să conducă acest corp până la limită pen-
tru ca visul ei să reușească.
Un film făcut cu inteligenţă, modestie, 
eleganţă și sensibilitate despre o trans-
formare dureroasă și ireversibilă.
O viziune cinematografi că mai puţin obiș-
nuită, a unei realităţi.
Program: sâmbătă 15:00/luni 22:30/
miercuri 22:30/joi 15:00
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Pioșenie, adâncă durere și lacrimi la 20 de ani de la 
trecerea în veșnicie a celui care a fost dragul nostru

GRIGORE BEURAN (scriitor)
soţ, tată, socru și bunic.

Îi vom păstra veșnică și duioasă amintire.
Să-i fi e memoria binecuvântată!

Familia Marta, Rareş, Cristina şi David Beuran

COMEMORARE

Transmitem sincere condoleante familiei
 ing. NIMIGEAN RĂDUCU acum la pierderea mamei dragi

doamna TATIANA (TANIA) CHITARU.

Odihnă eternă în vesnicie.

Fam. TOSA si fam. ZBUCEA .

CONDOLEANȚE
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, utili-
tăţi, apă în curte, curent electric. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-079283. (6.7)
¤ Vând în Turda, casă și grădi-
nă mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (6.7)
¤ Ocazie! Vând casă cu 3 camere, 
baie, bucătărie, cămară, beci, so-
be noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (6.7)
¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.
¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(6.15)

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
5000 mp, în Sălicea, drum de ac-
ces, loc frumos. Informașii supli-
mentare la tel. 0742-594915. 
(1.4)

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.
¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
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.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), 
hotarele „Iricău și Fântânele”, 
arabil 1,60 hectare, respectiv 
0,77 hectare. Tel. 0729-442.031.
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.
¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.
¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0758-356073.

Angajăm

ŞOFERI TIR
curse tur-retur Cehia, 

contract 4 curse/lună, 

diurnă+salariu.

Relaţii de la ultimele 

locuri de muncă.

Informaţii suplimentare la 

tel. 0727-667733. (1.7)

¤ Clujean serios caut de lucru 
cu ziua, sau execut zugrăveli în 
lavabil, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer cali-
tate, seriozitate maximă. Cei 
interesaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (6.7)
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

ASOCIAŢIA HUMANA

oferă servicii de îngrijire 
la domiciliu pentru 

activităţile de bază şi 
activităţi instrumentale 

ale vieţii zilnice.

Informaţii suplimentare la 
telefon: 0747-828596, 

0367-086167.

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (5.7)
¤ Caut persoană pentru pregă-
tire/livrare pachet lunar la Peni-
tenciarul Aiud, pentru un inte-
lectual ardelean. Vă rog să scri-
eţi pe adresa: Bat Gabriel, Peni-
tenciarul Aiud, jud. Alba. (7.7)
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 
0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,
Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.
¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

ELECTRO
¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-542151. (6.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-
gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (6.7)

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.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

UZ CAZNIC
¤ Vând pentru baie, chiuvetă 
faianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, ca-
lorifer 95 x 60 cm și candelabru 
cu 3 braţe cu abajure sticlă opa-
ca. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)
¤ Vând mașină de cusut. Informaţii 
la telefon 0264-437710. (6.7)
¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)
¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (6.7)
¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru în-
chis balcoane, pentru ferestre, des-
hidere stânga, oscilobatant, preţ 
600 RON. Tel. 0748-220979. (6.7)
¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

AUTO-MOTO
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

DIVERSE
¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (6.7)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând reviste de modă pen-
tru croșetat și diferite materi-
ale pentru croșetat, preţ ne-
gociabil. Informaţii supimen-
tare la 0264-590688, seara. 
(6.7)
¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngri-
jire a plantelor de interior, 
396 pliante și Grădinărit în o-
rice anotimp, 252 pliante. In-
formaţii la tel. 0744-479172. 
(6.7)
¤ Vând cărţi de beletristică, 
medicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (6.7)
¤ Vând urgent suplimentele 
apărute în colecţii complete 
de la ”Jurnalul Naţional”, du-
pă cum urmează: 250 buc 
Ediţie de colecţie, 240 buc 
Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc 
diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0264-321720. (13.20)
¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (11.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (6.15)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI DIN ANII “80-90 , 
enciclopedie completă. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0723-064864. (6.7)

PIERDERI

¤ Pierdut autrorizaţie de trans-
port nr. 56 din 10.05.2013, pro-
prietar S.C. ADMIRA VISION 
S.R.L. O declar nulă.
¤ Pierdut toate certificatele 
constatatoare pentru punctul 
de lucru din Mun. Cluj-Napoca, 
Calea BACIULUI, nr. 1-3, Hala 3, 
judeţ Cluj eliberate de ORC Cluj 

pentru RAAL MALL LOGISTICS 
SRL cu sediul în mun. Cluj-Na-
poca, Calea FLOREȘTI, nr. 62, 
ap. 120, judeţ Cluj, 
J12/936/2011, CUI 28328670. 
Se declară nule.

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

¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
3606/10.11.2019 emis de Ofi ciul 
National al Registrului Comertului de 
pe langa Tribunalul Cluj, pentru 
CLEAN SERVICII S.R.L., J12/533/ 
2012, C.U.I. 29847144. Îl declar nul.

ANUNŢ DE URBANISM
S.C. IULIUSHAN S.R.L. anunţă iniţierea PLANULUI 

URBANISTIC DE DETALIU pentru obiectivul: "Elaborare PUD 
şi documentaţie tehnică pentru autorizarea lucrărilor de 
construire locuinţa semicolectivă cu două unităţi locative, 
împrejmuire, racorduri şi branşamente la utilităţi, amena-
jări exterioare" în Cluj-Napoca, pe str. Dunării nr. 16.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, serviciul Urbanism, la panoul informativ 
de la et. 1.
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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

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
– Direcţia Ecologie Urbană și Spaţii 
Verzi în colaborare cu companiile de 
salubritate SC Brantner Vereș SA și SC 
Rosal Grup SA Cluj-Napoca, organizează

întâlniri în vederea conștientizării 
populaţiei cu privire la obligaţia legală, 
conform HG 211/2011 privind regimul 

deșeurilor și OUG 74/2018, de colectare selectivă a deșeurilor, 
la creșterea cantităţilor de deșeuri reciclabile colectate de 
la populaţie, în vederea atingerii ţintelor de reducere a 
deșeurilor depozitate.

La aceste intâlniri sunt invitaţi reprezentanţi ai fi rmelor 
de administrare imobile și ai asociaţiilor de proprietari/
locatari (administratori/președinţi).

Întâlnirile se vor desfășura în incinta cinematografelor 
Mărăşti (în data de 14.03.2019, 11.04.2019, 16.05.2019 
și 27.06.2019) și Dacia (în data de 21.02.2019, 21.03.2019, 
18.04.2019, 09.05.2019 și 20.06.2019), în Sala de 
cinematograf, în intervalul orar 16.00-18.00.

ANUNŢ

Nouă campanie de colectare DEEE 
Sâmbătă – 23.02.2019

A doua acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă,  23 februarie 2019 şi 
va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:
Cartier Mănăștur - str. Bucium - zona garaj CTP
Centru - zona Sala Sporturilor
Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate. 

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere. 

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului. 

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:
DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 

DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua  50 m2 de sol timp 
de 30  ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010. 

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal - tel. 0264-
456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfăşura conform următorului program:

-30.03.2019
-27.04.2019
-25.05.2019
-29.06.2019

-27.07.2019
-31.08.2019
-28.09.2019
-26.10.2019
-30.11.2019
-28.12.2019

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

S.C. AUTO SERVICE FKD S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul ”Elaborare 
PUZ pentru construire ansamblu de 3 imobile de locuinţe 
colective P+3E+Er, împrejmuire teren, racorduri şi branşamente 
la utilităţi“ - situat în comună Florești, sat Florești, strada 
Șesul de Sus, jud Cluj. Prima versiune a planului poate fi  
consultată la sediul benefi ciarului, sat Florești, str Șesul de 
Sus nr 4, ap 5 din data 19.02.2019, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 08.02.2019, la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl 9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00. 

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și completările 
ulterioare și Ord, 1798/2007 S.C. ECKERLE AUTOMOTIVE 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea reînnoirii 
autorizaţiei de mediu pentru Obiectivul  S.C. ECKERLE 
AUTOMOTIVE S.R.L., din loc. Cluj-Napoca, Bvd. Muncii, nr 1-15.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. CLUJ, Calea Dorobanţilor, Nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9:00-14:00.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
MECANICA HUEDIN S.A.

cu sediul social în loc. Huedin, str. Protopop Aurel 
Munteanu, nr. 70, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub 
nr. J12/3402/1991, având C.I.F. RO 245612, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 28.03.2019, ora 12:00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data 
de referinţă 18.03.2019, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 2018, pe baza 
rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administraţie 
și de către comisia de cenzori.

2. Aprobarea repartizării profi tului realizat în anul 2018.
3.  Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului 

de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2018.
4. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2018.
5.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului 

de investiţii pe anul 2019.
6.  Aprobarea introducerii în evidenţele fi nanciar-contabile 

ale societăţii MECANICA HUEDIN S.A. a valorilor terenurilor 
conform raportului de evaluare întocmit.

7.  Aprobarea prelungirii duratei mandatului administratorilor 
cu o perioadă de 4 ani.

8. Aprobarea remuneraţiei administratorilor.
9.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 

pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

10.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va 
fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV-a, precum și să obţină 
documentele aferente eliberate de ORC.

Începând cu data convocării, documentele referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale 
ordinare pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii 
sau de la adresa www.mecanicagroup.ro, directorul Info 
acţionari. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin 
alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, 
pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul 
societăţii până la data de 25.03.2019.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 29.03.2019 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. Vădeanu Ioan

ANUNŢ DE ANGAJARE

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CLUJ 
organizează concurs de recrutare la sediul din Cluj-Napoca, 
str. George Cosbuc nr. 2, jud. Cluj, în data de 25.03.2019, 
ora 10,00, proba scrisă iar proba de interviu urmând a fi  
afi șată după desfășurarea probei scrise, pentru ocuparea 
a unei funcţii publice de execuţie vacante de: 

- consilier, clasa I, grad profesional superior, din 
Compartimentul Informatică în cadrul  Serviciului 

,,Economic, Resurse Umane, Administrativ, Informatică”

Relaţii suplimentare privind: condiţiile generale de 
participare, condiţiile specifi ce de participare la concurs, 
formularele necesare inscrierii, bibliografi a sunt disponibile 
accesând www.itmcluj.ro sau se pot obţine la sediul Inspectoratului 
și la nr. de telefon 0264/598407, interior 210 .

LICITAȚIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 3700/112/2011 
al Tribunalului Bistriţa-Năsăud privind debitoarea 
S.C. Brotnei Construct S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Maieru, str. Principală, 
nr. 727, jud. Bistriţa-Năsăud, J06/453/2002, C.U.I. 15109317, 
vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, în temeiul 
și condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data 
de 23.01.2019, următoarele bunuri din averea debitoarei, 
situate în Cluj-Napoca, str. Liviu Rusu, cartier Făget, la cca. 
100 m de Hotel Tulip Inn, jud. Cluj :

- teren intravilan în suprafaţă de 283 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 259436 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 175272), nr. cadastral 15294, împreună 
cu cota de 6/32 părţi din teren pentru drum în suprafaţă 
de 32 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259518 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 175273), nr. 
cadastral 15295, precum și cu cota de 99/495 părţi din 
teren cu destinaţie drum în suprafaţă de 495 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 259511 Cluj-Napoca (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 175267/A), nr. cadastral 
15289, la preţul de 9.622,40 Euro + TVA.

Ședinţele de licitaţie publică organizate în vederea vânzării 
imobilelor vor avea loc în 27.02.2019, 06.03.2019, 
13.03.2019, 20.03.2019, 27.03.2019, 03.04.2019, 
10.04.2019, 17.04.2019, miercurea, la ora 15.00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 
10/35, jud. Maramureș. Preţul de pornire al licitaţiilor va 
fi  exprimat în euro iar plata se va face în lei la cursul BNR 
din ziua plăţii. Preţul de pornire al licitaţiilor nu include TVA, 
astfel că la preţurile de vânzare se va adăuga TVA în cota 
în vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este de 100 
euro. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din 
preţul de pornire al licitaţiei, sumă ce trebuie achitată în 
contul de faliment al debitoarei până în ziua anterioară 
zilei când se desfășoară ședinţa de licitaţie, ora 12.00. 
Regulamentul privind organizarea licitaţiilor se poate obţine 
de la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 
0722779542, 0262-227131
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”U” Cluj întâlneşte 
Unirea Dej
A 18-a etapă din Divizia A1 
Masculin programează meciul 
dintre CS ”U” Cluj și CS Unirea 
Dej. Jocul se va disputa sâm-
bătă, 23 februarie, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” 
începând cu ora 17:00. Meciul 
va fi  arbitrat de către Bogdan 
Stoica (A1) și Mihai Coman 
(A2) din București, iar obser-
vatorul delegat din partea 
Federaţiei Române de Volei 
este Dinu Olahuţ. În partida 
tur, jocul dintre cele două 
echipe a fost câștigat de 
Unirea Dej cu 3-0.

Competiţie de înot la 
Hódmezővásárhely
Sportivii legitimaţi la secţia 
de nataţie a CS ”U” Cluj, 
Andrei Șimon și Bogdan 
Mureșan, însoţiţi de antreno-
rul Soit Philgas, vor participa 
la o competiţie de verificare și 
pregătire pentru Campionatul 
Naţional de la Bacău, care 
va avea loc la sfârșitul lunii 
martie. Competiţia va avea 
loc la sfârșitul acestei săptă-
mâni, 22-24.02.2019, la 
Hódmezővásárhely, Ungaria, 
în bazin lung de 50 m.

România, în grupă 
cu Elveţia, Belgia, 
Croaţia şi Lituania
Reprezentativa feminină a 
României a fost repartizată 
în Grupa H, alături de Elveţia, 
Belgia, Croaţia și Lituania, 
în urma tragerii la sorţi care 
s-a desfășurat joi, 21 februa-
rie, la Nyon. Tricolorele se 
reîntâlnesc cu selecţionata 
Belgiei, adversară pe care 
au avut-o și în preliminariile 
Campionatului Mondial 
2019. România a pierdut am-
bele meciuri la limită, 2-3 
în tur, în Belgia, și 0-1 
în faţa propriilor suporteri, 
la Botoșani. Naţionala femi-
nină va debuta în prelimina-
riile pentru EURO 2021 pe te-
ren propriu, chiar împotriva 
Belgiei, pe 8 octombrie. Locul 
și ora de disputare ale parti-
dei vor fi stabilite ulterior.

Pe scurt

PUBLICITATE

Demis de pe banca „fero-
viarilor” în urma startului 
de an neconvingător, teh-
nicianul portughez pără-
seşte CFR Cluj cu „conşti-
inţa împăcată”.

Antonio Conceicao a de-
clarat, ironic, la plecarea din 
ţară, că dacă va mai reveni la 
CFR Cluj nu va mai duce echi-
pa pe primul loc ca să nu fi e 
motiv de a fi  dat afară.

„Nu este normal ca un an-
trenor de pe primul loc să ple-
ce. Este a doua oară când se în-
tâmplă asta cu mine la CFR. 
Cred că pe viitor nu voi mai ur-
ca pe primul loc. Voi sta pe lo-

cul trei, pe locul patru. Am vor-
bit cu unii jucători, unii mi-au 
dat mesaje. Asta este viaţa de 
antrenor. Eu sunt sincer. Am 
avut o relaţie bună cu grupul. 
Am avut şi probleme, se întâm-
plă. A fost o perioadă frumoa-
să, au creat o atmosferă bună 
pentru mine, am primit multe 
mesaje de la suporterii clubului 
şi pentru mine asta e foarte im-
portant”, a spus Conceicao.

13 victorii, opt rezultate de 
egalitate şi patru înfrângeri es-
te bilanţul lui Conceicao, afl at 
la al treilea ”mandat” ca antre-
nor al clujenilor. Două Cupe 
ale României şi o Supercupă a 

cucerit, alături de gruparea din 
Gruia, antrenorul care a mai 
trecut pe la FC Braşov şi Astra.

După mandatele din 2009 
şi sezonul 2015-16, antrenorul 
care a adus în vitrina CFR-ului 
două Cupe şi o Supercupă a 
României a fost din nou pus pe 
liber de conducerea campioa-
nei, deşi a condus echipa pe 
primul loc în clasamentul Ligii 
1. Înfrângerea de la Craiova, 
0-2, respectiv cele două remi-
ze de pe teren propriu (1-1 cu 
Hermannstadt şi Astra Giurgiu) 
au făcut uitate lunile în care 
Conceicao s-a luptat practic cu 
morile de vânt.

Toni Conceicao: „Pe viitor 
nu voi mai urca pe primul loc”

După ce în prima jumăta-
te de stagiune în Liga 
a 2-a Universitatea Cluj 
a reuşit să termine anul 
2018 pe poziţia a 4-a, la 
doar 2 puncte de liderul 
Sportul Snagov, clujenii 
sunt pregătiţi să reia 
lupta pentru promovare.

Noile achizţii ale echipei 
Universitatea Cluj, Mircea 
Axente, Nicolae Pîrvulescu, 
Ionuţ Ursu şi Norbert Janos 
au fost prezentaţi ofi cial, aceş-
tia îmbrăcând tricourile la fi -
nalul conferinţei de presă.

Mircea Axente s-a declarat 
că este normal ca la Univer-
sitatea Cluj să fi e pretenţii 
mari, dar că speră să câştige 
cât mai multe meciuri.

„Echipa arată foarte bine, 
putem practica un fotbal foar-
te frumos şi sper să câştigăm 
meciuri. Este normal ca pre-
tenţiile să fi e mari, este un 
club cu tradiţie, cu istorie, cu 
fani care susţin echipa şi la 
bine şi la greu, şi e normal să 
fi e pretenţii ridicate. Noi nu 
avem ce face decât să ne pu-
nem în slujba echipei şi de a 
tot ce e mai bun pe teren. Da-
că noi vom fi  bine şi vom fi  
concentraţi nu ne va mai in-
teresa ce fac celelalte echipe”, 
a declarat Mircea Axente.

Revenit la ”U” Cluj, Nor-
bert Janos a apreciat faptul că 
a fost foarte dorit de clubul 
clujean şi consideră că condi-
ţiile de acum sunt mai bune 
decât în trecut.

„Eu mă bucur foarte mult să 
vin acasă pentru că până acum, 
peste tot pe unde am fost, am 

fost cam dat la o parte, nimeni 
nu m-a dorit şi iubit ca cei de 
la Universitatea Cluj. Deci mă 
bucur că am reuşit să vin îna-
poi, că am reuşit să mă văd cu 
profesorii care m-au educat şi 
sunt fericit că am ajuns în con-
diţiile la care sunt, mult mai bu-
ne decât au fost în trecut”, a 
spus Norbert Ianos.

Nicolae Pîrvulescu, golghe-
ter cu Pandurii Târgu Jiu, e 
convins că jocul colectiv e cel 
care va face diferenţa în lup-
ta pentru promovare.

„Sunt foarte bucuros că am 
ajuns la Universitatea Cluj, 
îmi doresc foarte mult ca echi-
pa să aibă un parcurs bun şi 
să promovăm. Lupta este strân-
să, însă îmi aduc aminte din 
tur, când jucam la Pandurii, 
că Universitatea a fost cea mai 
bună echipă. Sper ca asta să 
continue. Speră să marchez 
cât mai mult, dar cel mai im-
portant e să câştige echipa”, 
a precizat fotbalistul.

„U” Cluj și-a prezentat oficial 
noii jucători. Ţinta,promovarea!
Noii jucători ai Universităţii Cluj au fost prezentaţi oficial şi sunt încrezători
 că formaţia clujeană va promova în prima ligă la finalul sezonului

Antrenorul echipei 
Universitatea Cluj, 
Bogdan Lobonţ, 
va debuta, sâmbătă, ofi ci-
al pe banca tehnică în 
meciul cu Energeticianul.

Înaintea primul său meci ca 
tehnician al băncii Universităţii 
Cluj, Bogdan Lobonţ este încre-
zător în promovarea în Liga 1 
dar spune că până acolo par-
cursul este cel mai important.

Bogdan Lobonţ a declarat 
că întreaga energie a lui şi a 
staff-ului tehnic este canali-
zată pe a scoate tot potenţia-
lul din jucători.

„Este începutul ofi cial al 
nostru, al meu şi al staff-ului 
nostru, pe banca lui ”U” Cluj. 
Ne aşteaptă un meci difi cil, un 
meci greu. Întâlnim o forma-
ţie care este în reconstrucţie. 
Au schimbat mulţi jucători, au 

venit jucători tineri cu poten-
ţial foarte bun. Şi ţinând cont 
şi de previziunile meteo pen-
tru mâine, ne aşteaptă un meci 
foarte greu. Sunt şanse ca să 
ningă chiar la ora jocului, sunt 
şanse ca terenul să fi e înghe-
ţat. Am lucrat în aceste şase 
săptămâni şi am avut posibi-
litatea de a experimenta tot fe-
lul de terenuri”, declarat teh-
nicianul clujenilor.

Lobonţ spune că se aştep-
ta ca meseria de antrenor să 
nu fi e prea uşoară şi că pen-
tru asta s-a pregătit de mai 
mult timp.

„Implicat am fost din ziua 
în care am decis să fac acest 
pas. Decizia nu e de acum ci 
este de foarte mult timp. Este 
total diferit faţă de cariera de 
jucător pentru că ai în gestio-
nare un număr foarte mare de 

persoane. Promovarea este aco-
lo, important este parcursul. 
Promovarea este rezultatul. Ener-
gia noastră se canalizează pe 
parcursul care trebuie să-l fa-
cem. Cu siguranţă nu jucăm 
singuri, joacă şi adversarul. Sunt 
foarte mulţi factori de luat în 
calcul”, a spus Bogdan Lobonţ.

El spune că mai important 
decât regulile sunt principii-
le după care fi ecare om se ghi-
dează în viaţă.

„Ca orice persoană nu am 
reguli, am principii. Regulile 
putem să le încălcăm, princi-
piile nu le încalci”, spune Bog-
dan Lobonţ.

Primul meci al Universită-
ţii Cluj, în partea a doua a cam-
pionatului, va fi  în deplasare, 
împotriva Energeticianului. 
Partida se va disputa sâmbă-
tă, 23 februarie, de la ora 13:00.

Bogdan Lobonţ: „Promovarea 
este acolo, important este parcursul”

Mircea Axente, Nicolae Pîrvulescu, Ionuţ Ursu şi Norbert Janos sunt noile achiziții ale Universității Cluj
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