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Bugetare participativă 
în Florești, la final de an

Tabăra de la Leghia 
„revine la viață”

Carnea de Crăciun 
va proveni din import

Primăria anunță o nouă rundă a procesului 
de bugetare participativă la final de an, după 
ce votul a fost fraudat la prima ediție. Pagina 2

CJ Cluj va reabilita Tabăra Școlară de la Leghia, 
după ce o expertiză privind starea sa actuală 
va fi realizată. Pagina 5

Aproximativ 80% din carnea care se va găsi în 
vitrinele magazinelor în perioada sărbătorilor 
de iarnă va proveni din importuri. Pagina 3

Cluj-Napoca se pregătește de Crăciun

Mii de locuri de parcare pe platformele fostelor garaje, în 2021
2.712 locuri de parcare au fost realizate doar anul acesta pe platformele eliberate de garaje de tablă, 
la Cluj-Napoca. Procesul va continua și în anul 2022, a anunțat primarul Emil Boc.  Pagina 5

Mii de luminițe îmbracă stâlpii 

și copacii din zona centrală 

a orașului, dar și pe cei 

din parcuri și de pe principalele 

artere din oraș. Instalațiile 

luminoase vor rămâne aprinse 

pe toată perioada sărbătorilor 

de iarnă, până la începutul 

anului viitor.  Pagina 7
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Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

61 912 361 67 19 4

Situația epidemiologică în județul Cluj – 2 decembrie 2021
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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
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

3 decembrie

1800: A fost înfi ințată Casa 
Albă, reședința președinților 
SUA, situată în Washington. 
Clădirea a fost construită după 
planurile arhitectului James 
Hoban, lucrările începând în 
anul 1792.

1810: La teatrul „San Moise” 
din Veneția este prezentată 
opera „La Cambiale di matri-
monio“ de Gioacchino Rossini.

4 decembrie

1856: În Galați începe prima 
conferință a puterilor europe-
ne, care consultantă proble-
mele de navigație pe Dunăre 
și care înfi ințează Comisia 
Statelor alăturate Dunării.

1869: A apărut primul număr 
al reputatei reviste științifi ce 
Nature.

1890: S-a dat în folosință City 
and South London Railway, 
prima linie de metrou din lu-
me și prima linie a metroului 
londonez.

1899: Este publicată cartea 
lui Sigmund Freud, 
Interpretarea viselor.

5 decembrie

1913: Ludwig al III-lea este pro-
clamat rege al Bavariei, după o 
modifi care constituțională. Țara 
are temporar doi regi, deoarece 
predecesorul său, bolnav mintal, 
Otto al Bavariei, rămâne și el 
conducător până la moartea sa.
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Primăria Comunei Floreşti 

anunţă începerea unui 

nou Concurs de Proiecte 

destinate comunităţii 

locale, sesiunea 

2021-2022. Bugetarea 

participativă îşi propune 

implicarea cetăţenilor 

Comunei Floreşti într-un 

proces democratic de deli-

berare şi decizie pentru 

stabilirea modalităţii opti-

me de cheltuire a unei 

părţi din bugetul local.

Procesul presupune asu-

marea de către cetăţeni a 

unui rol de participant ac-

tiv în definirea şi abordarea 

problemelor comunităţii din 

care fac parte.

Cum se desfăşoară 
bugetarea participativă?

Cetăţenii identifi că şi dezbat 

în comunitate soluţii sau pro-

puneri pertinente pentru comu-

nitate. Obiectivele Proiectelor 

propuse trebuie să vizeze un in-

teres public şi să facă parte din 

aria de competenţă a Primăriei 

Floreşti. Aceste idei se transfor-

mă apoi în proiecte care se de-

pun conform regulamentului 

bugetării participative.

Odată depuse aceste proiec-

te, cetăţenii comunei votează, 

online, acele proiecte pe care 

le consideră utile. Proiectele de-

puse vor putea fi  votate de că-

tre cetăţenii care au împlinit 

vârsta de 18 ani şi care au do-

miciliul sau reşedinţa pe raza 

comunei Floreşti, judeţul Cluj.

Proiectele, 
implementate din 2022

Primăria va pune în aplica-

re proiectele câştigătoare, în-

cepând cu anul viitor. Vor fi  

bugetate şi implementate pri-

mele două proiecte care reu-

şesc să obţină cel mai mare 

număr de voturi din partea co-

munităţii locale. Votul se des-

făşoară într-o singură etapă. 

Orice persoană interesată de 

proiectele depuse poate vota 

o singură dată şi doar auten-

tifi cat în momentul votării.

Potrivit Regulamentului, 

votul nu poate fi  modifi cat pe 

parcursul desfăşurării proce-

sului de votare.

Propunerile de proiecte pot 

fi  înscrise pe platforma www.

bugetareparticipativa.fl oresti-

cluj.ro, cu respectarea Etape-

lor din Regulamentul publicat.

Persoanele care nu au ac-

ces la Internet vor putea în-

scrie propuneri de proiecte, 

în perioada de depunere, cu 

sprijinul Primăriei Comunei 

Floreşti unde în fi ecare zi lu-

crătoare din perioada de de-

punere, între orele 13.00-16.00, 

un funcţionar al Primăriei va 

ajuta cetăţenii interesaţi să de-

pună proiecte şi va oferi in-

formaţiile necesare.

Bugetul maxim pentru un 

proiect este 500.000 lei, iar 

suma totală prevăzută pentru 

Bugetarea Participativă este 

de un milion de lei.

Care este calendarul?

Calendarul Bugetării parti-

cipative, stabilit prin Dispozi-

ţia Primarului nr. 913 din 

24.11.2021 prevede:

• 1 decembrie 2021 – 1 ianua-

rie 2022 depunerea proiectelor

• 3 ianuarie – 14 aianuarie 

2022 analiza proiectelor

• 15 ianuarie – 30 ianuarie 2021 

votarea online a proiectelor

• implementarea proiectelor 

în anul 2021 dupa adoptarea 

bugetului

Bugetarea participativă 
se reia la Floreşti
Primăria din Floreşti a anunţat demararea unui nou proces de bugetare 
participativă 2021-2022 într-o formulă nouă şi cu proceduri actualizate

Primarului Comunei Florești, Bogdan 
Pivariu a declarat în luna iulie că proiectul 
de bugetare participativă se va relua la fi-
nalul anului 2021, după ce etapa de vot ar 
fi fost fraudată. Sute de voturi ar fi fost da-
te de pe conturi false din Muntenegru. 
Proiectele nu ar fi adunat cele minim 100 

de voturi/proiect valide necesare pentru ca 
ele să fie aprobate.
„Și în timpul votului am avut informaţii de la 
diferite persoane despre eludarea votului”, a 
spus Bogdan Pivariu. Primarul a precizat că to-
tuși proiectele care au adunat cele mai multe 
voturi au intrat deja în atenţia autorităţii locale.

Votul la bugetarea participativă ar fi fost fraudat
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La Mulți Ani România! Îți urez 

să primești în dar 100 de fabrici noi

Dragoş Damian

„Chezasia esențială a 

situației internaționale a unui 

stat e sănătoasa lui stare inter-

nă” (I.C.Brătianu).

După ce timp de un an de 

zile uităm că suntem amba-

sadorii țării noastre la bine 

și la rău și o insultăm în toa-

te felurile – pe tema pandemiei, drumurilor, corupției, 

sistemului sanitar și de educație, poluării, politicienilor, 

sinecurilor, etc., etc., brusc, de 1 Decembrie, toți deve-

nim mândri că suntem români, evocăm trecutul istoric 

fi erbinte, lăudăm tradițiile și fumusețile țării, devenim 

mulțumiți de calitățile românilor, de rolul jucat în Euro-

pa și în lume de diaspora.

Să stăm puțin și să ne gândim ce-i trebuie României ca 

să redevină în următorii 10 ani o țară mândră și puternică 

în lume, plecând de la cugetarea lui Ion C. Brătianu din mot-

to-ul de sus. Ce înseamnă în 2021 o sănătoasă stare inter-

nă? Înseamnă o țară puternic industrializată.

Avem nevoie să ne refacem industria de manufactu-

ră, cu un picior în groapă după închiderea a mii de fa-

brici și punerea în loc de clădiri de birouri, mall-uri și 

blocuri capitaliste. Au fost aduse la schimb foarte puține 

fabrici, indiferent de capital. Închiderea de fabrici, uzi-

ne și combinate, oricum s-ar chema siturile de fabricație, 

a făcut România vulnerabilă și dependentă de importuri 

pentru cele mai elementare nevoi ale noastre, energie, 

mâncare și medicamente. Și nu numai.

Lipsa de industrializare

Lipsa de industrializare a prăbușit sistemul de educație 

și piața muncii, acel esafodaj complicat școli profesionale 

+ licee profesionale + facultăți + industrie a dispărut, și 

este aproape imposibil de pus în scurt timp unul în loc.

Lipsa de industrializare și consumul din import ne obli-

gă să împrumutăm, să creăm defi cite enorme de toate felu-

rile și cel mai rău poate, defi cite de balanță comercială. Nu 

sunt bani pentru indexări de pensii, de salarii, de alocații, 

toți vor veni din împrumuturi. Și toată această îndatorare 

va fi  plătită de copiii și nepoții noștri.

Lipsa de industrializare nici măcar nu este văzută ca 

o problemă de cei care ne conduc și nu îi determină să 

genereze politici publice în acest sector. Din când în 

când câte un guvernant intră în câte o fabrică și ne spu-

ne sentențios că trebuie să avem mai multe fabrici și să 

sprijinim consumul intern. După care uită, își cumpără 

ceva frumos din import și ratează să facă un plan național 

de sustenabilizare industrială.

Lipsa de industrializare și de infrastructură de manufac-

tură ne îndepărtează periculos de lanțurile de aproviziona-

re, nu ne permite să intrăm pe piața offset-urilor și a noilor 

industrii din cauza devansului tehnologic, ne scoate în mul-

te cazuri din lupta pentru lohn și ne pune la coadă hârtii 

investitorilor de noi facilități industriale.

Lipsa de industrializare ne pune în dificultate până 

și pentru a executa PNRR-ul, pentru că nu producem 

materiale și echipamente pentru infrastructură, ener-

gie și digitalizare, toate vor veni din import la prețuri 

mult mai mari.

De 10 ani insist că avem nevoie de capacități industria-

le, că trebuie să ne batem pentru fi ecare loc de producție, 

indiferent de domeniu, pentru a nu fi  prinși pe picior greșit. 

Și explic că nu are importanță capitalul, de unde vin banii 

pentru fabrici, atâta timp cât valoarea adăugată este creată 

în România de mâini românești și banii rămân în țară.

Așadar, da, 1 Decembrie fericit! La mulți ani Româ-

nia! Și 100 de fabrici noi – indiferent de capital - în așa 

fel încât să reintrăm în rândul țărilor industrializate 

până în 2035.

Dr. Dragoş Damian este CEO-ul companiei de medicamente 

Terapia Cluj, respectiv directorul executiv al Patronatului 

Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER)

Numărul de fi rme dizol-

vate la Cluj a crescut 

cu peste 9% în primele 10 

luni din 2021, comparativ 

cu aceeaşi perioadă 

a anului precedent. Peste 

150 de fi rme au fost dizol-

vate în judeţ, în decurs 

de o lună.

Conform datelor centrali-

zate de Ofi ciul Naţional al 

Registrului Comerţului (ON-

RC) numărul fi rmelor dizol-

vate a crescut cu aproape 

20% în primele 10 luni din 

acest an, până la 25.516, fa-

ţă de 21.319 în perioada ia-

nuarie – octombrie 2020.

Cele mai multe dizolvări 

au fost înregistrate în Bucu-

reşti, respectiv 4.588 de fi r-

me (în creştere cu 13,28%) 

şi în judeţele Constanţa 

(1.305, +24,4%), Timiş 

(1.190, +6,25%), Cluj (1.148, 

+9,13%), Iaşi (1.088, 

+39,67%) şi Ilfov (1.010, 

17,44%).

La polul opus, cele mai pu-

ţine dizolvări de fi rme au fost 

consemnate în judeţele Covas-

na, respectiv 150 (+9,49%), 

Mehedinţi (154, +10,79%) şi 

Vaslui (172, +18,62%).

Domeniul de activitate ca-

re a înregistrat cele mai mul-

te dizolvări de fi rme, în prime-

le nouă luni ale acestui an, es-

te comerţul cu ridicata şi cu 

amănuntul, repararea autove-

hiculelor şi motocicletelor, un-

de s-au înregistrat 7.786 de di-

zolvări la nivel naţional. Faţă 

de perioada similară a anului 

anterior, dizolvările din acest 

sector au crescut cu 24,94%.

Construcţiile şi activităţi-

le profesionale, ştiinţifice şi 

tehnice sunt alte domenii 

de activitate unde s-a con-

semnat un număr mare de 

dizolvări de firme, şi anu-

me 2.407 (+15,28%), re-

spectiv 2.373 (+15,59%). În 

industria prelucrătoare s-au 

consemnat 2.263 dizolvări 

de fi rme în primele 10 luni 

din acest an, în creştere cu 

21,73% faţă de aceeaşi peri-

oadă a anului trecut.

În octombrie 2021 au fost 

consemnate 3.416 de dizolvări, 

cele mai multe în Bucureşti 

(576) şi în judeţele Constanţa 

(206), Timiş (201), Cluj (169), 

Braşov (149) şi Ilfov (141).

Numărul firmelor dizolvate a crescut în primele 10 luni ale anului

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Producătorii de carne de 

porc din România preconi-

zează că aproximativ 80% 

din carnea care se va găsi 

în galantare în această 

perioadă va proveni 

din importuri, în contextul 

în care sectorul continuă 

să înregistreze pierderi 

semnifi cative din cauza 

pestei porcine africane 

(PPA), dar şi a vânzărilor 

necontrolate din piaţa 

micilor crescători, 

anunţă Agerpres.

„Piaţa cărnii de porc este 

tipică apropierii sărbătorilor, 

este ruptă în două. Este piaţa 

noastră, a fermelor comercia-

le care sunt autorizate sani-

tar-veterinar şi care ne vindem 

animalele în viu către abatoa-

re şi cealaltă piaţă, cea a mi-

cului crescător, care are con-

tact direct cu cumpărătorul. 

Exact din aceste motive noi nu 

reuşim să vindem către aba-

toare cu mai mult de 6 lei/ki-

logram în viu, iar pe piaţa cea-

laltă kilogramul este dublu sau 

aproape triplu. Preconizăm că 

aproximativ 80% din carnea 

care se va găsi în comerţul mo-

dern în galantare va proveni 

din importuri”, a declarat pen-

tru AGERPRES preşedintele 

Asociaţiei Producătorilor de 

Carne de Porc din România 

(APCPR), Ioan Ladoşi.

Carnea de porc, vândută 
pe platforme online

Acesta susţine că pe plat-

formele de vânzări, cu toate 

că este ilegal să se vândă porc 

şi carne de porc, sunt sute de 

anunţuri cu preţuri cuprinse 

între 12 şi 16 lei pe kilogra-

mul de carne de porc în viu.

„Realitatea este că fenome-

nul nu a fost nici pe departe 

ţinut sub control. Vorbim şi 

de riscul pe care şi-l asumă 

cei care achiziţionează, pen-

tru că în mod normal nu ar 

trebui să se vândă animale 

sau carne fără avizul unui me-

dic veterinar. Din acest punct 

de vedere avem o concuren-

ţă neloială. Vindem carnea de 

porc în viu la 6 lei/kg, dar în 

acelaşi timp plătim şi taxe şi 

impozite pe vânzările respec-

tive”, avertizează Ladoşi.

Potrivit acestuia, industria 

a pierdut numai în acest an 

peste 600.000 de animale din 

cauza PPA, porci care ar fi  tre-

buit să acopere consumul in-

tern în această perioadă spe-

cifi că în care creşte consumul 

şi, implicit, şi cererea.

Cât va costa carnea 
de porc de Sărbători?

În ceea ce priveşte preţul 

cărnii de porc din magazine, 

Ladoşi susţine că este foarte 

difi cil să faci o apreciere întru-

cât carnea se vinde pe sorti-

mente, însă la carcasă diferen-

ţa este foarte mare faţă de cât 

primesc producătorii.

„În contextul în care noi 

primim pe carcasă în jur de 

7,50 lei/kg, preţul în magazi-

ne l-am găsit între 11 şi 14 lei/

kg. Aceasta este diferenţa şi ea 

merge strict în buzunarele ce-

lui care vinde carcasa”, a sub-

liniat Ioan Ladoşi.

Fermele comerciale au pier-

dut anul acesta circa 40% din 

femelele de reproducţie, ceea 

ce înseamnă aproximativ 1,5 

milioane de porci, iar acest 

lucru va conduce la majora-

rea importurilor.

Românii vor pune pe masa 
de Crăciun mai multă 
carne de porc importată
Aproximativ 80% din carnea care se va găsi în vitrinele magazinelor 
în perioada sărbătorilor de iarnă va proveni din importuri

Aproximativ 80% din carnea care se va găsi în vitrinele magazinelor în perioada sărbătorilor va proveni din importuri

Potrivit acestuia, la ora actuală, conform date-
lor centralizate de Comisia Europeană, la DG 
Sante, în jur de 93% din toate cazurile de pestă 
porcină africană din Europa sunt în România.

La data de 26 noiembrie, România înregistra 
500 de focare active de pestă porcină africa-
nă, din care 17 erau în exploataţii comercia-

le. Un număr total de 310.393 de porcine 
erau afectate în focarele active.

Potrivit datelor ANSVSA, din 2019 și până 
în prezent, au fost stinse 3.858 de focare 
de pestă porcină africană, dintr-un total de 
4.358 confirmate în perioada menţionată 
la nivel naţional.

93% din cazurile de pestă porcină din Europa sunt în România



4 POLITICĂ monitorulcj.ro | vineri – duminică, 3 – 5 decembrie 2021

Vasile Dîncu, ministrul 

Apărării, a transmis mier-

curi un mesaj cu ocazia 

Zilei Naţionale a României.

Noul ministru al Apărării, 

Vasile Dîncu, arată că manda-

tul său ministerial va fi  unul 

de continuitate şi consolida-

re a importantelor proiecte a-

fl ate în derulare, în paralel cu 

implementarea unei politici 

de management focalizate pe 

cea mai redutabilă resursă a 

armatei: oamenii.

„1 Decembrie – Ziua Naţi-

onală a României reprezintă 

sărbătoarea de sufl et a noas-

tră, a românilor, oriunde ne-am 

afl a. La 1 decembrie 1918, du-

pă unirea Basarabiei şi a Bu-

covinei, venea rândul Transil-

vaniei să se alăture Români-

ei-mamă, împlinindu-se, ast-

fel, în mod atât de strălucit, 

idealul de libertate şi de uni-

tate a poporului nostru. Efor-

turile unor generaţii întregi de 

patrioţi din toate provinciile 

istorice, dublate de jertfele de 

sânge ale ostaşilor români pe 

câmpurile de bătălie ale Pri-

mului Război Mondial aveau 

să dea roade şi să facă posi-

bilă reunirea între graniţele 

naturale, istorice a tuturor te-

ritoriilor locuite de români”, 

a transmis ministrul.

„Marea Unire nu ar fi  fost 

posibilă fără participarea Ro-

mâniei la Marele Război, fă-

ră uriaşele sacrifi cii de pes-

te 330.000 de militari morţi 

în luptă şi în prizonierat. Ar-

mata a sprijinit cu credinţă 

cauza Marii Uniri, contribu-

ind la realizarea profunde-

lor transformări economice 

şi sociale care au urmat. Os-

taşii români au demonstrat 

atunci, şi continuă să o fa-

că şi acum, că au tăria şi de-

terminarea de a răspunde 

provocărilor complexe şi de 

a înfrunta cu fruntea sus şi 

cu demnitate provocările du-

re ale timpurilor pe care le-au 

trăit”, a adăugat Dîncu.

Dîncu a mai transmis că 

Armata României a plătit, pe 

parcursul acestei perioade de 

profunde transformări, tribu-

tul său de sânge şi lacrimi: 

„De Ziua Naţională a Româ-

niei, aducem un pios omagiu 

şi dăm onorul eroilor căzuţi 

la datorie departe de ţară, în 

teatrele de operaţii, precum şi 

celor care şi-au pierdut viaţa 

în misiuni de instruire pe te-

ritoriul naţional. Ei vor rămâ-

ne veşnic în inimile noastre”, 

a afi rmat ministrul Apărării.

Cât despre mandatul său în 

fruntea Ministerului Apărării, 

Vasile Dîncu a afi rmat că aces-

ta va fi  unul „de continuitate 

şi consolidare” a proiectelor.

„Am deschis, cu doar câ-

teva zile în urmă, o nouă pa-

gină a guvernării României. 

La vârful Ministerului Apără-

rii Naţionale, mandatul meu 

ministerial va fi  unul de con-

tinuitate şi consolidare a im-

portantelor proiecte afl ate în 

derulare, în paralel cu imple-

mentarea unei politici de ma-

nagement focalizate pe cea 

mai redutabilă resursă a ar-

matei noastre: oamenii.

Programele majore de în-

zestrare vor continua cu ace-

eaşi forţă, pentru că ele sunt 

menite să crească substanţial 

capacitatea de apărare a ţării 

noastre. Prin măsurile de re-

organizare şi modernizare in-

stituţională, prin programele 

de creştere continuă a nivelu-

lui profesional al personalu-

lui, prin capacitatea de a spri-

jini celelalte instituţii ale sis-

temului naţional de apărare, 

Armata României va continua 

să se afl e în avangarda efor-

turilor de reclădire a presti-

giului naţional”.

„Românii cred în Armată, 

şi pentru asta le mulţumim şi 

îi asigurăm că vom fi , întot-

deauna, la datorie”, a mai pre-

cizeat Vasile Dîncu.

Vasile Dîncu: „Mandatul meu va fi unul de continuitate și consolidare”

Europarlamentarul Daniel 

Buda (PNL/PPE) a fost pre-

zent la ultima reuniune a 

Comisiei privind Protecţia 

animalelor în timpul trans-

portului din Parlamentul 

European şi a subliniat câte-

va aspecte extrem de impor-

tante în această speţă.

„În această seară, am avut 

ultima reuniune a Comisiei 

privind Protecţia animalelor 

în timpul transportului din 

Parlamentul European, în ca-

drul căreia am avut un schimb 

de opinii pe marginea celor 

două proiecte, al căror rapor-

tor sunt. Astfel, este vorba 

de «Examinarea presupuse-

lor încălcări a dreptului Uni-

unii şi a administrării defec-

tuoase în aplicarea dreptului 

Uniunii în ceea ce priveşte 

protecţia animalelor în tim-

pul transportului în interio-

rul şi în afara Uniunii» şi de 

«Proiectul de recomandare în 

urma examinării cu privire la 

protecţia animalelor în tim-

pul transportului în interio-

rul şi în afara Uniunii».

Aceste două proiecte cu-

prind o serie de recomandări 

şi soluţii ce ţin de bunăstarea 

animalelor în timpul transpor-

tului, dar care să fi e şi în avan-

tajul fermierilor. Astfel, am 

abordat următoarele subiecte 

principale: Regulamentul 

1/2005, procedurile de autori-

zare şi aprobare a mijloacelor 

de transport, controalele, co-

lectare şi schimbul de date, 

timpul călătoriilor, temperatu-

rile pe durata transportului, 

condiţia fi zică a animalelor 

pentru a fi  transportate, dispo-

ziţii specifi ce pentru transpor-

tul pe mare, transportul ani-

malelor vii în ţările non-UE.

În prezentarea pe care am 

susţinut-o, le-am mulţumit 

colegilor pentru toate efortu-

rile depuse. Comisia ANIT es-

te una de anchetă, care tre-

buie să evalueze problemele 

ridicate legate de transportul 

animalelor vii, atât în interi-

orul UE, cât şi în afara UE şi 

să venim cu un set de reco-

mandări care să fi e pus la în-

demână Comisiei Europene, 

iar acestea să fi e transpuse 

în legislaţie”, a transmis Da-

niel Buda, vicepreşedinte al 

Comitetului de Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală al Parla-

mentului European.

Bunăstarea animalelor, 
vizată de UE

Transportul animalelor 

vii este o temă importantă 

de dezbatere în Parlamen-

tul European.

„Transportul de animale 

vii este o temă prezentă în 

spaţiul public care trezeşte 

mult interes şi acest lucru 

pe bună dreptate. Discutăm 

de fiinţe vii şi este normal 

să avem grijă ce se întâm-

plă cu aceste fiinţe pe du-

rata transportului, dar dis-

cutăm şi de componenta eco-

nomică. Trebuie să le asigu-

răm condiţii de bunăstare 

pe durata transportului. În 

ceea ce priveşte partea eco-

nomică, transportul anima-

lelor vii reprezintă o activi-

tate comercială importantă 

pentru fermierii europeni.

Comerţul intra UE cu ani-

male vii a avut un impact bu-

getar 8,6 miliarde de euro în 

2018, iar exportul este de apro-

ximativ 1,6 miliarde de euro, 

implicând actori din toate do-

meniile economice. Mai mult 

decât atât, această activitate 

oferă aproximativ 60.000 de 

locuri de muncă directe şi 

300.000 de locuri de muncă 

indirecte, în special în zonele 

rurale. Aceste cifre refl ectă cât 

de difi cilă este munca noastră 

pentru că noi trebuie să asigu-

răm un echilibru pentru a ga-

ranta un transport de bună ca-

litate, o bunăstare a animale-

lor la standardele cele mai în-

alte şi desigur, de a face ceea 

ce este necesar pentru a nu 

afecta locurile de muncă ale 

cetăţenilor europeni.

Ce se întâmplă 
cu animalele 
care părăsesc UE?

În ceea ce priveşte trans-

portul de animale vii în ţările 

terţe, odată ce animalele trec 

frontiera UE, respectarea stan-

dardelor de bunăstare a ani-

malelor poate fi  difi cil de ga-

rantat, atât în timpul călători-

ei, cât şi la sosire, deoarece ţă-

rile terţe nu sunt obligate să 

respecte legislaţia UE. Planifi -

carea necorespunzătoare a că-

lătoriilor în ceea ce priveşte 

procedurile administrative, du-

ratele de călătorie nerealiste şi 

lipsa de coordonare cu punc-

tele de frontieră, precum şi o 

sarcină birocratică excesivă 

poate produce întârzieri, cu 

impact asupra bunăstării ani-

malelor”, a mai adăugat euro-

parlamentarul român.

Daniel Buda şi-a exprimat 

speranţa că proiectele prezen-

tate vor fi  valorifi cate de că-

tre Comisia Europeană.

„Am încredere că aceste 

două proiecte reprezintă un 

instrument efi cient ce va fi  

valorifi cat de către Comisia 

Europeană astfel încât să ofe-

rim cele mai bune soluţii atât 

în avantajul fermierilor euro-

peni, cât şi din punct de ve-

dere al respectării celor mai 

înalte standarde de bunăsta-

re a animalelor”, a încheiat 

Daniel Buda.

Daniel Buda, pledoarie pentru continuarea 
transportului de animale vii către țările terțe
Daniel Buda a readus în discuție transportul animalelor vii către țările terțe, arătând că fermierii 
români și din Uniunea Europeană sunt dependenți de acest lucru

Transportul de animale vii este o temă prezentă în spațiul public, mai ales în Parlamentul European

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

DANIEL BUDA | europarlamentar 

„Avem astăzi fermieri 
în interiorul UE a căror 
viață depinde de 
exporturile de animale vii 
în țările terțe. De aceea, 
subliniez încă o dată 
necesitatea ca acest tip 
ce comerț să rămână la 
îndemâna fermierilor UE, 
cu condiția ca normele de 
bunăstare a animalelor 
pe timpul transportului să 
fi e respectate. În acest raport, ne-am propus trecerea 
la carcase, într-un interval de timp rezonabil, acolo 
unde se acceptă acest lucru. Știm cu toții că rețelele 
de abatorizare nu pot să apară de azi pe mâine. 
Totuși, dezvoltarea rețelei de abatorizare cât mai 
aproape de poarta fermei ar avea un impact pozitiv, 
ne-ar permite să ne atingem obiectivele de mediu în 
ceea ce privește reducerea transportului de animale 
vii, dar am și crea plus valoare“
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Consiliul Judeţean Cluj a 

lansat în SEAP (Sistemul 

Electronic de Achiziţii 

Publice) o licitaţie privind 

achiziţia serviciilor de 

expertiză tehnică a corpuri-

lor de clădire care aparţin 

Taberei Şcolare de la 

Leghia, în vederea reabilită-

rii şi valorifi cării acestora.

Peste 30.000 de lei 
pentru expertiza tehnică

În ceea ce priveşte valoarea 

estimată a serviciilor care fac 

obiectul contractului, aceasta 

este de 30.500 de lei, fără TVA, 

sumă ce va fi  asigurată din bu-

getul propriu al Consiliului Ju-

deţean. Termenul de elaborare 

a expertizei tehnice este de 60 

de zile calendaristice de la da-

ta comunicării ordinului de în-

cepere a contractului.

„Intenţia noastră este ace-

ea de a reabilita şi a moderni-

za aceste clădiri pe care să le 

punem, din nou, la dispoziţia 

tinerilor. Aceştia vor putea să 

petreacă timp liber de calitate 

şi să participe la activităţi spor-

tive, la fel ca şi numeroase al-

te generaţii de clujeni care păs-

trează încă amintiri de neuitat 

din tabăra de la Leghia”, a de-

clarat Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj.

Reamintim, în acest con-

text, faptul că Tabăra Şcolară 

de la Leghia, comuna Aghire-

şu, a fost preluată de Consi-

liul Judeţean şi face parte din 

domeniul public al judeţului 

începând din anul 2019. Ta-

băra îşi păstrează destinaţia 

pentru care a fost edifi cată, 

aceea de organizare a tabere-

lor şcolare şi desfăşurare a ac-

tivităţilor de turism pentru ti-

neret, intenţia forului admi-

nistrativ judeţean fi ind de re-

abilitare a complexului şi de 

redare a acestuia în circuitul 

taberelor şcolare şi al eveni-

mentelor socio-educaţionale.

Consiliul Judeţean Cluj ur-

măreşte acum extinderea reţe-

lei de facilităţi pentru petrece-

rea timpului liber, dezvoltarea 

activităţii de voluntariat, creş-

terea numărului de practicanţi 

de sport în rândul copiilor şi 

al tinerilor. De asemenea, va 

fi  asigurat accesul elevilor în 

tabere, dar şi atragerea persoa-

nelor cu dizabilităţi către prac-

ticarea activităţilor sportive, 

punând la dispoziţia acestora 

condiţii adecvate de acces.

În prezent, unitatea de agre-

ment destinată tinerilor este 

alcătuită din şapte corpuri de 

clădire, cu o suprafaţă de pes-

te 2.000 de metri pătraţi.

Tabăra de la Leghia, din co-

muna clujeană Aghireşu, avea 

170 de locuri de cazare, can-

tină, terenuri de sport şi pisci-

nă. În prezent, tabără este în-

chisă, dar pe vremuri era una 

dintre cele mai căutate din ju-

deţ. În 2014, autorităţile loca-

le din Aghireşu sperau să re-

deschisă tabăra în 2019. Acest 

lucru nu s-a întâmplat.

Tabăra de la Leghia va fi „readusă 
la viață” de Consiliul Județean Cluj

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

În anul 2021 la Cluj-Napoca 

au fost create aproape 3.000 

de locuri de parcare după 

demolarea multor garaje de 

tablă din cartierele munici-

piului. În total, 2712 locuri 

de parcare au rezultat după 

ce au fost demolate 2394 

de garaje de tablă, susţine 

Emil Boc, primarul munici-

piului Cluj-Napoca.

Deşi în sezonul rece, clu-

jenii nu sunt nevoiţi să îşi ri-

dice garajele din cauza vre-

mii, edilul a spus într-o inter-

venţie radio că s-au trimis de-

ja somaţii pentru perioada pri-

măverii. Procesul de demola-

re a garajelor continuă în 

Cluj-Napoca şi în anul 2022:

„Bineînţeles că procesul de 

demolare a garajelor continuă. 

Este culmea să mai întrebe ci-

neva dacă mai e vreo cale î-

napoi. Doar anul acesta am 

demolat 2394 de garaje. Deja 

am trimis somaţii pentru mar-

tie, aprilie, mai anul viitor 

pentru aproape 2000 de gara-

je de demolare. Lucrul aces-

ta continuă. Mai stăm pe timp 

de iarnă, ca omul să îşi poa-

tă ridica garajul. Nu putem să 

zicem în decembrie-februarie 

ridică garajul, în plină iarnă.

Am făcut aceste demersuri 

din timp şi ele continuă în toa-

te cartierele oraşului pentru că 

nu este o altă cale. E de ordi-

nul evidenţei că aceste garaje 

sunt de domeniul trecutului 

Clujului. Pot să vă spun că din 

2.394 de garaje au rezultat, pe 

lângă cele 2.394 de locuri de 

parcare pentru cei care le-au 

avut, şi 318 locuri de parcare 

noi. Adică arată că se poate să 

creezi loc de parcare, plus loc 

pentru punct gospodăresc, să 

plantezi un copac, să pui o 

bancă, să creezi un ecosistem 

plăcut în preajma blocurilor 

de locuit din Cluj, plin de ma-

şini”, a spus Emil Boc la o emi-

siune a unui post radio local.

1.000 de garaje demolate 
în Mărăşti şi Între Lacuri

Circa 950 de garaje de ta-

blă au fost „culcate la pământ” 

în vara aceasta, în cartierele 

Mărăşti şi Plopilor. Termenul 

pentru desfi inţarea acestora a 

fost luna septembrie 2021. Es-

te vorba de garajele de pe Bu-

levardul 21 Decembrie 1989, 

Calea Dorobanţilor şi străzi 

precum Bucureşti, Crinului.

Alte 600 de garaje din car-

tierele Grigorescu şi Mărăşti 

au fost demolate la începu-

tul anului.

Proprietarii 
„încăpăţânaţi” 
sunt taxaţi

Proprietarilor care nu demo-

lează garajele de tablă în tim-

pul pus la dispoziţie de primă-

rie, le vor fi  ridicate garajele de 

către fi rma angajată de muni-

cipalitate pe propria cheltuia-

lă. Totodată, aceştia nu vor mai 

avea drept la loc de parcare du-

pă amenajarea acestora pe lo-

cul platformelor de garaje.

Pe locul vechilor platforme 

de garaje, primăria amenajea-

ză locuri de parcare, spaţii 

verzi sau locuri de joacă pen-

tru copii. Până în acest mo-

ment au fost demolate 1.500 

de garaje din Cluj-Napoca, în 

carierele Gheorgheni, Mănăş-

tur şi Între Lacuri. În tot mu-

nicipiul există aproximativ 

10.000 de garaje de tablă.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

spus că în următorii trei ani 

se vor demola aproape 10.000 

de garaje în Cluj-Napoca.

„În paralel, căutăm şi alte 

zone în care să demolăm ga-

raje, iar estimarea mea este 

că anul acesta vom mai avea 

încă o serie de notifi cări pe 

care le vom trimite

Aproape 3.000 de locuri de parcare, 
rezultate din demolarea garajelor
2.712 locuri de parcare au fost realizate doar anul acesta după demolarea garajelor de tablă, 
la Cluj-Napoca. Procesul va continua și în anul 2022, a anunțat primarul Emil Boc. 

În anul 2021 l au fost create aproape 3.000 de locuri de parcare după demolarea garajelor de tablă

Peste 250 de tone de mate-

rial antiderapant a fost 

împrăştiat pe drumurile 

din judeţul Cluj. Nu au 

existat drumuri blocate 

sau închise, dar mai multe 

au fost afectate de polei.

În dimineaţa zilei de joi, 2 

decembrie, pe mai multe sec-

toare de drum, în special în 

zona de munte, circulaţia s-a 

desfăşurat în condiţii specifi -

ce sezonului rece.

„De asemenea, din cauza 

căderilor de zăpadă reduse 

din punct de vedere cantita-

tiv din zona de munte, pre-

cum şi a temperaturilor sub 

zero grade Celsius înregis-

trate în cursul nopţii, mai 

multe drumuri judeţene au 

fost afectate de fenomenul 

de polei”, a transmis Consi-

liul Judeţean Cluj.

În acest context, pentru 

asigurarea unor condiţii op-

time de circulaţie, în cursul 

zilei de miercuri, 1 decem-

brie, s-a acţionat, inclusiv 

prin revizii, pe 10 drumuri 

sau sectoare de drumuri ju-

deţene situate pe raza zone-

lor Huedin şi Gilău. Inter-

venţia a fost realizată cu aju-

torul a 10 utilaje. Tot în a-

ceste zone, în cursul nopţii 

şi al acestei dimineţi s-a ac-

ţionat pe 6 drumuri judeţe-

ne, cu 4 utilaje. În cadrul 

acestor acţiuni a fost folosi-

tă o cantitate însumată de 

115 tone de material antide-

rapant, inclusiv sare.

Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Turda, în cur-

sul zilei de miercuri s-a in-

tervenit pe 5 drumuri jude-

ţene, cu 3 utilaje. În cursul 

nopţii şi al acestei dimineţi 

s-a acţionat, inclusiv prin re-

vizii, pe 6 drumuri judeţe-

ne, cu 5 utilaje. În cadrul 

acestor acţiuni a fost folosi-

tă o cantitate însumată de 

70 de tone de material anti-

derapant, inclusiv sare.

În ceea ce priveşte drumu-

rile judeţene situate în zona 

Dej, în cursul zilei de ieri s-a 

intervenit pe 13 drumuri ju-

deţene, cu 11 utilaje. În cadrul 

acestor acţiuni a fost folosită 

o cantitate însumată de 73 de 

tone de material antiderapant, 

inclusiv sare. La această oră, 

starea drumurilor nu impune 

nicio intervenţie.

Pe drumurile judeţene si-

tuate în zona Gherla, în cur-

sul ultimelor 24 de ore s-a 

acţionat, inclusiv prin revi-

zii, pe 3 drumuri judeţene, 

cu un utilaj. În cadrul aces-

tor acţiuni nu a fost necesa-

ră folosirea de material an-

tiderapant, a anunţat Consi-

liul Judeţean.

În total a fost folosită o 

cantitate de 250 de tone de 

material antiderapant.

Drumurile din Cluj, 
afectate de polei

GARAJE

2.712 
locuri de parcare au 
rezultat după ce au 
fost demolate 2.394 
de garaje de tablă 
din Cluj, în 2021
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Dintr-un anumit punct de 

vedere, jucăriile pot fi  

considerate portaluri spre 

lumi imaginare. Copiii îşi 

construiesc universuri 

proprii atunci când se 

joacă, inventând persona-

je şi trăind aventuri fan-

tastice, izvorâte din expe-

rienţele trăite sau pe care 

ar dori să le trăiască.

Adulţii, la rândul lor, se 

joacă. Poate mai complex, mai 

elaborat, mai discret uneori, 

însă şi ei se joacă.

Jucăriile sunt folosite pen-

tru a propune interlocutorilor 

o lume, o idee, un sentiment, 

o experienţă, o întrebare, o 

problemă, chestiuni care pot 

fi  exprimate mai mult sau mai 

puţin abstract.

Toy Photo este o astfel de 

joacă cu iluziile unor existen-

ţe posibile în imaginaţie. Per-

sonajele – obiecte, fi gurine, ani-

măluţe, monştri – prind viaţă.

Uneori interacţionează cu 

natura sau cu tehnosfera, al-

teori aduc în atenţie un alt fel 

de natură ori o lume conexă. 

Lucruri neimportante se trans-

fi gurează şi primesc semnifi -

caţii care pot fi  comunicate.

Uneori ridică întrebări. Al-

teori insinuează provocări. O 

punte se naşte între artistul 

fotograf şi privitor, care, la 

rândul său, prin imaginaţie 

poate da sensuri noi propu-

nerii vizuale.

Un astfel de explorator al 

universurilor vizual-imagina-

re Toy Photo este d-l Mihai 

Augustin Marza, membru al 

Asociaţiei Brickenburg din 

Cluj-Napoca.

Personajul Vasile, 
o minifi gurină LEGO

Personajul său, Vasile, es-

te o minifi gurină LEGO(R), 

care „se joacă” cu lumina, cu 

natura şi care surprinde in-

stantanee insolite ale locuri-

lor pe care le vizitează.

Mihai ne-a povestit cine es-

te, mai exact, personajul Va-

sile şi ce doreşte să ne spună: 

„Personajul Vasile a apărut 

„dintr-o joacă”, în urmă cu 

doi ani, fi ind la început o sim-

plă minifi gurină. În timp, pur-

tându-l cu mine peste tot, a 

devenit un personaj cunoscut 

datorită fotografi ilor în care a 

apărut, unele dintre acestea 

fi ind expuse la evenimente 

dedicate Toy Photo sau pos-

tate în grupuri de profi l.

Vasile doreşte să aducă în 

atenţia tuturor (prin imagini) 

frumuseţea locurilor vizitate 

ori farmecul unor detalii ca-

re îmi atrag atenţia.”

Fotograful ne-a explicat şi 

care sunt amănuntele şi ele-

mentele pe care le are în ve-

dere cu prioritate în momen-

tul în care construieşte un ca-

dru fotografi c:

„Când realizez o fotogra-

fi e în natură am în vedere să 

stabilesc un acord între ele-

mentele din peisaj care îmi 

atrag atenţia şi atitudinea su-

gerată de Vasile, iar când re-

alizez o fotografi e într-un oraş 

sau zonă vizitată încerc să 

surprind alături de Vasile ce-

va reprezentativ pentru acel 

loc, căutând să integrez per-

sonajul în cadrul surprins. 

Uneori caut să exprim stări 

interioare, pe care fotografi a 

le poate descrie mai bine de-

cât cuvintele”, a spus Mihai 

Augustin Marza.

Pionier al nişei 
Toy Photo în România

Mihai Augustin Marza es-

te un pionier al nişei Toy Pho-

to în România. Fotograful spu-

ne că se simte onorat în ipos-

taza în care se afl ă şi se bu-

cură de expunerea pe care cre-

aţiile lui a avut-o până acum:

„Mă simt onorat în aceas-

tă ipostază, pe care am do-

bândit-o fără să îmi propun 

neapărat acest lucru. Mă bu-

cur că lucrări Toy Photo rea-

lizate de mine, au fost expu-

se cu diverse ocazii alături de 

lucrările unor fotografi  con-

sacraţi în acest domeniu, cum 

ar fi  Fabio Broggi din Italia, 

Benedek Lampert din Unga-

ria sau Mike Tendino din El-

veţia”, a explicat Mihai.

Întrebat dacă se vede fă-

când acest lucru şi în viitor, 

Mihai a spus un categoric 

„da!”, pentru că totul vine 

din pasiune.

Figurine LEGO, prin  
obiectivul unui clujean
Jucăriile prind viață în obiectivul unui clujean pasionat 
de Lego și sunt considerate „portaluri spre lumi imaginare”

Jucăriile prind viață în obiectivul unui clujean pasionat de Lego
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Sursa subterană de apă Floreşti va fi  modernizată

Vineri, 3 Decembrie 2021, la sediul Companiei de Apă Someş S.A., va avea loc semnarea 
contractului de lucrări „CL 14 – Reabilitarea sursei subterane Floreşti” derulat de Compania 
de Apă Someş S.A. în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 66.584.000,00 lei fără TVA, cu o durată de execuţie de 24 luni 
şi vizează reabilitarea şi modernizarea sursei de apă subterane Floreşti în administrarea ope-
ratorului regional pentru judeţele Cluj, Sălaj şi Mureş.

Directorul general al Companiei, dr.ing. Călin Vasile Neamţu a apreciat că “Investiţiile 
propuse vor aduce îmbunătăţiri procesului de captare şi tratare a apei şi urmăresc creşterea 
siguranţei în alimentare cu apă potabilă a populaţiei, reducerea pierderilor fi zice de apă şi 
protecţia mediului din zona sursei”.

Sunt prevăzute lucrări de proiectare şi execuţie de lucrări pentru reabilitarea unui număr 
de 108 puţuri de captare, reabilitarea drenurilor orizontale şi a sistemului de lacuri de infi l-
traţie existent, execuţia unui nou front de captare, refacerea sistemului de clorinare de la Cap-
taţia 1 şi nu în ultimul rând realizarea unui sistem SCADA de monitorizare şi control auto-
matizat al procesului de captare a apei.

Acest contract de lucrări, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Să-
laj va contribui semnifi cativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de 
Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătăţit de sănătate şi confort pentru populaţie 
în condiţii de siguranţă, la reducerea poluării mediului, la reducerea costurilor prin efi cienti-
zarea operării şi a monitorizării automatizate a proceselor.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţe-
le Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020” are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanţarea investiţiei se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% 
Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofi nanţa-
rea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de A-
pă Someş SA, iar restul de 1.82% este asigurată de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Cluj şi Sălaj prin extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, con-
trolată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii populaţiei în localităţi care au 
peste 50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari 
de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinţele directivelor europene privind calitatea apei destina-
te consumului uman (Directiva 98/83/CE) şi epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastruc-
tură Mare 2014-2020

333 i 22002111

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Luminiţele de Crăciun 

dau startul mult aştepta-

telor sărbători de iarnă, 

la Cluj-Napoca.

Anul acesta, instalaţiile lu-

minoase au fost montate în 

36 de locaţii din municipiu.

„Aprinderea iluminatului 

festiv la Cluj-Napoca: 1 De-

cembrie 2021! La mulţi ani, 

România! La mulţi ani, clu-

jeni!”, a transmis primarul 

Emil Boc.

Luminiţele de Crăciun au 

fost montate în următoarele 

locaţii din municipiul Cluj-Na-

poca: Strada Petru Maior, Ca-

lea Moţilor, Napoca, bd. Ero-

ilor, Emil Isac, Memorandu-

mului, Piaţa Ştefan cel Mare, 

Piaţa Unirii, Piaţa Mihai Vi-

teazu, Parc Simion Bărnuţiu, 

Parcul Farmec, Azilul de bă-

trâni de pe 21 decembrie, Car-

tierul Zorilor, Regele Ferdi-

nand. Costurile s-au ridicat la 

peste 1,2 milioane de lei.

Lights On a adus magia 
luminii în două locații

Clujenii pot admira și do-

uă instalații luminoase aduse 

de Lights On: expoziția „Fire-

fl y Field” și răspunsul la 

instalația „Mi-e Dor de Tine” 

din Chicago, „Și mie”.

Instalația de licurici a fost 

aprinsă vineri, 26 noiembrie, 

în parcul Iulius. Instalația va 

putea fi  admirată până în 5 

decembrie și este formată din 

100 de licurici interconectați 

care ocupă aproximativ 240 

de metri pătrați în parc. „Lu-

mina conectează, spune 

povești și ne îndeamnă la 

introspecție. Noi o aducem 

mai aproape de clujeni și în 

acest an prin una dintre ce-

le mai inedite instalații tema-

tice, care ajunge pentru pri-

ma dată în țara noastră. Ne 

dorim să îi facem pe privitori 

să fi e curioși, să își adreseze 

întrebări și să se întoarcă timp 

de câteva secunde în copilă-

rie – atunci când aceste mi-

ci minuni ne-au permis să 

credem în magie”, au preci-

zat organizatorii.

În ceea ce privește condițiile 

de acces în zona Firefl y Field 

în Iulius Parc, purtarea măștii 

de protecție în mod corespun-

zător este obligatorie, precum 

și respectarea distanței sociale.

De asemenea, instalația de 

lumină „ȘI MIE” luminează 

pe podul Elisabeta din Cluj-

Napoca, ca răspuns la mesa-

jul afi șat în prezent în cen-

trul metropolei Chicago „Mi-

e Dor De Tine”.

Clujul, îmbrăcat în haine de sărbătoare! 
Iluminatul festiv, aprins în 1 decembrie.
Iluminatul festiv a fost pornit miercuri seară în centrul şi în cartierele Clujului. 
Oraşul este „împânzit” de luminiţe de Crăciun, făcându-şi deja prezenţa spiritul de sărbătoare.

Iluminatul festiv a fost aprins miercuri, aducând pe străzile Clujului spiritul Sărbătorilor

La fi nalul acestei săptă-

mâni, cei mici sunt aştep-

taţi la primele spectacole 

din decembrie pe scena 

instituţiei: „Ha én lennék 

Mátyás Király”/„Dacă aş fi  

Matia Corvin”, în regia lui 

Urmánczi Jeno (sâmbătă, 

4 decembrie, de la ora 11 ) 

şi „Povestea celor trei 

veveriţe”, după Virginia 

Waters, în viziunea sceni-

că a Danei Bonţidean 

(duminică, 5 decembrie, 

de la 11 şi 12.30). Toate 

locurile disponibile la cel 

de-al doilea eveniment au 

fost rezervate.

Sâmbătă, 4 decembrie, de 

la ora 11, este programat la 

sediul instituţiei spectaco-

lul “Ha én lennék Mátyás 

Király”/”Dacă aş fi Matia 

Corvin”, în regia lui 

Urmánczi Jeno. Va fi pre-

zentat în limba maghiară şi 

va aduce în prim-plan câte-

va episoade incredibile din 

viaţa lui Corvin: asediul ce-

tăţii Szabács de la Tibrili, 

legende despre nebunul re-

gelui, despre husarul îndră-

gostit sau despre judecăto-

rul crunt al Clujului.

În distribuţie: Balogh Do-

rottya, Erdei Emese, Domokos 

Szabolcs şi Mostis Balázs. Vâr-

sta minimă recomandată es-

te de trei ani.

Serie de poveşti 
creată de experţi UBB

Totodată, duminică, 5 de-

cembrie, de la orele 11 şi 12,30 

(precum şi marţi, 7 decem-

brie, de la ora 18), va fi  pre-

zentat spectacolul „Povestea 

celor trei veveriţe”, în regia 

Danei Bonţidean.

Poveştile raţionale sunt un 

instrument prea puţin explo-

rat şi utilizat în educaţia co-

piilor în România. În ultimii 

ani, specialişti ai Facultăţii de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB) din 

Cluj-Napoca au redactat o se-

rie de poveşti care îi învaţă 

pe cei mici să-şi construiască 

rezistenţa la frustrare, să fa-

că faţă anxietăţii sau furiei, 

dar şi să se accepte pe sine.

Teatrul Puck şi-a propus să 

preia şi să extindă acest pro-

iect inedit, prin adaptarea sce-

nică a unor poveşti adresate 

copiilor de vârstă preşcolară.

Spectacolul „Povestea ce-

lor trei veveriţe” a fost inspi-

rat din volumul de „Poveşti 

raţionale pentru copii” al Vir-

giniei Waters, volum apărut 

în 1980 şi editat în limba ro-

mână în anul 2003 de Centrul 

Român de Psihoterapii Cog-

nitive şi Comportamentale.

În distribuţie: Ramona Ată-

năsoaie, Călin Mureşan, Ro-

bert Trifan şi Adina Ungur. Fi-

guraţia este asigurată de Cos-

min Cîrlea, iar interpretarea 

audio de Dana Bonţidean şi 

Ionuţ Constantinescu.

Scenariul şi regia sunt sem-

nate de Dana Bonţidean, sce-

nografi a şi pictura de Elena 

Ilaş, sculptura de Florin Ma-

rin, ilustraţia muzicală de At-

tila Nagy, light designul de 

Călin Negrea, iar regia tehni-

că de Mihai Pamfi loiu.

Spectacolul are o durată de 

aproximativ 45 de minute, es-

te prezentat în limba română, 

iar vârsta minimă recoman-

dată este de trei ani.

Cum se achiziţionează 
biletele?

Biletul de intrare la spec-

tacolele prezentate la sediul 

Teatrului de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca la fi nal de 

săptămână costă 40 de lei pen-

tru adulţi, 20 de lei pentru 

pensionari şi 10 lei pentru pre-

şcolari, elevi şi studenţi.

Spectacolele anunţate pen-

tru zilele de marţi şi miercuri, 

de la ora 18, vor avea bilete 

la preţul unic de 10 lei.

Abonamentul cuprinde şa-

se intrări, la preţul de 60 de 

lei. Biletele se achiziţionea-

ză de la casieria din foaierul 

teatrului, înainte de intrarea 

la spectacole.

Primele spectacole ale lunii, 
la Teatrul de păpuși „Puck”
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Anul 2021 stă sub semnul 

fast al împlinirii unui 

secol de la reînfi inţarea 

Episcopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului, cu 

sediul la Cluj, prin insta-

larea întâiului ierarh, în 

persoana Episcopului 

Nicolae Ivan (1921-1936). 

Instalarea Episcopului Ni-

colae Ivan a avut loc dumini-

că, 6 decembrie 1921, în bise-

rica „Sfânta Treime” din Cluj, 

prima biserică ortodoxă din 

metropola Transilvaniei, care 

a devenit astfel Catedrală epi-

scopală, până în anul 1932.

Evenimentul de acum 100 

de ani s-a dovedit providen-

ţial şi dătător de ton având în 

vedere istoria pe care aceas-

tă instituţie bisericească a fă-

cut-o, prin ierarhii care au 

păstorit-o şi mai ales prin des-

chiderea inteligentă spre aş-

teptările viitorului.

Pentru a marca acest mo-

ment jubiliar, la Parohia „Sfân-

ta Treime”, de pe strada Bise-

ricii Ortodoxe nr. 10 sunt în 

desfăşurare o serie de mani-

festări aniversare. Astfel Joi, 

2 decembrie 2021, ora 17.00 

a avut loc o Masă rotundă şi 

lansarea Monografi ei bisericii 

„Sfânta Treime”. La acest eve-

niment au vorbit: IPS Arhie-

piscop şi Mitropolit Andrei , 

Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, 

Prof. Univ. Dr. Vasile Puşcaş, 

Prof. Univ. Dr. Şerban Turcuş, 

Cş II dr. Attila Varga şi Cş III 

dr. Mircea-Gheorghe Abrudan, 

de la Institutul Naţional de Is-

torie „George Bariţ” al Acade-

miei Române, fi liala Cluj.

În cadrul acestei seri a fost 

lansată şi Monografi a biseri-

cii „Sfânta Treime”, cea mai 

veche biserică ortodoxă din 

Cluj, locul în care au păstorit 

preoţi cu un mare har, pre-

cum Vasile Fulea, Tulliu Ro-

şescu, Florea Mureşanu, Tra-

ian Man şi alţii. Monografi a 

a fost realizată pe baza docu-

mentelor de arhivă de cerce-

tătorul Attila Varga. Pentru a-i 

onora pe cei care s-au impli-

cat în acest moment, Mitro-

politul Andrei a oferit Ordinul 

„Episcop Nicolae Ivan”, Prof. 

Univ. Dr. Vasile Puşcaş, pre-

cum şi Diplome de aleasă cin-

stire celor implicaţi în redac-

tarea monografi ei.

Duminică, 5 decembrie 

2021, ora 10.00 va avea loc 

Sfânta Liturghie ofi ciată de 

către IPS Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei. În încheiere, 

va rosti o alocuţiune Prof. U-

niv. Dr. Ioan Bolovan, mem-

bru corespondent al Acade-

miei Române şi directorul In-

stitutului Naţional de Istorie 

„George Bariţ”.

Episcopul Nicolae Ivan a 

păstorit Eparhia clujeană cu 

un neîntrecut har de ctitor, lă-

sând posterităţii Catedrala din 

inima Clujului, reşedinţa epar-

hială, prima Academie Teolo-

gică, revista „Renaştera”, dar, 

în primul rând, împlinirea unui 

vis de veacuri al românilor or-

todocşi ardeleni, care şi-au 

dorit un ierarh al lor în me-

tropola Transilvaniei.

Pr. paroh Cristian BACIU

100 de ani de la instalarea, în biserica ortodoxă Sfânta Treime din Cluj 
a Episcopului Nicolae Ivan, primul ierarh al Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului

În acest an jubiliar, 

când sărbătorim un secol 

de când episcopul 

de vrednică pomenire 

Nicolae Ivan a reîntemeiat 

Eparhia Clujului, părinte-

le profesor Alexandru 

Moraru ne pune la înde-

mână a treia ediţie 

a Istoriei Eparhiei ortodo-

xe române a Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

Ne-am adus aminte într-un 

simpozion de episcopul Nico-

lae Ivan, acest om minunat, 

care a ridicat Catedrala noas-

tră, care ne-a lăsat reşedinţa 

Centrului Eparhial, a înfi inţat 

Facultatea de Teologie, a pus 

temei foii Renaşterea, a ctito-

rit biserica de pe strada Ho-

rea şi am putea continua cu 

multele lui realizări.

După întronizarea sa, ca 

dovadă că-şi considera epar-

hia moştenitoarea eparhiei 

Sfântului Ştefan cel Mare, va 

organiza un grandios peleri-

naj la Mănăstirea Putna. La 

acest pelerinaj au fost invitaţi 

mulţi oameni de valoare şi iu-

bitori ai spiritualităţii noastre.

Referitor la descendenţa 

ştefaniană a Arhiepiscopiei şi 

Mitropoliei noastre, domnul 

Preşedinte al Academiei Ro-

mâne scrie: „La 1498, un om 

de mare încredere al lui Şte-

fan cel Mare, vistiernicul Isac, 

se îngrijea de ferecătura unui 

Tetraevangheliar, realizat îna-

inte de 1488, pentru «arhiepi-

scopul nostru Daniil» din Fe-

leac. Toate indiciile arată că 

mitropolia Feleacului a fost 

creată şi a funcţionat în pri-

mele sale decenii sub oblădu-

irea Mitropoliei de la Sucea-

va şi sub înaltul patronaj al 

lui Ştefan cel Mare”.

Şi Academicianul Marius 

Porumb subliniază legătura 

strânsă dintre ctitoria de la Fe-

leac şi Sfântul Ştefan cel Ma-

re. Zice dânsul cum că „con-

form tradiţiei, biserica arhie-

piscopală din Feleac a fost con-

struită cu ajutorul material şi 

moral a lui Ştefan cel Mare, în 

timpul Arhiepiscopul Daniil, 

în jurul anului 1488, lucru pla-

uzibil dacă ţinem seama de 

evenimentele istorice din a-

ceastă etapă, dar şi de faptul 

că la numai zece ani, în 1498, 

unul dintre demnitarii cei mai 

de seamă ai marelui voievod 

moldovean face daruri bogate 

mitropoliei de aici”.

Raţiunile pentru care a fost 

reînfi inţată această mitropo-

lie la 4 noiembrie 2005, sunt 

cele legate de importanţa du-

hovnicească, culturală şi eco-

nomică ale acestui oraş, care 

în mod evident este capitala 

Transilvaniei. Iar această ca-

pitală nu poate fi  lipsită de un 

centru de greutate ortodox ca-

re să desfăşoare în spaţiul tran-

silvan o misiune pastorală co-

respunzătoare demnităţii ora-

şului. Primul ei mitropolit a 

fost Bartolomeu Anania, in-

stalat la praznicul Bunei Ves-

tiri a anului 2006.

Sfârşindu-şi cuvântul de 

instalare, Mitropolitul spu-

nea: „Trăiesc şi eu bucuria 

zilei de astăzi, iar bucuria 

mea nu este alta decât cân-

tecul unei lebede care, îna-

inte de a merge printre tres-

tii să se culce, este de pe 

acum încredinţată că un şir 

de aripi albe vor aluneca în 

urma ei gata de zbor, sub 

cerul istoriei Transilvaniei”.

De fapt, încă de pe vremea 

când episcopul Nicolae Ivan 

se străduia să ridice Catedra-

la din Cluj, prin anul 1923, 

Octavian Goga îi scria fi nului 

şi prietenului său, Sebastian 

Stanca, consilier eparhial la 

Cluj, lucrul următor: „Părin-

te şi bunul meu fi n şi amic. 

Nu fi  supărat că va ieşi Cate-

drala mai mică decât în pla-

nul vostru, pentru că această 

biserică va deveni Catedrala 

Mitropoliei Transilvaniei, pe 

care străinii au fugărit-o la Ră-

şinari şi Sibiu”.

Sunt multe realizările ce 

ne-au rămas de la episcopul 

Nicolae Ivan, dar dintre toa-

te se remarcă ctitoria sa de 

sufl et: Catedrala „Adormirea 

Maicii Domnului” din Cluj-Na-

poca. Avea experienţa ridică-

rii Catedralei din Sibiu. Pro-

iectul, premiat la concurs, a 

fost realizat de arhitecţii Con-

stantin Pomponiu şi George 

Cristinel, iar executant al lu-

crărilor a fost Tiberiu Ieremia 

din Bucureşti.

Piatra de temelie s-a pus 

duminică 7 octombrie 1923 

de către un sobor alcătuit 

din Mitropolitul Nicolae Bă-

lan de la Sibiu, Episcopul Ni-

colae Ivan de la Cluj, Epi-

scopul Roman Ciorogariu de 

la Oradea şi Nichita Duma 

de la Argeş, pe lângă care au 

fost prezenţi 12 protopopi, 

8 preoţi şi 3 diaconi.

Înaintea punerii pietrei de 

temelie s-a ofi ciat Sfânta Li-

turghie în biserica de pe stra-

da Bisericii Ortodoxe şi de 

acolo până la locul edifi cării, 

în prezenţa autorităţilor civi-

le, a clerului şi a credincioşi-

lor s-a făcut o procesiune. Cum 

consemnează cronicarii „ve-

nise obştea românească să 

asiste la acest act epocal, când 

s-a început clădirea acestui 

monument simbolic al orto-

docşilor români din Transil-

vania. Ca o concretizare a 

dreptăţii istorice şi a libertă-

ţii politico-religioase, Catedra-

la Ortodoxă se aşeza în mij-

locul acestui oraş, martor al 

atâtor evenimente şi al atâtor 

suferinţe naţionale”.

Lucrările au durat zece 

ani, eforturile edilitare fi ind 

deosebite, iar pe 5 noiembrie 

1933 Catedrala a fost sfi nţi-

tă. Din soborul sfi nţirii au fă-

cut parte: Patriarhul Miron 

Cristea, Episcopul Nicolae 

Ivan, Episcopul Nichita Du-

ma, Episcopul Ioan Stroia, 

Episcopul Grigorie Comşa, 

Arhiereul Vasile Stan şi Arhi-

ereul Andrei Magier. A fost 

prezent Arhimandritul Poli-

carp Moruşca şi mulţime de 

protopopi, preoţi şi diaconi. 

Răspunsurile la slujbă au fost 

date de către trei coruri mi-

nunate: Corul Episcopiei, Co-

rul Operei Române şi Corul 

Şcolii normale de fete.

În cuvântul său, Episco-

pul Nicolae Ivan a spus prin-

tre altele: „sub bolta acestei 

sfi nte Catedrale Ortodoxe, 

urmaşii din veac în veac, în 

deplină dragoste frăţească şi 

unire sufl etească, să-şi înal-

ţe gândul neprihănit spre ru-

găciune continuă pentru con-

solidarea statului român în-

tregit, pentru progresul sfi n-

tei noastre Biserici şi pentru 

slava Domnului”.

Erau de faţă Regele Carol 

al II-lea dimpreună cu Mihai, 

Marele Voievod de Alba Iulia, 

nenumărate personalităţi cul-

turale şi politice, precum şi 

mulţime de credincioşi. Pro-

fesorul Alexandru Lapedatu, 

membru al Adunării Eparhi-

ale, vorbind în numele aces-

teia, i s-a adresat astfel Epi-

scopului Nicolae Ivan: „Vă pri-

vim şi vă considerăm a fi  în-

temeietorul, adevăratul înte-

meietor al Eparhiei noastre. 

Nu mai există astăzi nimeni 

care să conteste această rea-

litate şi nimeni să nu subscrie, 

împreună cu noi, acestui fapt”.

Aşa cum am menţionat, o 

grijă serioasă a Episcopului 

Nicolae Ivan a fost cea lega-

tă de formarea clerului. La 1 

octombrie 1924 va deschide 

la Cluj Academia Teologică. 

Această şcoală, cu sincopa 

creată de regimul comunist, 

este temeiul facultăţii noastre 

de teologie.

Sunt greu de rezumat re-

alizările acestui om trimis 

de Dumnezeu Eparhiei Clu-

jului. Cei o sută de ani de 

istorie îl au pe el în centrul 

de foc al realizărilor eclesi-

astice. Revista ofi cială „Re-

naşterea”, tipografi a, libră-

ria eparhială, muzeul şi mul-

te altele au stat în grija lui. 

Nu mai pomenim de grija pe 

care o avea faţă de preoţii 

săi şi faţă de familiile lor.

Este greu să rezumăm în 

acest cuvânt înainte activita-

tea acestui titan al Bisericii 

noastre. În Cluj toate grăiesc 

despre misiunea lui. Când va 

pleca la Domnul, Sextil Puş-

cariu încearcă să facă o sin-

teză: „Cu perseverenţa de fi er 

a Mărgineanului din sudul 

Ardealului, cu energia-i fără 

pereche, cu inteligenţa ţăra-

nului român deprins să se 

descurce din cele mai grele 

situaţiuni cu înţelepciunea 

câştigată printr-o experienţă 

îndelungată, cu cunoaşterea 

neîntrecută a oamenilor şi a 

locurilor, cu sincera dragos-

te de neam, cu robusteţea 

unui optimism întemeiat pe 

credinţă şi mai ales cu cea 

mai nobilă dintre pasiuni, 

munca, el a izbutit să înte-

meieze din nimic o episcopie 

ortodoxă şi să facă din ea o 

fortăreaţă a românismului şi 

a ortodoxiei în inima Ardea-

lului, tot atât de măreaţă ca 

bolta Catedralei ridicată de 

el şi tot atât de puternică ca 

zidurile ce o sprijinesc”.

I-au urmat Mitropolitul Ni-

colae Colan, Arhiepiscopul Te-

ofi l Herineanu, Mitropolitul 

Bartolomeu Anania şi din mi-

la lui Dumnezeu eu, semna-

tarul acestui „cuvânt înainte”. 

Când Domnul ne-a ajutat să 

ridicăm minunatul Campus 

Teologic din Cluj aşa l-am şi 

botezat: „Campusul Nicolae 

Ivan”. Încercăm prin străda-

niile noastre să ne ridicăm şi 

noi măcar în parte la vredni-

cia celor de odinioară. Sun-

tem conştienţi că trebuie să 

onorăm chemarea Mântuito-

rului: „Nu voi M-aţi ales pe 

Mine, ci Eu v-am ales pe voi 

şi v-am rânduit să mergeţi şi 

roadă să aduceţi, şi roada voas-

tră să rămână” (Ioan 15,16).

† Arhiepiscopul și Mitro-
politul ANDREI

Reînființata Eparhie de la Cluj este moștenitoarea 
Eparhiei ștefaniene din inima Transilvaniei
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SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

SUDOKU

Reguli
Sudoku se joacă într-o grilă care este alcătuită din 9 x 9 că-

suţe separate în 9 rânduri (poziţionate orizontal) şi 9 coloane 

(poziţionate vertical) grupate în pătrate cu dimensiuni 3 x 3.

Fiecare rând, coloană şi pătrat (9 căsuţe fi ecare) trebuie 

să fi e completat cu numerele de la 9 până la 9 fără a se re-

peta niciunul dintre numerele în rând, coloană sau pătrat.

La începutul jocului în unele dintre căsuţele ale grilei sunt 

prezente unele dintre numerele. Scopul este de a se comple-

ta toate pătratele goale cu cifrele de la 1 la 9. Cu cât mai mult 

sunt numerele din grila sudoku atunci când începeţi jocul, 

cu atât mai uşor este puzzle-ul sudoku. Puzzle-urile Sudoku 

mai difi cile au numai câteva numere completate la început, 

iar cele mai difi cile dispun numai de 17 numere.

Este numai o regulă – Fiecare rând, fi ecare coloană şi 

fi ecare dintre micile pătrate cu mărime de 3 x3 după ter-

minarea completării trebuie să conţină toate cifrele de la 

1 la 9. În plus, fi ecare dintre cifrele poate exista numai o 

dată într-un anumit rând, coloană sau pătrat.

Berbec
Săptămâna aceasta, există avanta-

je şi oportunităţi în carieră. Poţi obţi-
ne benefi cii suplimentare la locul de 
muncă. Acesta este un moment bun 
pentru a discuta cu managerul despre 
mai mult timp liber, un program mai 
fl exibil sau chiar mai mulţi bani. 

Taur
Auzi despre cineva care se căsăto-

reşte sau chiar tu îţi planifi ci propria 
nuntă. Asta te face să te gândeşti la 
obligaţiile şi benefi ciile pe care le adu-
ce căsătoria. Te tentează să te aventu-
rezi cu investiţiile tale şi visezi la câş-
tiguri pe piaţa criptomonedelor. Însă 
este bine să fi i mai precaut. 

Gemeni
Eşti în formă cu fi nanţele, aşa că es-

te momentul să te obişnuieşti să-ţi cal-
culezi bugetul, să vezi în ce investeşti 
şi pentru ce cheltuieşti. Pe de altă par-
te, este momentul ca relaţia ta de iubi-
re poate deveni publică, aşa că fă anun-
ţul în faţa familiei şi a prietenilor. 

Rac
Întâlneşti o persoană interesantă, îţi lăr-

geşti orizonturile. Este timpul să cunoşti 
un nou posibil partener romantic. Dacă ai 
deja unul, începeţi să vă faceţi planuri de 
viitor. Pe de altă parte, vei decide să-ţi per-
fecţionezi cunoştinţele profesionale.

Leu
Faci un pas înainte pentru a prelua 

controlul, mai ales că aceasta este a do-
ua natură pentru tine. Fie vei prelua 
conducerea echipei din care faci parte, 
fi e gestionezi o criză la serviciu cu gra-
ţie şi aplomb. Foloseşte-ţi talentele na-
turale pentru dezvoltarea companiei. 

Fecioară
Îţi examinezi obligaţiile într-o rela-

ţie, iar o conexiune amoroasă ar pu-
tea deveni mai puternică. Vei discuta 
cu iubitul tău despre cum contribuie 
fi ecare la parteneriatul vostru. Acest 
lucru vă poate ajuta să duceţi această 
relaţie la următorul nivel. 

Balanţă
Înveţi mai multe despre tine. Schim-

barea poveştii tale ar putea fi  cheia pros-
perităţii tale viitoare. Analizează-ţi con-
vingerile cu privire la bani. Este posibil 
ca aceste credinţe să fi  fost formate în co-
pilărie. Te crezi un cheltuitor sau cumpă-
tat?  

Scorpion
Acum oamenii te ascultă când vor-

beşti, aşa că este timpul să spui ce do-
reşti. În acelaşi timp, atunci când as-
culţi, aduni o mulţime de informaţii 
din conversaţiile din jurul tău. Poţi ce-
re favoruri în timp ce descoperi secre-
tele altor persoane. Vrei să te implici 

în investiţii speculative despre care 
vorbesc toţi.

Săgetător
Găseşti acum calea spirituală către 

prosperitate. Poate vrei să spui o ru-
găciune în timp ce te uiţi la lista cu 
obiective. Totodată, o modalitate bu-
nă pentru a-ţi creşte încrederea este 
să-ţi aminteşti succesele din trecut. Ia 
în considerare momentele grele prin 
care ai trecut şi deciziile corecte pe ca-
re le-ai luat.

Capricorn
Ţi se cere să preiei conducerea la 

locul de muncă iar ceilalţi vor fi  mar-
tori la puterea ta. Asta înseamnă mai 
multă responsabilitate dar arată gro-
zav CV-ul tău. 

Vărsător
Oportunităţile de carieră vin atunci 

când îţi pui o dorinţă. Este timpul să-ţi 
activezi latura spirituală. Este o idee 
bună să-ţi scrii obiectivele. Totodată, 
acordă atenţie prietenilor tăi. Spune-le 
ce mult îi apreciezi. 

Peşti
Acum înveţi ceva nou, poţi să îţi 

extinzi cunoaşterea. Vrei chiar să ur-
mezi un curs sau poate te pregăteşti 
să le predai altora lucruri noi. 

Horoscop săptămânal 3 - 9 decembrie 2021
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră în Gruia, lân-
gă Stadionul CRF, etaj interme-
diar, în bloc cu încălzire centra-
lă, supr. 11,44 mp, cu baie boi-
ler și instalaţii sanitare, preţ 
27.500 euro, negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0745-302177.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 3 came-
re în cart. Gheorghieni, Mă-
răști, Grigorescu, decomandat, 
etaj intermediar, în bloc nou 
sau vechi, poate fi  și la etaj î-
nalt dacă blocul are lift. Tel. 
0787-869474.

¤ Cumpăr apartament 2 came-
re, cu intrări separate, în bloc de 
4 etaje, situat în zona bună a 
orașului, la preţul pieţei, rog 
oferte serioase. Sunaţi la tele-
fon 0787-869474.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (6,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 53 
mp, et. 1/4, balcon mare închis 
cu termopan, geam la baie, reno-
vat recent, cart. Mărăști, str. Te-
leorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
informaţii și alte detalii sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53.000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ 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 la tel. 
0787-880847 sau 
0258-828342.

TERENURI

¤ Cumpăr teren în supr. de 700-
1000 mp, varianta Florești-
Donath, cu front la drum, acte. 
Ofer 15000-17000 euro, în 
funcție de amplasament, zonă, 
utilități. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren în supr. 18100 
mp, poziţie și amplasament 
foarte bun pentru construcţii ha-
le, benzinărie, depozit, la 3,5 
km de intrarea în Turda dinspre 
Cluj, vis-à-vis de Pensiunea 
Sfânta Sava, front 280 m direct 
la șoseaua europeană E60, te-
ren plan, compact, curent elec-

tric, carte funciară, preţ 6 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare 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 suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, balcon închis, frigider, cup-
tor cu microunde, preţ 220 euro. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, 
confort 3 sau o gazdă la casă. 
Ofer seriozitate, nu consum al-
cool. Tel. 0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 3 camere, 
mobilat, C.T., termopane, par-
chet, aragaz, frigider, masină de 
spălat, zonă centrală, preţul pie-
ţei. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0766-425562. (7.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 350 euro. Pentru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

SPAŢII

¤ Caut de închiriat garaj pe ter-
men lung în cart. Bună Ziua, sau 
de cumpărat. Rog seriozitate. Aș-
tept telefoane la nr. 
0744-671950. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer taxi, singur pe 
mașină, 2018, LOGAN 1.0, ben-
zină + GLP, PRITAX + DANIEL. In-
formaţii la telefonl 
0724-681273. (1.5)

¤ Intelectuală, proaspăt pensio-
nată, caut loc de muncă ca 
agent de pază, îngrijire copii mi-
ci, am experienţă în ambele do-
menii sau muncă la domiciliu. 
Rog și ofer seriozitate. Aștept 

telefoane la nr. 0753-987284.

¤ Angajez muncitori pentru re-
paraţii la turla unei biserici în 
STANA. De preferinţă alpiniști 
industriali. Relaţii la telefon 
0721-356827, Dl. Tosa.

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

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi la 
la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131.

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă 
în domeniul juridic. Cer și ofer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
nr. 0755-374272.

¤ Clujean caut de lucru în con-
strucţii, cu plata la zi sau la fi ecare 
sfârșit de săptămână. Aștept ofer-
te la nr. de tel. 0749-074302.

SERVICII

¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asociaţii 
de proprietari, cabinete, spaţii 
de birouri, de preferat în zona 
Sigma Center, Calea Turzii, 
cart. Bună Ziua. Ofer și cer seri-
ozitate. Pentru detalii sunaţi vă 
rog la telefon 0743-535278.

FIRMĂ SPECIALIZATĂ 
în construcţii,

executăm acoperişuri 
BILKA de orice tip, 

mansardări şi orice tip 
de reparaţii.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0728-622230. 

(15.50)

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

FIRMĂ SPECIALIZATĂ
în construcţii

executăm acoperişuri de 
toate tipurile, ţiglă 
ceramică-metalică 

Tondach, 
Creaton-BILKA-Weterbest 

şi reparaţii urgente.

Informaţii suplimentare 
la telefon 0754-839738, 
0731-569813. (12.45)

Transport marfă, 
debarasăm spaţii de orice 

fel, preluăm de la domiciliu 
orice nu mai ai nevoie: TV, 
frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curaţăm grădini.

Oferim seriozitate!
Telefon 0754-632471.

¤ Profesionalism și seriozitate 
în executarea lucrărilor de ame-
najări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,mașini 
de spălat, boilere, centrale, te-
racote, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3, 4, 5 arză-
toare, cu cuptor, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând 3 sobe de teracotă, 2 cu 
model, stare foarte bună, culoa-

re maro, 1000 RON/buc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(7.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând calorifere din tablă cu lun-
gimea de 50/60 cm. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ 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. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier de magazin, 
culoare albă și maro, tejghea, 8 
corpuri cu dim. 110 x 30 x 220, 
cu vitrină și rafturi din sticlă, în 
perfectă stare de funcţionare. 
Preţuri negociabile. Informaţii și 
detalii la telefon 0764-092212.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ 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 pen-
tru 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 im-
pecabilă, preţ 350 RON, ideale 
pentru agenţii de turism, imobili-
are sau alte activităţi de birou. 
Nu asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.

¤ Vând băncuţă pentru scris. 
Pentru informaţii la telefon 
0799-725180.

¤ Vând 2 fotolii simple din sto-
fă, neextensibilă, aproape noi, 
puţin folosite. Se vinde în lipsă 
de spaţiu. Pentru informaţii su-
naţi la 0764-092212.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane, culoare maro, bine 
întreţinută. Preţ negociabil. Info-
maţii la telefon 0744-613954.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Armeneas-
că, nr. 63, vinde la licitație publică, 
în data de 17.12.2021, ora 10.00, 
bunuri imobile constând în: Clădi-
re Casă familială, parter + mansar-
dă, în suprafață utilă de 170,15 
mp, cu terasă în suprafață utilă de 
16,20 mp, reprezentând o 
suprafață totală de 186,35 mp și 
teren aferent în suprafață de 
1.500 mp, situate în localitatea 
Sânmartin, nr. 149, jud. Cluj - preț 
de evaluare/ de pornire al licitației 
228.675 lei. Licitația a-II-a. 
Informații suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264.243944 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitație 
publică, în data de 17.12.2021, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: Autoturism M1 
Volkswagen Caravelle, în sumă 
de 12.300 lei, (exclusiv TVA); Au-
toturism M1 Smart Fortwo, în su-
mă de 9.150 lei, (exclusiv TVA). 
Licitația a-IV-a. Informații supli-
mentare la sediul SFM Gherla, str. 
Armenească, nr. 63, camera 28, 
telefon 0264.243944 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 

www.anaf.ro - anunțuri - vânza-
rea prin licitație a bunurilor se-
chestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică, în data de 15.12.2021, 
ora 12.00, bunurile mobile con-
stând din: 1. Dacia SD LSDA3 Lo-
gan, nr. înregistrare CJ 14 EIO - se-
rie șasiu UU1LSDA3P45610344, 
an fabricaţie 2011, la preţul de 
12590 lei, plus TVA; 2. Dacia SD 
LSDAA Logan, nr. înregistrare CJ 
49 GHK - berlină, serie șasiu AA-
DA161411UA5E3, an fabricaţie 
2006, la preţul de 3148 lei plus 
TVA; 3. Dacia SD LSDAE Logan, nr. 
înregistrare CJ 20 BLR, serie șasiu 
UU1LSDAEF43107591, an fabrica-
ţie 2010, la preţul de 7694 lei plus 
TVA; 4 Dacia SD LSDAE Logan, nr. 
înregistrare CJ 19 XBT, serie șasiu 
UU1LSDAEH40311274, an fabri-
caţie 2008, la preţul de 10841 lei 
plus TVA. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-

mera 134-135 sau la numărul de 
telefon nr. 0264.705579, interior 
579 sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - anun-
ţuri vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-
Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, vinde la a doua licitaţie publi-
că, în data de 13.12.2021, ora 
12.00, bunurile mobile constând 
din: Autoturism marca Peugeot, 
serie șasiu VF33H9HXC84659865, 
sursa energie - motorină, an fabri-
caţie 2007, la preţul de 3638 lei 
plus TVA și Mașină de ștanţat și 
tipar înalt Heilderberg - Tigel 
Hot Foil, an fabricaţie 1959, la 
preţul de 419333 lei plus TVA. 
Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
134-135 sau la numărul de telefon 
nr. 0264.705579, interior 579 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

ANUNŢ

Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Flo-
rin, Dorobanţu Simona-Iustina şi asociaţii, cu sediul în 
Mun. Cluj-Napoca, Str. Napoca nr. 25, ap. 5, 7, Judeţul Cluj, 
citează pe toţi succesibilii cu domiciliul necunoscut, să se pre-
zinte la ultimul domiciliul a defunctei PETER ANA din Mun. 
Cluj-Napoca, str. Parîng, nr. 14, bl. J1, ap. 59, jud. Cluj, în da-
ta de 20 decembrie 2021, ora 13.00, pentru a participa la in-
ventarierea bunurilor succesorale rămase după defuncta PE-
TER ANA, decedată la data de 19.10.2021, cu ultimul domi-
ciliu în Mun. Cluj-Napoca, str. Parîng, nr. 14, bl. J1, ap. 59, 
jud. Cluj, respectiv să se prezinte la sediul biroului notarial în 
data de 20 decembrie 2021, ora 15.00, în Dosar 148/2021 
pentru a participa, în calitate de succesibili, la dezbaterea pro-
cedurii succesorale după defuncta PETER ANA, decedată la da-
ta de 19.10.2021, cu ultimul domiciliu în Mun. Cluj-Napoca, 
str. Parîng, nr. 14, bl. J1, ap. 59, jud. Cluj.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de iden-
titate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs. de moș-
tenitor și actele de proprietate privind bunurile imobile/mobi-
le ale defunctei. În cazul în care nu acceptaţi moștenirea legală 
în termen de 1 an de la data deschiderii moștenirii se va pre-
zuma conform art. 1.112 Cod civil că aţi renunţat la moștenire.

ANUNŢ LICITAȚIE

Informaţii generale privind concedentul, precum:
UAT Comuna Gârbău, cu sediul în localitatea Gâr-

bău, str.
Principală, nr. 5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj, codul fi s-

cal 4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 0264-283616, 
adresa de e-mail: primaria.garbau@yahoo.com, Persoa-
na de contact: Moldovan Olguţa – Alina 0760/241.561

*
Informaţii generale privind obiectul concesiunii: "Conac 

Laszay Filip", afl at în proprietatea Comunei Gârbău, situat 
în localitatea Nădășelu, nr. 62, Comuna Gârbău, jud. Cluj, 
înscris în CF 52524 Gârbău, având nr. cad. 52524, monu-
ment istoric de grupă valorică B, cod LMI CJ -II- m-B- 07719

*
Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Persoanele interesate pot obţine documentaţia de 
atribuire pe baza unei solicitări scrise, prin care se optează 
pentru una dintre următoarele modalităţi de obţinere: prin 
mijloace electronice fără cost (prin email sau pe suport 
magnetic) sau pe suport hârtie contra cost (0,50 lei/pagi-
nă + costul transmiterii acesteia).

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul 
concedentului, de la care se poate obţine documentaţia de 
atribuire: Comuna Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, 
str. Principală, nr. 5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj, codul 
fi scal 4485430, telefon : 0264-283.734, fax: 0264-283616, 
adresa de e-mail: primaria.garbau@yahoo.com, Persoa-
na de contact: Moldovan Olguţa – Alina 0760/241.561.

3.4.Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 13.12.2021
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.12.2021, 

ora 10.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna 

Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, str. Principală, nr. 
5, Comuna Gârbău, judeţul Cluj;

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi e-
care ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică 
de deschidere a ofertelor: în data de 23.12.2021, ora 11 
în sala de ședinţă a Primăriei Gârbău.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax ale 
instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și 
termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 0264-596110, 
www.tribunalulcluj.ro.

7.Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţii-
le abilitate în vederea publicării: 03.12.2021.

Primăria comunei Gârbău
http://www.primariagarbau.ro
Tel.: 0264283734, fax.. 0264283616
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NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, et.1, ap. 18, 
jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RFO II – 
1246 și având C.I.F. 43151830, reprezentată prin asociat 
coordonator Sandra Dodu, în calitate de lichidator judiciar 
al EDIFICIO CARINA S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), conform Încheierii civile nr. 2229 pronunţată 
în ședinţa camerei de consiliu din data de 11.11.2021, 
în dosarul nr. 904/1285/2021, aflat pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii EDIFICIO CARINA S.R.L. (cu sediul 
în Câmpia Turzii, str. Teilor, bloc G3, ap. 20, judeţ Cluj, C.U.I. 
30100001, J12/1106/2012) că faţă de aceasta a fost 
deschisă procedura insolvenţei în formă simplifi cată prevăzută 
de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 
27.12.2021;

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 
04.01.2022;

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute, sau, după caz, 
netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de 
creanţe este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar 
de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
împotriva tabelului preliminar de creanţe și pentru 
defi nitivarea tabelului de creanţe este 27.01.2022;

• Termenul pentru formularea de către creditori a 
opoziţiilor împotriva hotărârii de deschidere a procedurii 
falimentului în formă simplifi cată este de 10 zile de la 
primirea notifi cării;

• Prima ședinţă a adunării creditorilor va avea loc în 
data de 07.01.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului 
judiciar VERUM INSOLVENCY S.P.R.L. – Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 38, et. 1, ap. 18, jud. Cluj.

NOTIFICARE

Subscrisa VERUM INSOLVENCY S.P.R.L., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 38, 
et.1, ap. 18, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO II – 1246 și având C.I.F. 43151830, 
reprezentată prin asociat coordonator Sandra Dodu 
(e-mail: office@veruminsolvency.ro, tel: 0742 125 
339, 0745 371 305), în calitate de lichidator judiciar 
al societăţii GOLDENEYE SERVICES S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile 
nr. 2312 pronunţată în ședinţa publică din data de 
23.11.2021, în dosarul nr. 454/1285/2021 aflat pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii GOLDENEYE SERVICES 
S.R.L. (sediu: Cluj-Napoca, Strada COMETEI, Nr. 31A, 
jud. Cluj, CUI: 34772455; J12/2144/2015)) că faţă 
de aceasta s-a dispus intrarea în faliment în procedură 
simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în 
consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
de 10 zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele 
născute între data deschiderii procedurii insolvenţei – 
07.09.2021 și data deschiderii procedurii falimentului în 
formă simplifi cată – 23.11.2021).

Date contact:
0264-504 200

agrotransilvania@gmail.com
Dezmir, str. Crișeni,jud. Cluj

¤ Boxe de refrigerare/congelare de origine animală si vegetală cu suprafată de 
22-26mp, dotate cu sistem de monitorizare a factorilor de microclimat la nivel de produs

și un birou adiacent de cca. 9 mp, prevăzut cu lavoar, AC și internet.

¤ Spaţii pentru birouri, renovate la standarde europene,cu aer condiţionat si acces la 
internet.

Centrul Agro Transilvania
închiriază:

ANUNŢ DE ANGAJARE

Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa – , cu 
sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Vânătorului, nr. 17, 
judeţul Cluj organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei 
contractuale vacante de execuţie, de:

-Numele funcţiei: INGINER, normă întreagă, pe perioadă 
nedeterminată în cadrul: Serviciului Fundamentare Suport 
Tehnic si Urmarire Interventii cu Caracter Investitional- 
Sediu Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa.

-Numar posturi: 1 post, conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 27.12.2021, ora 09:00 ,
- Proba interviu în data de 29.12.2021, ora 09:00.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

- studii: absolvent studii superioare cu diploma de 
licenta in domeniul :hidrotehnica ,energetica,constructii 
civile si industriale ,cai ferate ,drumuri si poduri ,geodezie 
,imbunatatiri funciare ,inginerie mecanica si utilaj tehnologic

- Vechime: 0;
- cunostinte operare pe calculato- Microsoft Offi ce;
- constituie avantaj detinere permis conducere categoria B;
- disponibilitate la deplasari in teren.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 

pana in data de 17 decembrie 2021 ora 13:30 la sediul 
Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa – , în localitatea 
Cluj-Napoca, str. Vânătorului, nr. 17, judeţul Cluj.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: 
cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).

Relaţii suplimentare la sediul: Administraţiei Bazinale 
de Apă Someş-Tisa – , în localitatea Cluj-Napoca, str. 
Vânătorului, nr. 17, judeţul Cluj, persoană de contact: 
Bodea Lia telefon: 0264/433028 int. 144, fax: 0264/433026.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și cu Ordinul 1798/2007, 
TEHNOGLOBAL ERA S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, anunţă 
începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru sediul companiei din loc. Cluj-Napoca, str. Tăietura 
Turcului nr. 47/15N, Parc Industrial Tetarom 1, jud. Cluj, cod 
CAEN – 2899 – Fabricarea altor maşini şi utilaje specifi ce n.c.a.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi: 
09:00 – 16.30, vineri 09:00–14:00.

ANUNŢ LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și

Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, cu 
sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii S.A. (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

¤ Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de inventar 
– preţ de strigare total 674.623,00lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 08.12.2021, ora 15:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 20.12.2021, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.  C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator  Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. FIER DE LUX S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„Elaborare PUZ – introducere teren în intravilan, construire hale 
industriale, amenajări exterioare, extindere reţele edilitare, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, în Com. Gilău, sat Gilău, 
f.n., C.F. 58158, 58159, 58072 Gilău, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. 
FIER DE LUX S.R.L. cu sediul în Com. Gilău, sat Gilău, nr. 
1192/A, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 
8.00-16.00, din data 03.12.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 21.12.2021, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

POP-BUIA PAVEL şi ASOCIAŢII (BAGA JOSEF ISTVAN), 
în calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „P.U.Z. în condiţiile Legii 
nr. 350/2001, modifi cată şi actualizată“, în municipiul 
Cluj-Napoca, strada Odobești, nr. F.N. judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
judeţul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 9,00-14,00 și 
vineri între orele 09,00-13,00, din data 26.11.2021.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 17.12.2021, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, telefon 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-412914, e-mail 
reglementari@apmcj.anpm.ro.
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Konta se retrage 
din tenis
Jucătoarea britanică de tenis 
Johanna Konta, nr. 4 mondial 
în iulie 2017, și-a anunţat re-
tragerea din circuitul WTA la 
doar 30 de ani, spunând că 
este recunoscătoare că a 
ajuns să-și împlinească visele 
ca jucătoare profesionistă, 
transmite Reuters.
Cu probleme de formă și de 
pregătire fizică, Konta a alu-
necat pe locul 113 în clasa-
mentul WTA din acest an, iar 
ultimul ei meci a avut loc la 
Cincinnati în august, când a 
fost învinsă în primul tur de 
Karolina Muchova (Cehia).
În luna iunie, Konta s-a retras de 
la Wimbledon, când un mem-
bru al staff-ului ei a fost testat 
pozitiv la COVID-19. Ea a ratat și 
Jocurile Olimpice de la Tokyo 
după ce a contractat virusul.
„Recunoscătoare – acesta es-
te cuvântul pe care probabil 
l-am folosit cel mai mult în 
cariera mea și este cuvântul 
care exprimă ceea ce am sim-
ţit la sfârșit. Cariera mea de 
jucătoare a ajuns la final și 
sunt incredibil de recunoscă-
toare pentru ceea ce s-a do-
vedit a fi cariera mea. Prin 
rezistenţa mea și prin îndru-
marea altora, mi-am trăit vi-
sele. Ce incredibil de noro-
coasă am putut fi”, a declarat 
Konta pe Twitter.

Baschetbaliste 
clujene joacă 
cu Târgovişte
Etapa a 9-a a Ligii Naţionale 
de baschet feminin progra-
mează sâmbătă, 4 decembrie, 
de la ora 14:30, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” 
partida dintre Universitatea 
Cluj și CSM Târgoviște.
Înaintea acestui meci, elevele 
lui Ioannis Koukos și Vlad Bota 
se afl ă pe locul 5 în clasament 
cu 3 victorii și 4 înfrângeri în 
timp ce oaspetele au doar do-
uă succese în această ediţie de 
campionat ceea ce la situează 
pe poziţia a 9-a în ierarhie.
Ultimele două confruntări din-
tre cele două formaţii au con-
semnat câte o victorie de fi eca-
re parte, în decembrie 2020 au 
câștigat dâmboviţencele iar în 
martie 2021, balanţa s-a încli-
nat de partea fetelor noastre.
Meciul dintre „U” și CSM 
Târgoviște va începe sâmbătă la 
ora 14:30 și va putea fi  urmărit și 
pe canalul de Youtube „FRB TV”.

SCM Zalău, eliminată 
din Cupa CEV
SCM Zalău a fost eliminată din 
Cupa CEV la volei masculin, după 
ce a fost învinsă de formaţia itali-
ană Perkinelmer Leo Shoes 
Modena, cu scorul de 3-0 (25-13, 
25-14, 25-15), miercuri seara, în 
deplasare, în manșa a doua a șai-
sprezecimilor de fi nală.
Vicecampioana României, care 
pierduse cu 1-3 meciul de marţi, 
din prima manșă, jucat tot la 
Modena, s-a înclinat acum în mai 
puţin de o oră (58 de minute).
Nimir Abdel-Aziz a fost cel mai 
bun om al gazdelor, cu 20 de 
puncte, susţinut de Swan 
Ngapeth (12 puncte) și Earvin 
Ngapeth (10).
Meciul, la care au asistat 712 
spectatori, a fost arbitrat de en-
glezul Dominik Biegajlo și de 
grecul Vasileios Vasileiadis.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Fostul fotbalist Andrei 

Cordoş a fost instalat, mier-

curi, în funcţia de manager 

general al clubului 

Universitatea Cluj, a anun-

ţat gruparea din Liga a II-a 

într-un comunicat de presă 

publicat pe site-ul ofi cial.

„Andrei Cordoş se alătură 

familiei Universităţii Cluj, fos-

tul fundaş central al forma-

ţiei noastre fi ind noul mana-

ger general al clubului.”, au 

transmis ofi cialii clubului.

În vârstă de 33 de ani, Cor-

doş s-a restras din activitate la 

1 ianuarie 2020. În cariera sa 

de fotbalist a evoluat la 10 clu-

buri, la unele dintre acestea în 

mai multe rânduri: Universi-

tatea Cluj, Frosinone, FCM Târ-

gu Mureş, FC Vaslui, FC Dina-

mo, Pandurii Târgu Jiu, FC Bo-

toşani, Maziya, Luceafărul Ora-

dea şi Zalgiris Vilnius.

Andrei Cordoş, noul 
manager al „U” Cluj

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Campioana României 

va avea parte de o depla-

sare difi cilă pe terenul 

celor de la Chindia, 

o echipă foarte bine orga-

nizată şi greu de bătut.

CFR Cluj are o serie de 5 

victorii consecutive în Liga 

1 şi pare că s-a desprins de-

cisiv faţă de FCSB, echipă 

aflată pe locul doi în clasa-

ment. Ardelenii au acumu-

lat până acum 45 de punc-

te în 17 etape şi au cea mai 

bună defensivă cu doar 8 

goluri încasate.

În ultimele cinci partide 

jucate în Liga 1, CFR Cluj le-a 

învins pe Academica Clin-

ceni, U Craiova 1948, Dina-

mo Bucureşti, FC Voluntari 

şi Sepsi Sf. Gheorghe. Cam-

pioana României a pierdut 

ultimul meci în campionat pe 

17 octombrie cu Rapid.

Chindia Târgovişte, 
o echipă greu de învins

În acest sezon din Liga 

1, Chindia Târgovişte are 19 

puncte acumulate în 17 eta-

pe disputate până în acest 

moment. Formaţia antrena-

tă de Emil Săndoi este foar-

te bine pregătită din punct 

de vedere defensiv, fiind una 

dintre echipele cu cea mai 

bună apărare.

Trupa din Târgovişte are în 

schimb probleme în zona ofen-

sivă reuşind să marcheze doar 

12 goluri până în acest mo-

ment. U Craiova 1948 şi CS 

Mioveni sunt echipele cu cel 

mai slab atac cu 11 reuşite în 

stagiunea 2021/2022.

Dan Petrescu 
se teme de Chindia

„Bursucul” ne-a obişnuit 

cu declaraţii prudente înain-

tea meciurilor din Liga 1 şi 

cupele europene.

„Chindia este o echipă ex-

traordinară chiar şi când joa-

că în 10 sau în 9 oameni, s-a 

văzut asta şi vom avea un 

meci extraordinar de greu aco-

lo. Ne aşteaptă un meci incre-

dibil de greu, cu o echipă ca-

re nu ia gol, e mai rău decât 

CFR.”, a declarat Petrescu.

CFR Cluj şi Chindia Târ-

govişte s-au întâlnit în de-

butul campionatului, atunci 

când echipa clujeană era im-

plicată în cupele europene. 

Formaţia din Târgovişte a 

fost învinsă atunci cu 1-0, 

dar Emil Săndoi a criticat 

maniera de arbitraj.

De altfel, ofi cialii Chindiei au 

contestat dur arbitrajele din ul-

timele meciuri. În meciul cu Ra-

pid, Chindia a avut doi jucători 

eliminaţi şi a primit un gol din-

tr-o poziţie clară de offside. Ul-

terior, trupa din Târgovişte a re-

clamat neprimirea unei lovituri 

de la 11 metri în duelul cu Sep-

si OSK în Cupa României.

CFR Cluj, neînvinsă 
de Chindia

CFR Cluj a jucat şase me-

ciuri cu Chindia de la mo-

mentul revenirii formaţiei 

din Târgovişte pe prima sce-

nă a fotbalului românesc. 

Campioana României are 5 

victorii şi un egal în dispu-

tele cu Chindia Târgovişte.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Hindrich – 

Manea,Burcă, Graovac, Ca-

mora – Sigurjonsson, Fofana, 

Bordeianu – Costache, 

Omrani, Deac

Chindia Târgovişte: Căbuz 

– Martac, Celea, Iacob, Rrum-

bullaku – Jipa, Dulca, Kocic, 

Popadiuc – Popa, Florea

Deplasare grea 
pentru CFR Cluj
CFR Cluj se va duela cu Chindia Târgovişte, sâmbătă, 
de la ora 15:00, în etapa a 18-a din Liga 1

DAN PETRESCU | antrenor

 „Chindia este o echipă extraordinară chiar şi când 
joacă în 10 sau în 9 oameni, s-a văzut asta şi 
vom avea un meci extraordinar de greu acolo. Ne 
aşteaptă un meci incredibil de greu, cu o echipă 
care nu ia gol, e mai rău decât CFR.“
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