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să mă târăsc 

până la fi nish, 
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Până în iulie, trei linii noi de troleibuz în Cluj-Napoca
Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a anun-
ţat că, până la data de 1 iulie, 
vor fi  introduse trei linii noi de 
troleibuze în întreg oraşul. Ast-
fel, cel mai probabil din vară vom 
avea Linia 2 (Mănăştur – Gară), 
Linia 10 (Gheorgheni – Bulevar-
dul Muncii) şi Linia 14 (Mănăş-
tur – Bulevardul Muncii).

„Am decis, alături de CTP 
(n.red. Compania de Transport 
Public), ca până la 1 iulie să fi e 
introduse trei linii noi de trolei-
buz care să conecteze diferite 
părţi ale oraşului, în funcţie de 
necesităţile oamenilor. Vom 
avea linia 2, care face legătura 

între Mănăştur şi Gară cu intra-
rea pe Regele Ferdinand, deoa-
rece până atunci se vor fi nali-
za lucrările. Linia 10 va face le-
gătura între Gheorgheni şi Bu-
levardul Muncii, o linie care e-
ra înainte de 1989, atunci exis-
ta platforma industrială. Linia 
14 va fi  între Mănăştur şi Bule-
vardul Muncii. Vom analiza şi 
vom stabili traseul pentru fi e-
care, astfel încât să fi e acoperi-
tă o zonă cât mai mare”, a dez-
văluit Emil Boc.

Edilul promite linii noi şi în 
cartierele Sopor, Europa sau Fă-
get, dar nu se ştie exact când 
vor fi  introduse.

„Sunt şi linii noi de autobuze 
care urmează să fi e introduse. Au-
tobuzele şcolare au început deja 
să preia copii din Făget. Acum am 

cumpărat troleibuze, dar vom 
avea linii noi care vor conecta Eu-
ropa de Bună Ziua sau Sopor de 
Gheorgheni”, a promis Emil Boc.

Declaraţie
Duminică, ora 19:00 – 20:00
Teatrul Naţional Cluj Napoca

Colectiv 
Vineri, ora 19:00 

Cinema Arta
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Staţii „verzi” în Cluj-Napoca Clujul îmbrăcat în alb-roșuDrum județean cu „năbădăi” 
Primăria vrea să modernizeze 18 staţii de autobuz, 
care ar urma să aibă acoperiş verde.  Pagina 5

Primăvara se apropie cu paşi repezi, iar centrul 
oraşului s-a umplut de mărţişoare.  Pagina 6

Finalizat în 2016 şi reabilitat în 2018, DJ 109B Fundătura 
– Corneşti va fi supus, din nou, reparațiile. Pagina 4
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Un suflet cald în tărâmul gheții

Trei cartiere noi, în Cluj-Napoca. Ne vor sufoca blocurile? 
Administraţia e preocupată de extinderea oraşului, dar trebuie „să o facem cu cap” Pagina 3

Maratonistul clujean 

Vlad-Adrian Crișan-Pop 

a luat startul la teribila 

cursă de 350 de mile 

de la 6633 

Arctic Ultra, 

în Canada. 

Vrea să ofere 

o nouă șansă 

pentru copiii 

bolnavi de 

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

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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

28 februarie

1754: S-a născut Gheorghe Șincai, 
istoric, filolog, poet român, repre-
zentant al Școlii Ardelene (d. 1816)

1859: A apărut, la București, 
prima revistă umoristică ro-
mânească, Țânțarul, până la 
15 august 1859, editată de 
C.A.Rosetti și N.T. Orășanu.

1944: Premiera comediei „Iata 
femeia pe care o iubesc” de 
Camil Petrescu, montată la 
Teatrul Național din București.

29 februarie

1468: S-a născutPapa Paul al 
III-lea (d. 1549)
1940: În această zi s-a născut 
Bartolomeu I, patriarh ecu-
menic de Constantinopol

1936: se înfi inţează organizaţia 
turistică de stat din România - 
Ofi ciul Naţional de Turism.

01 martie

1867: A apărut primul număr 
al „Convorbirilor literare", or-
gan de presă al „Junimii"– 
grupare politică și literară con-
dusă de Titu Maiorescu.

1896: Savantul francez Henri 
Becquerel descoperă radioactivi-
tatea naturală.

1998: Titanic devine primul 
fi lm cu încasări de peste 1 mili-
ard de dolari în întreaga lume.
2002: Invazia 
Afganistanului: Începe 
„Operațiunea Anaconda” în 
estul Afghanistanului.
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Cel mai recent fi lm semnat de Alexander 
Nanau, documentarul „colectiv” va rula la 
Cinema ARTA pe 28 februarie, 1 și 7 martie.

Producţia oferă în premieră spectatorilor din cine-
matografe acces în locurile cheie de după eveni-
mentul tragic din clubul Colectiv: redacţii de ziare, 
cabinete de miniștri, coridoare de instituţii, săli de 
ședinţe. Filmul urmărește jurnaliști, avertizori de 
integritate (whistleblowers), pacienţi și familiile 
lor, dar și ofi ciali din guvern și reprezentanţi ai sta-
tului, dezvăluind fără compromisuri o întreagă re-
ţea a corupţiei, minciunii și manipulării.

COLECTIV

r: Alexander Nanau | 2019 | România, 
Luxemburg | 109’ | AP12

Sinopsis:

„colectiv” spune povestea primului an de după 
incendiul din clubul cu același nume și urmăreș-
te cu egal interes autorităţi și jurnaliști, într-o 
interacţiune permanentă de căutare și expune-
re a adevărului. Este un fi lm despre sistem ver-
sus oameni, despre adevăr versus manipulare, 
despre interes personal versus interes public, 
despre curaj și responsabilitate individuală. 

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Colectiv

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

VINERI

Handmade Transilvania 
– Târg de primăvară
Centrul de Cultură Urbană 
Cluj-Napoca
16:00 
Primăvară în dar, asta vom 
aduce la ediţia a VI-a 
Handmade Transilvania.
Haide să găseşti mărţişoare de-
osebite, cadouri pentru doamne 
şi oameni bucuroşi să surprindă 
primăvara în produsele expuse.
Dintre produsele care te vor bu-
cura: cosmetice naturale, bijute-
rii, îmbrăcăminte, accesorii, jucă-
rii, agende şi papetărie, produse 
pentru casă şi decor, dulceaţă, 
siropuri şi multe mărţişoare.
Produsele sunt unicat sau în se-
rie mică şi sunt realizate de că-
tre meşteri, artişti şi artizani, 
designeri din judeţul Cluj şi ju-
deţe învecinate. 

Porno
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 20:40
Piesa a apărut dintr-o constrânge-
re interioară de a mă elibera de o 
experienţă trăită împreună cu ne-
vastă-mea, de a scrie despre por-
nografi a politică, adică acea am-
biţie demonică a politicului să-i de-
vii în totalitate o proprietate, un 
obiect neînsufl eţit, adică o unealtă 
a apoteozei nimicului. Există, se 
pare, şi un orgasm politic incon-
fundabil, o onanie a puterii în si-
ne, care se complace în a poseda, 

a stăpâni, şi în a fi  venerat de cei 
care semnează pactul mefi stofe-
lic cu ea. Atunci când am scris 
piesa a născut în mine o revela-
ţie eliberatoare, astfel încât să 
îmi dau seama că porunca „Să 
nu furi“ se referă în primul rând 
la înstrăinarea unei persoane: 
adică a priva pe cineva de liber-
tatea lui proprie, care, adică li-
bertatea, nu este niciodată un 
„singular“, ci un „plural“ al co-
muniunii esenţiale.
András Visky

SÂMBĂTĂ

Cea Mai Mare Colecție 
De Mărțișoare
Turnul Croitorilor Centru de 
Cultură Urbană Cluj

27 februarie la ora 11:00
Circa 90% din totalul pieselor 
sunt mărțișoare confecționate 
înainte de 1990.
Acestea sunt ordonate tematic pe 
54 de rame, în: serii mixte, fl ori, 
inimi, ancore, potcoave, hornari, 
frunze de trifoi, buburuze, fl uturi, 
obiecte casnice, personaje din bas-
me, artă, medalioane, coșuri, 
frunze, fructe, insecte, ciuperci, câi-
ni, pisici, păsări, alte animale.
Deținătoarea colecției este 
Ingeborg-Marta Bogdan

DUMINICĂ

Declaraţie
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
19:00 – 20:00
DECLARAŢIE

de Tudor Muşatescu
Distribuţia:
one-woman show cu: Elena 
Ivanca
regia tehnică: şEstera Biroţ, şAr-
hidiade Mureşanţ / Mădălina 
Mânzat
lumini: şDorel Şimonţ, Ionuţ Maier
sonorizare: Vasile Crăciun
Un one-woman show exploziv, 
în care actriţa interpretează pa-
tru personaje feminine construi-
te în detaliu şi elaborate cu scru-
pulozitate. Actriţa uimeşte publi-
cul cu admirabilul său instinct co-
mic. Este o savuroasă demon-
straţie de fantezie şi virtuozitate 
care se datorează paletei largi 
de mijloace de expresie pe care 
le foloseşte.

BERBEC
Ai nevoie de odihnă în prima parte a săptămânii. 
Ține cont de nevoile organsimului tău și îngrijește-
te pe îndelete. Este o perioadă difi cilă în privința 
sănătății, astfel că ar fi  bine să iei măsurile necesa-
re. Îți sunt favorizate discuțiile tăinuite cu persoa-
nele din mediul profesional. Chiar dacă în zilele de 
26 și 27 Februarie te vei simți mai bine și dornic 
de a te implica în multe și mărunte, nu forța nota. 
A doua parte a săptămânii aduce cheltuieli, dar și 
posibile favoruri materiale. 
TAUR
Foarte interesante sunt relațiile cu prietenii care te 
înconjoară încă de la începutul săptămânii. 
Dialogurile și activitățile comune cu persoanele din 
mediul profesional sunt îngreunate și pot reveni din 
trecut unele secvențe. Se recomandă prudență. 
Sănătatea este vulnerabilă, astfel că va fi  nevoie să 
te odihnești. Controlează-ți reacțiile!
GEMENI
Ești foarte solicitat în plan profesional, mai ales 
de către șefi  sau de ofi cialități din diverse 
instituții. Ferește-te să vorbești prea mult despre 
tine și despre subiecte pe care le cunoști prea 
puțin sau deloc. Se pare că ești ademenit să lu-
crezi mult prin plăți suplimentare la salariu. 
RAC
Mentalul îți este răscolit la începutul săptămâ-
nii, astfel că ar fi  bine să eviți discursurile publi-
ce și deciziile majore. Posibile călătorii, demer-
suri în acest sens și discuții cu persoane afl ate în 

alte țări. Vei avea nevoie de forță în cuvinte și 
de o prezentare logică și coerentă asupra 
activității tale depuse în câmpul muncii. Unii vor 
ticlui să-ți găsească nod în papură la orice. 
LEU
Multe și mărunte se vor petrece în plan fi nanci-
ar în primele zile ale săptămânii. Ecoul celor dis-
cutate și petrecute va răsuna multă vreme de 
acum încolo. Ar fi  bine să faci ordine în tot ce 
ține de acte, înscrisuri privitoare la bani, bunuri 
patrimoniale și facturi.
FECIOARĂ
Relațiile parteneriale sunt provocatoare, atât în 
plan personal, cât și în plan profesional. Aparent 
există oportunități de colaborare cu ceilalți, dar 
sunt numai aparențe. Există hibe ascunse care îți 
pot dăuna în viitor, dacă acum accepți sarcini pro-
fesionale noi. De asemenea, și ofi cializarea unei 
relații matrimoniale este de evitat, deocamdată. 
BALANŢA
Este multă forfotă la serviciu, dar și în plan per-
sonal ai planifi cate demult tot soiul de activități 
domestice. Raționalizându-ți efi cient timpul și re-
sursele, mai ales energia vitală vei putea fi naliza 
totul cu succes. Sănătatea fl uctuează, astfel că 
este bine să te plimbi în aer liber, să te odihnești 
lecturând o carte și să te alimentezi corect. 
SCORPION
Ești dornic de afecțiunea celor dragi, de compania 
lor și de a te ocupa de un hobby drag sufl etului 
tău. Există animozități clare între tine și persoana 

iubită sau copii, pe care trebuie să le iei în seamă 
și să le rezolvi. Este nevoie să faci față provocărilor 
parteneriale, mai ales la fi nalul săptămânii.

SĂGETĂTOR
Săptămâna debutează cu treburi gospodărești și 
cu discuții familiale. Ține-ți fi rea și nu te lăsa luat 
de valul emoțiilor. Sănătatea este vulnerabilă, ast-
fel că ar fi  bine să-ți dozezi eforturile și să-ți alegi, 
cu prudență, felul în care răspunzi la provocări.

CAPRICORN
O săptămână interesantă vizavi de relațiile cu an-
turajul apropiat. Se întrezăresc discuții, întâlniri cu 
multă lume, dar și călătorii pentru a rezolva chesti-
uni personale sau profesionale. Vorbește puțin 
despre tine și ascultă mai mult la ce spun alții.

VĂRSĂTOR
În primele zile ale săptămânii apar cheltuieli, însă îți 
cresc și veniturile. Pe deasupra te poți bucura și de 
favoruri sau cadouri din partea celor dragi. Fii pru-
dent la cumpărături, pentru că există riscul să apară 
pierderi de orice fel prin situații ciudate. ! La fi nalul 
săptămânii se conturează discuții familiale și trebu-
rie domestice de anvergură.

PEŞTI
Este o săptămână controversată, pentru că stările 
de spirit și situațiile cărora va trebui să le spui pre-
zent sunt fl uctuante, stresante și chiar de neînțeles 
pe alocuri. Amintește-ți că viața este un fi lm în care 
joci diverse roluri. Relațiile cu anturajul sunt surprin-
zătoare și stau pe un bulgăre de dinamită.

Horoscopul săptămânii
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Maratonistul clujean 

Vlad-Adrian Crişan-Pop 

aleargă 350 de mile la 

6633 Arctic Ultra pentru 

a crea 100 de burse pen-

tru copiii bolnavi de cancer.

Afl at de câteva zile în Ca-

nada, Vlad s-a pregătit intens 

în ultimele zile, obişnuindu-se 

cu frigul năprasnic din nor-

dul continentului american. 

După un „test practic” de 1,5 

mile (cca. 2,4 km) în White-

horse, Vlad a străbătut peste 

800 km până la Eagle Plains, 

acolo unde, joi seară, la ora 

20:30, ora României, s-a ali-

niat la startul ediţiei din acest 

an al 6633 Arctic Ultra – unul 

dintre cele mai dure ultrama-

ratonuri din lume.

Maratonistul clujean nu es-

te însă singur în cea mai ma-

re aventură a vieţii sale. Vlad 

este însoţit de echipa Ever-

Restless, care va turna un fi lm 

despre lupta sa pentru a-i aju-

ta pe cei mai mici bolnavi de 

cancer. Filmările primului do-

cumentar de lungmetraj rea-

lizat în condiţiile meteo extre-

me de la Polul Nord vor avea 

loc în perioada 27 februarie – 

9 martie.

Experienţa trăită de Vlad în 

2019 şi mărturiile cu care s-au 

întors şi alţi români care au 

participat la acest ultramara-

ton, printre care şi campionul 

Tibi Uşeriu, câştigător de trei 

ori consecutiv, au inspirat sce-

nariul acestui documentar. De 

asemenea, în 2019, Vlad câş-

tigase cursa „mică” de la 6633 

Arctic Ultra – de 193 km.

Acum, după ce s-a antre-

nat din greu, zi de zi, fi e 

ploaie, fi e vânt, pentru a re-

zista condiţiilor extreme ca-

re l-au aşteptat în nordul Ca-

nadei, clujeanul îşi întinde 

până la extreme limitele în 

ultramaratonul de 350 de mi-

le, care a luat startul în Ea-

gle Plains şi se va încheia la 

Tuktoyaktuk, Yukon.

Pe durata competiţiei, par-

ticipanţii trebuie să tragă în 

urma lor o sanie de 35 de kg, 

cu haine de schimb, alimen-

te şi câteva lucruri care să îi 

ajute să supravieţuiască pe 

cont propriu. În timpul cur-

sei, organizatorii nu le oferă 

acestora decât apă fi erbinte 

pentru prepararea hranei. Cei 

trei realizatori ai fi lmului îl 

vor însoţi pe Vlad pe durata 

cursei, însă îi vor urmări ex-

perienţa de la distanţă, din 

maşină, pentru că regulamen-

tul interzice orice interacţiu-

ne cu participanţii.

Clujeanul Vlad Crişan Pop a luat startul 
la 6633 Arctic Ultra

VLAD-ADRIAN 
CRIȘAN POP | 
ultramaratonist

 „Chiar dacă trebuie 
să mă târăsc până 
la fi nish, nu am 
să renunț. Nu pot 
să mă întorc acasă, 
să le spun copiilor 
că m-a durut puțin 
piciorul și a trebuit 
să renunț. Durerea 
mea nu se poate 
compara cu durerea 
lor de la chimioterapie 
și radioterapie“

Wizz air a anunţat 

că va reduce zborurile 

spre Italia din cauza 

epidemiei de coronavirus.

Wizz Air a anunţat că îşi 

modifi că programul de zbor din 

cauza cererii în scădere pe ru-

tele din Italia ca urmare a epi-

demiei de virus COVID-19, re-

zultatul fi ind un număr impor-

tant de anulări pe anumite ru-

te spre nordul ţării în perioada 

11 martie – 2 aprilie 2020. În 

acest interval a fost redusă apro-

ximativ 60% din capacitatea 

de zbor spre Italia. Programul 

de zbor revine la normal abia 

după 2 aprilie 2020.

Pasagerii cu rezervări afec-

tate de această modifi care sunt 

informaţi în mod automat cu 

cel puţin 14 zile înainte de da-

ta călătoriei şi li se oferă alter-

native de zbor pe alte rute, în 

cele mai apropiate date posibil. 

Clienţii care au rezervat direct 

prin intermediul wizzair.com 

sau aplicaţia pentru mobil vor 

primi o notifi care prin email, în 

care li se oferă modifi carea gra-

tuită a rezervării, rambursarea 

integrală a banilor achitaţi sau 

120% din suma plătită sub for-

mă de credit de companie.

Cursele se vor reduce astfel 

din săptămâna 11-18 martie: 

Cluj-Napoca – Milano Berga-

mo (de la 7 la 2 curse), Cluj-Na-

poca – Bologna (de la 3 la 1 

cursă), Cluj-Napoca – Bari (de 

la 2 la 1 cursă), Cluj-Napoca – 

Roma Ciampiono (de la 4 la 1 

cursă) şi Cluj-Napoca – Trevi-

so (de la 2 la 1 cursă).

Clujul pierde 12 curse 
aeriene pe săptămână

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

În continuare, cererea 

de locuinţe este mai 

mare decât oferta, 

la Cluj-Napoca, iar dacă 

nu se iau măsuri pentru 

oprirea construcţiilor hao-

tice, oraşul se va sufoca 

de blocuri în câţiva ani, 

susţine primarul Emil Boc.

În acest context, edilul spu-

ne că, în cartierele Sopor, Bor-

hanci şi Bună Ziua, construc-

torii care nu se vor conforma 

Planului Urbanistic Zonal 

(PUZ) elaborat de municipa-

litate, nu vor mai avea voie 

să ridice clădiri.

„Soporul va fi  un cartier 

cât a fost Mănăşturul atunci 

când s-a înfi inţat. Ne uităm 

exact acum la toată dezvol-

tarea, la străzi, bulevarde, 

centru de cartier, şcoală, cre-

şă, grădiniţă, sediu de bănci, 

magazine. Acestea se fac îna-

inte sau în paralel cu con-

strucţiile, nu cum am avut 

necazuri în Bună Ziua, că nu 

ne dau acordul vecinii să fa-

cem creşă. Este bătaie de joc 

ce se întâmplă în Bună Ziua 

şi atunci trebuie să găsim al-

te soluţii. De la început, Pri-

măria, pe aceste terenuri pri-

vate face masterplanul re-

spectiv şi PUZ-ul, ca să dăm 

o calitate a vieţii. Cine nu se 

conformează, nu poate con-

strui. Va trebui să facem un 

oraş pentru oameni, nu pen-

tru profi t, pentru că dacă pu-

nem blocuri peste blocuri, la 

un moment dat ne vom su-

foca”, a declarat Boc, într-o 

emisiune radio.

Primarul a afi rmat că a fost 

dat în judecată de construc-

torii nemulţumiţi de faptul că 

Primăria nu le-a eliberat au-

torizaţie pentru două blocuri 

de 10 etaje în Bună Ziua, pri-

mind chiar şi ameninţări la 

persoană, dar în fi nal, instan-

ţa i-a dat dreptate.

„Am nişte presiuni uria-

şe, sunt dat în judecată în 

permanenţă, dar ţin la cali-

tatea vieţii în acest oraş. Mă 

preocupă să extindem ora-

şul, dar să îl extindem cu 

cap, ca să nu ajungem la un 

moment la sufocare. Am fost 

dat în judecată în Bună Zi-

ua, când au vrut să mai fa-

că două blocuri de zece eta-

je şi m-am opus, arătând că 

studiul de trafi c arată că pâ-

nă nu se lărgeşte strada, nu 

se mai poate construi. Am 

avut probleme, cu instanţe, 

cu ameninţări personale, dar 

am câştigat”, a adăugat Boc.

Trei cartiere noi

Primarul a anunţat, în 

toamna anului trecut, că ora-

şul este în plin proces de dez-

voltare şi va avea trei cartie-

re importante în următorii 

ani, unul dintre ele fi ind par-

te a proiectului de cercetare 

Innovation City.

„Am pornit construcţia a 

trei mari cartiere, în două 

dintre ele proprietar fi ind 

municipalitatea. Primăria es-

te proprietara cartierului Bor-

hanci Nou – peste 70 de hec-

tare de teren – unde Primă-

ria este deţinătoarea supra-

feţelor pe care se va construi. 

Acum se face PUZ. Al doilea 

proiect major, unde tot Pri-

măria are teren 200 de hec-

tare este cartierul Lombului. 

Am avut mari probleme cu 

consolidările de teren, a tre-

buit să punem piloni de 16 

metri adâncime pentru a sta-

biliza dealul. Acolo se va 

construi şi Cluj Innovation 

City, un proiect de aproxi-

mativ o jumătate de miliard 

de euro, cu 20.000 de noi lo-

curi de muncă şi cu aproxi-

mativ 100.000 de cetăţeni ca-

re vor locui acolo”, a decla-

rat primarul Emil Boc, invi-

tat la radio Digi FM.

Un al treilea cartier, Sopo-

rul, ce se va întinde pe aproa-

pe 250 de hectare, va fi  con-

struit în baza unor angaja-

mente private, însă abia du-

pă ce Primăria va realiza mas-

terplanul. Emil Boc crede că 

astfel se elimină o parte rele-

vantă din trafi cul de pe stră-

zile oraşului.

„Primăria, pentru prima 

dată, îşi asumă sarcina să sta-

bilească de la început unde 

sunt bulevardele, unde este 

grădiniţa, unde e centrul car-

tierului. Toate utilităţile de ba-

ză trebuie să fi e de la început 

creionate. O pătrime din tra-

fi c este aşa-numitul «trafi c ne-

necesar». Oamenii merg din-

tr-o parte într-alta oraşului să 

ducă copilul la creşă, la gră-

diniţă, să meargă la un cen-

tru comercial... Dacă au toa-

te aceste facilităţi de bază, o 

parte din trafi c este elimina-

te”, a mai spus Boc.

Turn de 15 etaje 
în Bună Ziua

Un alt proiect pentru un 

ansamblu cu funcţii mixte se 

va contrui în cartierul Bună 

Ziua. Aici vor fi  ridicate do-

uă blocuri, unul de 10 etaje 

şi un al doilea de 15 etaje.

După cum reiese din do-

cumentaţia depusă pentru ob-

ţinerea avizului Comisiei teh-

nice de amenajarea teritoriu-

lui şi urbanism din cadrul Pri-

măriei, benefi ciarii noului an-

samblu imobiliar cu 15 etaje 

sunt SC STK Properties SA şi 

SC Emergent Real Estate SA, 

companii administrate de STK 

Financial Societate de Admi-

nistrare a Investiţiilor SA, con-

dusă de Dumitru Matiş şi Adri-

an Roşianu, în calitate de ad-

ministratori, şi de Nicolae Paş-

cu, Cristina Veronica Paşcu şi 

Liviu Claudiu Sugar, în cali-

tate de asociaţi.

Firmele enumerate mai 

sus sunt benefi ciarele unui 

PUZ prin care se doreşte con-

struirea unui ansamblu imo-

biliar de 15 etaje, pe un te-

ren cu o suprafaţă totală de 

19 262 mp, învecinat cu par-

carea Lidl, cu case unifami-

liale şi locuinţe colective cu 

două-trei etaje, dar şi cu un 

bloc de 10 etaje, afl at deja 

în construcţie.

TREI CARTIERE NOI SUNT ANUNȚATE ÎN CLUJ-NAPOCA

Clujeni, ne vor sufoca blocurile!
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc: „Mă preocupă să extindem orașul, dar să o facem cu cap!”

Dacă nu se vor conforma PUZ-ului elaborat de municipalitate, constructorii vor avea interzis în Sopor, Borhanci şi Bună Ziua

Până în acest moment, cea 
mai înaltă clădire din 
Cluj-Napoca este cea de pe 
Calea Florești, de 25 de eta-
je, care însă nu este fi naliza-
tă. Totuși, pe viitor se anun-
ţă ridicarea unui zgârie-nori 
de 40 de etaje. Proiectul es-
te semnat de fostul arhi-
tect-șef Adrian Iancu, decan 
al Facultăţii de Arhitectură, 
membru în Comisia de urba-
nism a Primăriei, și a fost 
deja supus atenţiei munici-
palităţii în vara anului trecut.

Zgârie-nori de 40 
de etaje și mall 
lângă Someș
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Anii în care Căile Ferate 

Române (CFR) se mân-

drea cu ramele Siemens 

Desiro, botezate prietenos 

„Săgeţi Albastre”, sunt 

doar o amintire vagă.

Din cele 120 de rame Sie-

mens Desiro cumpărate, au 

ajuns să stea trase pe dreap-

ta în proporţie de un sfert. 

Astfel, în momentul de faţă, 

în circulaţie mai sunt doar 85. 

CFR Călători întâmpină pro-

bleme la achiziţia pieselor de 

schimb pentru reparaţia au-

tomotoarelor. Practic, vorbim 

despre piese ieşite din fabri-

caţie şi care nu mai pot fi  fa-

bricate de alte companii, a-

vând în vedere că fabricantul 

acestora deţine proprietatea 

intelectuală.

„Nu prea e altă soluţie. 

Sunt destul de vechi, au 15 

ani şi rata de invechire este 

foarte mare. Trebuie soluţii 

speciale, calculatoarele de 

bord nu se mai produc, frâ-

na este şi ea scoasă din fa-

bricatie de către Knorr Brem-

se (n.red. companie germa-

nă) şi aici suntem captivi, că-

ci au monopol pe Europa”, a 

declarat Dan Costescu, direc-

tor general CFR SA, pentru 

Club Feroviar.

Potrivit şefului companiei 

de stat, cauza principală a si-

tuaţiei actuale este faptul că 

mai multe rame Siemens De-

siro stau fără a fi  reparate la 

Cluj-Napoca, la Remarul 16 

Februarie Cluj. În mandatul 

fostului director general, Io-

sif Szentes, CFR Călători a în-

cheiat în 2014 două contrac-

te-cadru cu Remarul 16 Fe-

bruarie, fi rmă din grupul ce 

include şi Transferoviar.

Contractele au privit repa-

rarea „Săgeţilor Albastre”, în-

să nu au fost respectate de so-

cietatea clujeană. Astfel, CFR 

Călători se afl ă în situaţia în 

care nu mai poate identifi ca 

ce lucrări s-au făcut exact şi 

trebuie găsită altă soluţie. Po-

trivit Club Feroviar, compania 

de stat se gândeşte inclusiv la 

un proces în justiţie împotri-

va Remarul 16 Februarie. În-

tre timp, CFR s-ar mulţumi să 

menţină măcar numărul ac-

tual de rame Siemens Desiro, 

visând la numărul ideal de 92 

de unităţi.

„Săgeţile Albastre” sunt 
doar o amintire vagă

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a relansat licitaţia 

pentru execuţia lucrărilor 

de restaurare a ansamblu-

lui monument istoric 

Castel Bánffy din satul 

Răscruci, după ce la pri-

mele patru termene nu a 

fost depusă nicio ofertă.

Anunţul a fost republicat, 

joi, în Sistemul Electronic de 

Achiziţii Publice (SEAP), iar 

noul termen-limită pentru pri-

mirea ofertelor sau a cereri-

lor de participare este data de 

26 martie 2020. Societatea de-

semnată câştigătoare a pro-

iectului ar urma să execute 

lucrările de restaurare, con-

servare şi reabilitare a monu-

mentului istoric Castel Bánffy, 

dar şi la parcul-monument. 

Criteriul de atribuire a licita-

ţiei îl constituie raportul cel 

mai bun între calitate şi preţ.

Proiectul a fost scos la lici-

taţie pentru prima dată în 6 

noiembrie 2018, valoarea ini-

ţială estimată a lucrărilor fi ind 

de 13.473.392 lei (fără TVA). 

După două încercări eşuate, 

valoarea proiectului a crescut, 

în octombrie 2019, la 22.086.837 

lei. Investiţia este fi nanţată din 

Fondul European de Dezvol-

tare Regională, Programul Ope-

raţional Regional (POR) 

2014-2020. Lucrările de resta-

urare şi conservare vor trebui 

realizate în maxim 24 de luni 

din momentul emiterii ordinu-

lui de începere a lucrărilor.

Prin intermediul proiectu-

lui se urmăreşte punerea în 

valoare a ansamblului monu-

ment istoric prin schimbarea 

funcţiunii castelului din şcoa-

lă, care a fost ultima funcţiu-

ne a clădirii, în Centru Cultu-

ral cu standarde ridicate de fi -

nisare şi dotare. În acest scop, 

se va amenaja un Centru cul-

tural reprezentativ pentru ju-

deţul Cluj, prin restaurarea clă-

dirii şi a zonei aferente, cu re-

alizarea unor funcţiuni care să 

permită organizarea unor eve-

nimente culturale, precum şi 

deschiderea castelului pentru 

vizitarea de către publicul larg.

Suprafaţa terenului ce apar-

ţine castelului este de 56.128 

mp, din care 644 de mp sunt 

ocupaţi de Castelul Bánffy, iar 

691 de mp de clădirile adia-

cente. Castelul de la Răscruci 

face parte din ansamblul arhi-

tectural Bánffy de la Bonţida. 

Monumentul a fost construit 

în stil neoclasic eclectic şi es-

te împrejmuit de un domeniu 

folosit în epocă drept reşedin-

ţă de vară a familiei Bánffy. În 

prezent, castelul se poate vi-

zita doar la cerere.

A cincea strigare pentru Castelul Bánffy de la Răscruci!
Nimeni nu se înghesuie la licitaţia de aproape 5 mil. € pentru restaurarea monumentului istoric

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Anunţat drept fi nalizat 

în data de 23 august 2016 

şi „reabilitat” în vara anu-

lui 2018, DJ 109B 

Fundătura – Corneşti 

va fi  supus, din nou, 

intervenţiilor drumarilor.

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj 

a lansat un anunţ de achiziţie 

directă pentru „servicii de ex-

pertiză tehnică, expertizare teh-

nică a proiectului de moderni-

zare şi reabilitare a DJ 109B, 

studii geotehnice verifi cate Af, 

studii topografi ce, liste de can-

tităţi şi evaluare estimativă pen-

tru stoparea alunecării părţii 

carosabile, a acostamentului şi 

taluzului de pe drumul jude-

ţean DJ 109B”. Este vorba des-

pre tronsonul cuprins între km 

2+900 şi km 3+020.

Valoarea totală estimată a 

contractului este de 50.000 lei 

(circa 10.4000 de euro), fără 

TVA. De asemenea, durata de 

prestare a serviciilor este de 

45 de zile de la data emiterii 

ordinului de începere a pre-

stării serviciilor şi predarea 

amplasamentului. Totodată, 

termenul-limită de primire a 

ofertelor este marţi, 3 martie 

2020, ora 23:30, iar plata ser-

viciilor va fi  realizată la 30 de 

zile după recepţia expertizei.

Se caută soluţii pentru 
lucrările prost făcute

Unitatea Administrativ Te-

ritorială (UAT) judeţul Cluj 

implementează proiectul 

„Modernizarea şi reabilita-

rea Traseului judeţean 6 for-

mat din sectoare de drum ale 

DJ 109B şi DJ 109D, parte a 

Traseului Regional Transilva-

nia de Nord”, fi nanţat din 

Fondul European de dezvol-

tare Regională, prin Progra-

mul Operaţional Regional 

2014-2020, axa prioritara 6.

Potrivit caietului de sarcini, 

în cadrul acestui proiect, CJ 

Cluj a încheiat un contract de 

proiectare şi execuţie lucrări 

de modernizare şi reabilitare 

pentru DJ 109 Fundătura – 

Corneşti (km 0+000 – 

17+100). Numai că, surpri-

ză! Drept urmare a solicitării 

recepţiei la fi nalizarea lucră-

rilor, Comisia de recepţie a 

constatat o serie de fi suri/ alu-

necări în structura drumului.

Astfel, urmează noi măsu-

rători în teren, dar şi alte stu-

dii geotehnice şi topografi ce, 

totul din cauza unor lucrări 

prost făcute. De precizat că se 

va pune la dispoziţia presta-

torului Proiectului tehnic nr. 

164B/2012 privind ,,Proiecta-

re şi execuţie lucrări de mo-

dernizare şi reabilitare a dru-

murilor judeţene din jud. Cluj 

pentru perioada 2011 – 2015, 

Reabilitare DJ 109 B Fundătu-

ra – Corneşti, km 0+000 – 

km 17 + 100”.

Drumuri mai bune... 
în Imperiul Roman!

„Este incredibil cum banii 

clujenilor sunt cheltuiţi inutil 

pentru lucrări de proastă ca-

litate, care doar în câteva luni 

sunt propuse pentru alte şi al-

te reparaţii. Rea voinţă, in-

competenţă, prostie, toate la 

un loc? Nu ştiu! Cert este că 

administrarea acestor drumuri 

judeţene, reabilitarea/ moder-

nizarea lor este în responsa-

bilitatea celor de la CJ Cluj, a 

consilierilor judeţeni şi a pre-

şedintelui Alin Tişe. Ruşine 

să vă fi e domnilor! Luaţi la 

pas drumurile Clujului cu Alin 

Tişe în frunte”, acuza, încă 

din aprilie 2019, deputatul 

PSD de Cluj Horia Nasra.

„Acum mai bine de două 

milenii, în Imperiul Roman, 

existau drumuri pavate, in-

comparabil mai bune decât 

acest tronson al DJ 109B. Con-

siliul Judeţean Cluj, nu aţi 

uitat să ne atenţionaţi că au 

fost executate lucrări pe acest 

drum, între kilometrul 0+000 

şi kilometrul 19+300, dar 

ştim şi noi, ca şi dumnea-

voastră, că acele lucrări din 

2016 sunt de o calitate îndo-

ielnică”, se plângeau, în mai 

2019, şi reprezentanţii comu-

nităţii Vâlcelele – Bobâlna, 

cu privire la tronsonul între 

localităţile Tiocul de Sus – 

Igriţia – Vâlcelele – Oşorhel.

Alţi bani, altă distracţie din banii clujenilor!
Consiliul Judeţean Cluj plăteşte pentru răspunsuri. De ce s-a surpat drumul județean 109B?

În comunicatele de presă, drumurile județene arată bine. În realitate, reabilitarea și modernizarea lor este un dezastru.
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a iniţiat o lici-

taţie prin care doreşte 

să modernizeze 18 staţii 

de autobuz, care ar urma 

să aibă acoperiş verde.

Potrivit municipalităţii, pro-

iectul valorează 631.043 de lei 

(peste 131.000 de euro), iar 

acoperişurile vor fi  realizate 

din sticlă securizată pe care 

vor fi  amplasate un strat din 

tablă, dar şi un strat de vege-

taţie, respectiv sisteme de re-

tenţie, dar şi de scurgere a apei 

de pe acoperiş. 12 staţii vor fi  

dotate şi cu un perete lateral.

„Este o soluţie eco-friendly 

şi, în măsura în care aceste tac-

tici vor avea succes şi vor fi  apre-

ciate de către clujeni, vom ex-

tinde acest proiect. Vrem să asi-

gurăm un confort cât mai ma-

re celor care folosesc mijloace-

le de transport în comun. Cei 

care aşteaptă să se urce în au-

tobuze nu vor mai avea 30 de 

grade vara sub acoperiş, ci 25 

de grade, ăsta e confortul, în 

primul rând. Apoi, şi din punct 

de vedere estetic arată altfel. În 

Europa sunt pe scară largă, da-

că ne uităm în Cehia, Slovacia, 

Franţa, Germania sau Olanda”, 

a declarat viceprimarul Dan Tar-

cea, la un post de radio local.

Staţii de autobuz „verzi” 
în Cluj-Napoca

Bugetul de venituri 

şi cheltuieli al Sălii 

Polivalente pe 2020 

este estimat la 9,2 mili-

oane de lei, cu aproape 

300 de mii de lei mai 

mare decât în 2019.

Pentru anul curent, se es-

timează realizarea unor ve-

nituri în sumă de 5.135.000 

lei, din care 4.950.000 lei 

provin din chirii pentru or-

ganizarea de evenimente, 

200.000 lei – alte venituri, 

iar 3.000 lei – venituri fi nan-

ciare. Veniturile estimate pen-

tru anul curent sunt în scă-

dere faţă de 2019, când so-

cietatea a înregistrat venituri 

de 5.516.000 lei.

În ceea ce priveşte cheltu-

ielile, acestea sunt estimate la 

3.874.000 lei, cu peste jumă-

tate de milion mai mult decât 

anul trecut, când acestea au 

avut valoarea de 3.321.000 lei. 

Cele mai mari cheltuieli sunt 

legate de personal – 1.548.000 

lei, urmate de cheltuielile pe 

bunuri şi servicii în sumă – 

1.205.000 lei, cheltuieli cu im-

pozite şi taxe de 990.000 lei, 

alte cheltuieli de exploatare 

de 130.000 lei şi cheltuieli fi -

nanciare de 1.000 lei.

Anul acesta, la Sala Poli-

valentă vor fi  făcute urmă-

toarele dotări şi investiţii, din 

surse proprii de fi nanţare: 

810.000 lei pentru imobilizări 

corporale existente – inel pe-

rimetral din ecrane LED, re-

spectiv 150.000 lei pentru 

imobilizări corporale şi echi-

pamente de lucru (soft, echi-

pamente de lucru, birotică).

Venituri mai mici, cheltuieli 
mai mari la Polivalentă

Regionala Căilor Ferate 

Române (CFR) Cluj „spar-

ge” sute de mii de euro 

pentru piatră spartă 

pentru balastarea liniilor 

de cale ferată.

Licitaţia având ca obiect „Pia-

tră spartă pentru balastarea li-

niilor de cale ferată – SRCF Cluj” 

a fost lansată în Sistemul Elec-

tronic de Achiziţii Publice 

(SEAP). Regionala CFR Cluj sus-

ţine că achiziţia „este necesară 

pentru asigurarea stabilităţii tra-

verselor de cale ferată, având 

rol de a prelua din sarcinile trans-

mise traverselor, asigurarea creş-

terii gradului de siguranţă a cir-

culaţiei şi a securităţii transpor-

turilor feroviare”, se arată în 

anunţul de licitaţie.

Garanţia de participare la 

licitaţia anunţată este de 

10.500 de lei. Mai departe, 

termenul limită pentru pri-

mirea ofertelor sau a cereri-

lor de participare este data 

de 25 martie 2020, ora 15:00. 

Oferta trebuie să fi e valabilă 

până la 25 iulie 2020. În acest 

sens, se doreşte încheierea 

unui acord cadru pe patru 

ani, frecvenţa contractelor 

subsecvenţe fi ind anuală.

Primul contract subsecvent 

se va încheia pe cantitatea mi-

nimă (25.000 de tone). Cantită-

ţile minime şi maxime sunt ur-

mătoarele: cantitate minimă: 

25.000 tone, cantitate maximă: 

35.000 tone. Total de achiziţio-

nat pe patru ani – minim: 100.000 

tone, maxim: 140.000 tone. Va-

loarea totală estimată este cu-

prinsă între 750.000 şi 4.200.000 

de lei (circa 873.000 de euro).

870.000 de euro „sparţi” 
pe piatră de Regionala CFR

La un pas de un 
dezastru feroviar

Potrivit ISU Cluj, două autospe-
ciale pentru stins incendii au 
fost alertate, joi, în jurul orei 
03:40, pentru a stinge fl ăcările 
care au cuprins sala mașinilor a 
unei locomotive, care tracta un 
tren marfar între localităţile 
Aghireșu și Stana. Mecanicul 
locomotivei a luat măsuri ime-
diat ce a observat debutul in-
cendiului, a oprit garnitura de 
tren și a desprins locomotiva 
afectată de restul garniturii de 
tren, izolând locomotiva pentru 
a permite intervenţia imediată 
a echipajelor de pompieri. 
Garnitura de tren era constitui-
tă din două locomotive și 28 
de vagoane, încărcate cu azotat 
de amoniu și se deplasa de la 
Târgu Mureș spre episcopia 
Bihor. Flăcările au fost stinse în 
scurt timp, fi ind evitată propa-
garea mai departe de limitele 
în care au fost găsite. Au fost 
însă afectate cablajele electrice 
și câteva manșoane de cauciuc 
din construcţia locomotivei. Din 
fericire, nu au fost persoane ră-
nite ca urmare a acestui eveni-
ment. Din cercetările prelimina-
re, se pare că incendiul a pornit 
de la un cablu electric defect.

Numărul străinilor, 
în scădere în 2019

Judeţul Cluj a fost vizitat de 
peste 660.000 de turiști anul 
trecut, potrivit datelor furniza-
te de Direcţia Judeţeană de 
Statistică Cluj. În anul 2019, 
au fost cazaţi 667.271 de tu-
riști, din care 135.225 au fost 
străini, reprezentând 20,3% 
din numărul total de turiști. 
Comparativ cu anul 2018, nu-
mărul turiștilor străini a scă-
zut cu 3,6%. Cei mai mulţi tu-
riști străini au provenit din: 
Ungaria (20.449), Germania 
(17.398), Italia (14,390), 
Regatul Unit (9.788), Franţa 
(8.040) și SUA (7.341).

Pe scurt

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj anunţă că a început 

perioada de depunere 

a ofertelor pentru colec-

tarea şi transportul deşe-

urilor din judeţ.

Începând de joi, 27 februa-

rie, şi până vineri, 13 martie 

2020, operatorii economici in-

teresaţi pot depune oferte în 

cadrul licitaţiei publice deschi-

se privind delegarea serviciu-

lui de colectare şi transport al 

deşeurilor în judeţului Cluj, re-

spectiv pentru administrarea 

staţiilor de transfer Huedin, 

Mihai Viteazu şi Gherla.

Ofertele pot fi  depuse până 

în data de 13 martie 2020, ora 

12:00, la sediul Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI) Eco-Metropolitan Cluj – 

B-dul 21 Decembrie nr. 108, 

Registratură, camera nr. 1. Du-

rata de implementare a con-

tractelor este de 10 ani, de la 

data semnării lor, ofertanţii pu-

tând opta pentru unul sau mai 

multe loturi, la fi nalul proce-

durii urmând să existe maxim 

trei operatori de salubritate 

pentru întreg judeţul.

„De asemenea, în confor-

mitate cu documentaţia tehni-

că, câştigătorul fi ecărui lot va 

avea sarcina de a opera, în ace-

laşi timp, şi staţia de transfer 

din aria proprie, deşeurile ur-

mând a fi , ulterior, transpor-

tate la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor (CMID)”, 

se arată într-un comunicat de 

presă remis de forul judeţean. 

Licitaţia pentru concesionarea 

serviciilor de colectare şi trans-

port al deşeurilor de pe terito-

riul judeţului a fost realizată 

distinct, pe trei loturi diferite:

Lotul 1: Zona 1 Cluj-Napo-

ca, plus alte 30 de comune şi 

Zona 2 Huedin, la care se adau-

gă alte 13 comune;

Lotul 2: Zona 3 Mihai Vi-

teazu, plus alte 12 comune 

şi municipiile Turda şi Câm-

pia-Turzii;

Lotul 3: Zona Gherla, plus 

alte 19 de comune şi muni-

cipiul Dej.

Potrivit forului judeţean, 

valoarea totală estimată a con-

tractelor de delegare pentru 

cele trei loturi este de 

820.915.345,22 lei (peste 170 

milioane de euro), fără TVA.

LICITAŢIE URIAŞĂ PENTRU ATRIBUIREA PE 10 ANI A SERVICIULUI DE SALUBRITATE

Fabulos! 170 mil. € pentru 
ridicarea gunoaielor din Cluj
Deşeurile vor fi transportate ulterior la un CMID... încă nedeschis

Autoritățile susțin că toate primăriile trebuie să demareze procedurile de licitație pentru delegarea serviciilor de colectare și transport al deșeurilor.

Conform informaţiilor furnizate de forul judeţean, fi rmele 
de salubritate vor ridica gunoaiele, vor opera staţia de 
transfer din aria proprie, ca mai apoi deșeurile să fi e trans-
ferate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 
(CMID). Când se va întâmpla, însă, acest demers?

De la lucrări intrate „în linie dreaptă, finalizarea acesto-
ra urmând a avea loc în a doua jumătate a anului 
2018”, la „lucrări inaugurate, parţial, în 2019”, anul 
2020 a venit cu o nouă promisiune din partea președin-
telului CJ Cluj, Alin Tișe.

„Noul Centrul de Deșeuri este în procedură avansată. 
Mă bucur că, după 3 ani de muncă, ne apropiem de fi-
nal. Operarea în esenţă a primei celule ne-o dorim să 
fie în luna aprilie”, a declarat liderul forului judeţean, 
în februarie 2020.

În prezent, potrivit Consiliului Judeţean, stadiul fizic al 
lucrărilor de execuţie la CMID este de aproximativ 55%, 
la 8 ani de la debutul proiectului. Colac peste pupăză, 
Centrul de Deșeuri este în pericol să nu primească auto-
rizaţie de funcţionare, deoarece clădirile nu respectă ce-
rinţele pentru protecţia la foc.

Gunoaiele mutate la CMID... dar când?ALIN TIȘE | președintele Consiliului Județean Cluj

 „Acest lucru a devenit posibil în urma soluționării 
tuturor contestațiilor depuse de posibilii 
ofertanți, precum și a răspunsului consolidat 
oferit la cele peste 200 de solicitări de clarifi cări 
formulate. E un mare pas înainte pe care am 
reușit să îl facem, la fi nalul unei proceduri extrem 
de laborioase. Am reușit, astfel, să avansăm 
semnifi cativ în direcția defi nitivei rezolvări 
a problemei deșeurilor din județ“
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Primăvara se apropie 

cu paşi repezi, iar clujenii 

caută cele mai potrivite 

mărţişoare pentru 

a le oferi celor dragi.

Vremea a fost călduroasă 

timp de câteva zile, semn că 

primăvara se apropie, însă a-

ceastă bucurie nu a durat mult. 

Frigul şi vântul rece s-au în-

tors. Cu toate acestea, se apro-

pie 1 martie, iar clujenii deja 

au început să caute mărţişoa-

rele perfecte pentru cei dragi.

Astfel, joi de dimineaţă, cu 

toate că vânzătorii abia şi-au 

deschis chioşcurile pline de 

mărţişoare care mai de care 

colorate şi mai inedite, cluje-

nii au început să se plimbe 

prin Piaţa Unirii, în căutarea 

cadoului de 1 Martie.

Desigur, mărţişoarele sunt 

din cele mai variate şi se gă-

sesc la tot pasul. Cea mai grea 

misiune este să alegi mărţişo-

rul care se potriveşte fi ecărei 

persoane dragi. Cu atâtea mo-

dele, culori şi mărimi, cu si-

guranţă nu este uşor.

Printre ghiocei, hornari, 

trifoi cu patru foi, maşinuțe, 

flori, albine sau cine ştie ce 

alte modele, clujenii se mai 

întâlnesc şi mai schimbă câ-

te o vorbă. Apoi, cu buzu-

narele pline de mărţişoare 

sau câte o plăsuţă, se în-

dreaptă spre casă.

Mărţişorul în trecut

Originile sărbătorii mărţi-

şorului nu sunt cunoscute 

exact. Cercetări arheologice 

efectuate în România, la Sche-

la Cladovei, au scos la ivea-

lă amulete asemănătoare cu 

mărţişorul, datând de acum 

circa 8.000 de ani.

Nu se ştie cu exactitate de 

când datează obiceiul mărţi-

şorului, însă pare să fi e pre-

zent pe meleagurile Români-

ei încă de la începuturi. Acum, 

mărţişorul are diverse forme 

şi culori. Trifoiul cu patru foi 

şi hornarul aduc noroc, ghio-

celul vesteşte primăvara, iar 

unele au chiar forma unor per-

sonaje de desene animate, 

pentru cei mici. Însă pe vre-

muri, şnurului alb cu roşu şi 

ciucuri în capăt i se alătura 

un simplu bănuţ de material, 

iar acesta era dăruit de fete, 

băieţilor, nu invers cum se 

practică acum.

Mărţişorul este un simbol 

al renaşterii naturii, odată cu 

venirea primăverii, şi al spe-

ranţei, fi ind dăruit celor dragi 

pentru a le aduce noroc.

Mărţişorul în prezent

În prezent, mărţişorul es-

te purtat întreaga lună mar-

tie, după care este prins de 

ramurile unui pom fructifer. 

Se crede că aceasta va aduce 

belşug în casele oamenilor. 

Se zice că dacă cineva îşi pu-

ne o dorinţă în timp ce atâr-

nă mărţişorul de pom, aceas-

ta se va împlini numaidecât. 

La începutul lui aprilie, într-o 

mare parte a satelor Români-

ei şi Moldovei, pomii sunt îm-

podobiţi de mărţişoare.

În unele judeţe ale Româ-

niei, mărţişorul este purtat 

doar primele două săptămâni. 

În localităţile transilvănene 

mărţişoarele sunt atârnate de 

uşi, ferestre, de coarnele ani-

malelor domestice, întrucât 

se consideră că astfel se pot 

speria duhurile rele.

Clujul în alb şi roşu
1 Martie este aproape, iar centrul oraşului 
s-a umplut de mărţişoare

Weekendul o majorare 

a preţurilor biletelor 

la spectacolele 

Teatrului „Puck”.

Începând cu ziua de dumi-

nică, 1 martie, preţurile bilete-

lor de intrare la spectacolele 

Teatrului „Puck” se modifi că.

Biletul de intrare la spec-

tacolele jucate la sediu de 

luni până vineri va costa 

30 de lei (pentru adulţi), 

15 lei (pentru pensionari) 

şi 7 lei pentru preşcolari, 

elevi şi studenţi).

Biletul de intrare la spec-

tacolele prezentate la sediu 

în zilele de sâmbătă şi dumi-

nică va costa 40 de lei pen-

tru adulţi, 20 de lei pentru 

pensionari şi 10 lei pentru 

preşcolari, elevi şi studenţi.

„Vă recomandăm abona-

mentul (valabil pe 12 luni) 

care cuprinde şase intrări, la 

preţul de 60 de lei”, au trans-

mis reprezentanţii teatrului.

Biletele la Teatrul „Puck” se scumpesc
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Muzeul Etnografi c 

al Transilvaniei îi aşteap-

tă pe clujeni vineri, 28 

februarie 2020, ora 9:00, 

la lansarea proiectului „5 

licee, 5 muzee”, la Liceul 

Teoretic „Avram Iancu” 

din Cluj-Napoca.

Devenit tradiţie, „5 licee, 

5 muzee” este un proiect edu-

caţional pentru elevii de li-

ceu, prin care se încurajează 

participarea tinerilor la ma-

nifestări culturale. Până în lu-

na iunie, elevii din 5 licee din 

Cluj-Napoca vor benefi cia de 

vizite gratuite la cinci muzee 

din oraş, fi ind provocaţi şi la 

un concurs online de cultu-

ră generală.

Evenimentul de deschide-

re de vineri, 28 februarie, va 

fi  o conferinţă interactivă, ca-

re îi va pune în contact virtu-

al pe participanţii din Bucu-

reşti şi Cluj, ce vor da startul 

proiectului împreună.

În cadrul conferinţei, se 

va lansa şi un al doilea con-

curs pentru elevi. Tinerii 

sunt încurajaţi să contribu-

ie la o pagină cât mai acti-

vă pe site-ul web al unei re-

ţele de socializare, astfel în-

cât fiecare liceu să reuşeas-

că să promoveze unul din-

tre muzeele partenere, prin 

activităţile educaţional-cul-

turale la care vor lua parte 

pe parcursul acestui proiect. 

Astfel, le vor trezi apetitul 

pentru a vizita muzee cât 

mai multor colegi, profesori 

sau prieteni.

Lansarea celei de a 13-a 

ediţii „5 licee, 5 muzee” va 

avea loc alături de elevii şi 

profesorii implicaţi în etapa 

actuală, precum şi împreu-

nă cu reprezentanţi ai mu-

zeelor partenere, care ne vor 

dezvălui temele vizitelor ghi-

date de anul acesta.

„5 licee, 5 muzee” şi-a 

propus să declanşeze în rân-

dul tinerilor o „epidemie” 

socială de vizitare a muze-

elor, sub forma unui con-

curs. Lansat în anul 2008, 

proiectul s-a desfăşurat pâ-

nă anul trecut local, doar în 

Capitală, a avut un impact 

pozitiv atât în rândul elevi-

lor, cât şi a profesorilor şi 

astfel, organizatorii împre-

ună cu partenerii au fost în-

curajaţi să continue, dar şi 

să extindă iniţiativa. Acum, 

înainte de startul celei de a 

13-a ediţii, 3.000 de liceeni 

din 60 de şcoli bucureştene 

deja s-au bucurat de opor-

tunităţile oferite de proiect, 

urmând să li se alăture alţi 

500 de elevi şi încă 10 licee 

din Bucureşti şi Cluj-Napo-

ca, prin această ediţie.

„5 licee, 5 muzee”, epidemie 
socială de vizitare a muzeelor

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Institutul de Speologie 

din Cluj împlineşte 100 

de ani de la înfi inţare. Din 

păcate, Centenarul 

nu va fi  sărbătorit 

la Muzeul de Speologie, 

fi indcă în urmă cu un dece-

niu şi-a închis porţile 

şi nu au mai fost deschise 

până în ziua de azi.

Moştenirea lui Racoviţă, 
închisă în spatele unor uşi

Muzeul de Speologie a fost 

înfi inţat în 1998 şi este singu-

rul din România dedicat ştiin-

ţei explorării peşterilor. A fost 

închis în luna mai 2010, după 

ce Vasile Szasz, co-proprieta-

rul clădirii în care funcţiona 

muzeul, a blocat accesul, pe 

motiv ca imobilul pe unde se 

face intrarea este degradat şi 

pune în pericol siguranţa vizi-

tatorilor. Szasz spunea în 2013, 

într-un interviu acordat unei 

televiziuni: „Acesta (imobilul 

– n.r.) din 1880 nu a fost re-

tencuit. Tencuiala e ca nisipul. 

Am închis intrarea, deoarece 

ca proprietar răspund. Aici au 

fost aduşi copii din grădiniţe 

şi copii de clasa a III-a, a IV-a. 

Şi dacă se întâmplă o nenoro-

cire, cine răspunde?”

Reprezentanţii Primăriei 

declarau, în 2013, despre Mu-

zeul de Speologie, că imobi-

lul nu este consolidat.

Clădirea muzeului a fost re-

trocedată, în timp ce muzeul 

este administrat în continuare 

de municipalitate. Primăria 

Cluj-Napoca a făcut o plânge-

re împotriva acestei măsuri. 

Pentru a vizita muzeul mai 

există o cale de acces, dinspre 

Piaţa Unirii nr. 24, unde se afl ă 

Asociaţia Patronilor şi Meseri-

aşilor Cluj, dar nici această ca-

le nu era una sigură, fapt pen-

tru care cei de la asociaţie au 

interzis accesul. În anul 2016, 

părea că se ajunsese la un con-

sens cu privire la muzeu, în-

să patru ani mai târziu, nu se 

ştie nimic concret.

„S-a ajuns la un consens. 

Cei din cadrul asociaţiei au 

înţeles că e important să per-

mită accesul clujenilor spre 

clădirea muzeului şi au oferit 

acces nelimitat. Deocamdată 

este un proces pe rol. Vom ve-

dea exact când se va redes-

chide muzeul. Deocamdată 

situaţia e incertă”, spunea vi-

ceprimarul Dan Tarcea în ur-

mă cu patru ani.

Între timp, Vasile Szasz a 

fost găsit mort în propria lo-

cuinţă, însă nu se ştie dacă 

autorităţile au făcut vreun de-

mers pentru a redeschide por-

ţile Muzeului de Speologie.

Institutul de Speologie, 
sărbătorit la 
Muzeul de Zoologie

Fiindcă accesul în clădire 

este în continuare restricţio-

nat, centenarul va fi  sărbăto-

rit în altă parte.

În data de 24 aprilie 2020 

va avea loc deschiderea expo-

ziţiei „Emil Racoviţă + Spe-

ologie 100 ani”, organizată cu 

obiecte originale din arhiva şi 

biblioteca Institutului de Spe-

ologie din Cluj. Majoritatea 

obiectelor expuse sunt desco-

perite recent în urma amena-

jării fostei magazii a Institu-

tului. Expoziţia va fi  organi-

zată la Muzeul de Zoologie al 

Universităţii „Babeş-Bolyai”.

Institutul de Speologie din 

Cluj, primul din lume, sărbă-

toreşte 100 de ani de la vota-

rea actului care a stat la ba-

za înfi inţării primului insti-

tut de speologie din lume, în 

România, la Cluj. Institutul a 

funcţionat fără întrerupere 

până în prezent.

Obiecte ce au aparţinut 

lui Emil Racoviţă au fost 

descoperite recent, în urma 

reamenajării unei magazii 

din Institut. Artefactele şi 

documentele vor fi incluse 

într-o expoziţie care va fi 

deschisă în curând.

Institutul a pregătit pentru 

acest an o serie de evenimen-

te al căror scop este de a-i 

atrage pe vizitatori căstre fas-

cinanta lume a peşterilor.

În şedinţa Adunării Depu-

taţilor din 26 februarie 1920 

a fost adoptat, cu majoritate 

de una sută şaptezeci şi opt 

voturi contra cinci, Contrac-

tul care stipula detaliile înfi -

inţării primului Institut de Spe-

ologie din lume. Semnatar din 

partea Adunării Deputaţilor 

este preşedintele acesteia, în 

persoana lui Nicolae Iorga.

Centenarul Institutului de Speologie 
din Cluj, sărbătorit în altă parte
Muzeul și-a închis porțile în 2010. Aniversarea institutului, celebrată la Muzeul de Zoologie.

Muzeul de Speologie a fost înfi inţat în 1998 şi este singurul din România dedicat ştiinţei explorării peşterilor
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În cadrul „Serilor culturale” 

ale Muzeului Mitropoliei 

Clujului, Arhiepiscopia 

Clujului a organizat luni, 

24 februarie 2020, un eve-

niment cultural dedicat ani-

versării a 30 de ani 

de la hirotonia întru arhie-

reu a Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei.

Evenimentul a avut loc de 

la ora 18:30, la Muzeul Mitro-

poliei Clujului, afl at la demi-

solul Catedralei Mitropolitane 

din Piaţa Avram Iancu, în pre-

zenţa a şapte ierarhi ai Biseri-

cii Ortodoxe Române, a nume-

roşi clujeni, tineri, teologi, pro-

fesori şi oameni de cultură.

Alături de Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte ANDREI, Arhiepi-

scopul Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul Clu-

jului, Maramureşului şi Săla-

jului, au fost prezenţi urmă-

torii ierarhi: Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte TIMOTEI, Arhie-

piscopul Aradului, Preasfi n-

ţitul Părinte ANDREI, Episco-

pul Covasnei şi Harghitei, 

Preasfi nţitul Părinte PETRO-

NIU, Episcopul Sălajului, 

Preasfi nţitul Părinte MACA-

RIE, Episcopul Ortodox Ro-

mân al Europei de Nord, Prea-

sfi nţitul Părinte BENEDICT 

BISTRIŢEANUL, Episcop-vi-

car al Arhiepiscopiei Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului, şi 

Preasfi nţitul Părinte TIMOTEI 

SĂTMĂREANUL, Arhiereu-vi-

car al Episcopiei Maramure-

şului şi Sătmarului.

În cadrul serii a fost prezen-

tat şi lansat volumul „Crăciunul 

şi Paştile aduc bucuriile”, apă-

rut la Editura Renaşterea, care 

conţine pastoralele Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, Arhi-

episcopul şi Mitropolitul Cluju-

lui, adresate credincioşilor în cei 

30 de ani de arhierie.

„Bucuriile sfi nte, legate de 

viaţa spirituală, sunt declanşa-

te pe pământ, dar ele trec cu 

noi şi în eternitate. Asemenea 

bucurii am încercat să le facem 

credincioşilor prin pastoralele 

noastre de Crăciun şi Paşti.”, 

mărturiseşte Mitropolitul An-

drei în prefaţa cărţii.

Cartea a fost apreciată şi pre-

zentată publicului de către pre-

şedintele Academiei Române şi 

rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai – acad. Ioan Aurel 

Pop, actorul Dorel Vişan şi pr. 

lect. univ. dr. Liviu Vidi-

can-Manci, directorul Semina-

rului Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca şi profesor la ca-

tedra de Omiletică-Catehetică 

din cadrul Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă.

De asemenea, Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Timotei, Arhiepi-

scopul Aradului, a vorbit des-

pre conţinutul pastoralelor in-

cluse în volumul lansat, pre-

cum şi despre amintirile care-l 

leagă de Înaltpreasfi nţitul An-

drei, la 30 de ani de arhierie.

Totodată, pianistul Mihai 

Diaconescu, asistent univer-

sitar la Academia Naţională 

de Muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca, a susţinut 

un recital de pian.

La fi nal, Mitropolitul An-

drei al Clujului a mulţumit tu-

turor pentru participare, fi ind 

felicitat de cei prezenţi la acest 

eveniment aniversar. Cu acest 

prilej, ierarhul le-a dăruit tu-

turor celor prezenţi cartea lan-

sată, cu semnătura Înaltprea-

sfi nţiei Sale.

Evenimentul a fost moderat 

şi prezentat de părintele Bog-

dan Ivanov, consilierul cultu-

ral al Arhiepiscopiei Clujului.

Lansarea cărţii „Crăciunul şi Paştile aduc bucuriile”, cu prilejul aniversării 
a 30 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Mitropolitului Andrei

Darius Echim

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, aniversează 30 de 

ani de la hirotonia întru 

arhiereu. Cu această ocazie, 

ierarhul a ofi ciat marţi, 25 

februarie 2020, de la ora 

10:00, Sfânta Liturghie în 

Catedrala Mitropolitană din 

Cluj-Napoca, înconjurat de 

un sobor de arhierei, preoţi 

şi diaconi, mulţumind lui 

Dumnezeu pentru toate 

darurile revărsate.

Din soborul de ierarhi au fă-

cut parte: Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte TIMOTEI, Arhiepiscopul, 

Aradului, Preasfi nţitul Părinte 

IGNATIE, Episcopul Huşilor, 

Preasfi nţitul Părinte ANDREI, 

Episcopul Covasnei şi Harghi-

tei, Preasfi nţitul Părinte PETRO-

NIU, Episcopul Sălajului, Prea-

sfi nţitul Părinte MACARIE, Epi-

scopul Ortodox Român al Euro-

pei de Nord, Preasfi nţitul Părin-

te BENEDICT BISTRIŢEANUL, 

Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Vadului, Feleacului şi Clujului, 

şi Preasfi nţitul Părinte TIMOTEI 

SĂTMĂREANUL, Arhiereu-vi-

car al Episcopiei Maramureşu-

lui şi Sătmarului.

De asemenea, la slujbă a par-

ticipat şi Preasfi nţitul Părinte 

Episcop VASILE FLUERAŞ.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Preasfi nţitul Părinte Ig-

natie, Episcopul Huşilor, a ros-

tit un cuvânt de învăţătură, în 

cadrul căruia a afi rmat faptul 

că un ierarh îl are pe Iisus Hris-

tos ca model suprem.

„Modelul nostru, al episco-

pilor, este Iisus Hristos. Prin tot 

ceea ce facem noi, dumnea-

voastră, creştinii, să aveţi a-

ceastă încredinţare că prin ges-

turile, atitudinile, gândurile 

noastre, toate trebuie să fi e ce-

le care să trimită la Hristos.”, 

a spus Preasfi nţitul Ignatie.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de Corul de Cameră „Psal-

modia Transylvanica” al Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, dirijat de pr. prof. 

univ. dr. Vasile Stanciu, deca-

nul facultăţii.

Cu prilejul acestei aniversări, 

Preasfi nţitul Părinte Iustin, Epi-

scopul Maramureşului şi Săt-

marului, a transmis Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei un cu-

vânt de felicitare din partea Si-

nodului mitropolitan. Mesajul 

a fost citit la fi nalul Sfi ntei Li-

turghii de către Preasfi nţitul Pă-

rinte Timotei Sătmăreanul, ar-

hiereu-vicar al Episcopiei Mara-

mureşului şi Sătmarului.

În semn de preţuire şi recu-

noştinţă, ierarhul a primit o icoa-

nă cu Maica Domnului şi un 

aranjament fl oral.

Momentul festiv s-a înche-

iat cu un polihroniu. Apoi, În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei 

a mulţumit lui Dumnezeu pen-

tru toate binefacerile revărsate 

în cei 30 de ani de misiune ar-

hierească, precum şi tuturor ce-

lor prezenţi pentru participa-

rea la eveniment.

La slujbă au fost prezen-

te ofi cialităţi locale şi jude-

ţene, oameni de cultură, stu-

denţi teologi si elevi semi-

narişti, fi i duhovniceşti, pre-

oţi din cadrul eparhiei şi alţi 

invitaţi.

30 de ani de la hirotonia 
întru arhiereu a 
Mitropolitului Andrei, 
aniversaţi prin rugăciune

Grigore Sâmboan

Sute de preoţi şi mii de 

credincioşi, oameni de cul-

tură, autorităţi judeţene şi 

centrale au participat 

duminică, 23 februarie 

2020, la Catedrala mitro-

politană din Cluj-Napoca, 

la hirotonia părintelui 

arhimandrit Benedict 

Vesa, ca episcop-vicar 

al Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

Sfânta Liturghie şi hirotonia 

întru episcop-vicar au fost ofi -

ciate de Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei, împreună cu un sobor 

de ierarhi: Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Irineu al Alba Iuliei, Prea-

sfi nţitul Părinte Iustin, Episco-

pul Maramureşului şi Sătma-

rului, Preasfi nţitul Visarion al 

Tulcii, Preasfi nţitul Părinte Pe-

troniu, Episcopul Sălajului, 

Preasfi nţitul Părinte Gurie, Epi-

scopul Devei şi Hunedoarei, 

Preasfi nţitul Părinte Macarie, 

Episcopul Europei de Nord, 

Preasfi nţitul Părinte Timotei 

Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al 

Episcopiei Maramureşului şi 

Sătmarului şi Preasfi nţitul Pă-

rinte Teofi l de Iberia, Arhie-

reu-vicar al Episcopiei Spaniei 

şi Portugaliei.

În cadrul slujbei de hiroto-

nie întru arhiereu, părintele ar-

himandrit Benedict Vesa a răs-

puns întrebărilor Înaltpreasfi n-

ţitului Părinte Andrei şi a ierar-

hilor prezenţi, printr-o mărturi-

sire de credinţă. În continuarea 

slujbei, candidatul a fost hiro-

tonit episcop, primind veşmin-

tele specifi ce: sacosul, omofo-

rul, engolpionul, crucea şi mi-

tra. La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

Preasfi nţitul Părinte Iustin, Epi-

scopul Maramureşului şi Săt-

marului, a citit Actul Patriarhal, 

prin care noul ierarh a fost re-

cunoscut ca episcop-vicar al Ar-

hiepiscopiei Vadului, Feleacului 

şi Clujului, cu titulatura de Bis-

triţeanul şi a prezentat atribuţi-

ile noului episcop-vicar: „Să lu-

creze în comuniune cu ceilalţi 

ierarhi şi să-şi îndeplinească cu 

responsabilitate misiunea la ca-

re a fost chemat în calitate de 

episcop- vicar al Arhiepiscopi-

ei Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui. De asemenea, asteptăm să 

arate iubire de Biserică şi de 

neamul românesc, să apere şi 

să promoveze valorile creştine 

ortodoxe, să arate grijă părin-

tească pentru parohii şi mănăs-

tiri, să sprijine cultura creştină 

şi să ocrotească patrimoniul sa-

cru românesc. Să manifeste dra-

goste părintească faţă de clerul 

şi de dreptcredincioşii creştini 

mireni, tineri şi vârsnici, pre-

cum şi să coopereze cu autori-

tăţile de stat pentru binele Bise-

ricii şi al poporului român, fă-

cându-se tuturor călăuză întru 

păstrarea neştirbită a dreptei cre-

dinţe şi a rânduieilor Bisericii 

noastre ortodoxe strămoşesti”.

În continuare, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei i-a dăru-

it noului episcop-vicar man-

tia şi toiagul, însemne ale slu-

jirii arhiereşti, iar Preasfi nţi-

tul Părinte Benedict Bistriţea-

nul a binecuvântat credincio-

şii în noua sa demnitate.

„Părintele episcop-vicar Be-

nedict Bistriţeanul porneşte as-

tăzi la misiune într-o lume di-

fi cilă, cu multe probleme, însă 

avem nădejdea că Cel ce L-a 

chemat la misiune îl va ajuta. 

Misiunea este un criteriu fun-

damental al Bisericii, nu numai 

în sensul că Biserica este in-

strumentul misiunii, ci şi că ea, 

Biserica, este scopul sau reali-

zarea misiunii. Toate i le pu-

nem la sufl et Preasfi nţitului Pă-

rinte Benedict Vesa Bistriţea-

nul, acum când a primit dum-

nezeiescul har al arhieriei şi îi 

urăm, în calitate de Arhiepi-

scop şi Mitropolit al său, să se 

lupte lupta cea bună şi îi zicem 

dimpreună cu Sfântul Pavel: 

„Nimeni să nu dispreţuiască ti-

nereţile tale, ci fă-te pildă cre-

dincioşilor cu cuvântul, cu pur-

tarea, cu dragostea, cu duhul, 

cu credinţa, cu curăţia”, (1 Ti-

motei 4, 12) şi îl rugăm pe Dum-

nezeu ca armonioasa noastră 

conlucrare să fi e înspre folosul 

clerului şi credincioşilor din a-

ceastă Arhiepiscopie” a spus 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei şi 

i-a dăruit din partea Preaferici-

tului Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, o 

cruce de binecuvântare.

Au luat cuvântul pentru a 

adresa felicitări noului epi-

scop-vicar, episcopul Eparhi-

ei Greco-Catolice de Cluj-Gher-

la, Preasfi nţitul Florentin Cri-

hălmeanu, secretarul de stat 

pentru Culte, Victor Opaschi 

şi preşedintele Academiei Ro-

mâne, acad. Ioan Aurel Pop. 

La fi nal, Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul a mul-

ţumit lui Dumnezeu pentru 

responsabilitatea primită.

„ Îl iau drept model şi pro-

tector în slujirea mea arhiereas-

că pe Sfântul Nicolae Velimiro-

vici, care mi-a fost şi până acum 

dascăl în formarea mea pasto-

rală. Cu o educaţie teologică, 

dar şi laică, desăvârşită, a pro-

povăduit cuvântul lui Dumne-

zeu ca un nou „gură de aur”, 

a slujit cu belşug de dragoste 

frăţească şi s-a rugat cu inimă 

de părinte pentru păstoriţii săi. 

„Doamne, miluieşte-mă pe mi-

ne păcătosul şi lumea Ta”. Ce-

le trei direcţii îmi doresc să fi e 

şi coordonatele misiunii mele 

pastorale atât cât îmi va fi  în 

putinţă… Lucrarea pastorală 

va însemna misiunea mea de 

căpătâi de acum încolo. Mă voi 

strădui să o fac bine, atât cât 

voi putea, având încredinţarea 

că „harul pe cele neputincioa-

se le vindecă”. Un loc special 

îl voi dedica tinerilor, socotind 

că tinereţea mea este un dar de 

la Dumnezeu tocmai pentru o 

bună lucrare cu şi pentru ei. 

Îmi doresc mult să fi u priete-

nul vostru şi mă voi osteni din 

răsputeri pentru acest lucru”, 

a spus Preasfi nţia Sa.

Preasfi nţitul Părinte Bene-

dict Bistriţeanul, în vârstă de 

36 de ani, a devenit cel mai tâ-

năr membru al Sfântului Sinod. 

A fost ales episcop-vicar al Ar-

hiepiscopiei Vadului, Feleacu-

lui şi Clujului în şedinţa de lu-

cru a Sfântului Sinod al Biseri-

cii Ortodoxe Române din ziua 

de 13 februarie 2020, la Reşe-

dinţa patriarhală, iar sâmbătă 

seară, 22 februarie 2020, după 

slujba Vecerniei, a avut loc ipo-

psifi erea sau rânduiala chemă-

rii la această treaptă a slujirii.

Noul episcop-vicar al 
Arhiepiscopiei Clujului, hirotonit 
în prezenţa a mii de credincioşi
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA VICTORIA 28 FEBRUARIE– 5 MARTIE 2020

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Omul invizibil
„The Invisible Man”, o reimagina-

re modernă a romanului, scris de H.G. 

Wells, în 1897.

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) are o re-

laţie complicată cu un bărbat de ştiinţă, 

bogat şi extrem de manipulator. La scurt 

timp după moartea fostului ei iubi, Ceci-

lia, este terorizată de o entitate aparent in-

vizibilă....Autorităţile pun la îndoială sta-

bilitatea ei emoţională...

Fan al monștrilor iconici, creați la 

sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 

1900, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Dracula și The 

Invisible Man, Whannell a făcut un th-

riller cu adevărat sufocant, de la primul 

cadru până la ultimul.

Program: vineri 17:30/ sâmbătă 20:15/ 

duminică 22:30/ luni 22:30/ marţi 15:15/ 

miercuri 22:30

Chemarea străbunilor
Noua adaptare, a opta,a minunatului 

roman al scriitorului american Jack Lon-

don, „The Call of the Wild”, publicat în 

1903, spune povestea unui câine uriaş, 

un Saint Bernard, cu numele de Buck.

„Chemarea străbunilor” este un fi lm 

revoluţionar, care îmbină live-action-ul cu 

animaţia şi reuşeşte prin efectele vizuale 

spectaculoase să redea trăsăturile şi emo-

ţiile animalelor cât mai realist.

Program: vineri 15:00/ sâmbătă 15:00/ 

duminică 15:00/ luni 17:30/ joi 17:30

Tipografic Majuscul
Filmul lui Radu Jude, „Tipografi c Ma-

juscul”, este o adaptare a documentaru-

lui realizat de Gianina Cărbunariu şi, po-

trivit Variety, împleteşte două fi re narati-

ve. Primul este povestea lui Mugur Căli-

nescu, un adolescent din Botoşani care 

a scris mesaje pe ziduri în semn de pro-

test faţă de regimul dictatorial instituit de 

Nicolae Ceauşescu. Cealaltă poveste fo-

loseşte fi lme de ArhivaTeleviziunii Româ-

ne, ca să ilustreze viaţa de zi cu zi a ro-

mânilor din anii 1980.

Program: sâmbătă 20:00/duminică 

17:30/marţi 22:30

Leonardo da Vinci. 
The Genius in Milan 

Pornind de la evenimentul expoziţi-

onal extraordinar dedicat lui Leonardo 

da Vinci la Milano în 2015 şi condus de 

cei mai mari experţi ai operei sale, vom 

explora ca niciodată lucrările şi perso-

nalitatea unuia dintre cei mai mari ar-

tişti care au trăit vreodată.

„Leonardo da Vinci. Geniul din Milano” 

este un docufi lm în regia lui Luca Lucini 

şi Nico Malaspina. Prin scene de fi cţiune 

interpretate de actori şi interviuri cu cei mai 

mari experţi da Vinci, ai lumii, docufi lmul 

explorează anii,18, care artistul i-a petre-

cut la Milano, la sfârşitul secolului al XV-lea, 

la curtea lui Ludovico Sforza, cunoscut sub 

numele de „Il Moro” şi dezvăluie unele 

dintre cele mai mari opere ale lui Leonardo.A 

fost o perioadă cu adevărat legendară în is-

toria oraşului şi pentru istoria artei.

Program: miercuri 18:00

Trădătorul
Viaţa reală a lui Tommaso Buscetta, 

aşa-numitul „şef al celor două lumi", 

primul informator din interiorul mafi ei 

din Sicilia anilor '80.

La începutul anilor 1980, războiul din-

tre sponsorii mafi ei siciliene atinge apo-

geul .Tommaso Buscetta, membru al Co-

sa Nostra, simte că zilele îi sunt numă-

rate şi fuge în Brazilia. Arestat de poliţia 

braziliană şi apoi extrădat, Buscetta ia o 

decizie care va schimba istoria mafi ei: îl 

întâlnește judecătorul Falcone și trădea-

ză jurământul făcut către Cosa Nostra...

Program: sâmbătă 17:30/ marţi 20:00/ 

miercuri 15:00
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră, conf. 2, et. 
2, supr. 22 mp, baie, bucătă-
rie, finisată, mobilată, C.T. 
proprie, preţ 35.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0745-356992. (2.7)

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (15.20)

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
balcon mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 102.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

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

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

TERENURI

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

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

Tureni nr. 111, judeţul Cluj, 
plus construcţie casă de 

locuit 70 mp, compusă din 
2 camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, car-
te funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

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

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ 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.

¤ 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 telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 ca-
meră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., balcon 
închis. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, 
izolat termic, utilat complet, ocupa-
bil imediat, cart. Mărăști, zona Ci-
nema Mărăști, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Furnizor local de melezuri, an-
gajăm vânzătoare cu experienţă 
pentru vitrină mezeluri, situată 
în Auchan Iris. Program zilnic: 
09.00-19.00. Două zile libere pe 
lună. Tel. 0752-243.950. (3.3)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Informaţii la 
nr. de tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (4.7)

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la tele-
fon 0749-974302.

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

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând 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.

ELECTRO

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

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

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

UZ CAZNIC

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

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
= 205 cm, L = 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

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

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

MEDICALE

¤ Vând fotoliu rulant (pentru per-
soane cu handicap), NOU. Pentru 
informații și detalii sunați la tele-
fon 0741-657600. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând set de vase din oţel chi-
rurgical, fund gros și cu termostat 
pe capace, compus din 16 piese, 
nou, preţ 650 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0799-725180. (6.7)

¤ Vând aparat vibromasaj. Infor-
maţii la tel. 0799-725180. (6.7)

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ 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. (12.20)

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
12.03.2020, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând din: Autouti-
litară Renault Master DCI din 
2002, preţ 8.388 lei, plus TVA 
1.594 lei. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 

nr. 19, camera 116A, telefon 
0264.591670, interior 582 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat constatator 
nr. 12470 din 27.02.2015 al 
Societății MUSIC ART EVENTS 
S.R.L. având sediul în Cluj-Napo-
ca, Str. Regele Ferdinand, nr. 37, 
ap. 12, jud. Cluj, C.U.I. 
31421042,  J12/984/2013. Îl de-
clar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

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

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

CĂRUNTU GHEORGHE în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru „PUD - construire imobil cu funcţiuni 
mixte“, în municipiul Cluj-Napoca, str. Maramureșului, nr. 
219-223, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 
8:00-16:00, începând cu data de 28.02.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data 16.03.2020, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, telefon: 0264-
410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
anpm.ro.

• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

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

ANGAJEAZĂ
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Final de sezon 
regulat în Divizia A1

Sâmbătă, 29 februarie, se 
joacă ultima etapă, a 18-a, 
din faza I a Diviziei A1 
Masculin. Echipa de volei 
masculin a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj joacă la 
Câmpia Turzii de la ora 
18:00, contra echipei locale.
Voleibaliștii universitari sunt pe 
locul 7, cu 19 puncte, iar cei de 
la CSM Câmpia Turzii ocupă lo-
cul 9, cu patru puncte, la egali-
tate cu CSU UV Timișoara. În 
partida tur, CS Universitatea 
Cluj s-a impus cu 3-0.
După această etapă va urma 
play-off-ul și play-out-ul. 
Stabilirea jocurilor din aceas-
tă fază va avea loc în perioa-
da următoare.
„Din păcate la acest fi nal de se-
zon regulat nu ne-am clasat pe 
locul care îl meritam și pentru 
care am muncit, însă nu putem 
considera asta un eșec având în 
vedere că echipa se afl ă la cea 
mai bună clasare din ultimii 10 
ani. Sper că psihologul clubu-
lui, dr. Marius Crăciun i-a ajutat 
să treacă peste acest moment 
frustrant și i-a conectat la ma-
xim pentru meciurile care ur-
mează. În următoarea perioa-
dă vom defi nitiva lotul pentru 
sezonul următor, lot care va su-
porta una, maxim două schim-
bări. Ţinem să avem un lot 
omogen și considerăm că echi-
pa formată în acest moment 
este una unită care nu necesită 
multe modifi cări”, a declarat 
managerul echipei universitare, 
Bogdan Ungureanu.

Omrani nu vrea 
la naţionala României

Billel Omrani, dorit de selecţio-
nerul Mirel Rădoi în naţionala 
României, a declarat că obiecti-
vul său este să joace pentru re-
prezentativa Algeriei, informea-
ză africatopsports.com.
„Obiectivul meu suprem ar fi 
să mă alătur echipei naţiona-
le a Algeriei. În fiecare zi mă 
antrenez, încerc să am cele 
mai bune statistici posibil 
pentru a atinge acest obiec-
tiv", a declarat Omrani.
Deși Alegeria stă bine în 
ofensivă, suspendarea ata-
cantului Baghdad Bounedjah 
de la Al Sadd ar putea să-i 
deschidă lui Omrani porţile 
naţionalei dorite, a menţio-
nat sursa citată.
În vârstă de 26 de ani, Omrani, 
născut în Franţa, este la CFR 
Cluj din 2016, după ce anterior 
a mai evoluat la Olympique 
Marseille și la Arles-Avignon.

Pe scurt

PUBLICITATE

U-Banca Transilvania Cluj 

primeşte vizita celor 

de la CSA Steaua sâmbătă, 

de la ora 19:00, 

într-un meci care 

se va disputa în BT Arena.

Partida dintre cele două 

formaţii va conta pentru Li-

ga Naţională de baschet mas-

culin şi va fi prima pentru 

ambele echipe după o pau-

ză de mai bine de două săp-

tămâni. U-Banca Transilva-

nia a jucat ultimul meci pe 

10 februarie, atunci când a 

reuşit să câştige Cupa Ro-

mâniei în faţa celor de la 

CSM Oradea în Sala Sportu-

rilor „Horia Demian”.

Roş-albaştrii au jucat ul-

timul meci pe 3 februarie 

împotriva celor de la BC 

Timişoara. Formaţia din 

Capitală s-a impus atunci 

cu 100-82.

Strahinja Jovanovic este 

cel mai bun marcator de la 

CSA Steaua cu o medie de 

16.2 puncte pe meci, în timp 

Keith Charles Clanton a fost 

dominant sub panou în ac-

tualul sezon. Americanul 

are o medie de 12,0 recu-

perări pe meci şi este lide-

rul echipei la capitolul in-

dice al eficienţei cu o cifră 

de 22,7.

Duelul dintre Clanton şi 

Planinici sub cele două pa-

nouri va fi cel care va deci-

de jocul. Croatul de la U-BT 

Cluj este într-o formă exce-

lentă şi vine după două me-

ciuri în care a încheiat în 

double-digits (minim 10 

puncte) în meciurile dispu-

tate pentru echipa naţiona-

lă în preliminariile Euro-

basket 2021.

Meciul cu Steaua este ul-

timul pentru U-BT Cluj înain-

tea dublei manşe cu Medi Ba-

yeruth din sferturile de fi na-

lă ale FIBA Europe Cup.

În clasamentul din Liga 

Naţională, U-BT Cluj se află 

pe locul trei cu un record 

de 13-3, în timp ce Steaua 

ocupă locul patru cu 7 vic-

torii şi 9 înfrângeri.

U-BT Cluj – CSA Steaua 
se joacă sâmbătă în BT Arena

Formaţia antrenată 

de Adrian Falub 

este în căutarea primului 

succes din 2020 

după ce a remizat, 1-1, 

runda precedentă 

în faţa celor de la FC Argeş.

Universitatea Cluj şi-a schim-

bat lotul radical în pauza de iar-

nă, dar acest lucru nu s-a simţit 

cu adevărat în jocul elevilor lui 

Adrian Falub. „Studenţii” au fost 

conduşi încă din prima repriză 

de formaţia argeşeană în urma 

unei greşeli grave a lui Cosmin 

Dur-Bozoancă, cel care în tur a 

fost stâlpul echipei pe fază de-

fensivă. Elevii lui Falub aveau să 

egaleze spre fi nalul jocului cu 

un gol izbutit de Sebastian Mai-

lat, fotbalist afl at la debutul în 

tricoul Universităţii Cluj.

„Şepcile Roşii” caută ast-

fel ,la Buzău, prima victorie 

într-un meci ofi cial în 2020, 

dar vor avea în faţă o echipă 

extrem de în formă. Gloria a 

obţinut 11 puncte în ultimele 

cinci etape, fi ind cea mai în 

formă trupă după UTA Arad.

Gloria Buzău şi-a pierdut 
golgheterul

Valentin Alexandru a reu-

şit 10 goluri pentru Gloria Bu-

zău în prima parte a campio-

natului, dar a ales să plece la 

Rapid Bucureşti. Valentin Ale-

xandru a reuşit în ultimele do-

uă sezoane să promoveze de 

fi ecare dată din liga secundă, 

mai întâi cu Dunărea Călăraşi, 

în sezonul 2017/2018, contri-

buind cu 24 de goluri, pentru 

ca în sezonul trecut să urce pe 

prima scenă cu Chindia Târ-

govişte. Alexandru nu a prins 

lotul pentru Liga 1 şi a venit 

pentru jumătate de sezon la 

Gloria Buzău, dar a fost remar-

cat rapid de Daniel Pancu.

„U” Cluj, formaţia 
cu cele mai multe egaluri 
în Liga a 2-a

Echipa antrenată de Adrian 

Falub a strâns în actualul sezon 

nu mai puţin de 11 remize în 

campionat. Ardelenii au trei re-

zultate de 1-1 în ultimele trei 

partide, iar un egal pe terenul 

din Buzău nu ar surprinde pe 

nimeni. Gloria a avut probleme 

în multe meciuri pe teren pro-

priu şi a cedat în faţa unor echi-

pe precum Poli Timişoara, Me-

taloglobus sau CS Mioveni.

Gloria Buzău a câştigat cu 

2-0 meciul cu Universitatea 

Cluj din tur, într-o partidă de-

cisă de golurile marcate de Va-

lentin Alexandru şi Dragoş Hui-

ban, ambele goluri fi ind mar-

cate din penalty.

Universitatea Cluj are ca 

principal scop în acest retur de 

campionat evitarea retrogradă-

rii şi formarea unui lot cât mai 

puternic pentru stagiunea ur-

mătoare. Adrian Falub a fost 

mulţumit de evoluţia noilor ju-

cători în meciul cu FC Argeş, 

în special de Sebastian Mailat.

„Mailat a jucat bine în acest 

meci şi ne dorim să creem o 

echipă care să se bată la pro-

movare, de altfel avem pa-

tru-cinci jucători noi care s-au 

adaptat foarte bine. La fi nal 

vom face o selecţie riguroasă 

cu cine merită să evolueze în 

continuare pentru a fi  cât mai 

buni în următorul sezon”, a 

spus Falub după meciul din 

runda precedentă.

Universitatea Cluj caută prima 
victorie din 2020 la Buzău
Universitatea Cluj se va duela duminică, de la ora 17:00, 
cu Gloria Buzău în etapa cu numărul 23 din Liga a 2-a de fotbal

Duel între Inacio Miguel și un jucător de la Gloria Buzău în meciul tur

Gloria Buzău: Stoian – Git, Nedelea, Ioniţă, 
Perju – Balgiu, Tucaliuc – Munteanu, Rosu, 
Gavrila- Huiban

 „U“ Cluj: Dur-Bozoancă – Inacio, Telcean, 
Mureșan, Neciu – Dican, Barbu, Florescu – 
Mailat, Gavra, Goga

Echipele probabile 
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