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Vaccinul anti-COVID-19 
va fi gratuit și opțional

Ministru Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că Ro-
mânia va primi un eşantion de 4,6 la sută din fi e-
care tranşă de vaccin şi că, până la jumătatea anu-
lui viitor, ne putem aştepta la o scădere a număru-
lui de cazuri pozitive. De asemenea, el a confi rmat 
că vaccinarea va fi  gratuită şi nu va fi  obligatorie.

„Vaccinul este singura şansă pentru limitarea şi 
eradicarea pandemiei. Trebuie să înţelegem! Vacci-
nul nu este obligatoriu, este voluntar şi este gratu-
it. Noi sperăm ca în ianuarie să putem avea prima 
tranşă şi să putem vaccina prima categorie, şi anu-
me personalul din unităţile sanitare publice şi pri-
vate, în jur de 550.000. Persoanele fără comorbidi-
tăţi, peste 18 ani, sunt cele care vor primi acest vac-
cin din martie-aprilie”, a spus ministrul Sănătăţii.

„Nu există încă niciun vaccin agreat la nivel eu-
ropean şi, în măsura în care va exista un astfel de 
vaccin, el va fi  livrat în condiţiile în care s-a anga-
jat fi rma respectivă în contractul cu Uniunea Euro-
peană. UE a întocmit contracte prealabile cu mai 
multe fi rme care au şanse să producă un astfel de 
vaccin, în funcţie de numărul de doze disponibile 
ele vor ajunge şi la noi. Împărţirea întregului nu-
măr de doze care se livrează la un moment dat se 
face proporţional cu populaţia din fi ecare ţară şi 
atunci în măsura în care va veni primul vaccin, al 
doilea, al treilea şi aşa mai departe, prima tranşă, 
a doua tranşă, a treia tranşă, UE se va îngriji ca îm-
părţirea să fi e echitabilă”, a completat preşedintele 
României, Klaus Iohannis.
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O altă lucrare în Centru, 
dar tot Diferit SRL!

Cursuri online sau față 
în față, la facultate?

Gata cu noroiul și gropile 
de pe strada Mozart

Singura firmă interesată de modernizarea 
străzii Mihail Kogălniceanu este Diferit, 
constructorul din Piața Lucian Blaga. Pagina 5

Studenții clujeni au vorbit pentru monitorulcj.ro 
despre avantajele și minusurile cursurilor 
desfășurate în fața ecranului. Pagina 6

„Ulița” plină de gropi și noroi din cartierul 
Bună Ziua va intra în lucrări de lărgire 
și asfaltare înprimăvara anului viitor. Pagina 2

2021 va fi anul speranței!

Două parcări, doi administratori diferiți, la Aeroportul Cluj
Aeroportul Cluj va suplimenta numărul locurilor de parcare.  Pagina 4

UNTOLD 
și Electric Castle 
privesc cu mari 
speranțe spre 
2021 și visează 
la un an 
mai colorat 
și mai plin de 
distracție, după 
ce COVID-19 
și-a făcut de cap 
în 2020. 
 Pagina 3

monitorul weekendde

Următoarea ediţie a cotidianului Monitorul de Cluj 
va apărea miercuri,, 2 decembrie
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

-10/00C
Înnorat

-10/10C
Ninsoare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

0°/1° Înnorat

-1°/0° Înnorat

-2°/-1° Înnorat

0°/1° Înnorat

1°/4° Ninsoare

-2°/1° Înnorat

-1°/0° Ninsoare

0°/3° Variabil
-2°/0° Înnorat

-4°/-1° Înnorat

-1°/1° Înnorat

-2°/1° Înnorat

0°/2° Ninsoare

-2°/0° Ninsoare

0°/2° Ninsoare

0°/2° Ninsoare
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

27 noiembrie

1940: Masacrul de la Jilava: 
64 de deținuți politici, dintre 
care 5 foști ofi ciali și 
susținători ai regelui abdicat 
Carol al II-lea al României, 
sunt uciși de Garda de Fier a 
lui Ion Antonescu.

1940:  Istoricul Nicolae Iorga 
este asasinat de legionari la 
Strejnic.

28 noiembrie

1919: România semnează la 
Washington o serie de acor-
duri internaționale cu privire 
la stabilirea zilei de lucru de 8 
ore și a săptămânii de lucru 
de 48 de ore în stabilimente-
le industriale, vârsta minima 

de admitere a copiilor în 
muncile industriale, lucrul de 
noapte al femeilor și copiilor, 
munca femeilor înainte și du-
pă naștere.

1920:  A apărut la București 
săptămânalul Adevărul literar 
și artistic, continuator al 
Adevărului ilustrat. Fondator: 
Constantin Mille.

29 noiembrie

1899: Se fondează clubul de 
fotbal FC Barcelona.

1996: Noul președinte al 
României, Emil 
Constantinescu depune jură-
mântul constituțional în fața 
Camerelor reunite ale 
Parlamentului.
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Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

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

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

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

segmentul Câmpia Turzii 

– Cheţani al Autostrăzii 

A3 Transilvania, unde 

constructorii se pregătesc 

să părăsească şantierul.

Pe tronsonul Câmpia Turzii 

– Cheţani al Autostrăzii Transil-

vania, Compania Naţională de 

Administrare a Infrastructurii Ru-

tiere (CNAIR) a plătit o factură 

de 10 milioane de lei pentru con-

structorul general Straco. Cu toa-

te acestea, spun specialiştii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură (API), 

Straco nu s-a achitat de plăţile 

restante către subcontractorii ca-

re lucrează pe proiect, plătind 

„sume modice” şi „perpetuând 

promisiunile mincinoase”.

Potrivit API, subcontracto-

rul pe partea de terasamente 

(Marcotim) ar fi  primit doar 2 

milioane de lei, deşi ar avea 

lucrări executate până în acest 

moment de peste 15 milioane 

de lei. De asemenea, subcon-

tractorul pe partea de structuri 

(Baxcom) nu ar fi  primit ni-

ciun sfanţ. Astfel, lucrătorii de 

la Baxcom au început demo-

bilizarea completă şi vor pă-

răsi defi nitiv şantierul în ur-

mătoarele zile, la fel şi Marco-

tim, care se va retrage după 

10 decembrie, avertizează API.

„Din păcate, tabloul trist 

despre care am discutat în ul-

timele săptămâni se adevereş-

te pe acest proiect. Vom avea 

cât de curând un şantier pă-

răsit cu lucrări neprotejate ce 

se vor degrada şi cu subcon-

tractori autohtoni aduşi într-o 

situaţie fi nanciară nefastă din 

cauza unui constructor incom-

petent, impotent, cinic şi lip-

sit de onestitate, căruia i s-au 

făcut mult prea multe conce-

sii din partea CNAIR”, se ara-

tă într-un mesaj al Asociaţiei 

Pro Infrastructură.

Constructorii de pe A3 îşi strâng echipamentele şi pleacă!

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Strada Wolfgang Amadeus 

Mozart, care face legătura 

între o parte a ansambluri-

lor de locuinţe din cartierul 

Bună Ziua şi Calea Turzii, 

va fi  asfaltată şi lărgită anul 

viitor, a declarat viceprima-

rul Dan Ştefan Tarcea.

Strada a trecut în proprie-

tatea Municipiului Cluj-Napo-

ca abia anul trecut. Potrivit 

viceprimarului, strada va fi  

asfaltată şi lărgită la 9 metri, 

iar trotuarele vor fi  refăcute.

„După cinci ani, am reuşit 

să intrăm în posesia străzii Mo-

zart şi să o cadastrăm. În pre-

zent, aceasta are lăţimi cuprin-

se între 4 şi 7,5 metri, însă va 

fi  lărgită la 9 metri. Pentru ca 

acest lucru să fi e posibil, am 

luat legătura cu vecinii, care au 

renunţat la bucăţile de teren 

necesare pentru realizarea lăr-

girii străzii. După fi nalizarea 

cadastrării, urmează să intrăm 

în faza de proiectare pentru un 

tronson al străzii, de circa 600 

de metri”, a declarat vicepri-

marul pentru monitorulcj.ro.

„Pentru tronsonul de la in-

trarea de pe strada Bună Zi-

ua, nu am ajuns încă la un 

acord cu proprietarii. Estimăm 

că lucrările de refacere a stră-

zii şi a trotuarelor vor începe 

în primăvara anului viitor, 

când vremea va permite acest 

lucru, întrucât la fi nalul lunii 

ianuarie estimăm că vom avea 

autorizaţia de construire”, a 

completat Dan Ştefan Tarcea.

Strada Mozart, 
legătură alternativă 
cu Calea Turzii

În acest sens, pe ordinea de 

zi a şedinţei Consiliului Local 

de vineri, 27 noiembrie, se re-

găseşte un proiect de Hotărâ-

re ce prevede preluarea în pro-

prietatea privată a municipiu-

lui Cluj-Napoca, a unui imo-

bil teren cu suprafaţa de 87 

mp şi trecerea acestuia din pro-

prietatea privată în proprieta-

tea publică a Municipiului 

Cluj-Napoca, cu destinaţie de 

drum, în vederea lărgirii stră-

zii Wolfgang Amadeus Mozart.

Strada respectivă este una 

extrem de importantă, întru-

cât asigură o legătură alterna-

tivă cu Calea Turzii, însă a-

ceasta nu a văzut niciodată 

asfaltul şi este plină cu noroi, 

gropi şi bălţi. Locuitorii din 

cartier spun că strada este 

foarte circulată atât de pie-

toni, cât şi de autoturisme şi 

deserveşte sute de cetăţeni.

Reamintim că strada Bună zi-

ua a fost reabilitată anul acesta. 

Lucrările de supralărgire şi mo-

dernizare au fost fi nalizate în lu-

na mai, iar strada, lărgită la pro-

fi lul de 16 m, are astăzi trei benzi 

de circulaţie (două la urcare şi 

una la coborâre dinspre Calea 

Turzii spre intersecţia cu străzi-

le Măceşului – Trifoiului), dar şi 

două benzi de biciclete la nive-

lul părţii carosabile.

Gata cu noroiul și gropile 
de pe strada Mozart?
„Uliţa” plină de gropi şi noroi din cartierul Bună Ziua va intra în lucrări 
de lărgire şi asfaltare în primăvara anului 2021

Strada plină de gropi şi noroi din cartierul Bună Ziua va intra în lucrări 
de lărgire şi asfaltare în primăvara anului viitor
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Situaţia este „sub control” în 

judeţul Cluj, afi rmă primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc. De asemenea, spi-

talele din judeţ vor fi  susţinu-

te fi nanciar de Primărie în 

această perioadă.

În ultimele zile, rata de in-

fectare a scăzut atât în jude-

ţul Cluj, cât şi în municipiul 

Cluj-Napoca. Primarul Emil 

Boc a spus că direcţia în ca-

re ne se îndreaptă oraşul es-

te una bună, dar clujenii nu 

trebuie să se relaxeze.

„Avem situaţia sub control la 

Cluj, momentan. Rata judeţului 

a scăzut sub 7 la mia de locui-

tori, iar municipiul Cluj-Napoca 

a ajuns la rata de infectare sub 8. 

Direcţia este descrescătoare de 

vreo cinci zile. Asta înseamnă că 

deciziile pe care le-am luat până 

acum sunt bune. Cu toate aces-

tea nu trebuie să ne relaxăm. Me-

dicii au ajuns la epuizare şi pre-

siunea pe sistemul sanitar este 

uriaşă. Până acum am reuşit să 

ţinem oraşul în afara carantinei 

şi nu a fost uşor acest lucru. În-

cercăm să ţinem sub control şi si-

tuaţia economică, deja mulţi oa-

meni şi-au pierdut locul de mun-

că. Am o rugăminte la clujeni, să 

respecte în continuare regulile! 

Important este că ne îndreptăm 

spre o direcţie mai bună, dar nu 

trebuie să ne relaxăm”, a decla-

rat Emil Boc, joi dimineaţă, la un 

post local de radio.

Un milion de lei 
pentru spitale

În şedinţa extraordinară de 

vineri, Consiliul Local va dez-

bate mai multe proiecte de Ho-

tărâre privind alocarea unui bu-

get de un milion de lei pentru 

spitalele din Cluj-Napoca.

„Vineri vom avea o şedinţă de 

Consiliu Local unde vom discu-

ta despre alocarea unui buget pen-

tru spitale, inclusiv pentru Spita-

lul Clinic de Boli Infecţioase şi 

pentru Institutul Inimii. Vom alo-

ca în jur de un milion de lei pen-

tru aceste spitale. Încercăm să îi 

sprijinim în această perioadă cu 

tot ceea ce putem, pentru că ştim 

cât de difi cilă este această peri-

oadă. Trebuie să fi m solidari, să 

respectăm toate regulile sanita-

re”, a mai adăugat primarul.

Ne-a salvat de carantină 
închiderea şcolilor?

Toate şcolile din Cluj-Na-

poca sunt închise încă din lu-

na octombrie, iar elevii şi pro-

fesorii şi-au mutat activitatea 

didactică în mediul online de 

mai bine de o lună. Mulţi clu-

jeni consideră că şcolile ar tre-

bui redeschise, iar edilul-şef 

a explicat care este situţia la 

nivel naţional, dând asigurări 

că şcolile se vor deschide la 

momentul oportun.

„Fiecare ţară şi-a stabilit acel 

mix de politici pentru a putea 

ţine epidemia sub control, u-

nele au închis (şcolile – n.r.), 

altele nu. La noi, prin aceste 

măsuri care s-au luat la nivel 

naţional, am reuşit să ţinem ţa-

ra, să nu intrăm într-o caranti-

nă totală. Numărul de decese 

e mult sub media unor ţări eu-

ropene. Vom reveni şi la edu-

caţia faţă în faţă, dar acum o-

rice ieşire din ceea ce avem ne 

poate trimite în ceva neprevă-

zut, într-o carantină naţionali-

zată. Este riscant să dai ce ai 

în mână pe ceva ce ar putea să 

aibă avantaje sau nu. Trebuie 

să mai rezistăm acum, luna as-

ta decembrie pe care o mai 

avem în faţă. Va apărea vacci-

nul, care va însemna începu-

tul depresurizării sistemului”, 

a conchis Emil Boc.

Emil Boc: „Clujenii să nu se relaxeze!”
Rata de infectare cu COVID19 a scăzut atât în judeţ, cât şi în municipiul Cluj-Napoca. 
Primarul Emil Boc îi îndeamnă însă pe clujeni să nu se relaxeze prea repede.

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, a sem-

nat, joi, ordinul de înceta-

re a mandatului primaru-

lui comunei Beliş, 

Viorel Matiş, condamnat 

defi nitiv la un an 

şi patru luni de închisoare 

cu suspendare.

„Am semnat azi, 26.11.2020, 

ordinul privind constatarea în-

cetării de drept, înainte de ter-

men, a mandatului de primar 

al comunei Beliş, a domnului 

Matiş Viorel, ca urmare a con-

damnării, prin hotărâre jude-

cătorească rămasă defi nitivă, 

la o pedeapsă privativă de li-

bertate cu suspendare sub su-

praveghere a executării pedep-

sei. Încetarea se referă la ac-

tualul mandat. Atribuţiile de 

primar vor fi  preluate de vice-

primar. Vor fi  organizate ale-

geri, în funcţie de ce va stabili 

Guvernul în acest sens, con-

form Codului Administrativ”, 

a transmis prefectul.

Matiş a fost reales în 27 sep-

tembrie în funcţia de primar 

al Belişului, aceasta fi ind cea 

de-a doua revocare, după ce 

Mircea Abrudean semnase de-

ja, în octombrie, un ordin pri-

vind constatarea încetării de 

drept. „Urmează ca Viorel Ma-

tiş să depună jurământul pen-

tru noul mandat în care a fost 

ales şi analizăm emiterea unui 

nou ordin de încetare”, decla-

ra la acea vreme Mircea Abru-

dean, pentru monitorulcj.ro.

Viorel Matiş a fost condam-

nat, în 9 aprilie 2020, de Tri-

bunalul Cluj la un an şi patru 

luni de închisoare cu suspen-

dare după ce a fost găsit vino-

vat pentru dare de mită. Edi-

lul a atacat decizia formulată 

de Tribunalul Cluj, însă Cur-

tea de Apel a respins ca ne-

fondat apelul lui Viorel Matiş 

asupra sentinţei. Sentinţa pro-

nunţată de Curtea de Apel în 

şedinţa din 21 septembrie es-

te defi nitivă.

Alegeri locale cu repetiție, 
în comuna Beliș

PUBLICITATE
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Consilierii judeţeni au apro-

bat în şedinţa de joi, 26 

noiembrie, un proiect de 

Hotărâre pentru demolarea 

unor pavilioane din partea 

de vest a parcării auto, cu 

scopul extinderii parcării 

administrate de Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iacncu” din Cluj-Napoca.

Construcţiile au ajuns în 

administrarea Aeroportului 

în luna mai, atunci când Con-

siliul Judeţean (CJ) Cluj a 

aprobat trecerea imobilu-

lui-teren şi a construcţiilor 

din partea de vest a parcării 

auto şi a celor patru pavili-

oane existente, din adminis-

trarea Consiliului Judeţean 

Cluj, în administrarea Aero-

portului Internaţional „Avram 

Iancu”. Joi, CJ Cluj a apro-

bat demolarea acestora, din 

cauza stării avansate de de-

gradare în care se afl ă.

Destinaţia acestor construc-

ţii a fost spaţii de magazii pâ-

nă în ianuarie 2017, când au 

fost trecute în administrarea 

CJ. Construcţiile au o vechi-

me de peste 25 ani şi sunt 

construite cu structura de re-

zistenţă din lemn cu închideri 

ale pereţilor exteriori din plă-

ci de PAL şi acoperiş cu car-

ton asfaltat. Momentan aces-

tea au acoperişuri sparte, ta-

vane căzute, vegetaţie crescu-

tă în interior, infi ltraţii din pre-

cipitaţii, pereţi cu mucegai, se 

arată în referatul de aprobare 

a Hotărârii.

Cum reabilitarea nu se 

justifi că fi nanciar, construc-

ţiile vor fi  demolate, iar în 

locul lor vor fi  amenajate 

parcaje. Prin extinderea plat-

formei betonate aferente par-

cării auto vest, pe suprafaţa 

rămasă liberă după demola-

rea construcţiilor şi asigura-

rea de noi locuri de parcare 

se doreşte obţinerea de ve-

nituri nonaeronautice prin 

exploatarea locurilor nou 

amenajate, cu atât mai mult 

cu cât Aeroportul a înregis-

trat scăderi semnifi cate ale 

veniturilor, în contextul cri-

zei COVID-19.

Două parcări, intrări 
şi ieşiri separate

Preşedintele Consiliului 

Judeţean, Alin Tişe, a expli-

cat că, în urma amenajării 

locurilor de parcare de către 

Aeroport, vor exista două 

parcări, cu administratori di-

feriţi (una administrată de 

Aeroport şi una administra-

tă în continuare de fi rma GO-

TO Parking), cu intrări şi ie-

şiri diferite. Cele două fi rme 

vor fi  în concurenţă una cu 

cealaltă, fapt care „nu de-

ranjează deloc” administra-

ţia judeţeană.

„Partea aceasta de parcare 

va fi  în principal pentru an-

gajaţii Aeroportului. Este do-

rinţa Aeroportului să îşi ame-

najeze în acest spaţiu o par-

care şi noi am fost de acord. 

Cu siguranţă, acest lucru va 

infl uenţa şi preţul per total în 

parcare, deci nu ne deranjea-

ză deloc să existe această con-

curenţă, cu o singură condi-

ţie, studiile de circulaţie pe 

care le vor face şi cu aproba-

rea Primăriei să nu creeze pro-

bleme de trafi c şi să existe in-

trări şi ieşiri diferite, pentru a 

putea să fi e taxate separat şi 

fi ecare în parte, aceste două 

parcări. Vor exista două par-

cări administrate una de Ae-

roport, una de o societate pri-

vată, cât timp va mai rămâne 

în contract. În fi nal, se va 

ajunge probabil la o adminis-

trare în totalitate făcută de Ae-

roport”, a declarat Alin Tişe, 

în timpul şedinţei CJ Cluj.

Două parcări, doi administratori, la Aeroport
Aeroportul Internaţional din Cluj-Napoca va pune la dispoziţia călătorilor propriile locuri de parcare, 
amenajate după demolarea unor construcţii degradate de pe latura vestică

Aeroportul  Internațional Cluj-Napoca va pune la dispoziţia pasagerilor locuri de parcare ce vor fi  amenajate 
după demolarea unor construcţii degradate de pe latura vestică

Noile locuri de parcare destinate publicului vor fi date 
în folosinţă cel târiu în luna aprilie a anului viitor, spu-
ne directorul general al Aeroportului Internaţional 
„Avram Iancu” din Cluj-Napoca, David Ciceo.

„Este vorba despre niște pavilioane care sunt distruse și 
care nu mai au nicio valoare și urmează să le demolăm. 
Vom avea parcări auto în această zonă, care vor fi desti-
nate publicului. Prin acest lucru vom mări veniturile 
Aeroportului, având în vedere această criză. Aeroportul 
urmează să amenajeze propriile parcări auto pentru a 
mări veniturile și pentru a crea condiţiile corespunză-
toare pentru clujeni. Întotdeauna concurenţa este un lu-
cru bun, concurenţa duce la servicii mai bune pentru 
pasageri, tarife acceptabile, parcări mai curate, parcări 
reparate. Noi, Aeroportul, dorim să creștem standardul 
serviciilor. Cel mai târziu în martie-aprilie 2021, acestea 
(locurile de parcare – n.r.) vor putea fi folosite de pu-
blic”, a declarat David Ciceo, pentru monitorulcj.ro.

Noile locuri de parcare, 
disponibile din primăvara anului 2021
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Ministrul Transporturilor, 

domnul Lucian Bode, a 

prezentat în în şedinţa de 

Guvern PROIECTUL de 

HOTĂRÂRE de GUVERN 

pentru aprobarea Notei de 

fundamentare privind 

necesitatea şi oportunita-

tea efectuării cheltuielilor 

aferente proiectului de 

investiţii „Tren 

Metropolitan Gilău – 

Floreşti – Cluj-Napoca – 

Baciu – Apahida – Jucu – 

Bonţida – Etapa I A 

Sistemului De Transport 

Metropolitan Rapid Cluj 

Magistrala I De Metrou Şi 

Tren Metropolitan, inclusiv 

legătura dintre acestea – 

Componenta 1, Magistrala 

I de Metrou”, judeţul Cluj.

Valoarea estimată a proiec-

tului este de aproximativ 1 mi-

liard de euro, iar fi nanţarea va 

fi  asigurată conform progra-

melor de investiţii publice apro-

bate potrivit legii, după caz 

din fonduri externe nerambur-

sabile (POIM 2014-2020, PNRR 

2021-2027, POT 2021-2027), 

bugetele locale ale celor două 

UAT, precum şi din alte surse 

legal constituite.

Din punct de vedere teh-

nic, proiectul noii linii are o 

lungime de 14,4 km şi 14 sta-

ţii de metrou care vor deser-

vi Municipiul Cluj-Napoca şi 

localitatea Floreşti. Noua ma-

gistrală de metrou pregăteş-

te viitorul Clujului şi, totoda-

tă, dezvoltarea zonelor limi-

trofe Gilău şi Floreşti. Acest 

proiect de metrou, de la Cluj, 

are inclusă şi conexiunea cu 

viitorul Spital Regional de Ur-

genţă, iar prin integrarea cu 

viitorul tren metropolitan va 

asigura conectivitatea cu Ga-

ra CFR şi cu Aeroportul In-

ternaţional Cluj-Napoca.

După aprobarea Hotărârii 

de Guvern privind acest obiec-

tiv, se va realiza studiul de 

fezabilitate ce va stabili indi-

catorii tehnico-economici ai 

proiectului. Valoarea totală a 

proiectului privind studiile 

de prefezabilitate, de fezabi-

litate si PUZ este de 33,4 mi-

lioane de lei (asigurate prin 

bugetele ale UAT Cluj-Napo-

ca şi Floreşti), din care stu-

diul de prefezabilitate are va-

loarea este 11,1 milioane lei.

Realizarea studiului de pre-

fezabilitate a fost demarată 

in 30.04.2020, iar in 6 luni 

acest document a fost reali-

zat şi predat. În 27 octom-

brie, respectiv 29 octombrie, 

atât Consiliul Local Cluj-Na-

poca, cât şi Consiliul Local 

Floreşti au aprobat acest stu-

diu de prefezabilitate.

Fără doar şi poate, acesta 

este un moment istoric, în con-

diţiile în care pentru prima da-

tă, în România, lansăm un pro-

iect de metrou în afara Bucu-

reştiului. Astfel, odată cu da-

rea in funcţiune, în Bucureşti, 

a magistralei 5 de metrou, anul 

2020 confi rmă angajamentul 

Guvernului Ludovic Orban pen-

tru o dezvoltare fără precedent 

a investiţiilor în infrastructura 

de transport, dar şi pentru pro-

iecte de mobilitate urbană cu 

tehnologii moderne ce respec-

tă condiţionalităţile actuale în 

domeniul mediului.

„Doresc să felicit pe aceas-

tă cale Primăria Municipiu-

lui Cluj-Napoca pentru iniţi-

ativă si determinare şi, toto-

dată, să o asigur de tot spri-

jinul Ministerului Transpor-

turilor, Infrastructurii şi Co-

municaţiilor în ceea ce repre-

zintă, practic, o nouă abor-

dare faţă de infrastructura de 

transport, şi anume implica-

rea administraţiei locale în 

pregătirea, implementarea şi 

operarea acestui tip de pro-

iecte. De asemenea doresc să 

mulţumesc colegilor mei din 

celelalte ministere implicate 

pentru sprijinul acordat in 

promovarea acestui proiect.

Afi rm cu încredere ca acest 

proiect este unul deschizător 

de drumuri pentru alte mari 

municipii şi zone metropoli-

tane cu o populaţie de peste 

300.000 de locuitori, care au 

atât nevoia, cât şi capacita-

tea de a implementa astfel de 

proiecte, iar aici mă refer la 

Timişoara, Iaşi, Braşov, Con-

stanţa, Sibiu etc.” a declarat 

ministrul Transporturilor, 

domnul Lucian Bode.

Moment istoric! Guvernul Orban a lansat proiectul 
de realizare a magistralei de metrou la Cluj!

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda Partidului Național Liberal Filiala Cluj, cod AEP 11200025. Tiraj 2.500 exemplare

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Asocierea condusă de Diferit 

SRL este singura interesată 

de revitalizarea străzii 

Mihail Kogălniceanu, una 

dintre cele mai frumoase 

artere din Cluj-Napoca.

După ce a pus mâna pe 

contractele pentru moderni-

zarea străzii Regele Ferdinand 

şi a zonei adiacente, pentru 

revitalizarea Pieţei Lucian Bla-

ga şi a străzilor adiacente, re-

spectiv pentru modernizarea 

Bulevardului 21 Decembrie 

1989, Diferit SRL, fi rmă „abo-

nată” la bani public, doreşte 

să execute lucrările şi pe stra-

da Mihail Kogălniceanu.

Astfel, în Sistemul Electro-

nic de Achiziţii Publice (SEAP), 

unicul ofertant pentru proiec-

tul „Lucrări de amenajare ur-

bană strada Mihail Kogălnicea-

nu, strada Universităţii şi stră-

zile adiacente” este asocierea 

Diferit SRL – Eco Garden Con-

struct SRL – Muzeul Naţional 

de Istorie a Transilvaniei – 

Energo Power.

Costul proiectului „sare” 
de 7,9 milioane de euro

Oferta se afl ă în evaluare 

tehnică şi fi nanciară până în 

5 februarie 2021, dar sunt 

şanse mari ca Diferit SRL să 

se ocupe de suprafaţa de cir-

ca 26.000 mp supusă moder-

nizării, care cuprinde străzi-

le Mihail Kogălniceanu, U-

niversităţii, Emanuelle de 

Martonne, Bolyai János, Her-

mann Oberth, Kovács Dez-

sö, Gaál Gábor şi Baba No-

vac (între I.C. Brătianu şi 

strada Avram Iancu).

Potrivit anunţului publi-

cat în SEAP, valoarea tota-

lă a proiectului se ridică la 

peste 38,5 milioane de lei 

(peste 7,9 milioane de eu-

ro), fonduri europene. Ră-

mâne de văzut dacă Diferit 

SRL va reuşi să termine în 

timp util lucrările din Pia-

ţa Lucian Blaga, altfel, aşa 

cum anunţase primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, firma va intra pe „lis-

ta ruşinii”.

Strada Mihail Kogălnicea-

nu, o frumoasă arteră a Clu-

jului, este pusă în valoare 

doar de două ori pe an – de 

Zilele Clujului şi cu ocazia 

Zilelor Culturale Maghiare. 

Această stradă ar urma să 

aibă trafi c rutier în care ac-

cesul va fi  permis doar rive-

ranilor şi pentru persoanele 

care trebuie obligatoriu să a-

jungă cu maşina la una din-

tre instituţiile din zonă.

Prin tema de soluţii im-

pusă de municipalitate, par-

carea de pe strada Univer-

sităţii urmează să dispară, 

iar în locul ei va fi proiec-

tată o piaţetă în care va fi 

reamplasată statuia Fecioa-

rei Maria. De asemenea, în 

faţa sediului central al Uni-

versităţii „Babeş-Bolyai” va 

fi creat un spaţiu dedicat 

foştilor rectori.

Altă lucrare în Centru, dar tot Diferit SRL?
O asociere de firme condusă de Diferit SRL este singurul ofertant pentru proiectul 
de modernizare a străzii Mihail Kogălniceanu și a celor adiacente 

După modernizare, pe strada Mihail Kogălniceanu ar urma să fi e create 11 locuri de parcare din cele 134 care sunt în prezent, pe lângă plantarea a 240 de arbori

Firma milionarului 

Ilie Ciuclea a câştigat lici-

taţia pentru serviciile 

de colectarea şi transpor-

tul deşeurilor pe loturile 

2 şi 3, care reunesc muni-

cipiile Turda, Câmpia 

Turzii, Dej şi cele 32 

de comune limitrofe.

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj 

a fi nalizat, prin intermediul 

Asociaţiei de Dezvoltare In-

tercomunitară (ADI) Eco-Me-

tropolitan Cluj, licitaţia publi-

că pentru delegarea, pe o pe-

rioadă de 10 ani, a serviciilor 

de colectare şi transport al de-

şeurilor municipale, pe lotu-

rile 2 şi 3.

În urma derulării procedu-

rii de evaluare a ofertelor de-

puse pe cele două loturi, au 

fost declarate câştigătoare pro-

punerile înaintate de SC Su-

percom SA, respectiv 

139.563.089,07 de lei pentru 

lotul 2 şi 134.004.396,78 de 

lei pentru lotul 3.

Noile tarife pe care le vor 

achita în fi ecare lună localni-

cii din zonă vor fi :

Lotul 2: 
Turda – Câmpia Turzii

¤ mediul urban/ persoană/ 

lună pentru deşeurile reci-

clabile: 1,81 lei; pentru co-

lectarea deşeurilor rezidua-

le: 3,76 lei;

¤ mediul rural/ persoană/ lu-

nă pentru deşeurile reciclabi-

le: 1,48 lei; pentru colectarea 

deşeurilor reziduale: 2,61 lei.

Lotul 3: 
Gherla – Dej

¤ mediul urban/ persoană/ 

lună pentru deşeurile reci-

clabile: 2,39 lei; pentru co-

lectarea deşeurilor rezidua-

le: 5,03 lei;

¤ mediul rural/ persoană/ 

lună pentru deşeurile reci-

clabile: 1,91 lei; pentru co-

lectarea deşeurilor rezidu-

ale: 3,15 lei.

În ceea ce priveşte licitaţia 

aferentă Lotului 1 – zona 

Cluj-Napoca şi zona Huedin, 

ofertele tehnice şi fi nanciare 

depuse sunt în etapa de eva-

luare, potrivit CJ Cluj.

Supercom va ridica 
gunoiul din Turda și Dej
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Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei a semnat, 

joi, contractul de proiec-

tare şi execuţie a sediului 

Academiei Naţionale de 

Muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca.

Investiţia este de peste 127,8 

milioane de lei pentru amena-

jarea şi extinderea unor corpuri 

de clădire. Întreaga investiţie va 

avea o suprafaţă desfăşurată de 

23.098 mp, iar lucrările vor fi  

executate de asocierea Construc-

ţii Erbaşu SA & Concelex Engi-

neering SRL & Terra Gaz Con-

struct SRL. Acestea vor dura 24 

de luni, dintre care 5 sunt dedi-

cate activităţii de proiectare.

Printre altele, cele patru cor-

puri de clădire care vor fi  ame-

najate vor avea o sală de spec-

tacole cu o capacitate de 835 de 

persoane, o sală de orgă cu pes-

te 110 locuri, un amfi teatru cu 

224 de locuri, rectoratele, deca-

natele, biblioteca, săli de curs, 

laboratoare, vestiare pentru ar-

tişti, cabinet medical, cămin stu-

denţesc cu 56 de camere pen-

tru 180 de studenţi, atelier de 

întreţinere, dar şi o sală de sport.

După două decenii în care 

Academia nu a avut un sediu 

în care să îşi desfăşoare activi-

tatea, deşi în fi ecare an se în-

scriu sute de studenţi, Acade-

mia Naţională de Muzică din 

Cluj-Napoca va avea toate con-

diţiile în anul 2023, promit gu-

vernanţii. Astfel, ruina de la 

Colina, de pe strada Bucium, 

unde era plânuit cândva Spita-

lul Regional de Urgenţă, îşi gă-

seşte în sfârşit menirea.

Ruina de la Colina devine Academie de Muzică

Chiar dacă mulți studenți 

din Cluj-Napoca şi-au înce-

put anul universitar 

2020-2021 în format fi zic, 

acest lucru s-a schimbat 

după câteva săptămâni din 

cauza situaţiei epidemiolo-

gice în care ne afl ăm.

Matei, student la Universita-

tea Tehnică din Cluj-Napoca, a 

urmat o parte din cursuri şi fi zic, 

ne povesteşte cum a fost pentru 

el experienţa hibrid de la început 

de an universitar. Cu toate că „e-

ra frumos” să meargă fi zic la fa-

cultate şi să îşi întâlnească cole-

gii, condiţiile „nu erau optime”.

„Da, am început fi zic, dar nu 

a fost totul fi zic. A fost un fel de 

scenariu hibrid. Era frumos... oa-

recum, dar nu erau condiţii op-

time. Nu aveam sufi ciente locuri 

în sala de clasă ca să stăm chiar 

depărtaţi. Locurile erau marca-

te, dar nu ştiu dacă se putea res-

pecta distanţarea chiar atât de 

bine. Aveam o zi pe săptămâna 

de la 8:00 la 14:00 la facultate şi 

o dată la două săptămâni mai 

aveam patru ore de laborator. Să 

stai şase ore cu masca pe faţă 

nu e o bucurie, deci din perspec-

tiva asta mă bucur că s-a mutat 

online”, a declarat Matei pentru 

monitorulcj.ro.

Online-ul distrage 
studenţii de la cursuri, 
dar are şi benefi cii

Învăţământul online poate 

să fi e difi cil şi în rândul studen-

ţilor. Cursurile sunt deseori ne-

glijate de aceştia. „Problema cu 

online-ul pentru mulţi studenţi 

(mai ales în anul întâi) este că 

tind să neglijeze mai mult stu-

diile şi venitul la cursuri. În re-

st, comunicarea cu profesorii a 

fost în regulă şi poate că din u-

nele puncte de vedere poate să 

fi e super şi online”, spune el.

Cu toate acestea, există şi be-

nefi cii în sistemul online. Tim-

pul pe care studenţii îl folosesc 

pentru a se deplasa până la se-

diul facultăţii este economisit. 

„Iarăşi, dacă urmezi cursurile 

online câştigi şi timpul pierdut 

pe drumuri, ceea ce e super. Un 

dezavantaj este că se pierde par-

tea socială. Asta e clar! Altă trea-

bă era când stăteai în pauză cu 

colegii”, afi rmă studentul.

Matei a fost plăcut surprins 

de unele practici pe care profe-

sorii săi le folosesc pentru a pu-

tea preda cursurile într-un mod 

efi cient, chiar şi online. Pentru 

unele cursuri, tableta grafi că e-

ra folosită pentru a „ieşi la ta-

blă”. „A fost ciudat că ni s-a ce-

rut tableta grafi că la unele semi-

narii ca să putem «ieşi la tablă». 

Deşi am observat că e o tehnică 

foarte bună pentru predarea on-

line. Deci nu pot spune că sunt 

împotrivă”, a declarat tânărul.

Pentru a se asigura că infor-

maţia predată la cursuri nu se 

pierde, alţi profesori universitari 

înregistrează cursurile online şi 

le pun la dispoziţia studenţilor. 

Astfel, ei pot verifi ca informaţi-

ile studiate la curs oricând îşi 

doresc şi este un lucru util, mai 

ales dacă studentul a rămas cu 

lipsuri după activitatea didacti-

că. Pentru anumite laboratoare, 

precum cele de fi zică, profeso-

rii au dezvoltat aplicaţii web ca-

re simulează experimentele.

„Laboratoarele de fi zică sunt 

foarte amuzante, dar în acelaşi 

timp deprimante online faţă de 

cum ar fi  fost fi zic. Cum faci la-

boratoare de fi zică online? Pro-

fesorii au făcut aplicaţii web ca-

re simulează experimentele, ce-

ea ce mi-se pare super tare. Dar 

nu mai are acelaşi farmec ca în 

persoana”, a conchis studentul 

de la UTCN.

Facultate online
 sau fi zic? La alegerea 
studenţilor!

Andrei Vede, student la Uni-

versitatea de Medicină şi Farma-

cie (UMF) „Iuliu Haţieganu”, a 

explicat cum s-au desfăşurat săp-

tămânile în care activitatea didac-

tică nu era exclusiv online. Aceş-

tia realizau practica de speciali-

tate în spitale „în sistem hibrid”.

„Noi care suntem în învăţă-

mânt modular, anii clinici IV, V şi 

VI, veneam în anumite module 

numai pentru perioade de două 

săptămâni. Spre exemplu, eu am 

avut modulul de cardiologie şi pne-

umologie şi mergeam în combi-

naţii de câte 2-3 grupe pentru do-

uă săptămâni în clinică. După ce 

terminam noi cele două săptă-

mâni, urmau alte grupe. Cam aşa 

funcţiona la noi”, a declarat tână-

rul, pentru monitorulcj.ro.

Studentul medicinist ar pre-

fera facultatea în sistem clasic, 

fi indcă urmând doar cursurile 

online consideră că şi-ar putea 

pierde abilităţile clinice. Din 

punct de vedere fi nanciar nu 

pare să fi e afectat atât de mult, 

spunând că apartamentul pe ca-

re l-a laut în chirie nu este atât 

de costisitor şi l-ar fi  păstrat in-

diferent dacă facultatea se făcea 

online (de la început) sau fi zic.

„Chiria de la Cluj este una ief-

tină. Financiar, nu m-a afectat a-

tât de tare închiderea UMF-ului. 

Totuşi, mă deranjează că nu pot 

să practic nimic clinic şi trebuie 

să lucrăm online. E o chestiune 

mai delicată pentru că ne putem 

pierde abilităţile clinice. «Rugi-

nim!». Dar suntem nevoiţi să ne 

adaptăm în situaţia de faţă”, a 

completat medicinistul.

În schimb, Matei, studentul 

de la UTCN, preferă cursurile 

online deoarece lucrează în pa-

ralel cu facultatea. Astfel, tână-

rul consideră că este mai mai 

facilă facultatea online.

„Sincer, nu simt o diferență 

serioasă între seminariile fi zice 

și online. Cam tot la fel se 

desfășoară, doar că nu ne mai 

vedem. E oarecum mai facil on-

line și nu cred că există proble-

me cu înțelesul materiei din ca-

uza asta. Eu lucrez în paralel cu 

facultatea, deci pentru mine e 

clar mai bine online. Dacă nu aș 

lucra probabil aș alege fi zic”, a 

declaratMatei, student la UTCN.

Foto: Fizic la facultate, 
în sistem hibrid, sau cursuri exclusiv 

online, cum e mai bine?

„NE E GREU CU MASCA PE FAȚĂ!”

Cursuri online 
sau față în față?
Studenții din Cluj-Napoca urmează cursurile online 
în acest an universitar. Unele facultăți și-au început 
activitatea didactică cu studenții în bănci. 
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Unul dintre cele mai 

aşteptate momente de 

fanii festivalului UNTOLD 

în fi ecare an este anunţa-

rea datei pentru ediţia 

următoare.

Este momentul în care fa-

nii festivalului încep să viseze 

la experienţele unice din anul 

următor, să-şi dorească să va-

dă pe una din cele 10 scene 

din festival artistul favorit, să-şi 

strângă gaşca de prieteni şi, 

bineînţeles, să îşi facă planuri 

pentru o vară de neuitat.

Dacă în anul 2020 toate a-

ceste lucruri nu au fost posi-

bile, anul 2021 vine cu încre-

dere şi optimism de la orga-

nizatorii festivalului UNTOLD, 

care au început pregătirile pen-

tru ediţia cu numărul şase a 

unuia dintre cele mai mari 

festivaluri din lume, UNTOLD. 

În 2021, al şaselea capitol din 

povestea UNTOLD se va scrie 

în perioada 5-8 august, tot la 

Cluj-Napoca.

UNTOLD 2021 va depăşi 
toate aşteptările

Ediţia de anul viitor vine cu 

o nouă poveste magică UNTOLD 

care se va desfăşura, timp de 4 

zile şi 4 nopţi, alături de cei mai 

mari artişti din întreaga lume, 

dar şi alături de cel mai minu-

nat public pe care un festival 

şi-l poate dori. Un sentiment de 

nerăbdare îi încearcă atât pe fa-

nii festivalului, cât şi pe artiştii 

care abia aşteaptă reîntâlnirea 

cu publicul din România. Orga-

nizatorii UNTOLD spun că edi-

ţia din 2021 va depăşi toate aş-

teptările şi va fi  organizată în 

cele mai sigure condiţii.

Încrederea organizatorilor vi-

ne şi din veştile bune privind 

existenţa unui vaccin la începu-

tul anului viitor şi din atenţia tot 

mai mare acordată de specialişti 

dezvoltării testelor rapide ce vor 

permite testarea în masă. Un alt 

motiv este şi sprijinul pe care 

Guvernul României îl acordă or-

ganizatorilor de evenimente prin 

stabilirea unei scheme de ajutor 

de stat, menită să restarteze in-

dustria culturală şi de evenimen-

te în anul 2021.

În plus, reprezentanţii UN-

TOLD, alături de alţi organiza-

tori de evenimente din România, 

s-au reunit încă din luna septem-

brie cu reprezentanţii Guvernu-

lui într-un grup de lucru, menit 

să identifi ce toate măsurile ce 

trebuie pregătite, astfel încât eve-

nimentele să poată fi  reluate în 

2021 în cele mai sigure condiţii. 

De altfel, industria de evenimen-

te din întreaga lume se pregăteş-

te pentru o vară plină de activi-

tate, în care publicul se va întâl-

ni din nou cu artiştii preferaţi.

#LookingForward – 
încredere, optimism 
şi dorinţe pentru 2021

„Nu am încetat niciun mo-

ment să fi m optimişti şi am lu-

crat în toată această perioadă la 

pregătirea ediţiei următoare, ast-

fel că UNTOLD 2021 va fi  cel 

mai bun UNTOLD de până acum! 

Încrederea noastră că ne vom 

revedea în vara anului viitor vi-

ne şi ca urmare a veştilor extra-

ordinare privind disponibilita-

tea unui vaccin la scară mondi-

ală la începutul anului viitor, 

dezvoltarea tot mai mare a tes-

telor rapide care vor permite tes-

tarea în masă. În plus, sprijinul 

care urmează să vină din par-

tea Guvernului pentru restarta-

rea industriei de evenimente, 

grupurile de lucru în care sun-

tem implicaţi alături de alţi or-

ganizatori din ţară şi reprezen-

tanţii autorităţilor, în vederea 

pregătirii din timp a modului în 

care se vor desfăşura evenimen-

tele în anul 2021, ne dau toate 

motivele să credem că, prin com-

paraţie cu vara acestui an, va-

ra anului 2021 ne va găsi într-o 

cu totul altă etapă, mult mai 

apropiată de normalitatea pe ca-

re o aşteptăm cu toţii. Abia aş-

teptăm să ne întâlnim cu prie-

tenii festivalului, cu fanii şi ar-

tiştii, la Cluj-Napoca, anul vii-

tor”, a declarat Edy Chereji, di-

rector de comunicare UNTOLD.

După o aşteptare de peste 

un an, în care s-au strâns mul-

te sentimente de dor, multe vi-

suri şi speranţe, dar şi o sete 

uriaşă de relaxare şi distracţie, 

întâlnirea dintre fani şi artişti 

va fi  una emoţionantă. În acest 

sens, organizatorii UNTOLD îi 

îndeamnă pe fanii festivalului 

şi nu numai să se înregistreze 

cu un mesaj de optimism, cu 

un moment pe care aşteaptă 

să îl trăiască în 2021, iar apoi 

să îl arate lumii prin postarea 

pe social media cu hashtag-ul 

#lookingforward.

UNTOLD revine în 2021! 
Speranța vaccinului anti-COVID-19 redeschide Tărâmul Magic.

Fanii festivalului UNTOLD au demonstrat încă o dată că sunt 
cel mai minunat public pe care un festival și-l poate dori. 
Peste 95% dintre posesorii de abonamente și bilete pentru 
ediţia din 2020 și-au transformat biletele și abonamentele 
în varianta ANYTIME Pass, care le asigură accesul, la alege-
re, la una dintre următoarele trei ediţii UNTOLD.

În acest fel fanii și-au arătat toată susţinerea pentru festiva-
lul lor preferat. Cei care nu au achiziţionat încă intrarea în 
tărâmul magic UNTOLD 2021 sunt așteptaţi să se înregistre-
ze începând de joi pe untold.com pentru a afl a primii ulti-
mele noutăţi despre ediţia cu numărul VI, inclusiv momen-
tul când va fi  pusă în vânzare o nouă serie de bilete și abo-
namente. Mai multe informaţii se pot găsi pe untold.com.

Fanii se pot înregistra 
pentru abonamente UNTOLD 2021

Speranţa echipei Electric 

Castle stă într-un an 2021 

ce va permite revenirea pe 

domeniul Bánffy din 

Bonţida, la o nouă ediţie 

de festival. Toată activita-

tea din ultimele luni a 

însemnat reluarea, de la 

zero, a pregătirilor pentru 

ediţia a opta, reprogramată 

între 14 şi 18 iulie 2021.

În urmă cu câteva zile, Elec-

tric Castle a lansat #My-

RayOfHope, campania prin 

care fanii festivalului, şi nu 

numai, se încurajează reci-

proc, vorbind despre speran-

ţele şi dorinţele lor pentru 

anul viitor. Astăzi, organiza-

torii anunţă primii headliners 

de pe afi şul EC8: una dintre 

cele mai bune trupe alterna-

tive rock ale anilor 2000 – 

Twenty Øne Piløts, genialii 

Gorillaz & legendele alt-metal 

Deftones.

Până în 30 noiembrie a.c., 

Electric Castle oferă publicu-

lui posibilitatea de a-şi achi-

ziţiona bilete pentru cea de-a 

8-a ediţie într-o promoţie spe-

cială. Abonamentele sunt la 

preţul de 599 de lei, din ca-

re acum se poate achita doar 

100 de lei, restul de 499 de 

lei urmând să fi e plătit abia 

în 15 iunie 2021. Toate vari-

antele de abonamente dispo-

nibile pot fi  accesate pe www.

electriccastle.ro.

Gorillaz, 
din nou în România

De 20 de ani, publicul şi in-

dustria muzicală încearcă să 

găsească cea mai potrivită de-

fi niţie pentru Gorillaz. Proiec-

tul pe care Damon Albarn şi 

Jamie Hewlett l-au pornit în 

2000 a fost interpretat fi e ca o 

ironie la adresa imaginii prefa-

bricate a trupelor pop, un ex-

periment a unor mici genii mu-

zicale sau un act de bravadă.

Dar, asta nu a împiedicat a-

ceastă formaţie să ajungă con-

stant pe primele locuri în cla-

samente. Dincolo de universul 

vizual foarte elaborat creat prin 

personajele imaginate de 

Hewlett, ca imagine a trupei, 

piese ca „Feel Good Inc.”, „Clint 

Eastwood” sau „Dare” sunt 

mici bijuterii muzicale ce re-

zistă oricărui test al timpului.

Anul 2020 pare să le apar-

ţină: Gorillaz a lansat „Song 

Machine: Season One – Stran-

ge Timez” un album pe care 

lista de artişti invitaţi probea-

ză, dacă mai era nevoie, repu-

taţia trupei în lumea muzicală.

Twenty Øne Piløts, 
la ediţia a 8-a a EC

Reconfi rmarea trupei a ve-

nit aproape imediat după 

anunţul amânării din acest 

an, un semn că trupa aşteap-

tă cu la fel de mult interes să 

se întâlnească, pentru prima 

oară, cu sutele de mii de fani 

din România.

Dacă pandemia a trecut, 

cumva, mai uşor, a fost şi 

mulţumită celui mai recent 

hit al trupei „Level of con-

cern”, ce a renăscut speran-

ţele publicului într-un nou 

album semnat de Tyler Jo-

seph şi Josh Dun, autorii ce-

lui mai bun album rock al 

decadei („Blurryface”, 2015), 

conform Billboard.

Trupa a ales să doneze 

parte din încasările obţinu-

te cu această piesă pentru 

susţinerea celor din indus-

tria muzicală afectaţi de sus-

pendarea evenimentelor pe 

perioada crizei COVID-19.

Deftones, 
o trupă originală 
de alternative metal

Confirmarea Deftones în 

lista de artişti pentru ediţia 

2021 a Electric Castle rea-

duce în România una dintre 

cele mai originale trupe de 

alternative metal din ulti-

mele decenii.

Cu o istorie marcată de suc-

cese precum trei albume de 

platină dar şi de tragedii per-

sonale, Deftones au infl uen-

ţat o întreagă generaţie de mu-

zicieni prin sound-ul lor unic. 

Anul acesta, trupa ar fi  trebu-

it să se afl e în plin turneu 

mondial, însă pauza impusă 

de pandemie le-a dat şansa 

sa lucreze la cel de-al nouă-

lea album al lor.

„Ohms” a fost lansat în 

septembrie şi a primit su-

per-aprecieri din partea cri-

ticilor, astfel că Chino More-

no (vocal, chitară), Stephen 

Carpenter (chitară), Frank 

Delgado (clape), Abe Cunnin-

gham (drums) şi Sergio Ve-

ga (bass) au depăşit deja pra-

gul de 10 milioane de albu-

me vândute în cariera lor, în 

întreaga lume.

Electric Castle 2021, ediţia speranţei!
Twenty Øne Piløts, Gorillaz şi Deftones sunt primii artişti anunţaţi pentru ediţia de anul viitor 
a festivalului Electric Castle. Acolo unde e dorinţă şi pasiune, există speranţă!

Reconfi rmarea trupei Twenty Øne Piløts la Electric Castle a venit aproape imediat după anunţul amânării din acest an
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Grigore Sâmboan

Asociaţia Studenţilor 

Creştin-Ortodocşi 

Români – Filiala 

Cluj-Napoca (ASCOR 

Cluj) continuă tradiţia 

de a organiza seri 

duhovniceşti în Postul 

Naşterii Domnului, atât 

pentru tineri cât şi pen-

tru publicul larg. Spre 

deosebire de ceilalţi 

ani, întâlnirile vor avea 

loc exclusiv online, pe 

pagina de Facebook, dar 

şi pe canalul de Youtube 

al asociaţiei.

Ciclul serilor duhovni-

ceşti din acest post au de-

butat joi, 26 noiembrie 2020. 

Primul invitat a fost preotul 

Constantin Necula, prode-

canul Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă „Andrei Şaguna” 

din Sibiu şi prieten apropi-

at al tinerilor. Intitulată 

„Echilibrul duhovnicesc la 

vreme dezechilibrului soci-

al”, conferinţa a început la 

ora 20:00.

Părintele Constantin Ne-

cula este autor de cărţi de 

predici, de studii şi artico-

le de specialitate, dar şi de 

cărţi pentru copii şi tine-

ret. A participat la nume-

roase conferinţe în ţară şi 

în străinătate, precum şi la 

emisiuni de radio şi de te-

leviziune.

În fiecare an, în Postul 

Mare şi în Postul Crăciunu-

lui, ASCOR Cluj-Napoca or-

ganizează în fiecare seară 

de joi întâlniri duhovniceşti, 

la care sunt invitaţi ierarhi, 

duhovnici, profesori, pre-

oţi, pentru a adresa cuvin-

te folositoare şi pentru a sta 

de vorbă cu tinerii pe teme 

duhovniceşti.

Seri duhovnicești online, 
organizate de ASCOR Cluj 
în Postul Crăciunului. Primul 
invitat, pr. Constantin Necula

Duminică, 22 noiembrie 

2020, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, 

a ofi ciat Sfânta Liturghie, 

înconjurat de un sobor de 

preoţi şi diaconi, la 

Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca.

După citirea pericopei 

evanghelice, Părintele Epi-

scop Benedict Bistriţeanul 

a rostit un cuvânt de învă-

ţătură, atrăgându-le atenţia 

credincioşilor prezenţi asu-

pra faptului că „este vremea 

să ne înţelepţim”.

„De la un capăt la altul, 

atât Apostolul, cât şi Evan-

ghelia ne atenţionează: «Nu 

fiţi fără de minte, ci înţele-

geţi care este voia lui Dum-

nezeu! Răscumpăraţi vre-

mea, căci zilele sunt rele».

(…)Este nevoie să avem 

gândul la moarte, nu ca să 

ne înfricoşăm, ci ca să ne 

înţelepţim, pentru că gân-

dul la moarte ne ajută să 

evaluăm corect viaţa. Viaţa 

este un dar! Viaţa este de 

dimineaţa până seara. Via-

ţa nu este nici ieri, nici mâi-

ne. Dimineaţa mă nasc, sea-

ra mor, şi îi mulţumesc lui 

Dumnezeu înainte de a mu-

ri pentru ziua ca dar, pe ca-

re El ne-a dat-o, şi Îi mai 

cer viaţă în continuare; dar 

nu uit acest lucru, că în o-

rice moment Dumnezeu mă 

va chema la El. Dacă am în 

vedere că în orice moment 

Dumnezeu mă poate chema 

la El, filtrez corect lucruri-

le şi momentele care se în-

tâmplă în viaţa mea, fac 

foarte bine diferenţa între 

ceea ce este esenţial şi ne-

esenţial. Cum ne-am com-

porta dacă mâine am şti că 

am muri? Cred că am face 

doar lucrurile importante şi, 

bineînţeles, nu am face ni-

mic din ceea ce este rău”, 

a afirmat PS Benedict.

„Belşugul nostru este ro-

dul darului lui Dumnezeu”, 

a mai spus Preasfi nţia Sa, în 

cadrul omiliei, şi a prevenit: 

„darul neîmpărtăşit împie-

treşte, întunecă mintea, schi-

lodeşte înţelegerea vieţii, în-

ţelegerea lumii. În schimb, 

darul împărtăşit cu ceilalţi 

sfi nţeşte, împodobeşte omul 

şi îi aduce multă bucurie”.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corul Catedra-

lei Mitropolitane, dirijat de 

pr. prof. Vasile Stanciu, de 

la Facultatea de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca.

Slujba a fost oficiată în 

faţa Catedralei din Piaţa 

Avram Iancu, în prezenţa 

credincioşilor clujeni, cu 

respectarea îndrumărilor bi-

sericeşti şi a regulilor im-

puse de autorităţi în peri-

oada stării de alertă, ca ur-

mare a măsurilor de pre-

venţie şi limitare a răspân-

dirii coronavirusului. În ca-

drul slujbei, ierarhul s-a ru-

gat şi pentru cei bolnavi, 

pentru personalul medical 

şi pentru toţi cei aflaţi în 

slujba aproapelui.

Duminica a 26-a după Rusalii, 
la Catedrala Mitropolitană 
din Cluj-Napoca. 
PS Benedict Bistrițeanul 
a liturghisit și a predicat

Mulţi teologi români asoci-

ază numele teologului lute-

ran Jürgen Henkel din Selb 

cu cel al părintelui Dumitru 

Stăniloae (1903-1993). 

Teza sa de doctorat „Îndum-

nezeire şi etică a iubirii în ope-

ra părintelui Dumitru Stăniloae” 

(Deisis, Sibiu 2003, în original: 

„Eros und Ethos – Mensch, got-

tesdienstliche Gemeinschaft und 

Nation als Adressaten theolo-

gischer Ethik bei Dumitru Stă-

niloae“, LIT-Verlag, Münster 

2003) a fost considerată, încă 

de la publicarea sa, una dintre 

lucrările de referinţă la nivel in-

ternaţional dedicate celui mai 

mare teolog şi dogmatist român.

De la susţinerea tezei sale 

de doctorat, prolifi cul teolog a 

publicat, ca autor sau coordo-

nator, un număr impresionant 

de lucrări ştiinţifi ce, studii şi 

reportaje, aducând o contribu-

ţie semnifi cativă la populariza-

rea teologiei româneşti în spa-

ţiul de limbă germană. Pentru 

aceasta, în 2017 Universitatea 

„Babeş Bolyai” din Cluj i-a con-

ferit titlul de „Profesor Hono-

ris Causa” . Tot în 2017 teolo-

gul bavarez a publicat o altă 

lucrare despre marele dogma-

tist român, la renumita editu-

ră „Herder” din oraşul univer-

sitar Freiburg („Dumitru Stăni-

loae. Leben – Werk – Theolo-

gie“ / „Dumitru Stăniloae. Via-

ţa – Opera –Teologia”, 560 pa-

gini), care a avut un ecou de-

osebit în cercurile de speciali-

tate, fi ind cea mai cuprinzătoa-

re introducere în teologia pă-

rintelui Staniloae, accesibilă ci-

titorilor în limba germană.

Părintele Jürgen Henkel es-

te căsătorit cu o româncă şi a-

re doi fi i botezaţi ortodox. Ac-

tualmente slujeşte ca pastor în 

parohia evanghelică luterană 

din Selb-Erkersreuth (Franconia 

superioară). Însă potrivit pro-

priei declaraţii, se simte mai aca-

să în România. El a tradus de 

curând volumul „Spovedanie şi 

comuniune” al Mitropolitului 

Andrei al Clujului.

De fapt este vorba despre 

o opţiune personală, făcută cu 

bună ştiinţă. L-am cunoscut 

pe Mitropolitul Andrei pe când 

era încă arhiepiscop la Alba 

Iulia. Mi-a oferit această carte 

în 1998, când ne-am întâlnit 

în Palatul Arhiepiscopiei. Am 

citit-o şi m-a fascinat. Într-o 

perioadă de dezorientare spi-

rituală şi duhovnicească a o-

mului modern şi secular, avem 

de a face aici cu un model de-

osebit de consistent pentru noi, 

care combină îngrijirea duhov-

nicească, sfaturile concrete 

pentru viaţă şi accentul pus 

pe viaţa duhovnicească cu ac-

tivitatea sacerdotală a preotu-

lui-duhovnic. Este o alternati-

vă creştin-ortodoxă la indivi-

dualismul şi autonomia omu-

lui, care este înţeleasă greşit 

ca emancipare faţă de Dum-

nezeu. Ambele concepte infl u-

enţează, de zeci de ani, foar-

te multe curente fi losofi ce şi 

intelectuale din Occident.

Această lucrare mi-a fost de 

folos şi în teza de doctorat des-

pre părintele Dumitru Stăni-

loae. Încă de când am citit-o, 

în 1998, mi-am propus să o 

public în limba germană. Am 

început traducerea în 2007, în-

să tot mereu apăreau altele şi 

altele de făcut. Acum, slavă 

Domnului, am reuşit.

Volumul „Spovedanie și comuniune” 
al Părintelui Mitropolit Andrei, publicat în limba germană

Consuela Bendea

Unul din cele mai frumoa-

se şi mai bine conservate 

edifi cii religioase de lemn 

din întregul judeţ Cluj 

este biserica din Bica, ce 

aparţine comunei 

Mănăstireni. Lăcaşul de 

cult are hramul „Înălţarea 

Domnului” şi se afl ă pe 

Lista Monumentelor 

Istorice. Putem afi rma că 

este unul din cazurile 

fericite din judeţ de bise-

rică restaurată, îngrijită şi 

în care continuă ofi cierea 

slujbei religioase.

Edifi ciul înlocuieşte o bi-

serică mai veche, iar din in-

scripţia în chirilică de pe por-

talul intrării ştim că a fost ri-

dicat în 1765 de meşterul Ni-

colae Rar.

Arhitectura. Biserica este 

construită din bârne de stejar 

dispuse în sistemul Blockbau, 

îmbinate în cheotoare dreap-

tă, pe o fundaţie de piatră. 

Planimetric se compune din-

tr-un pronaos şi naos înscri-

se într-un dreptunghi şi altar 

pentagonal cu pereţii retraşi. 

Pe latura de sud are un prid-

vor cu opt stâlpi care formea-

ză arcade semicirculare. Pro-

naosul este tăvănit, de pe grin-

zile sale ridicându-se stâlpii 

turnului clopotniţă, cu gale-

rie deschisă cu câte trei arca-

de semicirculare pe fi ecare la-

tură şi coif octogonal pe ba-

ză pătrată. Naosul are o bol-

tă semicilindrică cu arc du-

blou, iar altarul are boltă şi 

trei triunghiuri sferice. Aco-

perişul din şindrilă este uni-

tar pentru naos şi pronaos, 

dar separat pentru altar.

Decorul sculptat. Uşa de 

intrare de pe latura sudică a-

re un ancadrament decorat si-

metric cu vrejuri vegetale schi-

ţate, baghete cu cruci în X, 

rozete simple. Decor traforat 

cu motive precum inimi şi la-

crimi găsim la parapetul ga-

leriei turnului clopotniţă.

Pictura. Edifi ciul păstrea-

ză o pictură murală realizată 

în 1774, conform inscripţiei 

de pe latura de nord a altaru-

lui, la proscomidie „1774 no-

iemvrie 18 zile …Pomeni gos-

podi Popa Toma si sotul du-

misale Marie 1774”, nefi ind 

cunoscut numele pictorului.

În pronaos, sunt reprezen-

taţi Adam şi Eva pe peretele 

vestic alături de o friză a mu-

ceniţelor. Pe bolta naosului sunt 

reprezentaţi în medalioane: Pan-

tocratorul, Duhul Sfânt şi Cel 

vechi de zile, precum şi diverşi 

prooroci spre nord şi sud. O 

parte din pictura peretelui ves-

tic al naosului s-a distrus în 

momentul în care, ulterior pic-

tării, s-au practicat nişte feres-

tre, pentru a permite celor din 

pronaos să urmărească mai bi-

ne slujba. Se păstrează totuşi 

mai multe scene, precum: Sf. 

Gheorghe cu balaurul, Constan-

tin şi Elena, Sf. Duh. Iconosta-

sul este pictat şi el, iar deasu-

pra icoanelor împărăteşti, da-

tate la mijlocul sec. al XVIII-lea, 

sunt reprezentaţi Cei 12 Apos-

toli, apoi un rând de prooroci, 

având în centru o reprezenta-

re a Maicii Domnului, totul fi -

ind încununat de o Răstignire. 

În altar este reprezentată: Sfân-

ta Treime pe boltă, Sfi nţi pă-

rinţi pe pereţi şi Punerea în 

mormânt la proscomidie. Pic-

tura prezintă infl uenţe baroce 

frecvente în epocă, scenele sunt 

delimitate prin bogate vrejuri 

vegetale, iar cromatica este do-

minată de roşu şi verde.

Patrimoniul. Printre obiec-

tele de valoare se numără câ-

teva icoane pe lemn datate sau 

databile în a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea: Maica 

Domnului cu Pruncul 

(aprox.1772) şi Deisis (aprox. 

1772), Arhanghelului Mihail 

cu Sfântul Nicolae (1750). Ne-

semnate, ele sunt atribuite prin 

analiză stilistică lui Simion Si-

laghi Sălăgeanu, ucenicul Ju-

pânului Andraş din Cluj, sau 

chiar acestuia din urmă.Însem-

nat pictor muralist şi iconar, 

Simion Sălăgeanu, a fost activ 

în ultimul sfert al secolului al 

XVIII-lea şi începutul sec. al 

XIX-lea, în zona la care ne re-

ferim, pictând icoane la Dre-

tea, Bica sau Păniceni.

Valoroasa icoană păstrată aici, 

reprezentând pe Maica Domnu-

lui cu Pruncul de tip Hodighitria 

şi aparţinând unui meşter tran-

silvănean anonim, are o ramă 

împodobită cu butoni mari, au-

riţi, fond aurit cu pătrăţele, per-

sonaje cu nimb decorativ, totul 

având un stil arhaic. Este posi-

bil să fi e rămasă de la vechea bi-

serică înlocuită de actualul edi-

fi ciu şi databilă astfel chiar în se-

colul al XVI-lea, în opinia acad. 

Marius Porumb. Un element ce 

susţine vechimea icoanei sunt 

tocmai butonii de pe margine, 

asemeni decorurilor ferecături-

lor. La Bica se mai păstrează cru-

ci pictate şi cărţi liturgice din se-

colele XVIII şi XIX.

Valorosul triptic care a apar-

ţinut bisericii din Bica, realizat 

în 1563 de acelaşi autor cu al 

tripticului de la Agârbiciu, se 

găseşte la Muzeul de Artă din 

Bucureşti. Acesta ar fi  rămas 

tot de la edifi ciul mai vechi, în-

locuit de actualul monument. 

Tema principală a tripticului, 

legată fi ind de hramul biseri-

cii, este Înălţarea Domnului. 

Pictorul este considerat a fi  unul 

itinerant, care a învăţat acest 

meşteşug în centrele din nor-

dul Moldovei, după cum arată 

unele detalii stilistice.

Starea de conservare. Edi-

fi ciul a fost supus unor lucrări 

de restaurare la mijlocul ani-

lor '90, astfel că în prezent se 

prezintă în condiţii bune: s-a 

schimbat şindrila, la vest, mo-

numentul a fost înălţat pe o 

bază de piatră şi s-a interve-

nit la structura de lemn. În 

anii următori s-a restaurat pic-

tura în pronaos şi altar. Pic-

tura se prezintă în general în 

condiţii bune, fi ind deteriora-

tă doar în partea de nord a 

bolţii naosului.

Părintele Ionuţ Sdrăbău, pa-

rohul bisericii din Mănăstireni, 

a cărei fi lie este Bica, ofi ciază 

slujbă o dată la trei săptămâni 

pentru cele aproximativ 50 de 

familii rămase în sat.

Biserica de lemn, monument istoric 
de secol XVIII, din localitatea clujeană Bica
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Ai multă energie și ești gata să încerci 

o mulțime de lucruri noi care să îți per-
mită să crești pe toate planurile. Găsești 
curajul necesar să îți asumi riscuri și, în 
plus, începi să ai mai multă încredere în 
tine. Te bucuri și de susținerea persoa-
nelor din jurul tău. Ai parte de o săptă-
mână productivă.

Taur
Ai o mulțime de lucruri de făcut, însă 

îți începi săptămâna într-o notă relaxată. 
Încerci să îți pui ordine în gânduri și să îți 
faci o listă de priorități care te va ajuta în 
planurile pe care le ai de-a lungul săptă-
mânii. Înveți să-ți împarți energia astfel în-
cât să-ți ajungă pentru tot ce ai de făcut.

Gemeni
Ai multe idei și, în sfârșit, găsești 

curajul necesar pentru a vorbi deschis 
despre el. Înveți să ai mai multă încre-
dere în propria judecată, iar acest lu-
cru te ajută pe toate planurile. La locul 
de muncă ideile îți sunt apreciate, iar 
în viața personală reușești să faci pași 
importanți în direcția pe care ți-o dorești.

Rac
Este important să îți păstrezi calmul. 

La începutul săptămânii ești destul de ten-
sionat. Nu reușești să îți dai seama ce îți 
dorești, iar acest lucru aduce cu sine mul-
tă frustrare. Este recomandat să stai de-
parte de interacțiuni și să petreci mai mult 
timp în compania propriei persoane.

Leu
Vrei să înveți cât mai multe lucruri 

noi. Astfe, în această săptămână, te 
concentrezi pe tot ce înseamnă studiu. 
Îți dorești să crești pe plan profesio-
nal, astfel încât la începutul săptămâ-
nii îți îndrepți atenția în această direcție. 
În cea de-a doua parte a săptămânii 
începi să îți îndrepți privirea spre pa-
siunile pe care le ai.

Fecioară
Îți dai seama ce îți dorești să faci, așa 

că acționezi în acea direcție. În această 
săptămână, găsești energia de care ai 
nevoie pentru a face tot ceea ce îți dorești 
și, în plus, începi să ai mai multă încre-
dere în tine. Spre fi nalul săptămânii te 
bucuri de reușite și de relaxare. 

Balanță
Va fi  nevoie să faci un compromis, 

în această săptămână. Orgoliul ți-a dat 
bătăi de cap în ultima perioadă, așa 
că acum este momentul ideal să renunți 
la el. Încearcă să privești lucrurile din-
tr-o perspectivă nou, pentru a putea 
să vezi imaginea de ansamblu.

Scorpion
Ai parte de o săptămână care îți va 

aduce bătăi de cap, cel puțin în prima 
partea. Îți apar tot felul de probleme în 
cale și, în plus, ai tendința să îți asumi 
mai multe responsabilități decât este ne-
cesar. Încearcă să îți calculezi cu mai mul-
tă atenție timpul pe care îl ai la dispoziție.

Săgetător
În această săptămână încerci să pe-

treci cât mai mult timp cu persoanele 
importante din viața ta. Astfel, reușești 
să îți organizezi timpul astfel încât să 
mai scazi din timpul alocat muncii și 
să mai crești timpul alocat acestor per-
soane din viața ta. Te simți împlinit.

Capricorn
Problemele cu banii nu vor să îți 

dea pace. Te-ai confruntat cu o mulțime 
de probleme în ultima vreme, iar pro-
bleme fi nanciare care au apărut adau-
gă și mai mult stres, în această săptă-
mână. Este important să începi să te 
gândești la niște economii.

Vărsător
Vrei să ajuți cât mai multe persoa-

ne, iar această dorință apare de la în-
ceputul săptămânii. Voluntariatul în-
cepe să îți pară o idee din ce în ce mai 
bună. Această nouă activitate pe care 
o începi te ajută să fi i mai mulțumit 
cu propria persoană și chiar începi să 
ai mai multă încredere în tine.

Pești
Săptămâna aceasta este despre pa-

siuni și despre timp petrecut în com-
pania persoanei iubite. Reușești să te 
relaxezi, iar acest mod în care alegi să 
îți petreci timpul liber îți oferă creati-
vitatea necesară pentru a rezolva pro-
blemele care apar la locul de muncă.

Horoscop săptămânal 27 noiembrie- 3 decembrie 2020

PUBLICITATE

ANUNŢ

Întrucât P-ţa Mihai Viteazu va fi  închisă trafi cului auto 
cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a Ro-
mâniei, Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 
informează publicul călător că, în ziua de 1 Decembrie 
2020, în intervalul orar 11:30 – 12:30, liniile de trans-
port care tranzitează zona vor circula pe trasee adiacente 
Pieţei Mihai Viteazu:

 Liniile 8, 21, 32, 33, 47 vor circula până în P-ţa A. Iancu;
 Liniile 19, 28B, 31, M31, 37, 38, 39 şi 42 vor circula prin 
P-ţa Gării, str. Traian, str. Dacia (staţia Dacia capăt de linie);
 Liniile 1, 9, 32B si 36B vor circula deviat pe str. I.P. Voiteşti.

Pe această cale urăm publicului călător un călduros 

„La Mulţi Ani!”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

PUBLICITATE

ANUNŢ

Programul de transport al C. T. P. Cluj-Napoca S.A.
în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2020

În zilele de 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie 2020, trans-
portul public în municipiul Cluj-Napoca și în zona metropo-
litană Cluj se va desfașura între orele 6:00 – 23:00, con-
form programului de transport pentru zilele de duminică.

Cu ocazia Zilei Naţionale a României, urăm publicului 
călător un călduros „La Mulţi Ani!”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
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Adânc îndureraţi ne luâm rămas bun de la scumpa 
și gingasa noastră 

mamă și bunică

CENTEA ANA-MARIA

care a trecut în eternitate în dimineaţa zilei 
de 24.11.2020.

Primește-i sufl etul în Împărăţia Ta, Doamne!

Ceremonia funerară va avea loc la Cimitirul Militar din 
cartierul Gheorgheni, vineri 27.11.2020, ora 11.

Copii Liviu şi Liliana cu familiile lor 
şi nepoţii Mihai, Ana, Leo

DECES

Profund îndureraţi de plecarea dintre noi a

Prof. Univ. Dr. GRECU VOICU

valoros om de știinţă și dedicat cadru didactic 
universitar, prieten drag vreme de o viaţă, transmitem 
sincere condoleanţe soţiei Nicoleta Maria şi celor trei 

copii, alături de care suntem cu toată dragostea.

Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufl etul și să 
aline suferinţa familiei.

Familia Dr. Giurgiu Liviu şi fam. Dr. Bogdan Mircea

CONDOLEANȚE

„Există oameni pe care pur şi simplu îi iubeşti. 
Nu cu dragoste, nu cu admiraţie, ci cu acceptare 

necondiţionată. Nu contează ce calitate au în viaţa ta, 
dar în compania lor simţi că eşti acasă ... “

Asta am simţit și noi o viaţă întreagă, cât timp aţi fost cu noi,

dragii noștri bunici

BALOGH JULIÁNNA 
BALOGH TIBOR

iar acum, din perspectiva a 33 și respectiv 24 de ani, 
ne amintim de voi cu toată recunoștinţa inimii noastre.

Aţi fost niște oameni frumoși... Chipul vostru drag, 
bunătatea și dăruirea cu care ne-aţi înconjurat, 

le păstrăm vii în inimile noastre.

Liniștea și pacea să vegheze asupra voastră, dragostea 
noastră să vă ocrotească.

Cu dor nestins, familia.

COMEMORARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.
¤ Vând apartament în Florești, zo-
na VIVO (Polus), suprafaţa de 50 
mp. Informaţii suplimentare la te-
lefon la 0749-892645. (8.14)
¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, str. 
Stejarului (Cetatea Fetei), supra-
faţa de 1200 mp, cadastrat, preţ 
38 euro/mp. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0755-076628. (7.7)
¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curenty electric în zonă. merită 
văzut! Pentru informaţii și ate de-
talii sunaţi la tel. 0748-882701. 
(7.14)
¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (7.7)
¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren, 
preţ 10 euro/mp. Informaţii la 
telefon 0744-653097. (7.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.
¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, mobilat, izolat, etaj 1, zo-
nă liniștită, pe termen lung, preț 
convenabil. Rog seriozitate. 
Informații și detalii suplimentare 
sunați la telefon 0743-330440. 
(3.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, în 
cart. Mărăști, zona cinema, centra-
lă proprie, utilat complet, preţ 300 
euro. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la nr. de tel. 
0758-051260. (4.7)
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.
¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 
băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
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GRA-

TUIT

mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat din 01.06.2020, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.
¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.
¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în comerţ sau 
muncă de birou. Aștept telefoane 
la nr. 0749-892645. (5.14)
¤ Clujean serios, caut de lucru sau 
execut zugrăveli în domeniul fi ni-
sări, lavabil, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Mă puteţi con-
tacta la nr. de tel. 0749-974302. 
(7.7)
¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept și 
cu ziua. Aștept telefoane la 
0749-974302, 0755846290. (5.7)
¤ Ehipă formată din două persoa-
ne, caută de lucru ca șofer pentru 
curse tur-retur, weekenduri libere 
sau la două săptămâni, în comuni-
tatea europeană. Pentru alte infor-
maţii și detalii sunaţi la 
0747-913740 sau 0747-543038. 
(7.7)
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.
¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la te-
lefon 0742-431611.
¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer serio-
zitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.
¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.
¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, 
aștept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (3.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (3.7)
¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, pla-
ta în rate. Informații suplimentare 
la tel. 0722-325365. (3.7)

AGENŢIA DE TRADUCERI 
ŞI INTERPRETARIAT 

„TOLEDO“
str. Memorandumului 

nr. 8, Cluj-Napoca

TRADUCĂTORI 
AUTORIZAŢI 41 LIMBI

APOSTILA DE LA HAGA, 
URGENŢE, LEGALIZARE

Telefon: 0744-541.894
E-mail: traduceritoledo@

yahoo.com
¤ Îmi ofer serviciile pentru îngrijire 
persoane bolnave, ofer îngrijire, 
fac curat în podurim curţi, zugră-
vesc, îngrijesc oi și vaci.. Aștept să 
fi u contactat la 0755-846290 sau 
0749-974302. (4.7)
¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.
¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471. 
¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

AUTO-MOTO

¤ 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 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 
bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.
¤ Vând orgă electronică PSR 320. 
Pentru informații și detalii supli-
mentare sunați la telefon 0744-
282885. (3.7)
¤ Vând prize și întrerupătoare noi. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0742-401019. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 
RON. Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.11)
¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arzătoa-
re, cu cuptor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.14)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0733-612054. (4.14)
¤ Vând calorifere cu lungimea de 
50 cm. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu pat de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0759-660846. (4.14)
¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos, cu chei, dim 205 x 90 x 

40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON, ideale pentru agenţii de tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând seminţe de spanac și de sa-
lată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.14)
¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (7.7)
¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.11)
¤ Vând borcane mari de 12 l, 10 
l și 5 l. Informații și detalii la tele-
fon 0744-282885. (3.14)
¤ Vând saltea pătuţ pentru copii, 
60 x 120 cm, preţ 30 RON. Infor-
maţii la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (6.7)
¤ Vând borcane mari, de 15 l, 10 
l, 5l, 2 baloane de vin de 50 l, 
preţ negociabil. Sunaţi la nr. de 
telefon 0744-282885. (7.14)
¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (7.7)
¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (7.7)
¤ Vând pătuţ pentru copii cu sal-
tea, din lemn, cu două sertare, 
preţ 200 RON. Informaţii la tele-
fon 0264-424005, 0745-300323. 
(7.7)
¤ De vânzare miez de nucă pro-
ducţie 2020 din zonă nepoluată, 
la 50 km de Cluj, preţ 30 RON/kg 
și nucă în coajă la preţul de 10 

RON/kg. Informaţii la tel. 
0748-220979. (7.7)
¤ Vând cizme de damă nr. 39, cu 
carâmb înalt, stare foarte bună, 
preţ 100 RON. Informaţii la tele-
foanele 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari: gea-
mantan vechi, stare foarte bună, 
dimensiune 80 x 44 x 24 cm, stare 
foarte bună și fi er de călcat rusesc, 
model vechi, nefolosit. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.11)

ANIMALE

¤ Pierdut pisică în noaptea de 
19 spre 20 octombrie, în zona 
str. Tache Ionescu –Arieșului-Al-
binii, are 5 ani. Vă rugăm să ne 
sunaţi la telefonul 0745-015279, 
dacă aţi văzut-o sau știţi ceva de 
ea. Ne este foarte dragă și tre-
buie să ajungă acasă. Oferim re-
compensă mare!

PIERDERI

¤ LDS PAN S.R.L.-D, C.U.I. 
32823188, J12/580/2014, de-
clar pierdute certifi cat înregistra-
re și constatatoare de autoriza-
re. Le declar nule.
¤ Subsemnatul GUŢU Roman, 
administrator statutar al 
SPORTWAY S.R.L., CUI 
21844630, J12/2475/2007, de-
clar pierdute următoarele docu-
mente:
- Certifi catul de înregistrare 
- Certifi catul constatator prin care 
s-a autorizat desfășurarea activi-
tăţilor la terţi;
- Certifi catul constatator din care 
rezultă că nu se desfășoară 
activitățile prevăzute în actul con-
stitutiv la sediul social;
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ANUNŢ

Campanii de colectare DEEE
A unsprezecea acţiune de 

colectare a deșeurilor electrice 
din acest an se va desfășura 

sâmbătă, 28 noiembrie 2020 și 
va fi  organizată de Rosal 

împreună cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

¤ Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
¤ Centru – zona Sala Sporturilor
¤ Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107

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

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

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

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

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

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

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

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

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

ANUNŢ

Informare

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat 
de pandemia de Covid- 19, Societatea de Distribuţie a 
Energiei Electrice Transilvania Nord – Sucursala Cluj-Napoca 
anunţă că activitatea de acces la reţea a Centrului de relaţii 
cu utilizatorii de pe str. Taberei, nr. 20 din Cluj-Napoca, se 
va desfasura exclusiv on-line in perioada 25.11.2020 – 
10.12.2020.

În această perioadă, solicitanţii pot trasmite documentaţiile 
aferente procesului de racordare la reţea prin poșta electronică, 
la adresele de e-mail offi ce.cluj@distribuţie-energie.ro sau 
accesretea.cluj@distribuţie-energie.ro .

SDEE Transilvania Nord asigură toţi consumatorii că 
implementează cu stricteţe toate recomandările emise de 
autorităţile publice în această perioadă și depune toate 
eforturile pentru ca activitatea să nu fi e perturbată.

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR DIN COMUNA IARA

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 
sectoarele cadastrale: 8, 13, 26, 27, 28 , 29 , 131 – în locurile 
numite popular „Meghieş, Dos, Mazărişti, Toptile, Cânepişti, 
Valea lui Balin, Valea Agrişului, Oşel“, începând cu data de 
02.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modifi cările ulterioare. Cererile de rectifi care a documentelor 
tehnice vor fi  depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: Claudiu Opre, 0747788585.

ANUNŢ

Comuna Căpușu Mare, județul Cluj  prin prezentul 
anunț invită toți factorii interesați, organizații ale societății 
civile, reprezentanți ai cetățenilor, ai sectorului de afaceri 
să participe la dezbaterea publică ce va avea loc în data 
de 17.12.2020 ora 10.00 în clădirea arhivei (din incinta 
Primăriei Căpușu Mare) la etajul 2 în Sala Mare, având ca 
obiect documentația „Actualizare Plan Urbanistic General 
şi noul Regulament Local de Urbanism”.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societatii FIMARO INVEST S.A., 
având sediul în Cluj-Napoca, Str. Corneliu Coposu, nr. 167, 
jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 
J12/1161/2010, având CUI RO 27206313, convoacă AGOA 
în data de 07.01.2021, ora 12:00, respectiv AGEA în data de 
07.01.2021, ora 13:00, la adresa: Cluj-Napoca, str. Borhanciului 
nr. 38, parter, ap. 2, jud. Cluj, pentru acţionarii înscriși în 
registrul acţionarilor la data de 28.12.2020 – dată de referinţă. 
Doar persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul 
de a participa și vota în cadrul adunării. În cazul neintrunirii 
cvorumului a II-a convocare este stabilită pentru AGOA în data 
de 08.01.2021, ora 12:00, respectiv pentru AGEA în data de 
08.01.2021 ora 13:00, la aceeași adresă antemenţionată, cu 
aceeași ordine de zi:

A.G.O.A.

1)  Revocarea şi descărcarea de gestiune a administratorului 
unic şi a reprezentantului permanent al acestuia;

2)  Alegerea şi numirea unui nou Administrator unic şi 
stabilirea remuneraţiei acestuia pe perioada mandatului;

3) Numirea auditorului fi nanciar al societatii;
4)  Imputernicirea Administratorului unic pentru negocierea 

si semnarea contractului de audit;

A.G.E.A.

1) Ratificarea contractului de restructurare nr. 
443059/14.09.2020, încheiat în relaţie cu Consiliul Local 
al Muncipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, 
anexă la Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 
549/2020, precum şi a tuturor actelor şi contractelor 
încheiate în legătură cu Contractul de restructurare şi 
Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Cluj-Napoca nr. 549/2020
2) Împuternicirea administratorului unic pentru îndeplinirea 
tuturor demersurilor şi semnarea tuturor actelor necesare 
pentru implementarea investiţiilor propuse prin Planul 
Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Cluj-Napoca nr. 549/2020.

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va consemna 
în procesul verbal al adunării.

Materialele informative vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor 
începând cu data publicării convocatorului.

Acţionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru 
candidatura la postul de administrator unic, până cel târziu 
la data de 05.01.2021. Acţionarii care doresc să formuleze 
propuneri de candidaturi pentru funcţia de administrator 
unic vor specifi ca informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru această funcţie.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

În contextul actual privind pandemia COVID-19, societatea 
Fimaro Invest S.A. recomandă acţionarilor care vor participa 
la Adunarea Generală fi e personal, fi e prin reprezentant, 
să respecte recomandările autorităţilor în ceea ce privește 
starea de sănătate și să se asigure că nu prezintă simptomele 
specifi ce COVID-19. Societatea Fimaro Invest S.A. și/sau 
conducerea acesteia nu pot fi  ţinute răspunzătoare pentru 
riscul expunerii participanţilor la o posibilă contaminare cu 
coronavirusul SARS-CoV-2.

Administrator unic - Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

CONVOCATOR

Administratorul unic al societății FIMARO 
DEVELOPMENT S.A., având sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Corneliu Coposu nr. 167, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub numărul J12/165/2009, având CUI RO 
25017784, convoacă AGOA în data de 07.01.2021, ora 10:00, 
respectiv AGEA în data de 07.01.2021, ora 11:00, la adresa: 
Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 38, parter, ap. 1, jud. Cluj, 
pentru acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de 
28.12.2020 – dată de referinţă. Doar persoanele care sunt 
acţionari la această dată au dreptul de a participa și vota în 
cadrul adunării. În cazul neintrunirii cvorumului a II-a convocare 
este stabilită pentru AGOA în data de 08.01.2021, ora 10:00, 
respectiv pentru AGEA în data de 08.01.2021 ora 11:00, la 
aceeași adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

A.G.O.A.

1)  Revocarea şi descărcarea de gestiune a administratorului 
unic şi a reprezentantului permanent al acestuia;

2)  Alegerea şi numirea unui nou Administrator unic şi 
stabilirea remuneraţiei acestuia pe perioada mandatului;

3) Numirea auditorului fi nanciar al societatii;
4) I mputernicirea Administratorului unic pentru negocierea 

si semnarea contractului de audit;

A.G.E.A.

1) Ratificarea contractului de restructurare nr. 
443059/14.09.2020, încheiat în relaţie cu Consiliul Local 
al Muncipiului Cluj-Napoca şi Municipiul Cluj-Napoca, 
anexă la Hotărârea Consiliului Local Cluj-Napoca nr. 
549/2020, precum şi a tuturor actelor şi contractelor 
încheiate în legătură cu Contractul de restructurare şi 
Planul Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local Cluj-Napoca nr. 549/2020.
2) Împuternicirea administratorului unic pentru îndeplinirea 
tuturor demersurilor şi semnarea tuturor actelor necesare 
pentru implementarea investiţiilor propuse prin Planul 
Urbanistic Zonal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Cluj-Napoca nr. 549/2020.

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va consemna 
în procesul verbal al adunării.

Materialele informative vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor 
începând cu data publicării convocatorului.

Acţionarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru 
candidatura la postul de administrator unic, până cel târziu 
la data de 05.01.2021. Acţionarii care doresc să formuleze 
propuneri de candidaturi pentru funcţia de administrator 
unic vor specifi ca informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru această funcţie.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

În contextul actual privind pandemia COVID-19, societatea 
Fimaro Development S.A. recomandă acţionarilor care vor 
participa la Adunarea Generală fi e personal, fi e prin 
reprezentant, să respecte recomandările autorităţilor în 
ceea ce privește starea de sănătate și să se asigure că nu 
prezintă simptomele specifi ce COVID-19. Societatea Fimaro 
Development S.A. și/sau conducerea acesteia nu pot fi  
ţinute răspunzătoare pentru riscul expunerii participanţilor 
la o posibilă contaminare cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

ACORD DE MEDIU

SC DINAMIC CARTING SRL, cu sediul în str. Tăuțiului 
nr.24 com Florești jud. Cluj, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire hală de depozitare şi producţie, birouri 
administrative, alee, platforme, parcare, branşamente şi 
racorduri la reţelele de utilităţi urbane“ propus a fi  realizat în 
Jucu Herghelie, str. Tetarom III nr.80A, com. Jucu, jud. Cluj. 

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr.99 și la sediul SC DDL SRL, Calea Dorobanților 
nr.25, ap.57, Cluj-Napoca, jud. Cluj în zilele de luni - vineri 
între orele 9.00 – 13.00. Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în 
zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 13.00.

ANUNŢ NOTIFICARE

C.I.I. SZÖKE MANEA MONICA LELIA, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 3, ap. 7, notifi că deschiderea 
procedurii simplifi cate a falimentului debitoarei S.C. FLAVIU 
SPEDITION S.R.L., J12/2208/20, C.U.I. 27851939, cu 
sediul în com. Feleacu, sat Casele Micești, nr. 11, jud. Cluj, 
potrivit Sentinței Civile 1683/2020, pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul 471/1285/2020. 

Creditorii care deţin creanţe născute anterior deschiderii 
procedurii au dreptul de a formula declaraţii de creanţă, 
care vor fi  depuse la Grefa Tribunalului Specializat Cluj la 
dosarul 471/1285/2020.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor este 10 decembrie 2020, termenul limită 
pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea, publicarea 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 18 
decembrie 2020, termenul pentru depunerea contestaţiilor 
cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă trecute de 
lichidatorul judiciar în tabelul preliminar, este de 7 zile de 
la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar și termenul pentru soluţionarea 
eventualelor contestaţii și pentru defi nitivarea tabelului 
creanțelor la 15 ianuarie 2021.



SPORTSPORT.
vineri − duminică, 27 − 29 noiembrie 2020

Liga 1 la baschet 
debutează vineri
Baschetbaliștii echipei 
Universitatea Cluj se deplasea-
ză vineri la Sibiu pentru a parti-
cipa la primul turneu din sezo-
nul 2020-2021 al Ligii I. Din 
grupa clujenilor mai fac parte 
CS Universitar Târgu Mureș și 
BC CSU 2 Sibiu. În condiţiile în 
care mureșenii nu vor participa 
la turneu din cauza infectărilor 
cu Coronavirus, echipa antrena-
tă de Florin Covaciu și Vlad 
Bota va întâlni vineri de la ora 
17:00, gazdele de la BC CSU 2 
Sibiu.

Controverse şi acuze 
după moartea 
lui Maradona
Matias Morla, agentul, avoca-
tul și prietenul lui Diego 
Maradona, susţine că ambulan-
ţa a întârziat „mai mult de o ju-
mătate de oră” până să ajungă 
la locuinţa fostului mare fotba-
list argentinian, decedat mier-
curi, la vârsta de 60 de ani, du-
pă un stop cardiac.
„Așa cum informează parchetul 
din San Isidro, este inexplicabil 
faptul că timp de 12 ore priete-
nul meu nu a avut parte nici de 
controlul personalului sanitar 
dedicat acestor scopuri. 
Ambulanţa a venit cu o întârzi-
ere de mai mult de o jumătate 
de oră, ceea ce a fost o idioţe-
nie criminală”, a scris joi Morla 
pe Twitter. Diego Armando 
Maradona a încetat din viaţă 
miercuri, la vârsta de 60 ani, în 
urma unui stop cardiac suferit 
într-o locuinţă din Tigre, la nord 
de capitala Buenos Aires, în ca-
re se recupera după operaţia 
recentă la care a fost supus 
pentru îndepărtarea unui he-
matom subdural.

Lewandowski 
l-a egalat 
pe marele Raul
Atacantul polonez Robert 
Lewandowski l-a egalat pe 
fostul jucător spaniol Raul 
Gonzalez în clasamentul „isto-
ric” al golgheterilor Ligii 
Campionilor la fotbal, după ce 
a reușit să marcheze al 71-lea 
său gol în această competiţie, 
miercuri seara, în cursul me-
ciului câștigat pe teren pro-
priu de echipa Bayern 
Munchen, cu scorul de 3-1, în 
faţa formaţiei austriece RB 
Salzburg.
Ierarhia all-time a marcatori-
lor din Champions League es-
te dominată de portughezul 
Cristiano Ronaldo (131 go-
luri), urmat de argentinianul 
Lionel Messi (118 goluri), cei 
doi fiind de altfel singurii fot-
baliști care au reușit să depă-
șească până acum bariera de 
100 de goluri în cea mai im-
portantă competiţie europea-
nă intercluburi.
Clasamentul golgheterilor edi-
ţiei în curs îl are în frunte pe 
tânărul atacant norvegian 
Ering Haaland (Borussia 
Dortmund), cu șase goluri, 
graţie unei duble pe care 
acesta a reușit-o marţi, în faţa 
belgienilor de la FC Bruges 
(3-0). Haaland este urmat de 
englezul Marcus Rashford 
(Manchester United) și de 
spaniolul Alvaro Morata 
(Juventus), ambii cu câte 5 
goluri.

Pe scurt

Voleibaliştii Clubului 

Universitatea Cluj vor par-

ticipa sâmbătă şi dumini-

că la Galaţi, la turneul 3 al 

Diviziei A1. „Studenţii” 

universitari fac parte din 

grupa 4 alături de formaţi-

ile CSM Arcada Galaţi şi 

CS Dinamo Bucureşti.

„Principalul motiv de bu-

curie este că toţi sportivii 

sunt sănătoşi! Mergem la 

Galaţi să ştergem împresia 

proastă din meciul cu Lapi 

Dej, iar dacă vom evolua 

cel puţin la fel de bine ca 

în meciul cu Craiova, sunt 

sigur că de data aceasta 

vom veni cu mai mult de 

un set”, a spus managerul 

echipei universitare, Bog-

dan Ungureanu.

Voleibaliştii de la Univer-

sitatea Cluj au strâns cinci 

puncte în primele patru eciuri 

disputate în Divizia 1.

Clujenii au câştitgat cu 3-2 

primul meci din actualul sezon 

în faţa celor de la Ştiinţa Bucu-

reşti şi cu 3-0 (la masa verde) 

duelul cu Ştiinţa Baia Mare. În 

al doilea turneu organizat de 

Federaţia Română de Volei, U-

niversitatea a pierdut cu 3-0 

meciul cu Zalău şi 3-1 împotri-

va celor de la Craiova.

CS Dinamo şi Arcada Ga-

laţi sunt două dintre echipele 

care vor lupta pentru locurile 

fruntaşe în acest sezon. Gălă-

ţenii au participat la mijlocul 

săptămânii în cupele europe-

ne şi au reuşit să califi ce în tu-

rul optimile de fi nală din CEV 

Cup, deşi au pierdut cu 3-2 du-

elul cu Montana. Bulgarii au 

fost învinşi la Galaţi cu 3-0.

Voleibaliștii joacă în weekend la Galați Minaur și Dunărea Brăila 
și-au aflat adversarele 
în EHF European League
CS Minaur Baia Mare şi HC 

Dunărea Brăila şi-au afl at, 

joi, adversarele din grupele 

competiţiei feminine de 

handbal EHF European 

League, în urma tragerii 

la sorţi efectuate la Viena.

CS Minaur Baia Mare, ca-

re a fost cap de serie, face 

parte din Grupa C, alături de 

formaţia rusă Astrahanocika 

Astrahan, de echipa norve-

giană Storhamar Handball 

Elite şi de gruparea germa-

nă Thuringer HC.

Dunărea, care s-a afl at în 

a doua urnă valorică, a fost 

repartizată în Grupa D, în ca-

re le va avea ca adversare pe 

Siofok KC (Ungaria), Kuban 

Krasnodar (Rusia) şi Fleury 

Loiret Handball (Franţa).

Minaur a intrat direct în 

faza grupelor, la fel ca Astra-

hanocika şi Storhamar, în 

timp ce Thuringer a trecut în 

turul al treilea de o altă echi-

pă germană, HSG Blom-

berg-Lippe, după 27-31 aca-

să şi 30-20 în deplasare.

Dunărea a obţinut două 

victorii cu Viborg în turul al 

treilea, 26-24 şi 32-28, am-

bele la Brăila, Siofok şi Kuban 

au intrat direct în grupă, iar 

Fleury a eliminat echipa su-

edeză H 65 Höörs HK cu 

29-26 şi 28-24.

Thuringer şi Dunărea au 

evoluat şi în turul al doilea. 

Echipa germană a trecut de o 

formaţie austriacă, WAT 

Atzgersdorf, cu 39-24 şi 42-21, 

iar Dunărea a înregistrat o vic-

torie (28-26) şi un eşec (25-26) 

cu formaţia norvegiană Tert-

nes Bergen, ambele meciuri 

jucate la Brăila.

Meciurile din grupe vor de-

buta pe 9/10 ianuarie, iar du-

pă cele şase etape programa-

te primele două clasate în fi -

ecare grupă se vor califi ca în 

sferturile de fi nală.

Sâmbătă, 28.11.2020, ora 18:00
CS Dinamo București – ”U” Cluj

Duminică, 29.11.2020, ora 18:00
CSM Arcada Galați – ”U” Cluj

Programul meciurilor voleibaliștilor clujeni 

„Studenţii” au stat trei 

săptămâni în izolare 

din cauza infecţiei cu 

COVID-19, iar acest lucru 

se vede în jocul fotbalişti-

lor lui Costel Enache.

Universitatea a pierdut în 

decurs de 12 zile trei meciuri 

extrem de importante în Liga 

a 2-a. Clujenii au cedat cu 2-1 

pe terenul de la Reşita, cu 1-0 

împotriva celor de la Rapid şi 

cu 2-1 la Miercurea Ciuc.

Partida de la Miercurea 

Ciuc s-a jucat joi, de la ora 

16:30, pe o ceaţă groasă în 

care cu greu puteai să vezi 

o fază completă.

Fotbaliştii clujeni au început 

bine meciul de la Miercurea 

Ciuc şi au avut două ocazii bu-

ne de a marca în primele 15 

minute prin Goga. Dominarea 

Universităţii a fost stopată de 

un gol marcat de Miercurea 

Ciuc în minutul 19. Gazdele au 

marcat la prima fază importan-

tă prin Bauza, cel care a tras 

de la marginea careului, iar 

mingea deviată de Luchin a 

ajuns în poarta lui Vâtcă.

Miercurea Ciuc a domi-

nat partea a doua a primei 

reprize şi a fost la un pas 

să ducă scorul la 2-0 prin 

Eder Gonzalez.

Repriza secundă a început 

la fel de prost pentru Univer-

sitatea Cluj, iar în minutul 47 

scorul devenea 2-0 pentru gaz-

de. Andras Meszaros a izbutit 

să înscrie după ce a fost lăsat 

singur cu poarta goală de o 

pasă excelentă venită din par-

tea lui Marrone.

Universitatea Cluj a dat 

semne de revenire în minutul 

78, atunci când Golan a redus 

din diferenţă. Mijlocaşul din 

Israel a marcat cu o lovitură 

de cap, în urma unei centrări 

venite de la Sergio Ribeiro.

Plusul de încredere oferit de 

golul lui Golan a fost însă rapid 

şters de Ioan Filip. Mijlocaşul 

Universităţii a fost eliminat în 

minutul 81 după ce a primit al 

doilea cartonaş galben, în urma 

unui fault la mijlocul terenului.

„U” Cluj rămâne pe locul 13 

în clasament după acest meci 

şi este la 5 puncte de Meta-

loglobus Bucureşti, ultima echi-

pă afl ată pe locurile de play-off.

Trupa lui Costel Enache va 

juca duminică, de la ora 13:30, 

împotriva Huşanei Huşi în Cu-

pa României.

PIERDUŢI ÎN CEAŢĂ LA MIERCUREA CIUC!

Universitatea Cluj a bifat 
a treia înfrângere consecutivă
„U” Cluj a pierdut, joi, la Miercurea Ciuc, al 3-lea meci consecutiv după ieşirea din izolare

Partida de la Miercurea Ciuc s-a jucat joi, de la ora 16:30, pe o ceață groasă în care cu greu puteai să vezi o fază completă

Caseta tehnică
FK Csikszereda: Rybansky – R. Takacs, Kelemen, 
Apro, Marrone – Eder Gonzalez (cpt.), Csuros – 
Botorok (Szondi 84'), Bauza, Jebari (Savin 60') – 
Meszaros (Bor 84')
Rezerve: Gyenge – Pinter, Bara, Palmeș, Haberkon, B. 
Antal
Antrenor: Valentin Suciu

„U“ Cluj: Vâtcă – Laur. Rus, Telcean (Negrean 70'), 
Luchin, Taub – I. Filip – D. Novac (Andr. Mureșan 70'), 
Bg. Barbu (Sergio Ribeiro 70') – Mâneran, Goga 
(cpt.)(Gavra 52'), Nic. Pîrvulescu (Golan 52')

Rezerve neutilizate: Muţiu – Mat. Moraru, Inacio 
Miguel, Ștefănescu

Antrenor: Costel Enache
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