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Un pompier aflat în timpul liber, primul salvator la un accident pe Frunzișului
Trei persoane au fost grav ră-

nite, miercuri, într-un accident 
de circulaţie care a avut loc pe 
strada Frunzişului, iar primul a-
jutor a fost oferit de un pompi-
er afl at în timpul liber.

„Plutonierul adjutant Horea 
Crișan se deplasa cu mașina ală-
turi de familia sa, când a fost sur-
prins să observe producerea unui 
accident între două mașini la o 
distanță mică în fața lor. Ca ur-
mare a accidentului, trei persoa-
ne au fost rănite, au rămas încar-
cerate două întruna dintre mașini, 
iar o victimă a ajuns în stare foar-

te gravă Pompierul, cu o vastă 
experiență pe ambulanțele 
SMURD și coordonarea misiuni-
lor de intervenție, a oprit mașina 
pe marginea carosabilului și a să-
rit în ajutorul persoanelor rănite. 
A anunțat situația la 112, oferind 
detalii exacte pentru forțele alar-
mate, astfel încât să se poată 
desfășura intervenția operativă la 
accidentul de pe strada Frunzișului 
din municipiul Cluj-Napoca. A 
evaluat persoanele rănite și a asi-
gurat condițiile pentru a rezista 
până la sosirea echipajelor speci-
alizate. Subofi țerul a sprijinit acor-

darea primului ajutor medical 
pentru cea de a treia victimă, chiar 
și după ce echipajele de pompi-
eri, SMURD și ambulanță au în-
ceput manevrele de descarcerare 
și acordare a asistenței medicale 
pentru victimele încarcerate. Ast-
fel a sprijinit paramedicul pentru 
fi xarea în atelă a fracturii picioru-
lui victimei și pentru montarea 
branulei în vederea administrării 
unei perfuzii. Pompierul nu a ple-
cat de lângă victime până când 
acestea nu au fost stabilizate și 
preluate în vederea transportului 
la spital”, transmite ISU Cluj.

Concert – dirijori Gabriel 
Bebeşelea şi Cornel Groza

Vineri, ora 19:00 – 21:00 
Auditorium Maximum

EMIN
Duminică, ora 21:00 - 21:45

Opera Nationala Romana Cluj-Napoca
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Bicicleta cu plăcuța 
„Kolozsvar”, vandalizată

Cluj-Napoca, 
mai tare decât București

Cinci ani pentru un PUZ 
în cartierul Borhanci

A dispărut inscripţia multilingvă cu denumirea Cluj-Na-
poca de pe bicicleta parcată la Primărie și a fost depusă o 
plângere penală.  Pagina 6

Deși este Capitala României, Bucureștiul are multe mi-
nusuri. Care sunt lucrurile cu care orașul de pe Someș a 
luat-o înaintea Bucureștiului.  Pagina 4

Primăria Cluj-Napoca spune “stop joc” construcțiilor 
în cartierul Borhanci după ce studiile arată o depășire cu 
126% a trafi cului.  Pagina 6

PUBLICITATE

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

Fără mâncare la gunoi

Consiliul Județean, pentru unii mumă, pentru alții ciumă!
Consiliul Județean majorează capitalul social al societății falimentare Drumuri și Poduri Județene SA cu aproape 
2 milioane de euro, dar taie banii de investiții de la Aeroportul Internațional Cluj. Pagina 5

Asociația „O Masă Caldă” 
a avut inedita inițiativă 
de a lansa un proiect pilot 
care să ajute la combaterea 
risipei alimentare. 
Este vorba despre 
o aplicație, „Share 
Food”, prin care cei 
care doresc vor 
putea să își doneze 
mâncarea rămasă, 
în loc să o arunce. 
Pagina 7
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Sâmbătă Duminică
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 februarie
1869: S-a întemeiat Partidul 
Naţional Român din Transilvania, 
sub conducerea lui Ilie Măcelariu. 
1912: S-a născut etnologul și 
scriitorul Romulus 
Vulcănescu, membru de 
onoare al Academiei 
Române. (m. 10 nov. 1999)
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).

1940: Hitler a aprobat directi-
va operativă referitoare la 
atacarea Frantei, Belgiei și 
Olandei.

25 februarie
1817: Deschiderea ofi cială a 
Muzeului Naţional Bruckenthal 
din Sibiu, cel mai vechi muzeu 
din ţară.
1866: Debutul literar al lui 
Mihai Eminescu, în revista 
'Familia' din Oradea, cu poe-
zia 'De-aș avea...'.
1899: A murit germanul Paul 
Julius Reuter, fondatorul 
agenţiei de știri din Marea 
Britanie, care îi poartă nume-
le Reuters (1851). (n. 21 iul. 
1816)
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Unde mergem în weekend?

Teatrul Naţional îi așteaptă pe clujeni la premi-
era „Povești de dragoste la prima vedere” după 
volumul de proză de Gabriel Liiceanu, Adriana 
Bittel, Ioana Pârvulescu, Radu Paraschivescu și 
Ana Blandiana.
Dragostea, sentimentul cel mai frumos de pe 
pământ este acum dezbătut în cadrul restrâns 
al „Euphorion“-ului.
„Veţi avea ocazia să vă regăsiţi, poate, în aceste 
istorii, să vă re-memoraţi propriile îndrăgosteli 
la prima vedere. Un prilej de readucere în actu-
alitate a unor vremuri peste care, poate, s-a aș-
ternut colbul uitării. Suntem aici ca să explorăm 
împreună paradoxurile inimii inundate de acel 
val de căldură, acea emoţie cu gust de zmeură 
coaptă și roiuri de fl uturi zburând haotic prin 
stomac. Povești de dragoste la prima vedere a-
re la bază, așa cum spune titlul, cinci povești de 
dragoste emoţionante, delicate, trăite ori ima-
ginate de Gabriel Liiceanu, Adriana Bittel, Ioana 
Pârvulescu, Radu Paraschivescu și Ana 
Blandiana. Întâmplările sunt, fi ecare în felul ei, 
istoriile unor vârste, de la paisprezece la șapte-
zeci de ani, cu un popas în povestea fantastică 
a unui înger al morţii de care se îndrăgostește 
o tânără infi rmieră de la Oncologie”, spun re-
prezentanţii Teatrului Naţional, într-un comuni-
cat de presă.
Regizorul Tudor Lucanu, din dorinţa de a aduce 
destăinuirea mai aproape de sufl etul spectato-
rilor, a creat un spaţiu de o anume intimitate, 
fără nici un fel de adaosuri scenografi ce, doar 
cu câteva proiecţii care potenţează ceea ce po-
vestașii mărturisesc într-un elan confesiv.

„Aceste exerciţii de sinceritate ţin, de fapt, de 
menirea actorului: să capteze, să farmece, dar, 
totodată, să te aducă într-o stare de re-memora-
re a unor trăiri uitate, poate refulate, dar, iată, 
acum readuse în faţa noastră cu scopul (ne)măr-
turisit de a însenina, descreţi și lumina chipuri și 
sufl ete. Atmosfera spectacolului este impregnată 
de gustul plăcintei cu brânză al Tinei Szepi, de 
dezamăgirea celui care după o vară întreagă de 
toceală la economie politică, are surpriza reîntâl-
nirii cu Sironica, de hurducăturile unui autobuz în 
care călătorește un înger coborât din cer de care 
se îndrăgostește mortal o fată, de dragostea târ-
zie de la șaptezeci de ani în „aerul de cenușă al 
Parisului“, peste toate plutind mirosul pregnant 
al fl orilor de crin”, mai spun aceștia.
Data premierei: vineri, 23 februarie 2018 
de la ora 19:00

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Povești de dragoste la prima vedere

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Arheologia clujeană. 
O privire din culise
19 decembrie 2017 – 
5 martie 2018
Muzeul National de Istorie 
a Transilvaniei
O privire din culise, care ilustrează 
istoria arheologiei clujene, adu-
când în prim plan personalităţi, 
descoperiri deosebite, situri şi arte-
facte speciale într-o prezentare cu 
caracter general. Prezenţa acestor 
fi guri marcante în instituţiile cluje-
ne a dus la crearea unei adevărate 
şcoli de arheologie, dar şi la îmbo-
găţirea patrimoniului muzeal de 
aici. Piese deosebite cum sunt mu-
mia umană egipteană, vase de 
bronz preistorice, un scut dacic, 
statuete de bronz sau bronz aurit 
reprezentând divinităţi din panteo-
nul roman, un tezaur monetar, di-
plome militare şi multe alte obiec-
te vor încânta privirile vizitatorilor, 
toate acestea fi ind însoţite de pa-
nouri explicative generoase.

Limes Porolissenis. 
Viaţa romană pe graniţa 
de nord a Daciei
19 decembrie 2017 – 
5 martie 2018
Muzeul Naţional de Istorie 
a Transilvaniei
Evenimentul expoziţional va pre-
zenta rezultatele din ultimii doi ani 
ale proiectului naţional LIMES, un 
program care are ca scop principal 
documentarea monumentelor ca-
re compun graniţa romană de pe 
teritoriul României şi care a fost 
iniţiat în anul 2014, sub egida 
Ministerului Culturii.

Expozitia de fotografi e 
STRADA, semnata de Petru 
Dimoff 
12 – 25 februarie
Turnul Croitorilor – Centru de 
Cultura Urbana
Expozitia cuprinde 40 de lucrari 
alb-negru, in care autorul prezinta 
oameni surprinsi pe strada in dife-
rite ipostaze, unele haioase, dato-
rita alaturarilor accidentale cu tex-
te sau asocierilor de diverse feluri, 
altele mai serioase, datorita cir-
cumstantelor. Fotografi a social-do-
cumentara este un gen de foto-
grafi e realizata pentru arta sau 
ancheta care prezinta asocieri in-
tamplatoare si accidentale in locu-
rile publice.
Vineri
Boema
18:30 – 21:30
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
Operă în patru acte pe un libret 
de Giuseppe Giacosa şi Luigi Illica, 
după Scènes de la vie de bohème 
de Henry Murge. Vârsta recoman-
dată: 7+. La Bohème, compusă 

în 1895, refl ectă în totalitate 
măiestria cu care compozitorul 
Giacomo Puccini s-a raportat la 
considerentele curentului verist 
şi orientarea spre realitate a 
operei italiene în a doua jumă-
tate a secolului XX. Evitând exa-
gerările cu care erau redate 
adesea dramele personale, pro-
blemele de natură psihologică, 
Puccini şi-a transmis într-o mani-
eră puternic individualizată me-
sajele de protest la adresa asu-
pririi (Tosca), sau privind condiţi-
ile mizere din cartierele mărgi-
naşe ale Parisului anilor 1830, 
unde îşi duceau existenţa mulţi 
dintre tinerii intelectuali. Acestea 
fac şi subiectul romanului în se-
rie Scènes de la vie de bohème 
al lui Henry Murger, publicat în 
1851 sub forma unitară a unei 
cărţi intitulate La vie de 
bohème, care relatează un epi-
sod din ,,viaţa veselă şi teribilă“ 
a unor artişti şi are un fond au-
tobiografi c.

Amical: U-Banca 
Transilvania – Szedeák 
Szeged
18:30 – 20:30
Horia Demian Sports Hall
U-Banca Transilvania va susţi-

ne un joc de pregătire cu prim di-
vizionara maghiară Szedeák 
Szeged, profi tând de fereastra de 
califi care pentru World Cup 2019.

Concert – dirijori Gabriel 
Bebeşelea şi Cornel Groza
Auditorium Maximum
19:00 – 21:00
Corul şi Orchestra Filarmonicii de 
Stat „Transilvania“
Gabriel Bebeşelea dirijor
Cornel Groza dirijorul corului

Sâmbătă
12 oameni furioși 
de Reginald Rose
19:00 - 20:20
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Doisprezece oameni sunt încuiați 
într-o încăpere pentru a decide 
soarta unui alt om, judecat pentru 
patricid. Toate dovezile îl incrimi-
nează. Votul celor doisprezece 
jurați, privind vinovăția sau 
nevinovăția lui, trebuie să fi e una-
nim. Oare pot cei 12 să privească 
obiectiv acest caz? Oare toate fap-
tele prezentate la proces s-au pe-
trecut întocmai?Oamenii devin 
reticenți atunci când sunt puși să 
admită că nu au înțeles pe deplin 
semnifi cația a ceea ce au văzut și 
au auzit. De fi ecare dată când ci-

neva încearcă să sugereze că au 
fost înșelați de aparențe sau că 
nu au dat importanță unor deta-
lii semnifi cative, cel mai proba-
bil, vor respinge afi rmațiile făcu-
te de acesta, le vor ignora și se 
vor agăța de opiniile lor anteri-
oare cât de mult posibil. Una din 
puținele soluții este ca ei să mai 
arunce o privire asupra fi ecărui 
amănunt.

Duminică
EMIN
Opera Nationala Romana Cluj-
Napoca
Ora: 21:00 - 21:45
Sâmbătă, 24 februarie, 
Dragobetele sărută fetele și ne in-
vită începând cu ora 21:00 la 
EMIN, un performance muzical 
emoționant, dedicat iubirii.
Cele mai frumoase și romanti-
ce dintre scrisorile încondeiate 
vreodată de un îndrăgostit, 
vor prinde glas printre rânduri-
le lui Mihai Eminescu către 
preaiubita sa Veronica Micle, 
acompaniate de lied-uri pe 
versurile poetului, dar și frag-
mente din romanul ”Viețile 
paralele“ de Florina Ilis, dedi-
cat ”Luceafărului poeziei 
românești”.
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Monitorul de Cluj și site 

- ul monitorulcj.ro își consoli-

dează poziția de lider în pre-

sa locală tipărită și online, po-

trivit clasamentului trafi c.ro 

care monitorizează audiența 

site-urilor din România.

monitorulcj.ro se afl ă pe 

poziția 78 în clasamentul ge-

neral al publicațiilor on-line, 

cu 95.975 de cititori (vizita-

tori unici) în săptămâna 12-

18 februarie 2018. Este, ast-

fel, cu 177.528 de articole ci-

tite în această perioadă, pe 

locul 1 între publicațiile on-

line din județul Cluj.

monitorulcj.ro a surclasat 

inclusiv publicații naționale, 

cum ar fi  HotNews, site afl at 

pe locul 177 sau Formula 

AS, afl ată pe poziția 169.

95.975 de cititori unici în săptămâna 12-18 februarie 2018

monitorulcj.ro – lider de audienţă în mediul online din Cluj
Portalul de știri al cotidianului Monitorul de Cluj se poziționează pe primul loc în clasamentul site-urilor informative din județ

Poziţia  cititori unici

78 monitorulcj.ro  95.975

85 stiridecluj.ro  83.493

111 bzc.ro  71.516

112 ziardecluj.ro  76.328

125 ziuadecj.realitatea.net  68.559

205 turdanews.net  37.591

280 gazetadecluj.ro  20.381

271 actualdecluj.ro  18.948

292 dejeanul.ro  21.843

239 clujust.ro  11.881

444 ziarul21.ro  10.112

495 napocanews.ro  8.043 

530 szabadsag.ro  6.614

558 ziarulfaclia.ro  6.415

Clasamentul general trafic.ro pentru 
perioada 12 – 18 februarie 2018

Recent, un sondaj realizat de IRES a 
poziționat Monitorul de Cluj drept cea mai 
cunoscută publicație tipărită din județul 
Cluj, fiind recunoscută de 94% dintre 
respondenții cercetării sociologice, realizată 
în perioada 8-10 noiembrie 2017.

Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

Până la construirea centu-
rii metropolitane, munici-
palitatea va lărgi zona 
printr-un nou sens girato-
riu. Viceprimarul Dan 
Tarcea avertizează că 
după Bună Ziua şi 
Borhanci, vor urma şi alte 
zone unde dezvoltatorilor 
imobiliari li se va interzi-
ce să ridice blocuri.

După ce a fost luat la rost 
în direct la un post de radio 
de către o clujeancă care s-a 
plâns că aşteaptă de 5 ani pen-
tru un PUZ în Borhanci pen-
tru construirea unei case şi că 
primăria a emis autorizaţii 
pentru blocuri, viceprimarul 
Dan Tarcea spune că zona es-
te supraaglomerată şi că 
PUZ-urile sunt momentan blo-
cate. „Tot ce este sub 24 de 
locuri de parcare nu are ni-
ciun fel de interdicţie în zona 
Borhanci. Se eliberează. Dum-
neavoastră, din punctul meu 
de vedere, având în vedere că 
proiectul nu a fost promovat 
are nişte lipsuri şi trebuie să 
faceţi nişte modifi cări”, a re-
plicat viceprimarul.

Primăria spune 
„Stop joc!”

„Nu există niciun proiect 
care să aibă toate documen-
tele gata şi să nu fi e promo-
vat sau să nu meargă în Co-
misia Tehică. Există acel stu-
diu de trafi c, şi noi ca autori-

tate publică, avem obligaţia 
să nu stricăm ce este bun. În 
acest moment, zona Borhanci, 
la fel ca şi zona Bună Ziua, 
este supraaglomerată pentru 
că accesul în zona respectivă 
a ajuns deja din punct de ve-
dere al indicelui de trafi c la 
126%. Practic, este o depăşi-
re majoră. Am avut un ase-
menea caz pe strada Bună Zi-
ua, în care din 800 de apar-
tamente, patru blocuri, s-au 
aprobat doar două pentru că 
ajunseseră deja la 97%, iar 
celelalte două blocuri supli-
mentare ar fi  sărit mult peste 
100%. Am oprit această lu-
crare în faza de autorizaţie de 
construire. Practic, era trecut 

şi aprobat în Consiliul Local 
HCL-ul pentru PUZ şi am oprit 
pentru că noi avem această 
obligaaţie să veghem asupra 
bunului mers al urbei. Am 
mers în instanţă şi am câşti-
gat”, a spus Tarcea.

Viceprimarul spune că, în 
acest moment, în zona Bor-
hanci, toate PUZ-urile şi toa-
te studiile de oportunitate sunt 
blocate pentru că “până nu 
se găsesc soluţii şi până nu 
se deblochează proiectul cen-
turii metropolitane şi până nu 
avem alte soluţii de a ieşi din 
cartier nu vom da drumul la 
niciun PUZ.

„Calitatea vieţii celor care 
locuiesc astăzi în Borhanci es-

te mai importantă decât a ce-
lor care vremelnic nu pot să 
construiască. Au fost dezvol-
tări şi decizia este luată de 
aproape un an de zile. Am lu-
at decizia pentru că ajunge, 
stop joc. Nu putem face stu-
dii de trafi c pe fi ecare stradă. 
Borhanci este o zonă foarte 
aglomerată. A fost un boom 
imobiliar, este foarte bine pen-
tru municipiul nostru. Nu am 
spus niciodată că oamenii vor 
trebui să aşteapte până când 
va fi  construită centura. Nici 
oamenii nu vor construi mâi-
ne”, spune viceprimarul.

Tarcea mai spune că în zo-
nă urmează să se construias-
că un sens giratoriu.

„Noi avem câteva soluţii 
pentru zona respectivă. Una 
din soluţii este un acord pe ca-
re îl avem cu USAMV în care 
să ne cedeze aproape un hec-
tar de teren pentru a putea lăr-
gi zona de Borhanci şi de a re-
aliza un sens giratoriu la inter-
secţia străzii Romul Ladea, stra-
da Borhanciului şi Brâncuşi. 
Nu afectează zona de livadă. 
Discuţiile sunt foarte avansate. 
Cea de-a doua etapă este con-
strucţia centurii metropolitane. 
Fără aceste lucruri nu avem ce 
să facem. Cum este blocată Bu-
nă Ziua, cartierul Borhanci, 
vom extinde acest blocaj şi în 
altă parte pentru că nu putem 
să periclităm calitatea vieţii oa-

menilor care deja locuiesc aco-
lo”, a mai spus acesta.

Viceprimar: Clujul 
are unde să se extindă

Viceprimarul a mai decla-
rat că în Cluj-Napoca, 40% din 
terenurile existente în intravi-
lan sunt neconstruite.

„Avem multe terenuri care 
sunt în intravilan, unde nu mai 
trebuie făcut PUZ sau documen-
taţie urbanistică. Clujul are un-
de să meargă. Orice extindere 
pe care o face la Cluj înseamnă 
şi nişte responsabilităţi: asfalta-
re de drumuri, transport public, 
şcoală, grădiniţă. Cu cât facem 
case mai răzleţe şi în toate ex-
tinsiile Clujului avem pe 2 kilo-
metri 50 de case acolo deja cos-
turile pentru noi ca şi clujeni 
sunt foarte mari. Noi trebuie să 
folosim toate terenurile pe care 
le avem în intravilan efi cient şi 
să avem o dezvoltare reală a lu-
crurilor. De aceea spun că zo-
na Borhanci, Bună Ziua şi vor 
mai urma şi alte zone pe care 
astăzi le studiem se vor închi-
de până când vom găsi soluţii. 
În martie vom lansa licitaţia pen-
tru studiul de fezabilitate, PUZ, 
pentru această centură metro-
politană. Aceasta ne va da o per-
spectivă clară. În acest moment, 
în Borhanci, toate construcţiile 
de case, ansambluri care sunt 
sub 24 de locuri de parcare, se 
poate construi fără probleme”, 
a conchis Tarcea.

5 ani pentru un PUZ în Borhanci. 
Viceprimar: „Ajunge. Stop joc”!
Primăria spune „stop joc” construcţiilor în cartierul Borhanci după ce studiile arată o depăşire cu 126% a traficului.

În ultimii ani în cartierul Borhanci au apărut, ca ciupercile după ploaie, blocuri si ansambluri imobiliare
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Demararea activităţilor proiectului cu titlul
„Modernizarea infrastructurii de producţie mobilier la

Mabu Auto SRL“

Societatea comercială Mabu Auto S.R.L. anunţă demararea proiectului „Modernizarea 
infrastructurii de producţie mobilier la Mabu Auto SRL“, începând cu data de 06.02.2018, 
în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, Nr. 101, provizoriu, Jud. Cluj, proiect fi nanţat prin 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Componenta 2.1 Microîntreprinderi, 
Axa prioritară Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Operaţiunea: 
Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor în domeniile competitive identifi cate în 
SNC și PDR-uri, având codul SMIS 102151.

Obiectivul general al proiectuiui este modernizarea capacităţii de producţie a Mabu 
Auto SRL prin achiziţionarea de tehnologii și echipamente noi, inclusiv software 
specializat, în vederea creșterii productivităţii, în termen de 2 ani de la semnarea 
contractului de fi nanţare.

Rezultatele proiectului:
• 14 active corporale și necorporale achiziţionate
• 5 locuri de muncă nou create

Valoarea totală a proiectului: 1.280.783,82 lei
Valoare asistenţă fi nanciară nerambursabilă: 760.290,40 lei,
Finalizare proiect: Septembrie 2019
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Pentru informaţii suplimentare: S.C. Mabu Auto S.R.L.
Persoană contact: Bogdan Groza, tel. 0744.631.768

http://aspecto.ro/ / 0744.631.768

Investim în viitorul tău! Proiect cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
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De când a început dezvolta-
rea masivă a Clujului, 
au început şi comparaţiile 
cu capitala. Comparaţii, 
făcute, desigur, de oameni, 
fi ecare cu preferinţele sale. 
Însă există lucruri concrete 
cu care Clujul a luat-o îna-
intea Bucureştiului.

Publicaţia online vice.com 
a făcut o comparaţie între Bu-
cureşti şi alte oraşe, pentru a 
arăta, că deşi este capitala Ro-
mâniei, are multe minusuri şi 
ar avea ce învăţa de la oraşele 
din provincie.

1.Taximetrele şi taximetriştii
Problema cu taximetriştii din 

Bucureşti este des abordată şi 
des ironizată în discuţii. Astfel, 
standurile de taxe cu gard me-
talic este văzut ca un plus în 
Cluj, fi indcă nu le permite taxi-
metriştilor să refuze curse.

„Una dintre cele mai mari 
plângeri ale bucureştenilor es-
te aia legată de taximetriştii ca-
re dau ţepe, refuză cursele mai 
ieftine de 50 de lei şi eventual 
chiar te bat. Cum taximetriştii 
şi politicienii care au interese 
în fi rmele lor protestează con-
stant faţă de Uber şi Taxify, e 
destul de clar că există o pro-
blemă aici şi au fost sancţionaţi 
pentru asta. În Cluj-Napoca, au 
rezolvat măcar parţial proble-
ma prin montarea de garduri 
în unele staţii de taxi, ca un fel 
de separeu care te obligă să îl 
iei pe primul. Faza e că asta îl 

obligă şi pe taximetrişti să te 
ia, fi e că vor sau nu. Dacă nu 
vrea să te ia primul din faţă, 
asta înseamnă că ăilalţi trebu-
ie să stea degeaba după el, fă-
ră curse. Şi probabil singurul 
lucru de care s-ar putea teme 
un taximetrist bucureştean, ar 
fi  mai mulţi taximetrişti bucu-
reşteni”, arată publicaţia.

2. Parcările
Cu toate că locuitorii muni-

cipiului Cluj-Napoca acuză au-
torităţile locale pentru lipsa par-
cărilor, situaţia nu poate fi  com-
parată cu cea din capitală.

„Cea mai mare problemă 
din trafi c, dacă întrebi orice 
şofer bucureştean, este că nu 
găseşti locuri de parcare. Din 
păcate, adevărul e că parcări-
le subterane din Capitală sunt 
mai mereu goale. Bucureşte-
nii nu au exerciţiul de a plăti 
pentru o parcare, cum au şo-
ferii din alte ţări europene, dar 
şi din multe oraşe din Româ-
nia.În Cluj Napoca, lucrurile 
sunt ceva mai drastice. Acolo 
nu mai există parcări fără pla-
tă, nici măcar pentru locatari”, 
informează sursa citată.

3. Program în timp real al 
transportului în comun

Lipsa unei surse care să anun-
ţe cât timp mai durează până 
la sosirea următorului mijloc de 
transport în comun nu este o 
problemă pentru bucureşteni, 
însă este una pentru turişti. În 
Cluj-Napoca, în multe zone din 

oraş s-a investit în avizere elec-
tronice care arată în cât timp 
autobuzul va fi  în staţie.

„În Cluj-Napoca şi în Timi-
şoara, am văzut multe sisteme 
d-astea de afi şaj în timp real a 
orarului autobuzelor. Până la 
urmă, e ceva elementar, un lu-
cru pe care ar trebui să-l ştii ca 
turist. Nu să stai 30 de minute 
ca boul aşteptând un 381, când 
puteai să iei metroul, în Bucu-
reşti. Din păcate, se pare că nu 
prea îi pasă nimănui. Mă rog, 
în Timişoara înţeleg că prima-
rul vioa să le scoată pentru că 
sunt deprimant de lungi aştep-
tările. Dar na, măcar sunt cin-
stite. De fi ecare dată când am 
fost în Cluj Napoca, venea trans-
portul în comun la secundă, 
conform afi şajului. Hai că se 
poate”, arată vice.com

4. Bugetarea participativă
Autorul articolului sublinia-

ză importanţa alocării efi ciente 
a banilor bugetului.

„S-a făcut în Timişoara, Iaşi 
şi Cluj-Napoca, iar spre fi nele 
anului s-a încercat şi în Bucu-
reşti. Din păcate, bugetul to-
tal este doar de patru milioa-
ne de euro, cumva o glumă ra-
portată la banii pe care îi chel-
tuie în mod normal Primăria 
pe tot felul de cretinătăţi cu ie, 
naţionalism şi Antena 3. Dar 
na, e un pas înainte. Să vedem 
câte din proiectele alea apro-
bate chiar se şi întâmplă”, in-
formează publicaţia.

La ce bate Clujul Bucureştiul?

Miercuri seara, 
la Grand Hotel Italia 
din Cluj-Napoca, compania 
aeriană Turkish Airlines 
a organizat o întâlnire 
cu principalii săi colabora-
tori şi parteneri 
din Transilvania, cu scopul 
declarat de a-i recompensa 
pe cei mai efi cienţi dintre 
agenţii care au vândut bile-
te la zborurile companiei.

Turkish Airlines, Inc. (Lim-
ba turcă Türk Hava Yolları Ano-
nim Ortaklıgı, prescurtat: THY) 
este compania aeriană naţiona-
lă a Turciei cu baza în Istanbul. 
Transportatorul turc şi-a asumat 
misiunea de a deveni operato-
rul care leagă pe calea aerului 
cele mai multe destinaţii din lu-
me: peste 300 de destinaţii din 
120 de ţări din Europa, Asia, 
Africa şi America. Baza princi-
pală a companiei este la Atatürk 
International Airport (IST), cu 
baze secundare la Aeroportul 
Internaţional Esenboga (ESB), 
şi Aeroportul Internaţional Sa-
biha Gökçen (SAW). Începând 
cu 1 aprilie 2008, THY este mem-
bru ofi cial al Star Alliance.

Turkish Airlines a reali-
zat primele zboruri spre Bu-
cureşti la începutul anilor 

2000, apoi a inaugurat cur-
sele spre Constanţa, iar din 
2016 compania operează do-
uă curse spre Cluj-Napoca.

Miercuri, la întâlnirea de la 
Cluj-Napoca, au fost prezenţi 
Ahmet Akpindar, directorul ge-
neral al Turkish Airlines Româ-
nia, Alper Atalay, sales mana-
gerul de la Cluj-Napoca, precum 
şi directorul Aeroportului Inter-
naţional Avram Iancu Cluj, David 
Ciceo. Au fost premiaţi agenţii 
din Cluj-Napoca (locul întâi re-
venind Eximtur), dar şi agenţii 
de turism şi de ticketing din Ora-
dea, Bistriţa şi altele.

„Avem o colaborare foarte 
bună cu agenţiile de turism 
din Transilvania şi vindem 
foarte bine prin intermediul 
unor agenţii din Oradea, Bis-
triţa sau Sibiu”, a declarat 
pentru Monitorul de Cluj, Oa-
na Roxana Cozma, marketing 
offi cer la Turkish Airlines.

„Activitatea noastră în Ro-
mânia din ultimii ani a explo-
dat efectiv, trecând dincolo de 
aşteptările iniţiale ale compani-
ei”, mai spune Oana Cozma, 
adăugând că turiştii români se 
declară, de regulă, foarte mul-
ţumiţi de serviciile companiei.

De altfel, Turkish Airlines 
a câştigat numeroase premii 
şi recunoaşteri, precum „Best 
Airline in Europe”, „Best Bu-
siness Class On-Board Cate-
ring” sau „Best Business Clas 
Dining Lounge”. Trebuie spus 
că premiul de cea mai bună 
companie din Europa este 
acordat Turkish Airlines pen-
tru al şaselea an la rând!

Turcia construieşte 
un super-aeroport  
la Istanbul

Autorităţile turceşti mizea-
ză pe o creştere semnifi cati-

vă a turismului în propriile 
sale staţiuni (ei au fost, prin-
tre altele, iniţiatorii sistemu-
lui „all inclusiv”, care se bu-
cură de mare trecere în spe-
cial în rândul turiştilor români) 
şi, în acelaşi timp, înţeleg să 
asigure condiţii pentru turis-
mul de tranzit, Turcia repre-
zentând o placă turnantă în-
tre Europa, Asia (Orientul Mij-
lociu) şi continentul african.

Pornind de la această vizi-
une, Turcia investeşte acum 
într-un super-aeroport, care 
ţinteşte să devină cel mai ma-
re aeroport din lume, capabil 

să asigure un trafi c anual de 
200 de milioane de călători şi 
5,5 milioane de tone cargo.

Construcţia aeroportului 
a început în urmă cu trei ani 
şi ar trebui fi nalizată în da-
ta de 29 octombrie 2018. „Va 
fi  o mare provocare”, afi rmă 
Oana Roxana Cozma, „pen-
tru că aeroportul va fi  înlo-
cuit de pe o zi pe alta, în-
chiderea vechiului aeroport, 
Aeroportul Internaţional 
Atatürk, realizându-se simul-
tan cu deschiderea celui nou, 
astfel încât să se păstreze şi 
vechiul indicativ – IST”.

Super-aeroportul din Istan-
bul va costa peste 11.3 mili-
arde de dolari și este constru-
it la 35 kilometri față de cen-
trul orașului, într-o zonă 
spațioasă situată în apropie-
rea orașului Arnavutköy, în 
nordul părții europene a Is-
tanbulului. Compania Gri-
mshaw (UK) în parteneriat cu 
Nordic Offi ce of Architecture 
(Norvegia) au câștigat licitația 
de design a terminalelor de 
pasageri în fața altor compa-
nii renumite, cum ar fi  Zaha 
Hadid Architects (UK), iar con-
structorul este societatea Is-
tanbul Grand Airport (Turcia).

Operatorul aerian Turkish Airlines 
şi-a premiat partenerii la Cluj-Napoca
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La sfârşitul lunii noiem-
brie, primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Emil Boc, 
anunţa cu surle şi trâmbi-
ţe pe Facebook că 
Parkingul Negoiu din 
Mănăştur cu 372 de locuri 
a fost fi nalizat, după 4 ani 
de zile. Din cauza unor 
neconformităţi, parkingul 
nu poate fi  folosit nici 
astăzi. ISU nu-şi dă avizul.

În luna decembrie, city-ma-
nagerul Gheorghe Şurubaru spu-
nea că în luna ianuarie Parkin-
gul Negoiu va fi  dat în folosin-
ţă, fi ind nevoie de remedierea 
unor neconformităţi apărute din 
partea Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă. Acum, vice-
primarul Dan Tarcea spune că 
nici până astăzi ISU Cluj nu şi-a 
dat avizul, motiv pentru care 
parkingul nu va putea fi  folosit 
până la începutul lunii aprilie.

„Din punct de vedere al con-
strucţiei, parkingul este gata, 
mai avem nevoie să obţinem 
autorizaţia ISU. Din nefericire, 
demersurile care au fost făcute 
pentru acest parking au fost fă-

cute înainte de Colectiv, când 
erau anumite reguli şi am avut 
avizul de la ISU pe partea de 
planşă şi de proiect. Acum, la 
darea în folosinţă a parkingului 
cei de la ISU ne-au impus niş-
te condiţii noi. 90% dintre ele 
le-am rezolvat, au fost lucruri 
pe care le-am putut rezolva. Mai 
sunt câteva chestiuni care ţin 
de experţi şi unde trebuie să vi-
nă experţii să ne dea nişte avi-
ze. Un termen estimat ar fi  sfâr-
şitul lunii martie să putem fi , în 
sfârşit, gata cu absolut tot. Aco-
lo au fost nişte probleme majo-
re pentru că fi rma care a înce-
put licitaţia a intrat în insolven-
ţă, preluând un partener de-al 
lui, un subcontractant a prelu-
at lucrarea şi, din nefericire, pri-
ma fi rmă care a câştigat licita-
ţia nu a plătit proiectantul, nu 
avem niciun contract cu proiec-
tantul. Proiectantul trebuie să 
facă câteva modifi cări şi nu mai 
vrea să le facă pentru că nu a 
fost plătit de fi rma în insolven-
ţă. Noi nu mai avem posibilita-
tea să plătim un alt proiectant 
şi de aici au fost aceste întârzi-

eri”, a spus Tarcea, joi, într-o 
emisiune la radio.

Construirea parkingului Ne-
goiu-Mehedinţi a fost anunţată 
de Emil Boc în 2012, la începu-
tul precedentului mandat.

Lucrările la parkingul Nego-
iu ce trebuie să deservească ce-
tăţenii din Mănăştur, cel mai 
mare cartier al Clujului, au în-
ceput în anul 2013. Între timp, 
fi rma care trebuia să se ocupe 
de construirea acestuia, Con-
strudava – Icco Energ SRL, a in-
trat în faliment.

Boc declara anul trecut că ter-
menul de fi nalizare a parkingu-
lui a fost anul 2015. Primarul s-a 
încurcat în termene, în anul 2012, 
imediat după câştigarea manda-
tului anterior anunţând că înche-
ierea lucrărilor la parking a fost 
programată pentru sfârşitul anu-
lui 2013. Apoi, în 2013 declara 
că parkingul va fi  gata la fi nalul 
lui 2014. Cum nu a fost respec-
tat nici termenul din 2013, nici 
cel din 2014, nici cel din 2015, 
Boc a dat un noul termen: 31 de-
cembrie 2016. Nici acest termen 
nu a fost respectat.

Amânare pentru Parkingul Negoiu. 
Când va putea fi folosit?

Consiliul Judeţean Cluj a 
găsit soluţia pentru salvarea 
societăţii Drumuri şi Poduri 
Judeţene de la insolvenţă. 
Într-o şedinţă extraordinară, 
consilierii judeţeni decid 
vineri majorarea capitalului 
social al Societăţii Drumuri 
şi Poduri Judeţene Cluj SA 
cu suma de 8 milioane de 
lei, ca o măsură pentru sal-
varea acesteia de la insol-
venţă. Potrivit proiectului 
de hotărâre, “suma prevăzu-
tă va fi  alocată şi transfera-
tă după parcurgerea proce-
durilor în domeniul ajuto-
rului de stat”.

„În cazul în care nu se în-
deplineşte testul investitorului 
privat prudent şi nu sunt res-
pectate prevederile naţionale şi 
comunitare, ajutorul acordat 
este ajutor ilegal, iar în cazul 
în care acesta se dovedeşte in-
compatibil cu piaţa internă, es-
te obligatorie recuperarea aces-
tuia”, se precizează în proiec-
tul de hotărâre.

În şedinţa de Consiliu Jude-
ţean din luna ianuarie, consili-
erul judeţean Laura Chiorean 
(PSD) a propus insolvenţa so-
cietăţii Drumuri şi Poduri Ju-
deţene Cluj SA, idee susţinută 
şi de preşedintele Consiliului 
Judeţean Alin Tişe.

„Într-adevăr, situaţia fi nan-
ciară este delicată ca să nu spun 
altel. Consiliul Judeţean, în ca-
litate de acţionar majoritar şi 
responsabil de activitatea de 
acolo trebuie să găsească solu-
ţii de revigorare. Şi eu susţin 

că una din soluţiile, dacă nu 
poate cea mai bună, ar fi  aceas-
tă procedură de insolvenţă cu 
reorganizare pentru a evita 
eventualul faliment. Eu cred că 
ar trebui să existe o analiză mai 
amănunţită până la votarea bu-
getului pentru a putea să ve-
dem ce variante alternative ar 
putea exista. Calea de urmat 
este această procedură de in-
solvenţă cu reorganizare. Şi eu 
cred, ca jurist şi după cifre, că 
această soluţie ar fi  cea mai bu-
nă. Noi putem să recomandăm 
Consiliului de Administraţie de 
acolo să analizeze în două săp-
tămâni situaţia ca noi să avem 
un proiect de hotărâre”, spu-
nea Tişe în ianuarie.

La momentul discutării bu-
getului judeţului Cluj pe anul 
2018, consilierul judeţen Remus 
Lăpuşan a propus acordarea 

unui împrumut în valoare de 5 
milioane de lei Societăţii de Dru-
muri şi Poduri Judeţene pentru 
salvarea de la insolvenţă, amen-
dament respins în şedinţa de 
Consiliu Judeţean de la începu-
tul săptămânii. Călin Tuluc (PNL) 
spunea că acest împrumut ar 
putea fi  considerat ajutor de stat, 
iar Consiliul Judeţean Cluj ar 
putea fi  investigat.

Ioan Haiduc, preşedintele 
Comisiei de Buget-Finanţe din 
cadrul Consiliului Judeţean, a 
spus că Societatea Drumuri şi 
Poduri Judeţene a ajuns la 17 
milioane lei pierdere.

Directorul Societăţii Drumuri 
şi Poduri Judeţene, Călin Pla-
ton, spune că unele lucrări pre-
state pentru Consiliul Judeţean 
nu au fost plătite.

„Noi nu cerem ce nu ni se 
datorează. Noi am prestat lu-

crări în ultimii 5 ani de 150 de 
milioane de lei pentru Consiliul 
Judeţean. Am făcut lucrări de 
aproape 5 milioane neplătite. 
Am redus forţa de muncă şi am 
redus cheltuielile. Noi suntem 
capabili să facem 100.000 de to-
ne pe an”, a spus Platon.

„Drumuri şi Poduri Judeţe-
ne Cluj” SA este o societate co-
mercială autonomă. DPJ Cluj 
este o societate cu capital pu-
blic (CJ deţine 100% din acţi-
uni) motiv pentru care funcţi-
onează pe baza unui buget de 
venituri şi cheltuieli aprobat de 
către Consiliul Judeţean Cluj. 
Veniturile realizate de DPJ Cluj 
sunt generate de contracte de 
execuţie lucrări şi servicii de 
infrastructură rutieră

Drumuri şi Poduri Cluj SA 
a estimat un profi t brut pe anul 
2018 de 1,2 milioane lei.

Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă!
Consiliul Judeţean majorează capitalul social al societăţii falimentare Drumuri şi Poduri Judeţene SA
cu aproape 2 milioane de euro, dar taie banii de investiţii de la Aeroportul Cluj-Napoca.

Consiliul Județean a votat luni bugetul județului Cluj

Prelungirea pistei Aeropor-
tului Internaţional Avram 
Iancu Cluj-Napoca de la 2.100 
m la 3.500 m nu este nici acum 
un obiectiv prioritar pentru 
Consiliul Judeţean Cluj, deşi 
aeroportul va pierde noi des-
tinaţii şi companii aeriene da-
că nu se extinde pista.

David Ciceo, directorul Ae-
roportului Internaţional Avram 
Iancu Cluj-Napoca a declarat 
că se vor pierde companii ae-
riene şi destinaţii noi dacă nu 
se vor face lucrările de extin-
dere a pistei.

„Majoritatea companiilor 
aeriene deja trec la avioane 
Airbus 321, care poate să ope-
reze la capacitate maximă cu 
230 de pasageri, iar pe pista 
noastră doar cu 190. Capaci-
tatea portantă este sufi cientă, 
dar este vorba despre lungi-
mea pistei. Aceasta înseamnă 
că vom avea un mare deza-
vantaj dacă nu extindem pis-
ta faţă de aeroporturile com-
petitoare şi s-ar putea să pier-
dem destinaţii, companii ae-
riene. Noi sperăm că vom mer-
ge în continuare cu devierea 
Someşului, cu extinderea pis-
tei, locurile de parcare. O al-
tă prioritate este un nou ter-
minal de pasageri, iar în ce-

ea ce priveşte partea existen-
tă de terminal, în aproxima-
tiv două luni vom avea două 
noi porţi de îmbarcare la etaj. 
Este o aglomeraţie destul de 
mare la plecări externe”, a de-
clarat David Ciceo.

Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj urmăreşte 
atingerea unui trafi c de 7 mi-
lioane de pasageri în anul 
2030, ţintă care presupune 
derularea unor investiţii es-
timate la aproape 900 de mi-
lioane de lei, printre care un 
nou terminal de pasageri şi 
unul de Cargo.

În şedinţa de Consiliu Ju-
deţean de la începutul săptă-
mânii, consilierii au decis re-
ducerea bugetului la aeroport 
cu aproape 500.000 de lei. As-
ta pe lângă faptul că nu a pri-
mit niciun ban din bugetul 
Consiliului Judeţean în acest 
an, deşi are cel mai mare pro-
fi t dintre toate societăţile şi re-
giile din subordinea forului ju-
deţean. Ciceo spunea că o re-
ducere exagerată a cheltuieli-
lor va pune în pericol strate-
gia de siguranţă şi securitate.

Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj a progno-
zat un profi t brut pe anul 2018 
de 18,4 milioane lei.

Aeroportul Cluj riscă 
să piardă destinaţii 
şi companii aeriene
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Claudiu Turcuş, angajat 
la Universitatea 
Babeş-Bolyai şi lector 
la Facultatea de Teatru 
şi Televiziune, povesteşte 
cum în locul creşterii de 
salariu cu 25% promise 
de Guvern a primit mai 
puţini bani decât înainte.

Claudiu Turcuş îndeamnă 
profesorii să se solidarizeze cu 
greva Federaţiei Sindicatelor Li-
bere din Învăţământ şi spune 
că, din cauza salariilor foarte 
mici, nicio persoană cu pregă-
tire nu va mai dori să predea. 
Turcuş a relatat pe Facebook 
că, deşi salariul său ar fi  trebu-
it să fi e majorat cu 25% de la 
1 ianuarie, aşa cum a promis 
guvernul, în realitate a scăzut.

„Am evitat să scriu despre 
impactul codului fi scal, am zis 
să văd, totuşi, fl uturaşul de 
salariu. Ştiu, sunt un optimist 
incurabil. Puţină istorie recen-
tă: guvernul PDL a tăiat sala-
riile acum câţiva ani cu 25% 
în sectorul bugetar. Caz unic 
în Europa. Din cauza crizei, 
de dragul salvării economiei. 
Atât i-a dus capul, mi-l amin-
tesc pe Traian Băsescu cum a 

ieşit să anunţe miracolul încă 
unei austerităţi. Au plătit prin 
dizolvarea partidului. Totuşi, 
protestele au fost modeste, iar 
dacă ar fi  tăiat 50% n-ar fi  fost 
mare diferenţă, sunt sigur. 
Acum, creşterea economică e 
de 7%. Incontestabilă. Ar fi  
momentul ca populaţia să în-
ceapă să o simtă. Totuşi, PSD 
pare preocupat de altceva: în-
cearcă să îşi diminueze costu-
rile electorale. Pentru asta a 
inventat un cod fi scal nou, a 
mutat taxele exclusiv pe umă-
rul angajaţilor (la asemenea 
enormitate nu s-au gândit nici 
cei mai efi cienţi optimizatori 
de business). Justifi carea ma-
joră a trecerii taxelor e doar 
pentru a respecta ceea ce pre-
vede legea salarizării: creşte-
rea 'salariului brut cu 25%' de 
la 1 ianuarie pentru toţi buge-
tarii”, spune Turcuş.

Acesta mai spune că “PSD a 
dezinformat lucrătorii în secto-
rul public că vor avea salarii mai 
mari cu 25% pentru ca un brut 
marit inseamna acelasi impact 
şi în salariul net. PSD a tăiat bo-
nurile de masa angajaţilor din 
sectorul public, luând aproxi-

mativ 250 lei/lună din venitu-
rile celor care benefi ciau de e-
le. PSD a dezinformat că în sec-
torul public veniturile mici vor 
creste consistent, acesta fi ind 
un efect al noii ordini fi scale. 
N-au crescut – cel puţin în în-
văţământ – mai mult de 100 lei. 
De la 1600 lei pentru un profe-
sor debutant, la 1700 lei. Mi-e 
şi jenă să scriu cifrele astea”.

Acesta mai spune că în fe-
bruarie a luat cu 80 lei în minus.

„E puţin, dar având în ve-
dere că în iulie 2017 am fost 
minţit că voi încasa cu 750 lei 
mai mult, mi se pare un mo-
tiv sufi cient de consistent să 
îmi îndemn colegii să se soli-
darizeze cu protestul FSLI. De 
13 ani sunt profesor. Întot-
deauna salarizarea din acest 
domeniu a fost extrem de jos. 
Acum, prin noua grilă a sala-
rizării profesorii sunt plasaţi 
între 1,64 – 2,76 pe o scală de 
la 1 la 12. E ruşinos. E o mun-
că pe care nimeni (bine pre-
gătit) nu va mai fi  dispus în 
curând să o facă. Greva pe 
durata nelimitată, sindicaliza-
rea radicală mi se pare singu-
ra soluţie care a mai rămas.”.

Profesor de la Universitatea 
Babeş-Bolyai: „Am fost minţit 
că voi lua cu 750 de lei în plus”

Un grup de iniţiativă al 
etnicilor maghiari a parcat, 
miercuri, o bicicletă cu o 
inscripţie în română, 
maghiară şi germană a 
denumirii municipiului 
Cluj-Napoca în curtea 
Primăriei, cerând amplasa-
rea a încă 12 indicatoare 
multilingve la intrările şi 
ieşirile din oraş. Joi, bicicle-
ta a fost vandalizată.

“Am luat la cunoştinţă cu 
surprindere de vandalizarea in-
stalaţiei artistico-civice expuse 
miercuri, 21 februarie în cadrul 
unui fl ashmob în curtea Primă-
riei Cluj-Napoa Considerăm că 
acest act de vandalism este un 
caz fl agrant de încălcare a drep-
tului la liberă exprimare. Am 
depus plângere penală la Poli-
ţia Cluj-Napoca, împotriva unui 
autor necunoscut, pentru dis-
trugere şi furt. Se va confecţio-
na un alt panou pe care urmea-
ză să-l instalăm în curând”, 
anunţă pe Facebook activistul 
Szakats Istvan.

Doar 4 indicatoare 
multilingve în loc de 16

Andras Bethlendi, membru 
al Grupului de Iniţiativă ”Mu-
sai – Muszaj”, a declarat, mier-
curi, că Primăria Cluj-Napo-
ca a amplasat doar 4 astfel de 

indicatoare multilingve în loc 
de 16 câte ar fi  trebuit potri-
vit unei sentinţe judecătoreşti 
emisă anul trecut.

”În urmă cu un an am câş-
tigat procesul împotriva Primă-
riei Cluj-Napoca privind obliga-
rea acesteia de a amplasa in-
scripţii multilingve la intrările şi 
ieşirile în oraş, dar sentinţa nu 
a fost aplicată. Din cele 16 in-
dicatoare multilingve au fost 
amplasate doar 4, iar noi cerem 
şi montarea celorlalte 12. Pen-
tru a atrage atenţia asupra aces-
tei cereri, am dus o bicicletă cu 
o inscripţie multilingvă a muni-

cipiului Cluj-Napoca în româ-
nă, maghiară şi germană din 
Piaţa Unirii până în parcarea din 
curtea Primăriei unde aceasta 
va rămâne până când vor fi  am-
plasate şi restul de 12 indicatoa-
re. Marţi am iniţiat executarea 
silită a sentinţei de anul trecut 
şi am notifi cat Prefectura Cluj 
despre aplicarea defi citară a u-
nei decizii a instanţei”, a afi r-
mat Bethlendi.

Acesta a subliniat că acţiu-
nea a avut loc cu de Ziua Inter-
naţională a Limbii Materne, când 
s-a reamintit Primăriei clujene 
că respectarea drepturilor ling-

vistice ale comunităţii maghia-
re şi respectarea sentinţelor ju-
decătoreşti nu sunt opţionale.

Răspunsul primarului Emil 
Boc

Emil Boc a declarat, mier-
curi, că indicatoarele multilin-
gve sunt amplasate în 4 din ce-
le 6 locaţii de intrare în Cluj-Na-
poca, ”în cele mai vizibile şi 
aglomerate zone – Floreşti, Ae-
roport, Calea Turzii şi Baciu”.

”Urmează să fi e amplasate 
şi la intrările dinspre Chinteni 
şi Gheorgheni”, a spus Boc. Pri-
marul Clujului anunţase în 7 

aprilie 2017 că Primăria a decis 
amplasarea de indicatoare mul-
tilingve la intrările în oraş în lim-
bile română, maghiară şi ger-
mană, dar şi o inscripţie în lim-
ba latină care atestă ridicarea la 
rang de municipiu în perioada 
romană, în anul 124..

Soluţia de compromis

Boc a declarat atunci într-o 
conferinţă de presă, că decizia 
a avut la bază propunerea for-
mulată de o comisie de experţi 
de la Facultatea de Istorie a UBB.

”Pentru a găsi o soluţie la 
problema indicatoarelor de la 
intrările în Cluj-Napoca m-am 
adresat UBB şi am cerut un 
punct de vedere privind mo-
dul de rezolvare care să subli-
nieze dimensiunea multicultu-
rală, istorică şi europeană a 
oraşului. Experţii de la Facul-
tatea de Istorie – Ovidiu Ghit-
ta, Mihai Bărbulescu şi Radu 
Ardevan, propun pentru intră-
rile în oraş indicatoare multi-
lingve cu denumirile în româ-
nă, maghiară şi germană – 
Cluj-Napoca, Kolozsvar, Klau-
senburg, la care se adaugă o 
inscripţie în latină cu prima de-
numire de la ridicarea la rang 
de municipiu, probabil în anul 
124 d. Hr – Municipiul Aelium 
Naponcense ab Imperatore Ha-

driano Conditum (117 – 138) 
– care să refl ecte dimensiunea 
istorică din antichitate până în 
prezent. Aceste denumiri vor 
fi  amplasate pe panouri star-
dard prevăzute de lege pentru 
intrările în localităţi şi vom în-
cepe demersurile pentru am-
plasarea acestora”, a spus Boc.

Potrivit acestuia, odată deci-
zia luată, se sting şi confl ictele 
juridice din acest caz după ce 
Tribunalul Cluj a obligat Primă-
ria Cluj-Napoca în februarie să 
amplaseze indicatoare şi în lim-
ba maghiară, astfel că munici-
palitatea nu va depune recurs.

”Primul oraş declarat ofi ci-
al municipiu pe teritoriul de as-
tăzi al României a fost Clujul. 
Soluţia găsită este validată şti-
inţifi c şi istoric, este una care 
uneşte, nu dezbină, am obliga-
ţia să respect trecutul, dar şi să 
îndrept comunitatea spre vii-
tor, este o soluţie europeană ca-
re să consolideze statutul de 
oraş multilingv, tolerant, paş-
nic, civilizat. Clujul este un mo-
del al artei de a trăi împreună”, 
a mai spus Emil Boc.

Tribunalul Cluj a decis, în 21 
februarie, să îl oblige pe prima-
rul Emil Boc să amplaseze plă-
cuţe indicatoare la intrările în 
Cluj-Napoca şi cu denumirea în 
limba maghiară a oraşului.

Bicicleta cu inscripţia trilingvă, 
parcată în curtea Primăriei, vandalizată
Bicicleta amplasată în curtea primăriei în semn de protest a rezistat mai puţin de 24 de ore.

Emil Boc a declarat că indicatoarele multilingve sunt amplasate în 4 din cele 6 locaţii de intrare în Cluj-Napoca
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Mihai Hînda are doar 18, 
iar vocea lui este cunos-
cută atât de la emisiunile 
pe care le prezintă la 
radio, cât şi din cluburile 
clujene unde, alături de 
un DJ, are grijă ca dis-
tracţia să fi e în toi.

Mihai Hînda este un tâ-
năr pasionat de tot ceea ce 
ţine de media. Este la curent 
cu ultimele ştiri, ştie ce au 
mai făcut vedetele şi mereu 
este pregătit să captureze ce-
le mai inedite momente din 
viaţa lui pentru a le împăr-
tăşi cu prietenii lui virtuali. 
Cu toate că pare descrierea 
unui adolescent obişnuit, Mi-
hai are ceva aparte. Vocea 
lui este cunoscută în tot Clu-
jul atât datorită emisiunii pe 

care o moderează la un post 
de radio local, cât şi din re-
clamele radio şi din atmo-
sfera pe care reuşeşte să o 
creeze în cluburile din oraş.

MC-ul, animatorul 
la microfon

Defi niţia unui MC (Maes-
tru de Ceremonii) nu este una 
exactă. Însă, în principiu, 
MC-ul trebuie să se ocupe de 
atmosfera din club. Misiunea 
lui este să facă oamenii adu-
naţi în acelaşi loc să se sim-
tă bine. Lumea merge în club 
pregătită să danseze şi să se 
distreze, iar rolul celui care a-
re grijă de microfon este unul 
important, fi indcă există o li-
nie fi nă între a fi  enervant şi 
a fi  sufl etul petrecerii. Iar pen-
tru asta nu este sufi cient să 
aibă o voce care sună bine, ci 
trebuie să ştie cum să inter-

vină pe diverse melodii pe ca-
re le propune DJ-ul.

„Eu în club pur şi simplu 
anim. Ca MC eşti un anima-
tor la microfon al distracţi-
ei. De acolo trebuie să fi i cre-
ativ, indiferent în ce direcţie 
o ia creativitatea ta. MC-ul 
are grijă de microfon în club 
şi are grijă, având această 
sarcină, să facă atmosferă. 
El, împreună cu DJ-ul. Tre-
buie să creezi o legătură cu 
publicul, ca să poţi să ai un 
impact asupra lor. Mergi la 
party, eşti şi tu petrecăreţ la 
fel ca ei şi trebuie să te sim-
ţi tu bine şi să ai grijă şi ca 
cei din public să se simtă bi-
ne. ”, explică Mihai Hînda.

De la radio la club

Cu toate că, în principiu, 
treaba unui MC, atât la ra-
dio cât şi în club în esenţă 

pare să fie aceeaşi, practica 
diferă mult de teorie. Dacă 
la radio, în mare, Mihai ştie 
ce trebuie să vorbească, în 
club trebuie să fie spontan, 
ţinând cont de public.

„Diferă foarte tare de ra-
dio, unde în mare parte a tim-
pului totul e calculat. Să nu 
se înţeleagă că nu e natural, 
dar ştiu sigur la ce oră vor in-
tra reclamele, la ce oră am in-
tervenţiile, despre ce voi vor-
bi atunci. În club microfonul 
îmi stă cam tot timpul lipit 
de mână. E diferit mesajul pe 
care îl transmiţi în club. Dar, 
fără a da dovadă de lipsă de 
profesionalism, în anumite 
cazuri nu trebuie să vii cu to-
tul pregătit de acasă. E un loc 
în care lumea merge să uite 
de griji. Iar tu, ca MC, trebu-
ie să îi ajuţi să se simtă bi-
ne”, a explicat Mihai.

Drumul spre pasiune
Mihai Hînda a fost elevul 

unei şcoli private din Cluj-Na-
poca, unde studiile sale s-au 
axat pe media. Astfel, a ajuns 
să facă practică la un post 
de radio local, unde a învă-
ţat tot ce ştie şi unde, un an 
mai târziu, a primit primul 
său loc de muncă.

„Noi la liceu, în ultimele do-
uă săptămâni de şcoală, înain-
te de vacanţa de vară, nu fă-
ceam ore, ci mergeam să facem 
practică. Eu atunci cochetam 
cu mixatul şi am decis să merg 
la radio, să învăţ. Am venit în 
cele două săptămâni în practi-
că, am ajuns aici, unde am dat 
peste oameni foarte prietenoşi 
şi am continuat să vin în fi eca-
re seară timp de un an de zile. 
După aceea au avut nevoie de 
un om aşa că am primit un 
job”, povesteşte MC-ul.

Experienţa lui a venit în 
timp. A prins „din mers” me-
seria, iar în acest moment se 
gândeşte doar la cum va pu-
tea evolua cât mai mult în 
acest domeniu.

„Am furat meserie şi vrând, 
şi nevrând. Nu am stat în fi -
ecare zi să întreb ce face aia 
sau ce face cealaltă. Când 
aveam o dilemă încercam să 
prind un moment în care să 
îmi răspund singur la întreba-
re. După experienţa cu radio 
au început să apară şi prime-
le party-uri ca MC în club, un-
de am mers cu Even Steven 
pentru prima oară. Pe parcurs 
am încercat şi cu alţi DJ să 
formăm o echipă, măcar pen-
tru o seară şi au venit tot fe-
lul de activităţi fi ind aici. M-a 
dezvoltat într-un fel pe care îl 
iubesc şi la care nu mă aştep-
tam”, mărturiseşte Mihai.

Cel mai tânăr MC din Cluj are grijă ca distracția să fie în toi

Asociaţia „O Masă Caldă” 
a avut inedita iniţiativă 
de a lansa un proiect pilot 
care să ajute la combaterea 
risipei alimentare. Cu toate 
că aplicaţia „Share Food” 
a fost gândită şi urmează 
să fi e lansată la nivelul ora-
şului Cluj-Napoca, se doreş-
te ca acest program să fi e 
funcţional la nivel naţional. 
Ţinând cont de faptul că în 
România se aruncă 10% 
din alimente, iniţiativa aso-
ciaţiei a fost bine primită 
de autorităţile locale.

„La Cluj-Napoca am promis 
că vom găsi soluţii. Vom înce-
pe un program pilot prin care 
oamenii să conştientizeze pro-
blema risipei alimentare, dar mai 
ales prin care să îi ajutăm pe cei 
care au nevoie de o masă cal-
dă, de o hrană suplimentară, fi e 
că vorbim de cămine de bătrâni, 
centre sociale, asociaţii caritabi-
le sau alte astfel de locaţii. Şi 
am găsit şi o cale de colabora-
re foarte bună cu Asociaţia O 
Masă Caldă. Ei au deja în pre-
gătire o aplicaţie care se numeş-
te Share Food. Să spunem că un 
restaurant mai are la fi nal de 
program 10 pizza disponibile. Ei 

bine, prin intermediul aplicaţi-
ei le poate dona entităţilor de 
care vorbeam mai devreme", a 
declarat edilul Emil Boc în ca-
drul unei emisiuni radio.

Aplicaţia pentru telefoa-
nele mobile urmează să fie 
lansată în lunile ce urmea-
ză, însă deja este disponibi-
lă pentru descarcare atât pe 
Android cât şi pe iOS.

„Aplicaţia se adresează per-
soanelor juridice, deoarece vrem 

să ajungem la grupuri cât mai 
mari de benefi ciari, dar şi pen-
tru a avea garanţia valabilităţii 
produselor donate. Donatorii 
pot fi  resturante, fi rme de cate-
ring, organizatori de evenimen-
te etc., care la un moment dat 
rămân cu mâncare neconsuma-
tă, în timp ce benefi ciarii sunt 
ONG-uri, grupuri civive etc., ca-
re au ca activitate combaterea 
foamei şi a rispiei de mâncare. 
De asemenea, poate aceşti do-

natori pot asigura şi transpor-
tul alimentelor către benefi ci-
ari. Urmează să mai avem o în-
tâlnire cu reprezentanţii Primă-
riei Cluj-Napoca pentru a pune 
la punct unele detalii şi pentru 
a vendea cine anume se va ocu-
pa de gestionarea acestui pro-
iect", a declarat George Jiglău, 
lectorul universitar al Depart-
mentului de Ştiinţe Politice 
al UBB şi membru fondator 
"O masă caldă".

Aplicaţie pentru donarea 
de mâncare, lansată la Cluj
Aplicaţia „Share Food” îi va ajuta pe clujeni să îşi doneze mâncarea rămasă.

Aplicarea legii risipei alimentare a fost suspendată până în vară

Peste 40 de elevi de la licee-
le din Cluj au fost pregătiţi 
pentru a concepe proiecte 
cu impact în comunitate.

Anul trecut, asociaţia Beard 
Brothers au conceput proiec-
tul YouthHive, prin care şi-au 
propus să ajute zeci de lice-
eni din Cluj să înţeleagă ce rol 
important pot să aibă ei în co-
munitatea în care trăiesc.

În octombrie a luat fi inţă 
echipa YouthHive, coordonată 
de bărboşii din cadrul celui mai 
nonconformist ONG din ţară, 
Beard Brothers. Echipa a fost 
formată din 40 de liceeni din 
Cluj, care au participat la diver-
se training-uri şi ateliere prin 
care au fost pregătiţi să concea-
pă şi să implementeze proiec-
te care pot să aibă un efect be-
nefi c asupra comunităţii.

Elevii au fost pregătiţi de trei 
tinere, dar veterane în ale vo-
luntariatului, Alexandra Soare, 
Anamaria Pop şi Anda Culişir.

În urma activităţilor la care 
au participat elevii, după stabi-

lirea principalelor obiective, au 
fost concepute 3 idei de proiec-
te care vor fi  implementate în 
perioada martie-iunie 2018. Pro-
iectele au la bază trei nevoi ale 
comunităţii: educaţia tinerilor, 
dezvoltarea pe plan personal şi 
promovarea tinerilor artişti.

„Discutând, am pornit de la 
problema lipsei de informare în 
şcoli pe teme precum educaţie 
fi nanciară, sexuală sau politi-
că. Iar dacă exista această in-
formare, ea era transmisă într-o 
formulă neadaptată valurilor 
noi de generaţii. Aşa s-au cre-
at proiectele Şcoala vieţii, ba-
zat pe cinci worshopuri de in-
formare, Mindsculpting, proiect 
ce se bazează pe patru worsho-
puri de tip autocunoaştere şi 
evoluţie personală deopotrivă, 
dar şi festivalul de artă unde 
artişti încă necunoscuţi vor avea 
ocazia de a se promova şi tot-
odată, prin prisma acestui des-
tival, se încurajează spiritul cre-
ativ în rândul liceenilor”, a ex-
plicat Iulia Anton, elevă.

Beard Brothers inspiră 
liceenii la voluntariat
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În seara zilei de marţi, 20 
februarie 2018, la 
Cluj-Napoca a avut loc 
premiera naţională a pie-
sei de teatru „Ziditori ai 
Marii Uniri”, pusă în 
scenă de Compania de 
Teatru „Civic Art CvM” 
din Bucureşti.

Evenimentul a fost organi-
zat de Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului prin Pro-
topopiatul Cluj 1 în contextul 
Anului omagial al unităţii de 
credinţă şi de neam şi al Anu-
lui comemorativ al făuritori-
lor Marii Uniri din 1918 şi a 
avut loc la Casa de Cultură a 
Studenţilor din Cluj-Napoca.

Piesa de teatru „Ziditori 
ai Marii Uniri” este o adap-
tare realizată de regizorul 
Marian Ciripan după piesa 
„Memorandiştii” semnată de 
Dan Tărchilă, având în dis-
tribuţie actori de la marile 
teatre din capitală.

Evenimentul a debutat cu 
binecuvântarea Înaltpreasfi n-
ţitului Părinte Arhiepiscop şi 
Mitropolit Andrei, după care 
a luat cuvântul Prorectorul U-
niversităţii Babeş-Bolyai, prof. 
univ. dr. Ioan Bolovan, care a 
vorbit despre momentul Ma-
rii Uniri din 1918.

Seara a continuat cu o scur-
tă prezentare a proiectelor 
derulate în anii precedenţi de 
Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului prin Proto-
popiatul Cluj 1, condus de 
părintele protopop dr. Dan 
Hognogi.

Apoi, publicul a asistat la 
o emoţionantă punere în sce-
nă a piesei „Ziditori ai Marii 
Uniri”. Actorii au reuşit să 
transmită spectatorilor senti-
mentul identităţii şi conştiin-
ţei naţionale, publicul aplau-
dându-i chiar în timpul spec-
tacolului. Marea Unire din 
1918 a constituit un ideal îm-
plinit, la înfăptuirea căruia a 
participat şi Sfânta noastră Bi-
serică.

La fi nal, Înaltpreasfi nţitul 
Părinte Arhiepiscop şi Mitropo-
lit Andrei le-a acordat actorilor 
Diplome de Aleasă Cinstire.

Pe lângă scopul cultural, 
evenimentul de la Cluj-Napo-
ca a avut şi un scop caritabil. 
Suma adunată în urma spec-
tacolului va fi  direcţionată că-
tre Centrul Social Misionar 
„Sfântul Mare Mucenic Ghe-
orghe” din localitatea Cojoc-
na, Protopopiatul Cluj 1, prin 
care se doreşte susţinerea dez-
voltării educaţionale şi socia-
le a copiilor şi tinerilor din 
medii defavorizate.

Copiii Centrului s-au pre-
gătit şi ei pentru acest eveni-
ment, confecţionând brăţări 
tricolore, pe care le-au dăruit 
drept recunoştinţă tuturor 
spectatorilor.

Piesa de teatru creştin 
„Ziditori ai Marii Uniri”, 
în premieră la Cluj-Napoca

În duminica Izgonirii lui 
Adam din Rai, 
Înaltpreasfi nţitul Părinte 
Andrei, Arhiepiscopul şi 
Mitropolitul Clujului, a 
resfi ntit biserica parohiei 
Hăşdate, Protopopiatul 
Gherla .

Înaltpreasfi nţitul părinte An-
drei a ofi ciat de la ora 9.00, 
slujba de resfi nţire a bisericii, 
urmată de Sfânta Liturghie, în 
sobor de preoţi şi diaconi .

În timpul Sfi ntei Liturghii, 
după citirea Sfi ntei Evanghe-
lii, ÎPS Andei a rostit cuvân-
tul de învăţătură intitulat ”Ru-
găciune cu post şi cu fapte 
bune”.

Cu această ocazie, preotul 
paroh Florin Dobocan a fost 
ridicat la rangul de iconom, 
cu dreptul de-a purta brâu ro-
şu, familia. Ioan şi Maria Bran 
din Satu Mare a primit Ordi-
nul Sfântul Pahomie de la Gle-

din, iar domnul Rareş Buica, 
Ordinul Sfi nţii Martiri Năsă-
udeni. De asemenea, credin-
cioşii care s-au implicat în re-
staurarea bisericii au primit 
diplome de aleasă cinstire.

Locaşul de cult ce poartă 
hramul Sfânta Treime a fost 
renovat în ultimul an.

Biserica din Haşdate a fost 
construită în centrul satului, 
între anii 1971-1973 şi a fost 
pictată în aceeaşi perioadă de 
călugărul Artemie de la Mă-
năstirea Nicula.

Locaşul de cult a fost sfi n-
ţit în anul 1974, de vrednicul 
de pomenire Arhiepiscopul 
Teofi l Herineanu.

În localitatea Haşdate, în 
secolele 18-19, au activat câ-
teva generaţii de iconari care 
au creat lucrări de xilogravu-
ră într-un stil aparte, având 
ca inspraţie şi stilul icoanelor 
de la Nicula.

Resfinţirea bisericii din 
Hăşdate, Protopopiatul Gherla

Postul Mare este răstimp 
de despătimire, de îndrep-
tare și de sfi nțire a vieții. 
Mijloacele pe care 
Biserica ni le pune la 
îndemână sunt multe.

În primul rând în această 
perioadă ne abținem de la 
mâncărurile de dulce, dar în 
mod special înmulțim rugă-
ciunea, pentru că rugăciunea 
și postul înfrățindu-se, ne aju-
tă să ne ridicăm din starea de 
păcătoșenie în care zăcem, în-
spre Dumnezeu. La rugăciu-
ne și la post se mai adaugă 
lectura și meditația religioa-
să. În post ne rugăm mai mult, 
mergem mai des la biserică, 

dar în același timp facem și 
lectură religioasă.

Toate acestea culminează 
cu o bună spovedanie, pen-
tru că postul este perioadă de 
pocăință.

Seară duhovnicească, în 
Parohia „Sfântul Nicolae” din 
Cluj-Napoca

Pentru Parohia „Sfântul Ni-
colae” din Cluj-Napoca, păs-
torită de Pr. Vasile Nemeş şi 
Pr. Florin Daniel, Postul Ma-
re a început  cu binecuvân-
tări arhiereşti. 

Luni, 29 februarie 2018, 
Părintele Mitropolit Andrei a 
fost prezent la slujba de sea-
ră în biserica istorică de pe 

Horea. În  anul 2012, Inalt-
preasfi nţia Sa a fost în mijlo-
cul credincioşilor, la prăznu-
irea a optzeci de ani de la 
construirea bisericii care avea 
sa fi e vreme de un an cate-
drala episcopului Nicolae 
Ivan. După mai bine de cinci 
ani, credincioşii l-au întâm-
pinat cu bucurie, în prima zi 
a  Postului Mare la rânduia-
la Canonului Sfântului An-
drei Cretanul. În meditaţia 
rostită, Părintele Mitropolit a 
vorbit despre necesitatea asu-
mării postului şi a rugăciunii 
care să contribuie la  schim-
barea lăuntrică necesară fi e-
cărui creştin.

Rugăciunile profunde, cân-
tările de o frumuseţe aparte şi 
cuvântul de îmbărbătare al ie-
rarhului la începutul urcuşu-
lui duhovnicesc spre înviere, 
au făcut din prima seară a pos-
tului un moment memorabil 
pentru credincioşii prezenţi în 
număr mare la eveniment

La fi nal, Pr. Paroh Vasile 
Nemeş a mulţumit Înalpre-
sfi nţitului Părinte Andrei pen-
tru momentul înălţător, amin-
tind totodată de provocările 
pe care le întâmpină Parohia 
„Sfântul Nicolae” prin lucră-
rile de  renovare exterioară şi 
interioară ce se desfăşoară în 
aceşti ani.

ÎPS Andrei: „În post înmulţim rugăciunea, 
lectura religioasă şi mergem mai des la biserică

Din perspectiva învăţătu-
rii de credinţă, reprezenta-
rea lui Dumnezeu în forme-
le artei iconografi ce a deve-
nit posibilă datorită realită-
ţii întrupării Fiului lui Dum-
nezeu: „Ce era de la început, 
ce am auzit, ce am văzut cu 
ochii noştri, ce am privit şi 
mâinile noastre au pipăit 
despre Cuvântul vieţii, – şi 
Viaţa s-a arătat şi am văzut-o 
şi mărturisim şi vă vestim 
Viaţa de veci, care era la Ta-
tăl şi s-a arătat nouă -, ce am 
văzut şi am auzit, vă vestim 
şi vouă, ca şi voi să aveţi îm-
părtăşire cu noi. 

Iar împărtăşirea noastră es-
te cu Tatăl şi cu Fiul Său, Ii-
sus Hristos” (1 Ioan 1,1-3). 
Prezenţa cu Trupul a Fiului 
lui Dumnezeu în lume, prin 
întruparea Sa, este suprema 
descoperire a lui Dumnezeu, 
pentru că în Hristos „locuieş-
te, trupeşte, toată plinătatea 
dumnezeirii”(Coloseni 2,9).

Icoanele mărturisesc îm-
preună cu Evanghelia taina 
întrupării Cuvântului veşnic 
al lui Dumnezeu: „Şi Cuvân-
tul S-a făcut trup şi S-a să-
lăşluit între noi şi am văzut 
slava Lui, slavă ca a Unuia 
– Născut din Tatăl, plin de 
har şi de adevăr” (Ioan 1,14). 
Din perspectiva teologiei pa-
tristice, sintetizată în chip 
admirabil de Sfântul Ioan 
Damaschin, înomenirea Fi-
ului şi Cuvântului lui Dum-
nezeu constituie principalul 
temei al cinstirii icoanelor. 
Sfântul Ioan Damaschin spu-
ne că: „Nu greşim atunci 
când facem icoana Dumne-
zeului Care S-a întrupat, Ca-
re S-a arătat pe pământ în 
trup şi a locuit printre oa-
meni, Care a luat, din prici-
na bunătăţii Lui nespuse, fi -

rea, materialitatea, forma şi 
culoarea trupului”.

Prin întruparea Sa, Mântu-
itorul Iisus Hristos ne-a dat 
posibilitatea şi dreptul să-I 
pictăm icoana. Nu este vorba 
despre o reprezentare a chi-
pului naturii sau fi inţei divi-
ne, deoarece aceasta este una 
spirituală, ci numai o repre-
zentare după formele felurite 
în care Dumnezeu sau sfi nţii 
îngeri s-au arătat în lume. În 
icoană, Domnul Iisus Hristos 
este prezent ca Dumnezeu – 
Om, după cum, în mod înţe-
lept, ne învaţă Sfântul Ioan 
Damaschin: „Zugrăvesc pe 
Dumnezeul nevăzut, nu ca 
nevăzut, ci ca pe unul Care 
S-a făcut văzut pentru noi prin 
participarea la trup şi sânge. 
Nu zugrăvesc dumnezeirea 
nevăzută, ci zugrăvesc trupul 
văzut al lui Dumnezeu; căci 
dacă este cu neputinţă să se 
zugrăvească sufl etul, cu cât 

mai mult Dumnezeu,Care a 
dat sufl etului imaterialitatea”.

Sfi ntele icoane sunt pentru 
noi, creştinii, adevărate „fe-
restre spre cer” prin care noi 
privim spre Dumnezeu şi spre 
lumea nevăzută şi prin care 
El priveşte spre noi cu dra-
goste şi cu bunătate. Prin ele 
noi primim bucuria vederii 
duhovniceşti, vederea ceruri-
lor deschise promise de Mân-
tuitorul chiar în Evanghelia 
zilei de astăzi: „De acum veţi 
vedea cerul deschizându-se” 
(Ioan 1,51). Deschiderea ce-
rurilor arată posibilitatea o-
mului de a cunoaşte pe Dum-
nezeu şi de a dobândi sfi nţe-
nia, prin harul Duhului Sfânt, 
şi de a realiza tot mai mult 
asemănarea cu Dumnezeu.

Icoana luminează calea o-
mului spre desăvârşirea du-
hovnicească prin sfi nţirea pro-
priei noastre vieţi: de la chi-
pul lui Dumnezeu, descope-

rit nouă prin har, spre o ase-
mănare tot mai mare cu El, 
prin puterea şi lucrarea Du-
hului Sfânt. Asemănarea cu 
Dumnezeu este cu putinţă du-
pă cum o dovedeşte mulţimea 
sfi nţilor reprezentaţi în icoa-
ne, care sunt, cu adevărat, 
icoane ale sfi nţeniei lui Dum-
nezeu, prin har, împlinind po-
runca dumnezeiască: „Sfi n-
ţiţi-vă şi veţi fi  sfi nţi, că Eu, 
Domnul Dumnezeul vostru, 
sfânt sunt” (Levitic 11, 44).

Sfi ntele icoane ne înfăţi-
şează atât smerenia, cât şi 
slava Domnului nostru Iisus 
Hristos. De pildă, icoana Naş-
terii Sale ni-L prezintă în sme-
renia Lui, ca Prunc în peşte-
ră, iar icoana Învierii ni-L în-
făţişează ca Biruitor asupra 
morţii, plin de lumină şi sla-
vă veşnică. Sfi ntele icoane 
sunt o parte din memoria vie 
a ceea ce a făcut Hristos pe 
pământ pentru mântuirea 
noastră, dar şi o vedere pro-
fetică a venirii Sale viitoare 
pe norii cerului, când cei a-
leşi „Îi vor vedea faţa, şi nu-
mele Lui va fi  pe frunţile lor” 
(Apocalipsa 22, 4).

În această prezenţă a Mân-
tuitorului Hristos Cel răstig-
nit, înviat şi înălţat întru sla-
vă, înconjurat de sfi nţii Săi, 
icoana ne pregăteşte pentru 
participarea la viaţa de co-
muniune a Bisericii, deve-
nind mijloc de comunicare 
a credinţei, de întâlnire a cre-
dincioşilor în Liturghia Eu-
haristică pentru a se împăr-
tăşi cu Cinstitul Său Trup şi 
Preasfântul Său Sânge. De a-
ceea, înainte de a ne împăr-
tăşi, sărutăm sfi ntele icoa-
ne, pregustând întâlnirea cu 
Hristos, Care a zis: „Pe cel 
ce vine la Mine nu-l voi scoa-
te afară” (Ioan 6, 37).

FRAGMENT DIN SCRISOAREA PASTORALĂ A SFÂNTULUI SINOD LA DUMINICA ORTODOXIEI

Icoana şi taina 
întrupării Cuvântului
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Premierul Viorica 
Dăncilă (foto)a declarat, 
joi, la Adunarea genera-
lă a Uniunii Nationale 
a Consiliilor Judetene, 
că gradul de absorbţie 
a fondurilor europene 
nu este satisfăcător, ea 
arătând că există chiar 
de risc de decomitere 
a unei sume de 800 mil. 
euro pe Programul 
Operaţional Regional.

„Pe fonduri europene, du-
pă cum bine ştiţi, în anul 
2017 s-a reuşit acreditarea 
tuturor autorităţilor de ma-
nagement şi, mai mult, am 
introdus în Legea salarizării 
şi acordarea unui procent de 
25% pentru primarii, preşe-
dinţii de CJ, acolo unde avem 
proiecte pe fonduri europe-
ne. Cu toate acestea, gradul 
de absorbţie nu este satisfă-
cător, fi ind chiar risc de de-
comitere a unei sume de 800 
milioane euro pe Programul 
Operaţional Regional”, 
a spus Dăncilă.

Ea le-a spus preşedinţilor 
de consilii judeţene să-i co-
munice problemele pe care 
le întâmpină în accesarea fon-
durilor europene în vederea 
soluţionării lor de urgenţă.

„Nu cred că e cazul să vă 
aduc aminte cât de vitale 
sunt aceste fonduri pentru 
dezvoltarea judeţelor noas-
tre, fi e că vorbim de proiec-
te pentru apă-canalizare sau 
deşeuri sau drumuri, spita-
le, şcoli. Cred că experienţa 
de care dispuneţi, precum şi 
din calitatea de preşedinţi al 
agenţiilor de dezvoltare re-
gională, membri în comite-
tul de monitorizare al POR, 
puteţi sprijini creşterea ab-
sorbţiei, iar problemele pe 
care le întâmpinaţi în acce-
sare mi le puteţi comunica 
în vederea soluţionării lor de 
urgenţă”, a spus Dăncilă.

Dăncilă, despre spitalele 
regionale: Preşedinţii CJ Iaşi, 

Cluj, Dolj, să se implice; 
sunt întârzieri

Premierul Viorica Dănci-
lă a solicitat, joi, la Aduna-
rea generală a UNCJR, ca 
preşedinţii CJ Iaşi, Cluj şi 
Dolj să se implice în soluţi-
onarea proiectelor care vi-
zează spitalele regionale, ea 
semnalând întârzieri majo-
re în realizarea acestora.

„O situaţie particulară o 
reprezintă spitalele regiona-
le. M-am întors de la Bruxel-
les, iar ceea ce am discutat 
cu comisarul pentru politici 
regionale m-a îngrijorat foar-
te mult. De aceea, rog cei 
trei preşedinţi ai Consiliilor 
judeţene Iaşi, Cluj şi Dolj să 
se implice în deblocarea si-
tuaţiei terenurilor – şi aici 
mă refer la Cluj şi la Craio-
va, dar şi pentru dezvolta-
rea proiectelor de utilităţi 
publice, acces la amplasa-
ment, PUZ-uri şi alte obiec-
tive”, a spus Dăncilă.

Premierul a arătat că a con-
statat întârzieri majore în re-
alizarea acestor proiecte.

„Din acest motiv, numai 
cu implicarea dvs., acestea 
se pot transmite către Co-
misia Europeană pentru fi-
nanţare. Nu vreau însă să 
subliniez că vina este a pre-
şedinţilor Consiliilor jude-
ţene. Ştiu că s-au întâmpi-
nat multe greutăţi, dar cred 
că datoria noastră este să 
soluţionăm aceste proble-
me”, le-a spus Dăncilă pre-
şedinţilor de CJ.

Alin Tişe, în vizorul 
premierului: 
„Să se implice”.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Consilierii Locali 
PSD+ALDE solicită pri-
marului Emil Boc publi-
carea şi discutarea 
rapoartelor Curţii 
de Conturi asupra 
activităţii Primăriei Cluj 
pe ultimii 3 ani.

Aceştia spun că în caz con-
trar nu vor participa la şedin-
ţele unde vor fi  analizate ce-
rerile privind fi nanţarea ne-
rambursabilă din fonduri pu-
blice a proiectelor structuri-
lor sportive precum şi cereri-
le privind acordarea de fi nan-
ţări nerambursabile de la bu-
getul local pentru proiecte şi 
acţiuni cultural-educative.

Consilierii PSD+ALDE 
mai declară:

„Nu vom participa la co-
misiile unde vor fi  analizate 
cererile întrucât nu dorim să 
fi m complici la săvârşirea 
unor posibile ilegalităţi, de 
asemenea nu vom participa 
la votul acestor proiecte în 
plenul Consiliului Local.

Curtea de Conturi a stabilit 
ca în ultimii ani au fost acorda-
te sume nelegal, primarul blo-
chează accesul la rapoartele Cur-
ţii de Conturi, și refuza orice 
discuţie pe această temă.

Nu putem fi  de acord cu acest 
mod de lucru al primarului, de 
ignorare a rapoartelor Curţii de 
Conturi, încercând ca prin vo-
tul consilierilor să promoveze 
proiecte asupra cărora planea-
ză suspiciunea de ilegalitate.

Doar pe anul 2016 găsim în 
raport plati ilegale de 65 mil 
Ron, în creştere faţă de anii an-
teriori, semn că primarul sfi dea-
ză orice raport al Curţii de Con-
turi, înţelegând să încheie con-
tracte de reprezentare juridică 
prin care să conteste aceste ra-
porturi în instanţă pe banii clu-
jenilor în loc să respecte legea.

Avem nevoie de Tiff, de 
Untold şi de alte evenimen-

te culturale, însă nu vom gi-
ra prin votul nostru săvâr-
şirea unor fapte nelegale.

Dacă primarul şi consilierii 
PNL+UDMR îşi asumă comi-
terea de nelegalităţi atunci dân-
şii să răspundă faţa legii pentru 
toate aceste acte iresponsabile”.

Prejudiciile constatate

Prejudicii de 65 de miloa-
ne de lei au găsit inspectorii 
Curţii de Conturi la Primăria 
Cluj-Napoca conform Rapor-
tului privind Finanţele Publi-
ce Locale pe anul 2016.

Camera de Conturi Cluj a 
constatat plăţi nelegale de pes-
te 65 de milioane lei efectuate 
de Primăria Cluj-Napoca în anul 
2016, pentru Compania de 
Transport Public, pentru asoci-
aţii şi fundaţii dar şi pentru sti-
mulente salariale ale propriilor 
angajaţi. Municipalitatea a con-
testat raportul în instanţă.

Potrivit Raportului Camerei 
de Conturi Cluj pe anul 2016, 
publicat pe site-ul Curţii de Con-
turi a României, cea mai mare 
sumă imputată Primăriei 
Cluj-Napoca este 25,2 milioa-
ne de lei şi a fost plătită Com-
paniei de Transport Public (CTP) 
Cluj-Napoca, sub formă de tran-
sferuri pentru investiţii, având 

în principal destinaţia plăţi de 
troleibuze articulate noi, „fără 
respectarea cadrului legal apli-
cabil, respectiv aceste sume să 
fi e aprobate în lista de investi-
ţii anexă la bugetul local al mu-
nicipiului ClujNapoca aferent 
anului 2016”.

O altă neregulă constatată a 
fost în cazul obiectivului de in-
vestiţii „Pasaj subteran – Piaţa 
Gării, din Municipiul Cluj-Na-
poca”. În acest caz s-a descope-
rit că s-au efectuat plăţi nelega-
le prin nerespectarea prevede-
rilor legale privind stabilirea re-
zultatului aplicării procedurii de 
achiziţie publică, prejudiciul cre-
at fi ind de 1.458.000 lei.

Plăţi ilegale 
pentru angajaţi

Tot în 2016 au fost efectua-
te plăţi nelegale în sumă de 17,2 
mil. lei reprezentând drepturi 
salariale acordate necuvenit tu-
turor angajaţilor din aparatul 
de specialitate al primarului şi 
a unor servicii şi direcţii din Pri-
mărie, prin includerea în sala-
riul de bază a unor stimulente, 
în condiţiile în care unii anga-
jaţii ai entităţii nu aveau atri-
buţii şi nu au contribuit la ad-
ministrarea creanţelor fi scale. 
„Municipiul Cluj-Napoca a de-

contat în afara cadrului legal 
cheltuieli de transport, fără în-
deplinirea condiţiilor de eligibi-
litate pentru toţi benefi ciarii de 
astfel de facilităţi (ex. pensio-
nari fără domiciliul în Cluj, abo-
namente decontate integral deşi 
au fost emise în a doua parte a 
lunii). Pentru lucrările de «Re-
paraţii curente şi întreţinere la 
unităţile de învăţământ preuni-
versitar» efectuate în anul 2016, 
au fost încheiate contracte la 
preţuri mai mari decât cele sta-
bilite în acordurile cadru, cu în-
călcarea prevederilor legale. Pre-
judiciul este de 2,5 milioane de 
lei”, se arată în raport.

ONG-uri fi nanţate ilegal?

Inspectorii Camerei de Con-
turi Cluj au constatat şi plăţi 
nelegale de peste 13 milioane 
de lei cauzate de acceptarea şi 
decontarea unor cheltuieli con-
trar prevederilor legale privind 
serviciile de dezinsecţie, mai 
mari decât cele real datorate, 
cauzate de creşterea frecvenţei 
de execuţie a tratamentelor de 
dezinsecţie sau de majorarea 
artifi cială a suprafeţelor prevă-
zute în contract, pentru servi-
ciile efectuate la instituţiile de 
învăţământ de pe raza munici-
piului Cluj–Napoca.

Opoziția solicită explicații 
la rapoartele Curţii de Conturi
„Nu putem fi de acord cu modul de lucru al primarului, de ignorare 
a rapoartelor Curţii de Conturi”, spun reprezentanţii PSD+ALDE.

Consilierii PSD+ALDE mai declară: „Nu vom participa la comisiile unde vor fi  analizate cererile întrucât 
nu dorim să fi m complici la săvârşirea unor posibile ilegalităţi”

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ P.F. vând în zona str. Moţilor a-
partament cu 3 camere, situat în 
corp compact S+P+E, are beci, 
garaj, terasă închisă, 93 mp utili, 
se poate folosi pentru locuit sau 
birouri. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0745-569336. (7.7)

CASE/CABANE

¤ 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, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (1.7)
¤ Cumpăr TEREN agricol sau pă-
șune, extravilan, în judeţul Cluj 
sau judeţele limitrofe. Inf. la tel. 
0743-799819. (4.7)
¤ Vând teren pentru construcţii în 
com. Baciu, supr. 5400 mp, front 
24 ml, așezare nordică, în apropi-
ere sunt construcţii noi, panora-
mic. Preţ negociabil. Informaţii la 
tel. 0745-502319. (7.7)
¤ 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 utili-

tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ 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 re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.
¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (5.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie 4 camere pe str. 
Scorţarilor, parter, disponibil în-
cepând cu data de 01.02.2018. 

Informaţii suplimentare la tel. 
0745-127787. (7.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera 
în cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 
4, et. 7, utilat mobilat, mașină 
spălat. Rog seriozitate. Exclus 
agentii imobiliare. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Bărbat cujean, foarte serios, 
îmi ofer serviciiile de a îngriji oa-
meni imobilizate pentru rămâne-
rea în spaţiu, fac de mâncare sau 
mă ocup de animale de compa-
nie (plimbat câine). Ofer seriozi-
tate maximă, punctualitate, veţi 
fi  foarte mulţumit. Sunaţi la tel. 
0759-101504. (6.7)
¤ Zugrăvesc, repar spaleţ, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc 
în lavabil, fac curat în pod, beci, 
curte, ofer multă serioziate și 
calitate. Aștept oferte serioase 
la tel. 0759-101504. (6.7)
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

Societate comercială angajăm 
muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:
- locuri de muncă legale în Germania
- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere
- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 
locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:
- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.
Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 
de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu 
experienţă de lucru în cabinet 
notarial, caut loc de muncă în 
domeniul juridic ca și consilier 
juridic, jurist. Ofer și cer seriozi-
tate. Tel. 0758-324971.
¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.
¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și 
cer seriozitate. Aștept telefoane 
la 0755-210287.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 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.

SERVICII

¤ Îngrijesc o persoană, contra 
locuinţă în Cluj-Napoca. Seriozi-
tate! Tel. 0744-919927. (4.7)
¤ Efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, mobilă, o-
rice tip de marfă și materiale. 
Oferte pentru contracte sau în-
chiriere aștept la tel. 
0741-100529. (6.7)
¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
plachez în polistiren, vopsesc în 
ulei, repar șpaleţi, trag glet, fac 
curat după amenajare. Ofer ca-
litate, seriozitate maximă, punc-

tualitate. Cei interesaţi mă pot 
contacta la 0759-101504. (1.7)
¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (6.7)
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hos-
ting, la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868.
¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

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

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

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ CUMPĂR ATV LINHAI 4x4, în 
stare de funcţionare. Tel. 
0744-919927. (4.7)
¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă 
de frână, cheder ţeavă parbriz 
de la autoturism” Dacia”. Aștept 
telefoane la 0264-542151. (6.7)
¤ Vând autorizaţie taxi cu mași-
nă Toyota Yaris Hibrid. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)
¤ Vând convenabil autoturism 
DACIA 1300 din anul 1981, în 
stare de funcţionare, unei per-
soane care dorește mașină no-
uă prin programul Rabla. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (7.7)
¤ 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 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox cu fund 
gros și cu termostat, ”Silver 
Royal”, noi, compus de 16 piese, 
ambalaj original și set de cuţite 
ceramice. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-479172. (7.7)
¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.
¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.
¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-
ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.
¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

MOBILIER

¤ Vând pătuţ și cărucior pentru 
copil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-589948. (6.7)
¤ Vând scaun rotile de birou, pu-
ţin folosit. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (6.7)
¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie. (3.34*)
¤ Clujean colecţionar caut pe 
cineva care ar avea timbre, pic-
turi, poze vechi, scaune foarte 
vechi. Aștept telefoane la 
0752-362823. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând foarte avantajos piani-
na, produsă în Germania, clape 
de fi ldeș. Foarte bună mai ales 
pentru începători. Tel. 
0740-213460. (5.7)
¤ Vând ieftin un frumos colţar 
de bucătărie în stare perfectă. 
Tel. 0740-213460. (5.7)
¤ Vând 20 l de ţuică curată de 
prune, 52°, distilată în octom-
brie 2017, preţ 35 RON/l. Su-
naţi la tel. 0744-653097. (5.7)
¤ Vând 12 bucăţi de piese de 
artizanat din aramă, statuete, 
tave cu pahare, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (6.7)
¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (6.7)
¤ Vând haină de blană nr. 
46-48 pentru femei, stare foar-
te bună, culoare alb cu bej, 
foarte puţin purtată, preţ 120 
RON: Informaţii la telefon 
0744-653097. (6.7)
¤ Vând urgent armă de tir cu 
aer comprimat ”Slavia CZ 630” 
de 4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 
9 mm, cu gaze, pentru autoapă-
rare și pistol “Walter CP 88” de 

4,5 mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (7.7)
¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-100529. (7.7)
¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt, mărimea 
45 și ghete de piele, noi, mări-
mea 42, puţin folosite, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (7.7)
¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi de lemn, hai-
ne, încălţămite, și multe alte lu-
cruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (7.7)
¤ Vând coniac de 47° și ţuică 
de prune, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (7.7)
¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (6.7)
¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept tele-
foane la 0735-176040. (7.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (7.7)
¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (7.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi 
la telefon 0264-541633. (7.7)

PIERDERI

¤ Piedut certifi cat constator de la 
sediul fi rmei S.C. FORM DESIGN 
S.R.L., înregistrată la ONRC Cluj 
sub nr. J12/ 371/ 04.04.2000, a-
vând C.U.I. 12876960. Il declar nul.
¤ S.C. VIVIROLAND S.R.L., având 
C.U.I. 34859773, 
J12/2366/2015, pierdut autori-
zaţia de transport. O de lar nulă.

ANUNŢURI DE URBANISM
S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., anunţă iniţierea Pla-

nului Urbanistic Zonal pentru „Dezvoltare urbană, str. Frun-
zişului – latura sudică“, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, camera 62.

S.C. HOTEL SPORT S.A., anunţa iniţierea Planului Ur-
banistic Zonal pentru „Extindere şi modernizare Hotel Sport 
– Aleea Stadionului nr. 1“, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, camera 62.

BĂRBOS CRISTIAN VIRGIL, în calitate de titular, anun-
ţa iniţierea Planului Urbanistic Zonal pentru „str Frunzişu-
lui Nord,“ în Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, camera 62.

ROŞCA VIORICA, în calitate de titular, anunţa iniţiere 
Plan Urbanistic de Detaliu pentru „Construire Ansamblu de 
imobile locuinţe colective S+P+3E+M“, Comuna Baciu, jud. 
Cluj, consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Con-
siliului Judeţean Cluj, Urbanism.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

• operator date 
• șofer categoria B
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:  0748.610.42, 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNT
DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie pentru urmatoarele 
categorii de personal:

1. CONDUCATORI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- permis de conducere categoriile C, E
- atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone
2. MECANICI AUTO
3. SUDORI ELECTRICI SI AUTOGENI
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- califi care in domeniu
3. LUCRATORI PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 120
email: corina.catinas@rosal.ro

ANUNT PUBLIC DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 
FARA EIM

SC Orange România SA, titular al proiectului: „Construire 
staţie de telefonie mobilă, alimentare cu energie electrică 
şi informativ“, anunţă publicul interesat asupra luării de 
către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  realizat în Cluj-Napoca, zona str. Edgar Quinet, 
judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

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

ANUNT PUBLIC DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 
FARA EIM

SC Orange România SA, titular al proiectului: „Construire 
staţie de telefonie mobilă, alimentare cu energie electrică 
şi informativ“, anunţă publicul interesat asupra luării de 
către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  realizat în Cluj-Napoca, zona str. Basarabia, 
judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264 410 722, fax  0264 410 716,  e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. 

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

ANUNŢ DE MEDIU

Dl. Coada Dan Florin, titular al proiectului „Construire 
casă unifamilială P+M, împrejmuire teren“ propus a fi  amplasat 
în localitatea Giurcuța de Sus, com Beliș, jud. Cluj, anunță 
publicul interest asupra luării de către APM Cluj a deciziei 
etapei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare adecvată, 
respectiv că proiectul nu necesită parcurgerea celorlalte etape 
ale evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare și motivele 
care o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, 
Calea Drorobanților nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9.00-
14.00 și vineri între 9.00-12.00, precum și la următoare adresa 
de internet www.anpmcj.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
prezentului anunț.

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

S.C. LUXOR RESIDENCE S.R.L., anunţă publicul interesat 
asupra solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„CONSTRUIRE SPAŢII COMERCIALE CONFORM PUZ APROBAT, 
BRANŞAMENTE APĂ-CANAL, GAZ ŞI CURENT“, propus a fi  
amplasat în localitatea Florești, str. Porii, f. n., judeţul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul S.C. LUXOR RESIDENCE S.R.L., Florești, str. 
Florilor nr. 176, în zilele de luni, între orele 9,00-14,00, marţi–
joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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Şase scrabblişti la CN 
de Scrabble Anglofon
Etapa I a Campionatului 
Naţional de Scrabble Anglofon 
Seniori va avea loc în acest 
sfârșit de săptămână, 24-25 fe-
bruarie, la București. De la 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca participă șase scra-
bbliști: Mihai Pantiș, Cătălin 
Caba, Ovidiu Tămaș, Iuliu 
Fabian, Delia Diac și Diana 
Sandu. Etapa a doua va avea 
loc în perioada 15-16 septem-
brie 2018 la Iași.

„Un meci pe care 
îl abordăm altfel”
Echipa de handbal feminin 
a CSU Cluj va juca meciul etapei 
17 în deplasare cu SCM Craiova. 
Partida va avea loc duminică, 
25 februarie, de la ora 16:30 
în Sala Polivalentă din Craiova. 
„Este un meci pe care o să-l abor-
dăm altfel. O să mergem mai 
mult cu jucătoarele tinere 
și să vedem ce viitor avem din 
partea lor. Sperăm să avem o 
evoluţie bună, dar în mare parte 
vrem să experimentăm și să ve-
dem soluţii pentru viitor”, a decla-
rat antrenorul echipei, Alin 
Bondar. „Studentele” se afl ă pe 
locul 10, iar craiovencele sunt 
pe poziţia a doua în Liga Florilor. 
În tur, jocul dintre Universitatea 
Cluj și SCM Craiova a fost câștigat 
cu 28-19 de echipa din Oltenia.

Judokanii merg 
la Arad după medalii
Sala de Sport „Mihai Botez” a 
Universităţii Aurel Vlaicu din Arad 
găzduiește în perioada 23-25 fe-
bruarie fi nala Campionaatului 
Naţional U18 individual. De la 
U-CSM Cluj se vor bate pentru 
medalii un număr de 9 sportivi. 
Lista sportivilor pe categorii 
de greutate sunt: Silvia Gherman 
– categoria 46 kg, Denisa 
Așchiopoaiei – categ. 57 kg, Ioan 
Dzitac – categ. 46 kg, Flavius 
Lungu – xcateg. 46 kg, Alin 
Popovici – categ 50 kg, Gergely 
Gabor – categ. 66 kg, Adrian 
Șulcă – categ. 73 kg, Ricardo 
Stoica – categ. 81 kg, Cristian 
Ionasciuc – categ. 90 kg.

CSM Bucureşti 
a învins-o la scor 
pe Corona Braşov
CSM București a surclasat-o pe 
ASC Corona 2010 Brașov cu 
scorul de 37-21 (19-13), mier-
curi, în Sala Rapid din Capitală, 
într-un meci din etapa a 18-a a 
Ligii Naţionale de handbal fe-
minin. Pentru campioană au 
marcat Marit Frafjord 7 goluri, 
Aneta Udriștioiu 6, Iulia Curea 
4, Line Jorgensen 4, Nathalie 
Hagman 4, Majda Mehmedovic 
3, Cristina Neagu 3, Bianca 
Bazaliu 2, Gnonsiane Niombla 
2, Amanda Kurtovic 1, Camille 
Ayglon Saurina 1. Golurile echi-
pei brașovene au fost reușite 
de Laura Popa 3, Georgiana 
Ciuciulete 3, Timea Tătar 3, 
Laura Chiper 3, Bianca Tiron 2, 
Eliza Buceschi 2, Andreea 
Chiricuţă 2, Daria Bucur 1, 
Teodora Bloj 1, Cristina Creţu 1. 
CSM București ocupă primul 
loc, cu 54 puncte (maximum), 
urmată de SCM Craiova, 33 
puncte (15 j), HCM Rm. Vâlcea, 
33 p (16 j), CS Măgura 
Cisnădie, 31 p (16 j), etc. 
Corona se afl ă pe locul 8, 
cu 21 puncte (17 j).

Pe scurt

Bogdan Stancu a renunţat 
la echipa naţională, 
iar anunţul a luat prin sur-
prindere lumea fotbalului 
românesc. Totuşi, selecţio-
nerul Cosmin Contra ştia 
de anul trecut că „Motanul” 
vrea să se axeze doar 
pe echipa de club.

Invitat la Telekom Sport, 
Cosmin Contra a explicat că 
Bogdan Stancu dorea de mai 
multă vreme să nu mai răspun-
dă convocărilor echipei naţio-
nale. Atacantul a decis să evo-
lueze doar pentru echipa de 
club în ultimii ani de carieră.

„Trebuie să respectăm orice 
decizie luată de anumiţi oameni 
pentru că ei decid ce e mai bi-

ne pentru viaţa lor. El luase de-
cizia de mai mult timp, dorea 
de mai mult timp să renunţe la 
echipa naţională. Am discutat 
cu el încă din luna noiembrie 
şi am încercat să-l facă să se 
mai gândească în privinţa aces-
tei decizii. Ne-a trimis această 
scrisoare în care şi-a anunţat re-
tragerea de la naţională. Şi an-
trenorul lui de la echipa de club 
mi-a zis că a rămas surprins să 
audă că Bogdan Stancu nu vrea 
să mai vină la naţională. Nu 
avem ce să facem decât să-i mul-
ţumim lui Bogdan pentru tot ce-
ea ce a făcut la echipa naţiona-
lă”, a spus Contra.

Cel mai bun marcator în 
activitate al naţionalei, piteş-

teanul Bogdan Stancu (31 de 
ani), i-a anunţat printr-un fax 
pe ofi cialii Federaţiei Române 
de Fotbal că se retrage din pri-
ma reprezentativă, anunţă Te-
lekomSport.

Apreciat de toţi selecţione-
rii României, jucătorul de la 
Bursaspor, crescut la şcoala de 
tradiţie din Piteşti, se afl ă în 
prezent pe primul loc în ierar-
hia jucătorilor activi, cu 14 go-
luri în 58 de partide pentru tri-
colori, el fi ind urmat de dina-
movistul Gabi Torje, cu 11 re-
uşite în 55 de meciuri, scrie 
prosport.ro. Perceput drept un 
fotbalist cu stil de joc asemă-
nător cu al lui Adrian Ilie, Stan-
cu s-a evidenţiat de-a lungul 

carierei prin capacitatea de a 
se exprima la acelaşi pe trei 
posturi: mijlocaş stânga, ata-
cant în spatele vârfului şi vârf 
împins. Jucător despre care 
italianul Cristiano Bergodi spu-
nea că e cel mai valoros din 
campionatul României şi cei 
mai bun de la Steaua în peri-
oada în care a antrenat în Ghen-
cea, Stancu a debutat la naţi-
onală pe 21 august 2010, într-un 
meci amical al naţionalei lui 
Răzvan Lucescu pierdut, scor 
0-2 cu Turcia. Potrivit Te-
lekomSport, Stancu s-ar fi  re-
tras pentru că nu mai poate 
face faţă din punct de vedere 
fi zic pe două fronturi: echipă 
de club şi naţională.

Crescut la şcoala lui Mihă-
iţă Ianovschi, "Motanul" a de-
butat în primul eşalon din Ro-
mânia la FC Argeş, în 2005, 
într-o partidă cu Steaua, sub 
comanda lui Sorin Cîrţu, du-
pă ce tot antrenorul oltean îl 
împrumutase la Dacia Mio-
veni. După venirea în Trivale 
a „Principelui” Giuseppe Gi-
annini, Stancu a fost din nou 
împrumat la Mioveni. Cumpă-
rat de Unirea Urziceni, forma-
ţie pentru care a evoluat între 
2006 şi 2008, piteşteanul a de-
venit principala ţintă a fi nan-
ţatorului Stelei, George Becali. 
Latifundiarul l-a adus în Ghen-
cea, iar Stancu s-a transformat 
rapid în liderul echipei.

Contra a vorbit despre retragerea lui Bogdan Stancu: 
„Am încercat să-l conving, dar nu s-a putut”

Dacă în tenisul masculin 
revenirile rapide în foto-
liul de lider sunt rarisime 
în mileniul al treilea, la 
nivelul WTA acest lucru 
surprinde mult mai puţin: 
pentru a 31-a oară în isto-
rie, o sportivă a revenit pe 
locul întâi după doar 
patru săptămâni sau mai 
puţin.

Fanii tenisului s-au obişnu-
it deja cu schimbările într-un 
circuit în care constanţa este 
rar întâlnită între sportive – 
capitol la care însă Simona ex-
celează, dar şi cu situaţiile bi-
zare. Pe 24 aprilie 2017, Sere-
na Williams reuşea să o detro-
neze pe Angie Kerber şi să fa-
că rocada la vârf, deşi ameri-
canca era acasă, cu gândul mai 
mult la familie decât la tenis, 
fi ind însărcinată încă din tim-
pul Australian Open-ului. Kris-
tina Mladenovic urca în Top 
10 la capătul ediţiei 2018 a Aus-
tralian Open-ului, deşi nu mai 
câştigase vreun meci de sim-
plu din august 2017.

Chiar şi revenirea Simonei 
Halep pe prima poziţie WTA 
are doza sa de contradicţie, 
scrie prosport.ro. Simona toc-
mai îşi anunţase retragerea 
din turneul de la Doha, din 
cauza agravării unei acciden-
tări la picior, la câteva zeci 
de minute după ce îşi asigu-
rase pe teren califi carea în se-
mifi nale, iar vestea recâştigă-
rii primei poziţii a venit o zi 
mai târziu, în momentul în 
care Wozniacki a fost învin-
să de Kvitova pe tabloul fi nal 
de 4. Situaţia generează con-

fuzie la început, cu atât mai 
mult cu cât efectul se va ve-
dea în clasament cu o săptă-
mână întârziere. Calculele în 
clasamentul WTA limpezesc 
însă apele: daneza a ales în 
2018 să dispute un singur tur-
neu din dubla Dubai – Doha, 
în cadrul căreia se alternea-
ză an de an categoriile Pre-
mier 5 şi Premier. Dacă în 
2017, cu câte o fi nală în fi e-
care dintre cele două turnee, 
daneza aduna 890 puncte, în 
2018 Wozniacki a câştigat doar 

350 de puncte pentru semifi -
nala de la Doha (turneul mai 
valoris în acest sezon). Ast-
fel, Caroline pierde puncte, 
în timp ce Simona nu a pier-
dut, pentru că nu avea de a-
părat puncte din 2017.

În tenisul masculin, în-
cepând din anul 2000, doar 
Gustavo Kuerten (de două 
ori, februarie / aprilie 2001) 
şi Lleyton Hewitt (mai 2003) 
au reuşit să îşi recâştige pri-
ma poziţie ATP în cel mult 
patru săptămâni.

Rocadele la vârful WTA au 
fost frecvente în prima decadă 
de existenţă a clasamentul mon-
dial. Sportivele din Statele U-
nite au pus stăpânire pe şefi a 
WTA (în primii zece ani doar 
australianca Evonne Goolagong 
Cawley a fost lider mondial 
timp de două săptămâni), iar 
Chris Evert şi Martina Navra-
tilova s-au tot înlocuit una pe 
alta la conducere – între ele in-
serându-se pentru scurt timp, 
în 1980, Tracey Austin. Efer-
vescenţă mare şi rocade dese, 

după domnii scurte, s-au în-
tâmplat apoi în 1991 şi 1995 – 
cu Steffi  Graf protagonista unor 
astfel de reveniri rapide, apoi 
cu regularitate după anul 2000. 
Apoi, timp de cinci ani, între 
2002 şi 2017, nicio jucătoare 
nu a reuşit să mai revină rapid 
pe prima poziţie. Chiar dacă 
schimbările la vârf au fost la 
modă în 2017, doar Angie Ker-
ber a reuşit să revină iute pe 
prima poziţie şi a punctat în 
acest top anul trecut. Astfel, 
Simona Halep este jucătoarea 
care, la aproape zece luni, re-
înnoadă seria revenirilor rapi-
de în fruntea WTA.

Simona Halep şi Caroline 
Wozniacki sunt aşteptate să 
reia duelul pentru prima po-
ziţie la Indian Wells, turneu 
Premier Mandatory pe lista 
căruia amândouă fi gurează 
pe lista de înscrieri. Constăn-
ţeanca trebuie însă mai întâi 
să treacă peste problemele fi -
zice şi să primească acceptul 
medicilor pentru a concura.

Halep, în topul celor mai rapide 
reveniri pe poziţia 1 în WTA
Simona Halep va reveni, de luni, pe prima poziţie WTA, după ce fusese detronată de Wozniacki.

Vestea recâştigării primei poziţii a venit în momentul în care Wozniacki a fost învinsă de Kvitova

Navratilova și Evert și-au recâștigat fiecare 
poziţia, rapid, de câte patru ori. Monica 
Seleș și Steffi Graf au punctat cu reveniri 
rapide pe prima poziţie de câte trei ori, iar 
Davenport și Capriati de câte două ori.
Cele mai rapide reveniri pe prima poziţie 
WTA au fost reușite de Seleș, Graf, Sanchez 

Vicario, Davenport (de două ori), Hingis, 
Clijsters, Ivanovic, Serena Williams și 
Wozniacki - toate acestea reușind să își recâș-
tige coroana după doar o săptămână. Ultima 
revenire după o singură săptămână  pe pri-
ma poziţie a fost reușită de Caroline 
Wozniacki, pe data de 21 februarie 2011.

Campioanele revenirilor rapide în vârf

CLASAMENT

8
din locuitorii judeţului 
reveniri pe prima 
poziţie - recordul 
recâştigării coroanei 
de lider mondial în 
tenisul feminin, 
deţinut în paralel de 
Chris Evert şi Martina 
Navratilova
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