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Drumul montan Alunișu – Săcuieu – Vișagu, impecabil după asfaltarea completă
Consiliul Judeţean Cluj a fi na-

lizat integral lucrările derulate pe 
drumul judeţean 103J Alunişu – 
Săcuieu (DJ 103H) – Vişagu.

Astfel, după asfaltarea a do-
uă sectoare de drum în lungime 
de 5,6 kilometri, de la kilome-
trul 7 până la kilometrul 
12+600, investiţia a fost com-
plet fi nalizată prin realizarea lu-
crărilor la acostamente, monta-
rea parapeţilor metalici de sigu-
ranţă şi trasarea marcajelor ru-
tiere marginale.

Anterior operaţiunilor fi nali-
zate recent, ca etape premergă-

toare aşternerii de covor asfal-
tic, au fost executate lucrări con-
stând în reprofi larea drumului 
cu cilindrare şi adaos de piatră 
spartă, curăţarea şanţurilor şi a 
rigolelor, desfundarea şi curăţa-
rea podeţelor, tăierea lăstărişu-
lui din vecinătatea căii de rula-
re, dar şi aşternerea de strat de 
balast stabilizat.

„Lucrările pe acest drum sunt 
parte a unei strategii coerente şi a 
unui program mult mai amplu ca-
re vizează punerea în valoare a 
imensului potenţial turistic de ca-
re dispune zona montană a jude-

ţului”, a precizat Alin Tişe, preşe-
dintele Consiliului Judeţean Cluj.

Reamintim că şi drumul ju-
deţean 107T, care leagă locali-
tăţile Mărişel şi Măguri Răcă-
tău, a fost asfaltat, urmând a 
fi  realizate, în perioada urmă-
toare, marcajele rutiere. Ast-
fel, după asfaltarea ultimului 
sector de drum în lungime de 
6,1 kilometri şi realizarea mar-
cajelor rutiere marginale, in-
vestiţia a fost complet fi nali-
zată prin realizarea acostamen-
telor şi montarea parapeţilor 
metalici de siguranţă.
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Patru noi linii de troleibuz, 
inaugurate în Cluj-Napoca

Regulamentul pentru trotinete, 
pe masa consilierilor locali

Lucrările la malurile Someșului 
încep în primăvară

Începând de luni, patru noi linii de troleibuz 
sunt puse la dispoziția clujenilor 
de Compania de Transport Public. Pagina 4

Trotinetele electrice care au împânzit Clujul nu vor 
mai putea fi lăsate de izbeliște. 
Sancțiuni aspre pentru indisciplinați. Pagina 5

Ovidiu Cîmpean, director de Dezvoltare din Primăria 
Cluj-Napoca, a vorbit despre modernizarea 
și curățarea râului ce străbate orașul.  Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

„Vraja” portului din Mărgău
Portul popular vechi 

de peste un secol, 

promovat de o tânără 

din Răchițele, 

a furat privirile 

turiștilor străini. 
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Situația epidemiei de coronavirus

229.040 de persoane infectate la nivel 
național
3.169.978 de teste prelucrate
868 pacienți la Terapie Intensivă

8.620 cazuri confi rmate la Cluj
163.852 vindecați

6.764 decese
*până la închiderea ediției

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

www.monitorulcjj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate. Pagina 6
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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

50/90C
Variabil

20/100C
Soare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

5°/10° Ploaie

3°/9° Soare

6°/10° Înnorat

4°/9° Variabil

4°/11° Soare

2°/10° Soare

2°/10° Soare

1°/10° Soare
6°/10° Variabil

3°/6° Ploaie

5°/8° Ploaie

5°/8° Variabil

2°/10° Soare

0°/6° Soare

1°/8° Soare

1°/9° Soare
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

30 octombrie

1905: mpăratul Nicolae al II-
lea al Rusiei face publică 
Proclamația din Octombrie, 
care marchează începutul mo-
narhiei constituționale în 
Rusia.

2015: 64 de persoane au 
murit și alte peste 160 au 
fost rănite în urma unui in-
cendiu care a avut loc în clu-
bul Colectiv din București. 
Incendiul a izbucnit, cel mai 
probabil, de la artifi ciile folo-
site la un concert care avea 
loc în acel moment.

31 octombrie

1864: Nevada a devenit cel 
de al 36-lea stat al Statelor 

Unite ale Americii.
1920: Legea privind 
înfi ințarea școlilor românești 
de studii superioare la Paris și 
Roma.
2003: Este descoperită 
Planeta pitică Eris.

1 noiembrie

1928: Inaugurarea Radio 
România.

1952: SUA au detonat în 
Insulele Marshall prima bom-
bă cu hidrogen.

1999: A fost reactivat, la 
Huși, Ansamblul Folcloric 
„Trandafi r de la Moldova” din 
inițiativa actualului dirijor și a 
coregrafului ansamblului 
(Virginel Solomon).
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Pădurea Hoia-Baciu 

a suferit în nenumărate 

rânduri, în acest an, tăieri 

şi furturi de lemne mai 

mult sau mai puţin legale. 

Mai mulţi bărbaţi au fost 

surprinşi de maratonistul 

clujean Vlad Crişan-Pop în 

timp ce tăiau arbori 

în faimoasa pădure 

de la marginea Clujului.

Joi dimineaţă (29 octombrie), 

activistul şi sportivul clujean Vlad 

Crişan-Pop a confruntat un grup 

de bărbaţi în timp ce alerga prin 

Pădurea Hoia-Baciu. În jur de 20 

de persoane tăiau, de faţă cu el, 

iubiţii copaci ai pădurii. Printre 

ele s-ar fi  afl at şi un pădurar. De 

asemenea, la faţa locului se afl au 

cel puţin cinci căruţe, două trac-

toare, iar oamenii care erau aco-

lo „tăiau la greu”.

Copacii nu erau marcaţi, iar 

oamenii pe care i-a întâlnit atle-

tul, fugeau de el când încerca 

să îi confrunte cu camera. Vlad 

susţine că unul dintre cei care 

erau prezenţi, joi dimineaţă, la 

tăierea de lemne din Hoia-Ba-

ciu era chiar un pădurar pe ca-

re l-a mai întâlnit când a demas-

cat hoţi de lemne.

La acea vreme, oamenii ca-

re tăiau lemnele ar fi  spus că 

pădurarul le-ar fi  dat voie, iar 

când maratonistul a discutat cu 

Poliţia şi cu pădurarul, acesta 

ar fi  spus că nu ştie despre ce 

este vorba şi că nu îi cunoaşte 

pe cei în cauză.

„Unul este pădurar. Pe el l-am 

mai prins odată. El cred că e mâ-

nă în mână cu ei pentru că în 

urmă cu câteva luni lângă Poia-

na Rotundă au mai fost doi ţă-

rani care au tăiat ilegal. Şi atunci 

am chemat Poliţia, au venit, au 

cercetat şi a venit şi pădurarul. 

Cei doi ţărani au spus că pădu-

rarul le-a dat voie să taie, dar pă-

durarul a zis că el nu ştie nimic 

şi acum era cu ei şi tăia cu ei. E 

praf pădurea acolo şi ai văzut că 

nu vor să îi fi lmez, fugeam du-

pă ei”, a declarat Vlad, pentru 

Monitorul de Cluj.

Ameninţat cu drujba la gât

La un moment dat, Vlad a 

fost ameninţat cu drujba în mo-

mentul în care a încercat să îi 

confrunte pe bărbaţii care tăiau 

lemne. În fi lmarea maratonistu-

lui se poate observa cum unul 

dintre cei care tăiau copacii din 

Hoia-Baciu se năpusteşte pur şi 

simplu cu drujba către Vlad, cel 

care i-a prins, dar a fost oprit 

într-un ultim moment.

„A venit să mă ameninţe cu 

drujba. S-a oprit la 5 centimetri 

de gâtul meu. Deci încă sunt în 

stare de şoc, sunt la ieşirea din 

pădure, la intersecţia dintre Che-

ile Baciului cu strada Pădurarilor. 

M-au sunat şi cei de la 112 să va-

dă dacă sunt bine, dacă am ne-

voie să trimită o ambulanţă”, a 

mai adăugat Vlad, joi dimineaţă.

Poliţia a fost sesizată şi s-a 

deplasat la faţa locului, în Pă-

durea Hoia-Baciu. Vlad Pop a 

anunţat 112 printr-o aplicaţie 

pentru depistarea tăierilor ilega-

le, dar şi Garda Forestieră Cluj. 

În baza sesizării, poliţiştii s-au 

deplasat la locul indicat.

IPJ Cluj: 
„Tăierile nu sunt ilegale”

Din primul răspuns al Inspec-

toratului de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj reiese că tăierile par a nu fi  

ilegale, însă a existat ameninţa-

rea la adresa sportivului care i-a 

întâlnit pe tăietorii de lemne.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei 

municipiului Cluj-Napoca au 

fost sesizaţi, în cursul acestei zi-

le (joi – n.r.), în jurul orei 10:40, 

despre faptul că mai multe per-

soane, care se afl au în Pădurea 

Hoia-Baciu, ar fi  efectuat acti-

vităţi ilegale de tăiere a arbori-

lor şi ar fi  ameninţat cu acte de 

violenţă o persoană”, se arată 

într-un comunicat al IPJ Cluj.

„Cu privire la activitatea de 

tăiere a materialului lemnos efec-

tuată, din primele verifi cări rezul-

tă faptul că documentele prezen-

tate întrunesc condiţiile necesare 

prezentate de legislaţia silvică, în 

acel loc nefi ind identifi cate cioa-

te care să nu poarte marcă silvi-

că. În vederea clarifi cării aspec-

telor despre ameninţarea unei 

persoane cu acte de violenţă, sunt 

efectuate cercetări în cadrul unui 

dosar penal privind săvârşirea in-

fracţiunii de ameninţare, faptă 

prevăzută şi pedepsită de Codul 

penal”, au mai transmis repre-

zentanţii Poliţiei clujene.

Totuşi, dacă tăierile de lem-

ne nu a fost ilegale, de ce a exis-

tat ameninţarea cu drujba, de 

ce s-a folosit un limbaj extrem 

de agresiv şi, mai ales, de ce au 

fugit mâncând pământul cei ca-

re au fost fi lmaţi în timp ce tă-

iau copacii?

Amenințat cu drujba 
pentru că a pus întrebări!
Maratonistul clujean Vlad Crişan-Pop, intimidat cu drujba 
în Pădurea Hoia-Baciu în timp ce confrunta un grup de tăietori 
de lemne: „S-a oprit la 5 centimetri de gâtul meu!”

Mai mulţi bărbaţi au fost surprinşi de maratonistul clujean Vlad Crişan-Pop în timp ce tăiau arbori în Pădurea Hoia-Baciu

VEZI IMAGINILE VIDEO 
CU MARATONISTUL CLUJEAN 
AMENINȚAT CU DRUJBA!
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Mai mulţi clujeni 

sunt nemulţumiţi 

de decizia administraţiei 

locale de a demola garaje-

le inestetice din cartiere. 

Judecătoarea Adina Daria 

Lupea s-a revoltat, 

după ce Primăria munici-

piului Cluj-Napoca 

i-a trimis o somaţie 

de demolare a garajului.

Judecătoarea Adina Da-

ria Lupea, de la Curtea de 

Apel Cluj, a scris un mesaj 

pe contul de Facebook, în 

care cere explicaţii de la pri-

marul Emil Boc, cu privire 

la decizia de a demola ga-

rajele vechi, demers care du-

rează de ani buni în cartie-

rele clujene.

„Deţin în proprietate un 

garaj, situat pe str. Mureşului 

din Cluj-Napoca. La aparta-

mentul unde sunt coproprie-

tară cu mama şi fratele meu. 

Garaj înscris în cartea funci-

ară. Garaj pentru care plătim 

impozit anual”, şi-a început 

discursul Lupea.

„Faceţi exproprieri 
în zonă şi nu ştim noi?”

Ea spune că s-au trezit cu 

o somaţie de demolare, fi ind-

că în caz contrar o va face ad-

ministraţia locală, contra unei 

sume de 4.100 de lei, suporta-

tă însă de proprietarul garaju-

lui. Nu doar ea, ci toţi propri-

etarii de garaje din zonă au 

primit astfel de somaţii.

„Domnul Boc, se aude? Fa-

ceţi ceva exproprieri în zonă şi 

nu ştim noi? Cum să îmi demo-

laţi garajul care e pe numele meu 

şi în proprietatea mea, înscris în 

CF (cartea funciară – n.r.), şi pen-

tru care de 30 de ani plătesc im-

pozit anual? Şi nu numai că nu 

ne despăgubiţi, ne amenintaţi şi 

cu cheltuieli de demolare! Nu 

aveţi noţiunea constituţională de 

proprietate privată?”, a comen-

tat Adina Daria Lupea.

Alte 800 de garaje
 vor fi  „rase” 
de pe faţa pământului

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a semnat săp-

tămâna trecută, în ziua de-

punerii jurământului pen-

tru noul mandat, demola-

rea a sute de garaje. Astfel, 

182 de garaje din cartierul 

Între Lacuri – străzile Tul-

cea, Mureşului, Nirajului, 

Aurel Vlaicu, respectiv 616 

de garaje din cartierul Mă-

năştur – Calea Floreşti, Ale-

ea Brateş, străzile Tăşnad, 

Bucium, Primăverii, Agri-

cultorilor, Grigore Alexan-

drescu, Padin, Micuş, Bu-

cium şi Arinilor, vor fi fă-

cute una cu pământul.

„Am semnat somaţiile 

pentru demolarea a încă 798 

de garaje. Această activitate 

continuă în Cluj-Napoca. Am 

spus, ea nu se va opri până 

când ultimul garaj din Cluj 

nu va fi  demolat şi de a re-

da cartierelor spaţii publice, 

spaţii de agrement, locuri su-

plimentare de parcare”, a 

precizat edilul, într-o confe-

rinţă de presă.

Clujenii, supărați că trebuie să-și demoleze garajele

Cinci aparate medicale 

de ultimă generaţie vor 

intra în dotarea Spitalului 

Clinic de Căi Ferate 

din Cluj-Napoca.

Consiliul Judeţean Cluj a 

achiziţionat cinci aparate şi 

echipamente medicale de ul-

timă generaţie pentru Spita-

lul Clinic Căi Ferate din 

Cluj-Napoca. Este vorba des-

pre o masă de operaţie elec-

tro-hidraulică pentru chirur-

gie, o lampă scialitică cu do-

uă braţe, o combină oftalmo-

logică, un biomicroscop şi o 

centrifugă de laborator.

„Cu siguranţă, aceste noi 

dotări pe care le furnizăm Spi-

talului CF din Cluj-Napoca vor 

facilita întregul proces de dia-

gnosticare şi tratare a pacien-

ţilor. Alături de profesionalis-

mul, priceperea şi dăruirea per-

sonalului, un act medical de 

calitate presupune echipamen-

te şi aparate ultraperformante 

cum sunt cele pe care le-am 

achiziţionat acum”, a declarat 

Alin Tişe, preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

Valoarea aparatelor şi echi-

pamentelor medicale ce vor in-

tra în dotarea unităţii sanitare 

afl ate în subordinea Ministeru-

lui Transporturilor, Infrastructu-

rii şi Comunicaţiilor este de 

146.590 de lei, fi nanţarea fi ind 

asigurată din bugetul propriu al 

forului administrativ judeţean.

Aparatură de ultimă 
generație la Spitalul CFR

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cum facem Someşul Mic 

mai curat pentru toţi cluje-

nii, cum rezolvăm problema 

deşeurilor pentru 

un viitor mai ecologic, 

pentru un oraş mai sănătos?

Cum facem râul Someşul Mic 

mai curat pentru clujeni?, a fost 

întrebarea unei dezbateri orga-

nizate, miercuri seară, sub um-

brela Someş Delivery, în care 

invitaţii au vorbit despre reco-

nectarea clujenilor cu apa, dar 

şi despre explorarea zonelor ne-

cunoscute, care completează cir-

ca jumătate din traseul Some-

şului în Cluj-Napoca.

Puţin utilizate şi puţin frec-

ventate, bogate în vegetaţie, cu 

un cadru natural minunat, a-

ceste zone nedescoperite sunt 

cele mai vulnerabile pentru a-

pariţia rampelor clandestine. Ac-

tiviştii au împărţit Someşul Mic 

în trei segmente: de la intrarea 

în Cluj-Napoca, până la Parcul 

Armătura, de la Parcul Armătu-

ra, până la Emerson, respectiv 

de la Emerson înspre ieşirea din 

oraş, pe lângă aeroport.

Licitaţie de execuţie 
pentru două tronsoane

Ovidiu Cîmpean, şeful Direc-

ţiei de Dezvoltare Locală şi Ma-

nagementul Proiectelor din ca-

drul Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca, este omul care a co-

ordonat concursul internaţional 

de soluţii „Rethinking Someş”. El 

afi rmă că, în cel mai scurt timp 

va fi  fi nalizat proiectul tehnic pen-

tru zona Parcului Armătura, ur-

mând apoi să fi e pregătită auto-

rizaţia de construire.

„Va urma anul acesta lansa-

rea unei licitaţii pentru amena-

jarea acelei zone. (...) Tot în lu-

na noiembrie, ne propunem să 

fi nalizăm şi proiectul tehnic pen-

tru zona 1 (lunca Someşului 

Mic – n.r.), o zonă mai mare, 

de la Podul Horea, până la limi-

ta administrativă cu Floreşti. 

Avizele le-am obţinut pe toate, 

mai avem de obţinut autoriza-

ţia de construire, lucrăm la de-

taliile de execuţie şi la fi naliza-

rea proiectului tehnic”, a preci-

zat Ovidiu Cîmpean.

„Urmează să lansă şi licitaţii-

le de execuţie anul acesta pentru 

ambele zone. Avem deja semna-

te contractele de fi nanţare din 

fonduri europene, ambele proiec-

te însumează peste 32 de milioa-

ne de euro investiţi în regândirea 

şi reamenajarea malurilor. După 

ce fi nalizăm aceste zone, pentru 

că ne-am concentrat pe ele în ide-

ea de a avea o absorbţie mai ra-

pidă a fondurilor europene, vom 

începe discuţiile şi pentru celelal-

te segmente ale râului”, a dat asi-

gurări directorul de Dezvoltare 

din cadrul Primăriei.

Ce facem să avem un râu 
mai curat?

Referitor la partea de curăţe-

nie a Someşului Mic, Ovidiu Cîm-

pean a precizat că administraţia 

locală a luat mai multe măsuri 

pe care, din păcate, trebuie să le 

repete în permanenţă. Pe lângă 

barajul plutitor din zona ştran-

dului din cartierul Grigorescu, 

peste 260 de proprietari privaţi 

au fost somaţi să facă ordine pe 

proprietăţile pe care au fost gă-

site deşeuri depozitate ilegal. Ba 

mai mult, Cîmpean spune că 

municipalitatea se gândeşte pe 

termen mediu la amplasarea de 

camere video, dar şi la institui-

rea unor patrule zilnice pentru 

a evita depozitările ilegale.

Someşul Mic va fi  primul râu 

din România care va benefi cia 

de o strategie proprie de ame-

najare, dezvoltare şi întreţinere, 

a punctat Ovidiu Cîmpean. În 

discuţie a intervenit şi noul pri-

mar al comunei Floreşti, Bog-

dan Pivariu, care a recunoscut 

că Floreştiul este „în urmă”, dar 

încearcă să recupereze. „Cu cât 

zona este mai folosită, cu atât 

deşeurile au dispărut mai mult. 

Depozitele clandestine sunt în 

zonele mai puţin folosite”, a 

precizat edilul-şef din cea mai 

mare comună a ţării.

Pivariu a decis să perfecteze 

o strategie cu un sistem de su-

praveghere – camere care să fi e 

orientate înspre zonele „roşii”, 

dar şi cu pubele amplasate în 

zonele critice, astfel încât cei ca-

re vor să se descotorosească de 

gunoaiele lor în zonele ferite să 

le arunce măcar în pubele ame-

najate. Totodată, în Floreşti a 

fost gândit şi un centru de co-

lectare pentru deşeurile prove-

nite din construcţii.

În primăvară începe reamenajarea 
malurilor Someșului 
Ovidiu Cîmpean, director de Dezvoltare din Primăria Cluj-Napoca: „Avem semnate contractele 
de finanțare din fonduri europene, peste 32 mil. € investiți în regândirea și reamenajarea malurilor!”

Începând din primăvara anului viitor se vor vedea primele lucrări pe două sectoare ale Someşului

Ovidiu Cîmpean a precizat că, în timp ce de 
malurile râului este responsabilă Primăria, de 
luciul apei răspunde Administraţia Naţională 
„Apele Române”, cu care administraţia locală 
păstrează o relaţie bună de colaborare. 
„Rezolvarea problemei ţine de noi toţi, colabo-
rare între societatea civilă și autorităţi”, a spus 
el, lăudând totodată demersurile voluntarilor.

Referitor la pista metropolitană de biciclete, 
Cîmpean este sigur că se va materializa, asta în 
condiţiile în care majoritatea administraţiilor lo-
cale și-au dat acordul, de la Gilău la Bonţida. Pe 
lângă asta, directorul de Dezvoltare asigură „to-
leranţă zero faţă de gunoaie”, confi rmând că în-
cepând din primăvara anului viitor se vor vedea 
primele lucrări pe două sectoare ale râului.

Avocatul Radu Mititean, directorul executiv al 
Clubului de Cicloturism „Napoca”, și-a expri-
mat părerea de rău că actorii-cheie în toată 
povestea, Garda de Mediu și Apele Române, 
nu au participat la dezbatere. El a solicitat 
administraţiilor locale să se unească și să 
„bată la cap” Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor, astfel încât să fi e deblocată proble-

ma barierei legale privind zonele de protecţie 
– precum cea din zona Muzeului Apei.

„Pentru asta trebuie să existe parlamentari de 
Cluj care să poată să facă lobby pentru proiecte-
le Clujului. Poate fi  făcut lobby, pot fi  mișcate lu-
crurile și pe cale administrativă. Suntem destul 
de activi în zona Asociaţiei Municipiilor din 
România, pot fi  dezbătute acolo și pot fi  luate 
poziţii și transmise Guvernului sau 
Parlamentului”, a răspuns Ovidiu Cîmpean, can-
didatul Partidului Naţional Liberal (PNL) Cluj 
pentru Camera Deputaţilor.

Ovidiu Cîmpean: „Parlamentarii trebuie să facă lobby 
pentru proiectele din Cluj”
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Patru linii de troleibuz vor 

intra în funcţiune începând 

de luni, 2 noiembrie. Linia 

23 de troleibuz va înlocui 

transportul cu autobuze, 

în timp ce transportul 

pe linia 23L se suspendă.

Linia 2 , Linia 10 , Linia 14 

şi Linia 23 vor avea următoa-

rele trasee:

Linia 2 (cart. Mănăştur – 
P-ţa Gării)

Dus: str. Primăverii (staţia Ion 

Meşter) – str. Izlazului – str. Câm-

pului – Cal. Mănăştur – Cal. Mo-

ţilor – str. Memorandumului – 

P-ţa Unirii – str. Regele Ferdinand 

– str. Horea – P-ţa Gării;

Întors: P-ţa Gării – str. Bure-

bista – str. I. Coroianu – str. Tra-

ian – P-ţa M. Viteazul (staţia 

Pod Traian) – str. Regele Ferdi-

nand – str. Memorandumului – 

Cal. Moţilor – Cal. Mănăştur – 

str. Primăverii.

Linia 10 (cart. Gheorgheni 
– Bld. Muncii)

Dus: str. Unirii – Bd. N. Ti-

tulescu – P-ţa Cipariu – P-ţa A. 

Iancu – Bd. 21 Decembrie 1989 

– str. Paris – str. Câmpul Pâinii 

– str. Bulgarilor – str. Fabricii – 

Bld. Muncii (capăt ERS CUG);

Întors: Bld. Muncii – str. Fa-

bricii – str. A. Vlaicu – str. T. 

Mihali – str. Al. V. Voievod – 

str Unirii.

Linia 14 (cart. Mănăştur – 
Bld. Muncii)

Dus: str. Primăverii (sta-

ţia Ion Meşter) – str. Izlazu-

lui – str. Câmpului – Cal. Mă-

năştur – Cal. Moţilor – str. 

Memorandumului – P-ţa U-

nirii – Bld. 21 Decembrie 1989 

– str. Fabricii – Bld. Muncii 

(capăt ERS CUG);

Întors: Bld. Muncii – str. Fa-

bricii – Bld. 21 Decembrie 1989 

– P-ţa Unirii – str. Memoran-

dumului – Cal. Moţilor – Cal. 

Mănăştur – str. Primăverii.

Linia 23 (P-ţa M. Vitea-
zul – Bld. Muncii), trans-
portul cu autobuze va fi  în-
locuit cu troleibuze

Dus: P-ţa M. Viteazul (staţie 

I.P. Voiteşti) – str. Cuza Vodă – 

Bld. 21 Decembrie 1989 – str. 

Paris – str. Câmpul Pâinii – str. 

Bulgarilor – str. Fabricii – Bld. 

Muncii (capăt ERS CUG);

Întors: Bld. Muncii – str. 

Fabricii – str. Câmpul Pâi-

nii – P-ţa 1 Mai – str. Paris 

– str. Bucureşti – P-ţa Aba-

tor – str. D. Barceanu – str. 

Traian – P-ţa M. Viteazul 

(I.P. Voiteşti).

Transportul pe linia 23L se 
suspendă.

Transport public 100% 
ecologic până în 2028

„Primăria Cluj-Napoca şi 

Compania de Transport Public 

au în permanenţă ca obiectiv, 

în cadrul strategiei de dezvolta-

re a transportului public, pro-

movarea unui transport ecolo-

gic, nepoluant. Astfel, s-a luat 

în vedere menţinerea, extinde-

rea şi modernizarea transportu-

lui public cu tracţiune electrică 

prin achiziţia unor autobuze 

electrice, troleibuze, tramvaie 

moderne, care oferă confort şi 

siguranţă. De asemenea, sunt 

ecologice şi protejează sănăta-

tea populaţiei”, a transmis con-

ducerea CTP Cluj-Napoca.

„Cluj-Napoca are oportunita-

tea de a fi  un oraş conectat la vi-

itor, având inovarea ca element 

central de dezvoltare. Tehnologia 

din spatele vehiculelor electrice 

evoluează constant, odată cu creş-

terea preocupării pentru mediul 

înconjurător. La Cluj-Napoca, în 

sistemul de transport public exis-

tă în circulaţie, pe lângă tramva-

ie şi troleibuze, 21 de autobuze 

electrice, nepoluante. În prezent 

o treime din fl ota de transport pu-

blic este electrică, iar obiectivul 

municipalităţii este ca în viitor în-

tregul sistem de transport public 

să fi e ecologic. De asemenea, că-

utăm şi alte soluţii pentru a dimi-

nua emisiile produse de trafi cul 

rutier de pe raza municipiului, 

precum amplasarea de staţii pu-

blice de încărcare pentru vehicu-

le electrice sau oferirea de licen-

ţe de taximetrie exclusiv pentru 

maşini electrice”, a declarat pri-

marul municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc.

Noi linii de troleibuz, în Cluj-Napoca
Patru noi linii de troleibuz intră în funcțiune pe străzile municipiului Cluj-Napoca. 
Primăria și Compania de Transport Public vor transport public ecologic 100% până în 2028.

Primăria Cluj-Napoca şi Compania de Transport Public vor transport public ecologic 100% până în 2028

Elevii din Cluj-Napoca pot 
utiliza în continuare abo-
namentele lunare gratui-
te pentru transportul în 
comun public, deși școlile 
se află în scenariu trei, 
iar desfășurarea cursuri-
lor se face exclusiv onli-
ne. Compania de 
Transport Public a anun-
ţat joi, 29 octombrie, 
faptul că elevii vor avea 
abonamente lunare gra-
tuite pe transportul în co-
mun public, deși școlile 
sunt pe scenariul „roșu”.

„Pentru a veni în întâm-
pinarea solicitărilor și 
întrebărilor părinţilor și 
elevilor, Compania de 
Transport Public 
Cluj-Napoca informează 
că elevii cu domiciliul în 
Cluj-Napoca și din locali-
tăţile Apahida, Baciu, 
Chinteni, Ciurila, 
Feleacu, Florești, benefi-
ciari ai serviciul public 
de transport local prin 
curse regulate, pot utili-
za abonamentele gratui-
te pentru elevi și pe pe-
rioada în care localitaţi-
le sau școlile se află în 
scenariul roșu”, a trans-
mis conducerea CTP.

Elevii din scenariul 
„roșu” au în continuare 
gratuitate
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Toţi studenţii, masteranzii 

şi doctoranzii de la 

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

(UBB) vor avea gratuitate şi 

abonamente reduse cu 50% 

pe toate liniile de pe trans-

portul în comun public 

din Cluj-Napoca.

Studenţii, masteranzii şi 

doctoranzii de la UBB vor avea 

în continuare gratuitate şi abo-

namente reduse pe transpor-

tul în comun public din 

Cluj-Napoca.

„Vă informăm că în urma 

semnării Convenţiei cu Uni-

versitatea «Babeş-Bolyai» 

Cluj-Napoca, Compania de 

Transport Public Cluj-Napo-

ca eliberează abonamente de 

transport gratuite şi cu redu-

cere pentru studenţii, mas-

teranzii şi doctoranzii Uni-

versităţii «Babeş-Bolyai» din 

Cluj-Napoca înscrişi în anul 

universitar 2020-2021”, a 

transmis conducerea CTP 

Cluj-Napoca.

Abonamentele gratuite şi 

cu reducere se încarcă pe 

cardul contactless lunar, la 

unul din punctele de ticket-

ing. Pentru încărcarea abo-

namentelor gratuite şi cu re-

ducere sunt necesare urmă-

toarele acte:

¤ cartea de identitate;

¤ carnetul vizat pe anul uni-

versitar 2020-2021 sau o ade-

verinţă emisă de UBB care 

atestă calitatea de student, 

forma de învăţământ (cu frec-

venţă, buget sau cu taxă) şi 

anul de studiu;

¤ unul din cardurile neban-

care StudCard, ISIC Student, 

Euro<26Student, OMNIPASS, 

A Card/A Kártya sau City Card

Abonamentele 
de care benefi ciază 
studenţii, masteranzii 
şi doctoranzii

Studenţii şi masteranzii cu 

vârsta <26 de ani cu frecven-

ţă – buget (zi-buget), pose-

sori de card nebancar, vor 

avea abonament gratuit cu 

maxim 120 de călătorii pe lu-

nă, pe toate liniile. Cei de la 

frecvenţă taxă (zi-taxă) vor 

avea o reducere la abonamen-

tul lunar de 120 de călătorii 

– 35 de lei.

Studenţii şi masteranzii ca-

re sunt la buget şi nu au card 

nebancar, vor avea abonament 

redus cu maxim 120 de călă-

torii pe lună, pe toate liniile. 

Preţul lunar al unui abona-

ment este de 35 de lei.

Totodată, studenţii şi mas-

teranzii UBB cu vârsta <26 

de ani care sunt la taxă, dar 

sunt orfani sau provin din ca-

sele de copii vor avea abona-

ment gratuit cu 120 de călă-

torii pe lună, pe toate liniile. 

Pentru a benefi cia de această 

gratuitate trebuie să deţină ur-

mătoarele acte: carte de iden-

titate, carnet vizat sau adeve-

rinţă, copie certifi cat de de-

ces părinte sau adeverinţă ca-

re atestă plasamentul.

Doctoranzii de la UBB ca-

re au vârsta sub 26 de ani şi 

sunt la buget, au 120 de că-

lătorii gratuite pe lună, pe 

toate liniile. De asemenea, 

cei care sunt la taxă şi au 

peste 26 de ani vor avea un 

abonament redus cu 50% 

pentru 120 de călătorii luna-

re, pe toate liniile. Pentru a-

ceastă facilitate trebuie să 

deţină un card nebancar.

Studenții UBB vor avea în continuare gratuitate pe liniile CTP

Cardurile contacless pot fi  achiziţionate în mai multe locaţii din 
Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 08:00-21:00.

» CTP Carduri Opera, Piaţa Ștefan cel Mare nr. 16-17 – între 
orele 06:00-21:00

» Primăria Centrală, str. Moţilor nr. 7 – între orele 08:30-16:15

» Memorandumului Sud, staţia Memorandumului – între orele 
06:00-21:00

» CTP Carduri, Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 79A – între orele 
07:30-18:00

» CTP Carduri Arte Plastice, str. Aurel Vlaicu nr. 3 – între orele 
06:00-21:00

» Primăria Mănăștur, str. Ion Meșter nr. 10 – între orele 
08:00-15:45

» CTP Carduri MINERVA- Stația Minerva, în stație- între orele 
06:00-21:00

» Primăria Zorilor- Str. Pasteur nr. 60- între orele 08:00-15:45

» Primăria Grigorescu- Str. Alexandru Vlahuță nr.46-47- între 
orele 08:00-15:4

» Primăria Iris- Piața Liebcknecht nr.7-8- 08:00-15:45

» CTP Carduri P-ța 1 Mai- Stația  P-ța 1 Mai, P-ța 1 Mai nr. 4-  
între orele 06:00-21:00

» CTP Carduri P-ța Gării Sud- Stația P-ța Gării Sud (liniile 
3,5,9,35), P-ța Gării nr. 3- între orele 06:00-21:00

Unde își fac studenții abonamentele?

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali vor dez-

bate, în şedinţa ordinară 

de marţi, 3 noiembrie, 

un proiect de Hotărâre 

privind aprobarea regula-

mentelor pentru trotinete-

le electrice operate 

de fi rme private.

Regulamentul privind condi-

ţiile de utilizare a trotinetele elec-

trice închiriate prin intermediul 

unei platforme online, în regim 

self-service, pe domeniul public 

al municipiului Cuj-Napoca va 

fi  dezbătut de consilierii locali ai 

municipiului Cluj-Napoca. Pro-

iectul a fost pus în dezbatere pu-

blică în septembrie.

De asemenea, a fost organi-

zată o consultare publică pe acest 

subiect, în data de 14 octombrie 

2020, la care au participat zeci 

de persoane. Principala modifi -

care apărută în regulament în 

urma dezbaterii se referă la pre-

lungirea termenului în care ope-

ratorul este obligat să ridice tro-

tinetele parcate ilegal, de la 90 

de minute, cât era alocat iniţial, 

la 120 de minute.

„Operatorul este obligat să 

ridice trotinetele staţionate de 

domeniul public în locaţiile 

interzise în maxim 120 de mi-

nute. În caz contrar, acestea 

vor fi  ridicate de pe domeniul 

public de către Primăria 

Cluj-Napoca prin Regia Auto-

nomă a Domeniului Public 

Cluj-Napoca (RADP) şi se va 

aplica o taxă de ridicare a că-

rei cuantum este stabilit prin 

hotărâre a Consiliului Local a 

municipiului Cluj-Napoca”, 

se arată în regulament.

75 lei pentru ridicare, 16 
lei/zi pentru depozitare

O altă hotărâre a Consiliul 

Local prevede tariful pentru 

ridicarea, transportul şi depo-

zitarea trotinetelor electrice 

staţionate neregulamentar pe 

domeniul public al munici-

piului, operaţiune pe care Pri-

măria o va realiza prin RADP. 

Astfel, tarifele propuse sunt 

următoarele:

¤ 75,39 lei/bucată, la care 

se adaugă TVA, pentru ope-

raţiunea de ridicare a troti-

netelor de pe domeniul pu-

blic sau privat al municipiu-

lui Cluj-Napoca;

¤ 16,56 lei/zi/bucată, la care 

se adaugă TVA, pentru ope-

raţiunea de depozitare a tro-

tinetelor ridicate de pe dome-

niul public sau privat al mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Tot la dezbaterea publi-

că privind regulamentul s-a 

mai propus amenajarea de 

staţii fixe pentru trotinete 

electrice, după modelul 

ClujBike. Această propune-

re nu va fi cuprinsă în re-

gulament deocamdată, din 

cauza paşilor care ar tre-

bui urmaţi pentru realiza-

rea staţiilor, fapt ce ar amâ-

na intrarea în vigoare a re-

gulamentului.

„Amenajarea acestor sta-

ţii fixe necesită o perioadă 

mult mai mare de timp, es-

te nevoie de identificarea 

de locaţii, obţinerea auto-

rizaţiilor de construire, lu-

cru care ar amâna intrarea 

în vigoare a Regulamentu-

lui. Această propunere ră-

mâne în atenţia Primăriei, 

iar în funcţie de evoluţia 

situaţiei utilizării trotine-

telor electrică, va fi reana-

lizată”, se arat în documen-

tul citat.

Utilizator poate fi  oricine 
a împlinit 14 ani

În referat se mai arată că 

administraţia publică loca-

lă nu are competenţa de a 

restricţiona accesul persoa-

nelor sub 18 ani şi fără per-

mis auto de a folosi trotine-

tele electrice, aşa cum unul 

dintre participanţii la dez-

batere a propus, fiind în con-

tradicţie cu prevederea de 

la art. 70 alin. (2) din OUG 

nr. 195/2002, modificată şi 

completată prin OUG 

13/2020: „(2) Pentru a con-

duce o bicicletă sau o troti-

netă electrică pe drumurile 

publice, conducătorul aces-

teia trebuie să aibă vârsta 

de cel puţin 14 ani”.

Potrivit regulamentului, 

este interzisă amplasarea şi 

staţionarea trotinetelor elec-

trice de către operatori şi 

utilizatori a acestora în ur-

mătoarele spaţii:

¤ pe trotuare cu lăţime mai 

mică de 2 metri;

¤ în zona staţiilor de trans-

port în comun, pe toată lun-

gimea staţiei şi 25 metri îna-

inte şi după staţie;

¤ pe aliniamentele clădirilor 

sau a gardurilor;

– în zona standurilor de taxi, 

pe toată lungime standului;

¤ în zonele trecerilor de pie-

toni, pe toată lungimea tre-

ceri şi 25 metri înainte şi du-

pă trecerea de pietoni;

¤ în locurile de parcare spe-

cial amenajate pentru au-

toturisme;

¤ pe spaţiile verzi;

¤ în intersecţii şi la mai pu-

ţin de 10 metri de intersecţii;

¤ în zona acceselor auto şi 

pietonale;

¤ pe şantierele în lucru de pe 

domeniul public;

¤ pe gurile de canal/aerisire 

sau căminele aferente reţele-

lor edilitare subterane.

În cazul trotuarelor cu lă-

ţimea de minim 2 metri, am-

plasarea sau staţionarea tro-

tinetelor electrice se face în 

dispunere paralelă cu bor-

dura, înspre carosabil, pe 

aliniamentul copacilor şi 

stâlpilor de pe trotuar, aco-

lo unde aceştia există, cu 

condiţia aplicării lăţimii ma-

xime de 0,5 metri din lăţi-

mea trotuarului. Proiecţia 

trotinetei electrice va fi ex-

clusiv pe trotuar.

De asemenea, amplasa-

rea sau staţionarea trotine-

telor electrice este permisă 

pe zonele pietonale, în lo-

caţii retrase care să nu îm-

piedice accesul la diverse 

amenajări. Regulamentul 

prevede totoadată că ope-

ratorii privaţi sunt obligaţi 

prin regulament să coope-

reze pentru crearea unei 

platforme accesibile publi-

cului prin care să fie moni-

torizate spaţial toate troti-

netele din Cluj-Napoca.

Amenzi de la 200 la 
2.500 de lei pentru 
nerespectarea regulilor

Regulamentul prevede 

o serie de amenzi, atât 

pentru utilizatorii trotine-

telor electrice, cât şi pen-

tru operatori.

În primul rând, se sanc-

ţionează cu amendă de la 

200 de lei la 400 de lei sta-

ţionarea trotinetelor elec-

trice în locuri interzise (pre-

văzute la art. 6 din regula-

ment), dar şi neridicarea de 

către operator a trotinete-

lor electrice staţionate ne-

regulamentar, în maxim 120 

de minute.

Amenzi între 1.000 de 

lei şi 2.500 de lei sunt pre-

văzute pentru amplasarea 

pe domeniul public a tro-

tinetelor electrice de către 

operatorii de flote de tro-

tinete electrice fără avizul 

Serviciului siguranţa circu-

laţiei din cadrul din cadrul 

Primăriei  municipiului 

Cluj-Napoca.

Se va dispune totodată 

şi ridicarea trotinetelor de 

pe domeniul public, prin 

RADP dar şi amplasarea pe 

domeniul public de către 

operatori a unui număr mai 

mare de trotinete electrice 

decât cel aprobat de către 

Primăria Cluj-Napoca, în 

baza documentaţiei depu-

se, şi în aceast caz ele ur-

mând a fi ridicate de RA-

DP. Constatarea contraven-

ţiilor şi aplicarea sancţiu-

nilor se va face de către Po-

liţia Locală Cluj-Napoca.

RADP va ridica trotinetele parcate aiurea
Regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice ajunge pe masa consilierilor locali. 
Unde este interzisă amplasarea și staționarea trotinetelor și ce sancțiuni îi așteaptă pe indisciplinați?

Amplasarea sau staţionarea trotinetelor electrice este permisă în zonele pietonale doar în locaţii retrase, 
care să nu împiedice accesul la diverse amenajări
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O performanţă care a fost depăşită 
doar în martie 2020, când, în plină pan-
demie de coronavirus, trafi cul lunar în-
registrat de www.monitorulcj.ro a fost de 
1,16 milioane de cititori unici, care au 
efectuat 1,8 milioane de afi şări.

Septembrie este cea de-a cincea lună 
consecutivă în care www.monitorulcj.ro 
este lider detaşat între site-urile de ştiri 
şi informaţii din judeţul Cluj, potrivit ci-
frelor comunicate public de BRAT (pen-
tru www.monitorulcj.ro), respectiv de tra-
fi c.ro (pentru alte 6 publicaţii online).

MonitorulCJ.ro – portalul de ştiri onli-
ne al cotidianului tipărit Monitorul de 
Cluj – este singurul site de informaţii 
din judeţul Cluj al cărui trafi c este 
auditat BRAT (Biroul Român de Audit 
Transmedia), organism independent de 
certifi care, din care fac parte siteuri de 
ştiri, agenţii şi regii de publicitate.

Cifrele de trafic (cititori unici, re-
spectiv pagini afişate) sunt măsurate 
după standarde internaţionale în do-
meniu şi sunt disponibile public în ca-
drul SATI (Studiul de Audienţă şi Tra-
fic Internet), pe siteul https://www.
brat.ro/sati/site/monitorulcj-ro-1/.

www.monitorulcj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate

www.monitorulcj.ro – 
portalul de ştiri online 
al cotidianului 
Monitorul de Cluj 
– a fost citit în septembrie 
2020 de 954.340 de vizi-
tatori unici, care au citit 
2.573.279 de articole.

Au fost luate în calcul doar publicaţiile online relevante din judeţ, ale căror cifre de trafi c sunt disponibile public. 
Portalul de ştiri Ziua de Cluj nu are trafi cul contorizat; Ziar de Cluj are ultimele cifre disponibile public 
din iunie 2020 (243.715 unici); iar site-ul săptămânalului Gazeta de Cluj nu mai este contorizat din decembrie 
2019 (când a înregistrat 216.405 vizitatori unici).

unici monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 673556 409507 414752 153.429 128134 22688 0

Jun-20 632229 243715 309112 200864 88696 30357 0

Jul-20 612306 0 326376 144210 10789 31594 0

Aug-20 807925 0 321137 169023 99101 22973 0

Sep-20 954340 0 333161 177837 103049 25618 0

afi șări monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 2251135 1670308 2045548 355598 293064 72953 0

Jun-20 1929686 1146598 1639247 422823 217186 88320 0

Jul-20 1977302 0 1924231 396503 19453 87969 0

Aug-20 2447381 0 1625720 379189 207041 75941 0

Sep-20 2573279 0 1668881 432959 230248 79760 0

www.monitorulcj.ro şi coti-
dianul tipărit Monitorul 
de Cluj sunt editate de ze-
ce ani de SC Monitorul de 
Cluj SRL, o fi rmă cu acţio-
nariat din Cluj, şi sunt re-
alizate de o echipă de 11 
jurnalişti, toţi absolvenţi 
ai Facultăţii de Ştiinţe Po-
litice, Administrative şi 
ale Comunicării (FSPAC) 
din Universitatea Ba-
beş-Bolyai Cluj-Napoca.

Cotidianul Monitorul de 
Cluj este tipărit neîntre-
rupt din 26 iunie 1998 
şi este primul ziar din 
judeţul Cluj care a avut 
un site de internet (astăzi 
www.monitorulcj.ro) 
din toamna aceluiaşi an.

VEZI TRAFICUL
WWW.MONITORULCJ.RO
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Cunoscuta cântăreaţă 

Vlăduţa Lupău a mărturisit 

pe contul personal de soci-

alizare că a contractat 

virusul SARS-CoV-2. 

Ea a povestit că din pricina 

unor simptome de răceală 

a luat decizia să îşi facă 

testul pentru COVID-19.

„Dragii mei… vreau să  vă  

spun că  î n urmă  cu câ teva zi-

le am avut simptome specifi ce 

unei ră celi, ca atare am luat de-

cizia de a merge ș i a mă  testa, 

iar ră spunsul din pă cate a fost 

unul pozitiv. Ei bine, momen-

tan pot să  spun că  fac parte 

dintre cei care am contractat 

acest virus avâ nd forme uș oare 

care sper să  ră mâ nă  aș a. Timp 

de 14 zile, aș a cum este proto-

colul voi sta î n izolare”, a po-

vestit Vlăduţa Lupău.

Frumoasa artistă căsători-

tă cu fostul portar de la CFR 

Cluj, Adi Rus – fi ul fostului 

chestor de poliţie Toma Rus, 

actualmente şeful Securităţii 

de la campioana României – 

arată că nu ştie de unde s-a 

infectat cu coronavirus, întru-

cât nu a participat la eveni-

mente de când acestea au fost 

interzise de autorităţi.

„Cu siguranț ă  î ntrebarea 

voastră  la fel ca ș i a mea este: 

«De unde am contractat viru-

sul?» … nu ș tiu nici eu, mai 

ales că  nici nu am fost prezentă  

la niciun eveniment de câ nd 

s-au interzis pe plan naț ional. 

Vă  î ndemn pe toț i cei care 

credeț i că  aveț i simptome de 

ră ceală , să  vă  faceț i testul câ t 

mai rapid pentru a nu ră spâ ndi 

mai departe acest virus. Vă  do-

resc să nă tate multă  tuturor ș i 

să  ne vedem cu bine!”, a adă-

ugat Vlăduţa Lupău.

Cântăreaţa Vlăduţa Lupău 
s-a infectat cu COVID-19

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Portul popular, care datează 

de peste 100 de ani, specifi c 

comunei clujene Mărgău, 

este iubit atât de către 

turişti, cât şi de personalităţi 

din alte părţi ale ţării.

Filmul românesc „Pup-o, 

mă!”, care scoate în eviden-

ţă umorul şi optimismul ro-

mânului, pune în lumina re-

fl ectoarelor şi aceste straine 

tradiţionale de o valoare sem-

nifi cativă mare, pe care le-o 

oferă vechimea lor.

Chiar şi Văru’ Sandel şi ac-

torul Florin Busuioc (Busu’) 

au fost atraşi de frumuseţea 

tradiţională a acestor straie, 

spune o tânără din localitatea 

Răchiţele, comuna Mărgău, 

Laura Corina Lazăr. Ea pro-

movează acest port popular 

şi l-a purtat la fi lmările pen-

tru fi lmul menţionat anterior.

Portul popular 
impresionează fotografi i 
prin vechime şi frumuseţe

Portul tradiţional promo-

vat de către Laura Corina La-

zăr impresionează şi fotogra-

fi i clujeni. Tânăra a fost invi-

tată la numeroase şedinţe fo-

to pentru a pune în evidenţă 

straiele pe care le-a moştenit 

de la străbunica sa.

„Am două porturi tradiţio-

nale, vechi de peste 100 de ani, 

şi cam de prin 2016 am decis să 

le promovez. Prima dată am 

mers la câteva şedinţe foto, nu 

eram sigură dacă o să le promo-

vez sau că o să iasă bine, eram 

în dubii. Am văzut că au fost 

foarte plăcute de public şi că le 

place oamenilor, iar mai mulţi 

fotografi  mi-au cerut dacă nu 

vreau să mă duc la şedinţe fo-

to în diverse proiecte de-ale lor. 

Şi încet încet a devenit cunos-

cut portul acesta”, a declarat tâ-

năra, pentru Monitorul de Cluj.

Detaliile straielor 
populare

Hainele specifi ce comunei 

clujene vin „la pachet” cu o se-

rie de elemente denumite spe-

cifi c zonei. Astfel, în compozi-

ţia costumului popular regăsim 

broboada, mai exact năframa 

care se pune pe cap. Pe lângă 

acest accesoriu mai întâlnim şi 

pieptarul, purtat pe vremuri de 

către femei iarna sau când vre-

mea era mai rece.

Cămaşa cu trăsură provi-

ne din zona Mărgăului. Tră-

sura reprezintă mâneca de la 

cămaşă care este făcută într-un 

mod mai diferit. Partea de 

mijloc, la cot, este mai strâm-

tă, iar spre încheietură mâne-

ca devine mai largă.

Portul este îmbrăcat 
astăzi doar la ocazii

În picioare se purtau tra-

diţionalele opinci şi ciorapii 

din lână, povesteşte tânăra 

pasionată de portul tradiţio-

nal. În prezent, acesta nu es-

te uitat de către săteni, dar 

este îmbrăcat doar la ocazie.

„Se mai poartă portul, dar mai 

mult la evenimente. De câţi-

va ani au început oamenii să 

îl mai promoveze, dar nu foar-

te mult. Dar, oamenilor le pla-

ce să îl vadă, mai ales străi-

nii. Străinii sunt înnebuniţi 

după acest port. Cei din zo-

nă nu prea îi dau atenţie...”, 

a completat Laura.

Foto: Portul tradițional promovat 
de către Laura Corina Lazăr 

impresionează turiștii și fotografi i

Port tradiţional 
vechi de un secol, 
admirat de străini
O tânără din comuna Mărgău promovează 
hainele cu specific tradiţional din judeţul Cluj
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În ziua de prăznuire 

a Sfântului Cuvios Dimitrie 

cel Nou, Ocrotitorul 

Bucureştilor, marţi, 27 

octombrie 2020, 

Preasfi nţitul Părinte 

Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, 

a slujit în Parohia „Sf. Cuv. 

Dimitrie cel Nou” din carti-

erul clujean Gheorgheni, 

cu prilejul hramului 

bisericii parohiale.

De la ora 10:00, în biseri-

ca parohială, singura din mu-

nicipiul Cluj-Napoca ocrotită 

de Sfântul Dimitrie cel Nou, 

Preasfi nţitul Părinte Benedict 

Bistriţeanul a ofi ciat Sfânta 

Liturghie, înconjurat de un so-

bor restrâns de clerici.

Din sobor au făcut parte: 

vicarul administrativ al Ar-

hiepiscopiei Clujului, preo-

tul Iustin Tira, protopopul 

de Cluj II, preotul Alexandru 

Constantin Ciui, secretarul 

de cabinet al ierarhului, di-

aconul Sergiu-Iustin Pop, pre-

otul paroh Iacob Cismaş, pre-

otul Simion Felecan şi preo-

tul Andrei Dutca.

După citirea pericopei 

evanghelice, pornind de la 

pilda vieţii Sfântului Cuvi-

os Dimitrie, Preasfinţia Sa a 

rostit un cuvânt de învăţă-

tură, în cadrul căruia le-a 

explicat credincioşilor pre-

zenţi că „nu există bucurie 

trainică în comoditate, ori-

ce lucru trainic se face prin 

jertfă şi osteneală”.

„«Ostenelile trupului, în-

frânarea poftelor şi prive-

gherea de toată noaptea, 

smerenia cea dintre fraţi, 

blândeţea, te-au preamărit 

şi vestit te-au arătat tuturor 

credincioşilor, o Dimitrie; 

dar ca cel ce ai mare îndrăz-

neală către Stăpânul, roa-

gă-te ca şi noi toţi să ne 

mântuim», spunem în sluj-

ba sfântului.

Prin această lucrare duhov-

nicească a dobândit bună în-

drăznire către Dumnezeu, bu-

nă îndrăznire de care si noi 

avem nevoie. «Voi sunteţi pri-

etenii Mei, dacă faceţi voia 

Mea», zice Domnul Hristos 

către Apostoli. Sfântul Cuvi-

os Dimitrie cel Nou s-a stră-

duit toată viaţa să facă voia 

lui Dumnezeu, a devenit pri-

eten al lui Hristos şi a căpă-

tat mare îndrăznire către Dum-

nezeu. De aceea, astăzi noi 

stăm cu mare îndrăznire îna-

intea lui Dumnezeu, luându-l 

drept mijlocitor pe Sfântul Di-

mitrie, prietenul lui Hristos, 

ocrotitorul bisericii dumnea-

vostră”, a spus Episcopul-vi-

car Benedict Bistriţeanul.

Scurt istoric

Parohia „Sfântul Cuvios 

Dimitrie cel Nou”, Proto-

popiatul Cluj II, îşi are ori-

ginea în vechea capelă ame-

najată în anul 1971 de pre-

otul Gheorghe Mureşan 

pent ru  c reş t in i i  d in 

Cluj-Borhanci.

Începând cu anul 1993, 

preotul Ioan Bancoş a fă-

cut demersurile necesare 

pentru ridicarea unei noi 

biserici pentru creştinii din 

cartierul Gheorgheni, iar 

în 26 octombrie 1997, Mi-

tropolitul Bartolomeu Ana-

nia pune piatra de temelie 

a bisericii. Lăcaşul de cult 

a fost sfinţit la data de 28 

octombrie 2018, de Înalt-

preasfinţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mi-

tropolitul Clujului.

Parohia este păstorită, din 

anul 2006, de preotul paroh 

Iacob Cismaş, avându-l ală-

turi pe preotul Iustin Tira, vi-

car administrativ al Arhiepi-

scopiei Clujului, şi pe preotul 

Andrei Dutca.

Hram la singura biserică clujeană 
ocrotită de Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou

La sărbătoarea Sfântului 

Mare Mucenic Dimitrie, 

Izvorâtorul de Mir, luni, 26 

octombrie 2020, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, s-a afl at în mijlocul 

credincioşilor din localitatea 

Floreşti, Protopopiatul Cluj I.

De la ora 10:00, în biserica 

parohială „Sfântul Dumitru”, 

Părintele Mitropolit Andrei a ofi -

ciat Sfânta Liturghie, fi ind în-

conjurat de un sobor de preoţi 

şi diaconi.

Din sobor au făcut parte: 

consilierul eparhial pe proble-

me de misiune şi protocol, ar-

hidiaconul Claudiu Grama, 

protopopul de Cluj I, preotul 

Dan Hognogi, duhovnicul Mă-

năstirii Floreşti, protosinghe-

lul Visarion Paşca, preotul pa-

roh Dumitru-Marcel Andreica, 

precum şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul An-

drei a rostit un cuvânt de învă-

ţătură, intitulat „Sfântul Dimi-

trie, Izvorâtorul de Mir, mărtu-

risitor al lui Hristos”, în cadrul 

căruia a spus că trebuie să fi m 

smeriţi dacă vrem să-L mărtu-

risim pe Hristos.

La momentul rânduit din ca-

drul Sfi ntei Liturghii, ierarhul a 

hirotonit întru preot pe diaco-

nul Iancu-Ionuţ Buda, pe sea-

ma Parohiei Chiuza, Protopopi-

atul Năsăud.

La fi nalul slujbei, Înaltprea-

sfi nţia Sa a ofi ciat slujba Paras-

tasului pentru toţi slujitorii şi 

ctitorii bisericii, adormiţi întru 

Domnul. Apoi, a sfi nţit icoana 

„Izvorul Tămăduirii”, realizată 

în tehnica mozaic, aşezată la 

fântâna din curtea bisericii.

Biserica „Sfântul Dumitru” 

din Floreşti a fost ridicată între 

anii 1830-1834, de un preot mi-

litar, fi u al Floreştiului, Dumi-

tru Caian, pe propria lui cheltu-

ială, potrivit preotului paroh 

Marcel Andreica.

De-a lungul timpului, sfân-

tul locaş a trecut prin mai mul-

te etape de renovare, ultima în 

anul 2008, când a fost renovat 

exteriorul.

Darius Echim

Hramul Parohiei „Sfântul 
Dumitru” din localitatea 
clujeană Florești, prăznuit 
în prezența IPS Andrei

Nu numai Dumnezeu e o 

realitate evidentă, ci şi 

diavolul este o realitate. El 

umblă răcnind ca un leu, 

căutând pe cine să înghi-

tă. Şi lucrarea lui o poate 

constata oricine începând 

din casă, uitându-se în 

ţară şi uitându-se în lume.

Evanghelia ne pune în faţă 

un om nenorocit care a căzut 

în ghearele diavolului. Este vor-

ba de îndrăcitul din Gadara. 

Mântuitorul a trecut cu luntrea, 

dimpreună cu ucenicii Săi, în 

Gadara. Şi când au ajuns la ţărm 

a ieşit un om al cărui chip era 

înspăimântător şi se manifesta 

foarte turbulent. Nu stătea în 

casa lui, îl legau şi rupea legă-

turile. Stătea în cimitir, se as-

cundea prin morminte, încât le 

era şi frică oamenilor să treacă 

pe calea aceea.

Ne spune Sfânta Scriptură aşa: 

„avea demon şi de multă vreme 

nu mai punea haină pe el şi în 

casă nu mai locuia, ci prin mor-

minte” (Luca 8, 27). Însă, când 

a apărut Domnul Hristos, dracul 

din el s-a cutremurat şi a ripos-

tat: „ai venit să mă chinuieşti îna-

inte de vreme, pentru că încă n-a 

venit sfârşitul veacurilor”. Şi Dom-

nul Hristos l-a întrebat cum îl 

cheamă? Şi a răspuns: legiune, 

pentru că erau mulţi draci în el. 

Şi dracii s-au rugat: dacă ne scoţi 

din om, iată, este o turmă de porci 

care paşte aici, dă-ne voie să in-

trăm în ei. Şi Domnul Hristos le-a 

dat voie. Şi turma s-a îndrăcit şi 

s-a aruncat de pe malul mării în 

apă. Auzind, au ieşit oamenii din 

cetate cu mic cu mare. L-au vă-

zut pe concetăţeanul lor sănătos. 

Dar gândul le era în altă parte: la 

paguba pe care au păţit-o. Şi, zi-

ce Scriptura, că L-au rugat pe 

Domnul Hristos să plece de la ei.

Vedeţi câte realităţi urâte. Bie-

tul om bolnav, îndrăcit, s-a tă-

măduit. Nu le-a părut bine că 

s-a făcut un om sănătos, care, 

spune Scriptura, este mai preţi-

os decât toată lumea creată de 

Dumnezeu, decât toată imensi-

tatea spaţiilor ce ne înconjoară. 

Nu! La lucrul acesta nu s-au 

gândit. Pentru că şi cei din ce-

tate erau îndrăciţi; numai că 

într-alt chip. Ei nu se dezlănţu-

iau, nu se manifestau zgomo-

tos, dar sufl  etul lor era îndră-

cit. Vedeţi, iubiţi credincioşi, 

Domnul Hristos numai două 

minuni a făcut în care a pedep-

sit. Şi niciodată un om. O dată 

a uscat un smochin neroditor, 

în săptămâna patimilor, vrând 

să le dea dovadă evreilor că tot 

omul care nu face faptă bună 

se va usca ca smochinul şi se 

va arunca în foc. Şi, de data a-

ceasta, cu turma de porci. Dar 

şi aceasta are un tâlc. Poate ne 

vom întreba: dacă l-a făcut pe 

bietul om sănătos, de ce le-a fă-

cut pagubă celorlalţi?

Iată de ce le-a făcut pagubă. 

În cetatea din Gadara locuiau şi 

saducheii. Erau o partidă evre-

iască care zicea că există Dum-

nezeu, dar nu există nici îngeri, 

nici diavol şi nici sufl  et. Moare 

omul şi e bun mort; şi nu mai 

învie de acolo din groapă. Şi, 

atunci, Domnul Hristos a vrut 

să le dea dovadă, să le facă o de-

monstraţie palpabilă, văzută, că 

există îngeri, că există diavoli, că 

există sufl  et. Pentru că, altfel, 

cum ar fi  înnebunit o turmă în-

treagă de porci, să se arunce în 

mare, dacă nu existau duhuri ne-

curate să-i poarte? Le-a făcut o 

demonstraţie aşa cum, poate, 

uneori ar fi  necesar să ne facă şi 

nouă. Numai că noi nu perce-

pem. Pentru că, şi noi, de mul-

te ori, avem pagubă, necazuri şi 

încercări, dar nu le citim tâlcul.

Deci saducheii nu credeau 

în sufl  et şi în îngeri. Sunt, poa-

te nu mulţi în România, în alte 

părţi mai mulţi, oameni care nu 

cred în sufl  et, nu cred în viaţa 

de după moarte, nu cred în a 

doua venire a Domnului Hris-

tos şi nu cred în învierea mor-

ţilor. Domnul Hristos pe toate 

acestea ni le-a demonstrat că 

sunt adevărate.

Dar, încă pentru un lucru i-a 

pedepsit pe cei din cetate. Ei 

erau iubitori de arginţi. Le erau 

mai dragi porcii decât oamenii. 

Le erau mai dragi banii decât 

semenii lor. Cei din cetate erau 

iudei. După legea lor nu aveau 

voie să crească porci. Şi, nici 

nu-i mâncau ei, dar făceau foar-

te bună negustorie cu ei. Câşti-

gau bani mulţi; erau iubitori de 

bani. Domnul Hristos a vrut să 

le demonstreze că averea noas-

tră pământească este trecătoa-

re şi că la o sufl  are de vânt se 

poate face praf şi pulbere tot ce 

agonisim într-o viaţă întreagă. 

Aşa gândesc sfi nţii.

Pentru că, de pildă la cuvi-

oşi, noi cântăm aşa: „că nu s-au 

uitat la trup, căci este trecător, ci 

s-a gândit la sufl et, la lucrul cel 

nemuritor”. Cei din Gadara se 

gândeau mai mult la porci, la 

animale, la avere, la bani. E un 

mare pericol această îndrăcire, 

îndrăcirea cu iubirea de arginţi. 

E un mare pericol, iubiţi credin-

cioşi, şi pentru lumea noastră. 

Sigur că nu suntem noi puşi să 

judecăm, dar, nu suntem şi noi 

mai iubitori de porci decât de 

Dumnezeu şi de oameni?

Acesta e pericolul lumii mo-

deme: ca oamenii să se îndră-

cească de iubirea de arginţi şi, 

de încă o iubire, de iubirea de 

plăceri. De plăceri trupeşti. Lu-

crurile acestea le caută oame-

nii mai mult decât pe Dumne-

zeu. E fericită localitatea şi pa-

rohia în care oamenii cercetea-

ză biserica în număr mare în 

fi  ecare duminică. Acolo unde 

îşi găsesc altceva de lucru şi, 

ferească Dumnezeu, cercetea-

ză cârciuma şi alte desfătări ne-

legiuite, acolo este legiunea de 

demoni care-i poartă pe oa-

meni; aşa cum l-a purtat şi pe 

cel din Gadara.

Numai că a apărut Hristos. 

L-a făcut sănătos pe cel din Ga-

dara, ne face sănătoşi şi pe noi. 

Omul acela, după ce s-a văzut iz-

băvit, s-a apropiat de Domnul 

Hristos şi L-a rugat: „Doamne la-

să-mă să merg cu Tine”. Şi Dom-

nul Hristos i-a zis: nu-i nevoie să 

vii cu mine. Du-te la casa ta, du-te 

la ai tăi, şi spune-le lor cât bine 

ţi-a făcut ţie Dumnezeu.

Cât bine ţi-a făcut ţie Dum-

nezeu. Acesta este gândul, a-

ceasta este îndatorirea unui creş-

tin, care-L simte pe Hristos, ca-

re se bucură de prezenţa lui 

Hristos, atunci când pleacă la 

casa lui: să le spună şi celor 

dragi cât bine ne poate face no-

uă Dumnezeu. Că nu există al-

ternativă, nu poate nimic să se 

compare cu această bucurie 

sfântă a credinţei, pe care o gus-

tăm la biserică.

Diavolul este o realitate. Ve-

dem lucrarea lui în jurul nos-

tru: neînţelegere, amărăciune, 

suferinţă şi câte altele. Şi, pe 

plan mai larg, certuri, dispute 

şi chiar războaie.

Or, noi putem scăpa de mre-

jele lui, noi şi toţi cei dragi ai noş-

tri, noi şi neamul nostru, însă cu 

o singură condiţie: să încercăm 

să urcăm, să nu stăm acolo jos, 

acolo pe unde umblă el. Şi urcăm 

venind la biserică. Urcăm rugân-

du-ne, urcăm spovedindu-ne, îm-

părtăşindu-ne cu prea Sfi  ntele 

Taine. Atunci săgeţile lui cele pur-

tătoare de foc, cele pornite asu-

pra noastră, nu ne pot atinge, pen-

tru că avem de partea noastră pe 

sfi  nţii îngeri, pe patronii bisericii 

acesteia: Sfi  nţii Arhangheli. Îi 

avem de partea noastră pe sfi  n-

ţii care au biruit asupra răului. 

Dar, în primul rând, îl avem de 

partea noastră pe Domnul nos-

tru Iisus Hristos, Care l-a înfrânt 

pe diavolul. Şi, tuturor celor ce 

îşi pun nădejdea în El, le dă via-

ţă veşnică. Or, locul unde ne pre-

gătim pentru viaţa veşnică, locul 

unde ne întâlnim cu El, locul un-

de îl preamărim, locul unde ofi  

ciem Liturghia, jertfa Lui cea sfân-

tă şi fără de sânge, este biserica.

† Arhiepiscopul şi Mitro-
politul ANDREI

Lupta cu diavolul este o realitate
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Berbec
Începi săptămâna cu o dorință puter-

nică de a călători. Vrei să vezi cât mai 
multe locuri și să cunoști cât mai mul-
te culturi, însă va fi  nevoie să îți pui a-
ceastă dorință în așteptare. Spre sfârșitul 
săptămânii începi să acorzi mai multă 
atenție locuinței. 

Taur
Simți nevoia să iei o pauză de la toa-

tă agitația din jurul tău, însă nu reușești 
să găsești acel moment de liniște pe ca-
re îl cauți. Pe de altă parte, în a doua 
parte a săptămânii reușești să-ți pui or-
dine în gânduri și să-ți organizezi pro-
gramul, astfel încât să ai timp și pen-
tru tine. 

Gemeni
Muncești pentru ceea ce îți dorești. 

Ai parte de o săptămână productivă, 
în care duci la bun sfârșit tot ceea ce 
îți propui. Astfel, începi să ai mai mul-
tă încredere în propria persoană, iar 
la sfârșitul săptămânii chiar primești 
o veste bună.

Rac
Ai multe lucruri de făcut și, în 

toată agitația, este posibil să îți 
ignori prioritățile, concentrat fiind 
să faci cât mai multe lucruri în 
același timp. 

Încearcă să nu mai pui atât de 
multă presiune pe tine. De aseme-

nea, nu este o rușine să ceri ajuto-
rul celor din jur.

Leu
Ai parte de o săptămână plină de ro-

mantism și înțelegere. Petreci timp ală-
turi de partenerul de cuplu și te bucuri 
de fi ecare moment de intimitate. Spre 
sfârșitul săptămânii începi să-ți îndrepți 
din nou atenția spre tot ce înseamnă 
responsabilități.

Fecioară
Reușești să duci la bun sfârșit tot 

ceea ce îți propui, însă acest lucru 
aduce cu sine și multă extenuare. De 
asemenea, stresul te face să reacționezi 
impulsiv, chiar și atunci când vine 
vorba de persoanele importante din 
viața ta. Încearcă să îți mai acorzi câ-
te o pauză din când în când.

Balanţă
Este recomandat să-ți începi săptă-

mâna cu puțină meditație, pentru a 
putea să îți pui ordine în gânduri. Ul-
tima perioadă a fost una agitată, care 
și-a pus amprenta asupra ta. Încearcă 
să acorzi mai multă atenție relaxării și 
echilibrului interior, în această săptă-
mână.

Scorpion
Este posibil să treci printr-o 

experiență care își va pune ampren-
ta asupra ta, cel puțin pe termen 
lung. În această săptămână înveți că 

nu trebuie să ai încredere în toate 
persoanele din jurul tău și că este 
important să renunți la oamenii to-
xici din viața ta cât mai repede.

Săgetător
Săptămâna începe într-o notă opti-

mistă. Ai multă energie pozitivă și, ast-
fel, reușești să duci al bun sfârșit toa-
te responsabilitățile pe care le ai, într-
un timp record. De asemenea, reușești 
să îți organizezi programul, astfel în-
cât să poți petrece timp în compania 
partenerului de cuplu.

Capricorn
În această săptămână iei o pauză 

de la tot ce înseamnă viața profesio-
nală și începi să acorzi mai multă 
atenție persoanelor importante din 
viața ta. Astfel, îți împarți timpul în-
tre prieteni și familie și te bucuri de 
fi ecare moment petrecut în compania 
acestor persoane.

Vărsător
Săptămâna aceasta este caracteri-

zată de noroc. Lucrurile se așează în 
fața ta exact așa cum îți dorești și, în 
plus, reușești să rezolvi problemele ca-
re îți apar în cale fără prea mult efort.  

Peşti
Nu reușești să îți găsești concentra-

rea, iar acest lucru îți afectează prima 
parte a săptămânii, în special când vi-
ne vorba de locul de muncă. 

Horoscop săptămânal 30 octombrie - 5 noiembrie 2020
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare păzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (7.7)

¤ 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 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.

¤ 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.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, 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.

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 supli-
mentare 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.

TERENURI

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.

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la telefon 
0755-076628. (3.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. Inf. 
la tel. 0744-653097. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curent electric în zonă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0748-882701. (6.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
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maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro mp. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel 0741-040 064 sau 
0745-251703.

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (12.14)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare 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 ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la 0758-051260.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europea-
nă. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (3.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în dome-
niul fi nisări, lavabil, plachez în 
polistiren, repar șpaleţi, vopsesc 
în ulei pe lemn, fi er, trag glet. 
Cei interesaţi mă pot contacta 
la 0749-974302. (3.7)

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcţiilor. Ofer seriozitate, 
accept și cu ziua. Pentru oferte, 
aștept telefoane la 
0749-974302 sau 0755846290. 
(3.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (6.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (6.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ 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 îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 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

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (6.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(6.7)

¤ 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.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane la 0759-660846.

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

¤ 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.

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 prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (3.7)

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

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

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. 
(3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, folosit doar o lună, preţ 
600 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0364-808316. (4.14)

¤ Vând calorifere de 1200 mm 
și de 500 mm. 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 mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare 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 chei, dim 
205 x 90 x 40 cm, culoare wenge 
cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două serta-
re, preţ 200 RON. Informaţii la 
telefon 0264-424005, 
0745-300323. (3.17

¤ Vând seminţe de lobodă ver-
de, seminţe de pătrunjel pentru 
frunze, seminţe de fl ori. Pentru 
alte informaţii apelaţi 
0264-424005, 0745-300323. 
(3.7)

¤ Cumpăr mere, pere pentru 
ţuică. Aștept telefoane la 
0746-723050. (4.14)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (6.7)

¤ Vând cizme de damă cu ca-
râmb înalt nr. 40, preţ 100 RON. 
Informaţii la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând sanuri pentru cizme mili-
tare înalte, nr. 41.42. Pentru alte 
detalii sunaţi la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

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

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (14.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(14.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (13.14)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

PIERDERI

¤ CHIȘ BENIAMIN MIHAI ÎNTRE-
PRINDERE INDIVIDUALĂ, 
F12/1942/2014, C.U.I. 
33724735, declar pierdut certifi -
cat de înregistrare, certifi cate con-
statatoare, inclusiv certifi cat con-
statator pentru suspendarea 
activității ale întreprinderii, emise 
de O.R.C. Cluj. Le declar nule.

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!
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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

Firmă autorizatăFirmă autorizată

EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ

Campanii de colectare DEEE

A zecea acţiune de colectare a 
deşeurilor electrice din acest an se va 

desfăşura sâmbătă, 31 octombrie 
2020 şi va fi  organizată de Rosal 

împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

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

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

pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 09:00- 13:00, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

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

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

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

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

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

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

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

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

Menţionăm faptul că în acest an, urmatoarele campanii 
de colectare se vor desfăşura conform următorului program:

- 28.11.2020
- 26.12.2020

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA CSSU
angajează

SERVANȚI POMPIERI

Cerinte: certificat calificare, studii medii, 
domiciliul în Cluj-Napoca, program 12/24 cu 12/48, 
salariu motivant, conditii optime de lucru.

Tel. 021-317.4276, 0720-133.112.
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Jaqueline Cristian, 
semifinalistă 
la Istanbul
Jucătoarea română de tenis 
Jaqueline Cristian a învins-o pe 
compatrioata sa Gabriela Ruse 
cu 6-1, 6-4, joi, în sferturile de fi -
nală ale turneului ITF de la 
Istanbul, dotat cu premii totale 
de 25.000 de dolari.
Cristian (22 ani, 169 WTA), a tre-
ia favorită, s-a impus după o oră 
și 41 de minute. Ea a avut pro-
centaje mai bune la ambele ser-
vicii decât Ruse (22 ani, 176 
WTA), cap de serie numărul cinci, 
care a comis și 5 duble greșeli.
Jaqueline Cristian și Gabriela 
Ruse s-au înfruntat pentru a do-
ua oară, după ce Jaqueline s-a 
impus și în prima lor confrunta-
re, în 2017, în sferturile turneului 
ITF de la Mamaia (25.000 do-
lari), cu 6-4, 6-3.
În penultimul act, Jaqueline 
Cristian o va întâlni pe principala 
favorită, Kaia Kanepi (Estonia), 
victorioasă cu 6-3, 7-6 (7) în faţa 
spaniolei Andrea Lazaro Garcia

Neymar s-a 
accidentat în Liga 
Campionilor
Neymar, starul brazilian al echi-
pei Paris Saint-Germain, a părăsit 
terenul de joc în minutul 26 al 
partidei cu Istanbul Bașakșehir 
(2-0), din Liga Campionilor la 
fotbal, ca urmare a unei acciden-
tări la mușchii aductori, relatează 
AFP.
Jucătorul, înlocuit cu Pablo 
Sarabia, s-a îndreptat direct la 
vestiare după ce a acuzat dureri 
la coapsa stângă. Această nouă 
accidentare reprezintă o lovitură 
dură pentru echipa pariziană, ca-
re s-a relansat la Istanbul după 
înfrângerea suferită în faţa lui 
Manchester United (2-1).
Brazilianul care s-a accidentat 
singur a părăsit pentru câteva 
momente terenul în min. 20 
pentru a scăpa de durere, dar 
după ce a revenit a fost incapabil 
să mai facă eforturile necesare, 
cerând să fi e schimbat.
„Sunt mușchii aductori, dar eu 
sper că nu este o problemă gra-
vă”, a afi rmat antrenorul 
Thomas Tuchel.

Voleibalistele 
încep campionatul
Echipa de volei feminin ”U” NTT 
Data Cluj debutează sâmbătă, 
31 octombrie, în ediţia 
2020-2021 a Diviziei A1.
Federaţia Română de Volei a sta-
bilit un nou format pentru cam-
pionatul feminin. Cele 12 echipe 
au fost împărţite în patru grupe 
a câte trei echipe, meciurile ur-
mând să se joace sub formă de 
turneu.
Primul turneu este programat la 
sfârșitul acestei săptămâni, iar 
”U” NTT Data Cluj face parte din 
grupa 1, unde se va duela cu for-
maţiile CSM Targoviste și CSO 
Voluntari 2005.
Meciurile echipei noastre se vor 
disputa în Sala Polivalentă din 
Târgoviște după următorul pro-
gram:
Sâmbătă, 31.10.2020, ora 
18:00
CSM Târgoviște – ”U” NTT Data 
Cluj
Duminică, 01.11.2020, ora 
18:00
”U” NTT Data Cluj – CSO 
Voluntari 2005

Pe scurt

Handbalistele de la 

Universitatea Cluj au 

pierdut cu 32-25 meciul 

cu CS Dacia Mioveni 2012.

Handbalistele de la Uni-

versitatea Cluj au pierdut, 

32-25, meciul cu CS Mioveni 

disputat la Sfântu Gheorghe 

în Liga Florilor Mol. Hand-

balistele pregătite de Alex Cu-

rescu au început greu meciul 

cu nou promovata şi erau 

conduse la şase goluri (11-5) 

la jumătatea primei reprize. 

Formaţia argeşeană a conti-

nuat să impresioneze şi avea 

să conducă cu 21-12 la fi na-

lul primei reprize. Partea a 

doua nu a adus prea multe 

schimbări în desfăşurarea jo-

cului, iar cel trei puncte au 

mers în direcţia handbaliste-

lor de la Mioveni.

„O primă repriză in care 

nu ne-am găsit reperele, ad-

versarele noastre au marcat 

la fi ecare aruncare.

A doua repriză am incer-

cat sa intram in meci însă di-

ferenţa a fost irecuperabilă.

Toata lumea stie ce inseam-

na Roza pentru acest club, 

din pacate din cauza Covidu-

lui nu am putut face nimic 

pentru a fi  aici.

Strangem rândurile, maine 

e o noua zi, doar impreuna 

putem trece peste acest eşec.

Felicit echipa din Mioveni 

au meritat din plin victoria! 

” a declarat directorul sportiv 

Sergiu Cacoveanu

Judith Vizuete a fost cea 

mai bună marcatoare pentru 

Universitatea Cluj cu 9 goluri 

în poarta celor de la Mioveni.

Handbalistele de la 
„U” Cluj au pierdut primul 
meci din Liga Florilor

30 Octombrie 11:00

Gloria Buzau - CS Univervitatea Cluj

1 Noiembrie 13:45

CS Universitatea Cluj - Activ Ploiești

3 Noiembrie 19:15

Csm Galați- CS Universitatea Cluj

Programul complet al handbalistelor de la 
„U” Cluj la turneul de la Sfântu Gheorghe

România va fi  reprezentată 

în sezonul 2021-2022 de o 

echipă de fotbal în Liga 

Campionilor şi de 3 în 

Europa Conference League, 

noua competiţie înfi inţată 

de UEFA, conform ultime-

lor decizii ale forului conti-

nental, informează 

Federaţia Română de 

Fotbal pe site-ul ofi cial.

FRF a prezentat noua struc-

tură şi calendarul competiţiilor 

europene stabilite de UEFA pen-

tru sezonul 2021-2022.

„Odată cu adoptarea de-

ciziilor Comitetului Execu-

tiv al UEFA din 24 septem-

brie 2020, au fost finalizate 

şi structura, formatul, ca-

lendarul şi conceptul comer-

cial ale celor trei cupe eu-

ropene, ciclul 2021-2024. În 

timp ce UEFA Champions 

League (UCL) a rămas ne-

schimbată, modificări ma-

jore au fost aduse UEFA Eu-

ropa League (UEL), în timp 

ce anunţata înfiinţare a UE-

FA Europa Conference Lea-

gue (UECL) a devenit, la 

rându-i, oficială. Ieri a fost 

dată publicităţii aşa-numita 

''access list'' pentru primul 

dintre cele trei sezoane com-

petiţionale, adică 2021-2022. 

Ocupând locul 28 în clasa-

mentul coeficienţilor UEFA, 

România va trimite o singu-

ră echipă (campioana stagi-

unii 2020-2021) în UCL, ce-

lelalte trei (adică ocupante-

le locurilor 2 şi 3, precum 

şi câştigătoarea Cupei Ro-

mâniei) urmând să se alini-

eze la scurt timp după star-

tul UECL. Asta înseamnă că 

vorbim despre al doilea tur 

preliminar, numai că, fără 

puncte acumulate în viitorul 

apropiat, ne-am putea afl a 

în pericol de a cădea pe po-

ziţia a 29-a, ocupată de Po-

lonia (care înseamnă două 

echipe – câştigătoarea Cupei 

şi locul 2 din campionat – în 

runda a doua preliminară şi 

una, adică ocupanta poziţi-

ei a treia din campionat, în 

primul tur de calificare). Ne-

maivorbind de ţara poziţio-

nată a 30-a (actualmente 

Slovacia), care-şi va trimite 

toate cele trei reprezentan-

te din UECL în primul tur 

preliminar. Efectul ar fi, în 

2022 şi, eventual, în anii ur-

mători, de a începe lupta în 

primul tur preliminar", se 

arată pe site-ul citat.

Echipa care se va impu-

ne în campionatul Ligii I la 

fi nele actualului sezon va 

lua startul în primul tur pre-

liminar (Q1) al Ligii Campi-

onilor, programat la 6/7 şi, 

respectiv, 13/14 iulie 2021. 

Asta, după ce se va fi  jucat 

turul preliminar, sub forma 

unui mini-turneu, pe 22 iu-

nie (semifi nalele) şi 25 iunie 

2021 (fi nala), unde vor par-

ticipa campioanele statelor 

Kosovo, Insulele Feroe, An-

dorra şi San Marino.

România nu va mai avea echipă 
în Europa League din sezonul viitor

Campioana României luptă 

şi în cupele europene 

şi competiţiile europene, 

prioritară fi ind Europa 

League la ora actuală.

Dan Petrescu ne-a obişnuit 

cu două formule diametral opu-

se între Europa League şi Liga 

1. Cel mai probabil, jucătorii uti-

lizaţi de antrenorul campioanei 

la mijlocul săptămânii nu vor 

apărea din primul minut al jo-

cului cu Gaz Metan.

Medieşenii se afl ă într-o si-

tuaţie disperată după ce au 

acumulat doar şapte puncte în 

primele 8 meciuri disputate. 

Adversara CFR-ului a obţinut 

doar trei puncte în deplasare, 

într-o victorie cu 4-1 pe tere-

nul celor de la Poli Iaşi.

Gaz Metan a pierdut jucă-

tori precum Ely Fernandes sau 

Sergiu Buş în această vară şi 

cel puţin la ora actuală este 

departe de formaţia din stagi-

unea precedentă. Naser 

Chamed, Nicoalo Cardozo şi 

Ionuţ Larie sunt jucătorii ex-

perimentaţi care au mai rămas 

faţă de sezonul precedent.

CFR Cluj a dominat clar me-

ciurile directe cu Gaz Metan Me-

diaş, iar ultimul succes al oaspe-

ţilor datează din 2013. „Ferovia-

rii” au nu mai puţin de 14 me-

ciuri fără înfrângere împotriva 

adversarei de duminică seara.

Între CFR Cluj şi Gaz Me-

tan Mediaş au existat în ul-

timii ani mai multe schim-

buri de jucători şi transferuri. 

Mario Rondon şi Luis Aure-

lio au ajuns în Gruia, în timp 

ce Mihai Butean este împru-

mutat şi la ora actuală de clu-

jeni la Mediaş.

Campioana României es-

te singura echipă din Liga 1 

care nu a cunoscut gustul în-

frângerii în noul sezon, dar 

cu toate astea ocupă doar lo-

cul 3 în clasament. CFR are 

18 puncte, la egalitate cu 

FCSB, ambele echipe fi ind la 

trei puncte distanţă de Uni-

versitatea Craiova.

În actualul sezon din Liga 

1, FC Botoşani este singura 

echipă care a reuşit să înscrie 

pe stadionul „Dr. Constantin 

Rădulescu”. Moldovenii au 

pierdut cu 2-1 în urmă cu do-

uă etape, dar cu toate astea 

meciul i-a ridicat multe sem-

ne de întrebare lui Dan Pe-

trescu. „Bursucul” a fost eli-

minat în partida cu FC Boto-

şani şi a fost suspendat do-

uă etape, prima fi ind ispăşi-

tă la Voluntari, în timp ce a 

doua urmează să fi e la due-

lul cu Gaz Metan Mediaş.

Duel ardealan în weekend! 
CFR primeşte vizita Gazului
CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş se duelează duminică, de la ora 21:00, 
pe stadionul din Gruia, într-un meci din etapa a 9-a din Liga 1

CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş se vor duela în acest weekend pe stadionul din Gruia

CFR Cluj : Bălgrădean – 
Manea, Ciobotariu, Burcă, 
Latovlevici – Itu, Aurelio, 
Soares – Pereira, Vojtus, 
Chipciu

Gaz Metan Mediaș : 
Buzbuchi- Butean, Alceus, 
Larie, Velisar – Yuri, 
Pambou, Horșia, Deaconu, 
Chamed – Dumitru

Echipele probabile 
la CFR Cluj – Gaz 
Metan Mediaș
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