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S-a deschis circulaţia pe „un ciot” din Autostrada Transilvania
Un lot de doar 9 kilometri al Autostradei A3 Transilvania a fost deschis circulaţiei luni. Este vorba despre 
4,5 km de autostradă şi 4,7 km de drum de legătură între Târgu Mureş şi Ungheni (aeroport).  Pagina 2

Centre de cartier 
în Iris și Grigorescu

Investiții de peste 70 mil. lei pentru amenajarea centrelor de cartier
Consilierii locali au aprobat în şedinţa din 6 decembrie două proiecte de hotărâre privind indicatorii 
tehnico-economici pentru amenajarea Pieţei Karl Liebknecht şi a Pieţei 14 Iulie.  Paginile 3 şi 5

ECONOMIE

Tarifele de parcare 
cresc uşor în 2021
Din cauza creşterii ratei infl aţiei, unele ta-
rife pentru parcare vor suferi majorări în 
noul an la Cluj-Napoca.  Pagina 3

ACTUALITATE

Investiţie de 2 mil. lei 
la Palatul Bánffy
CJ Cluj a investit 2 milioane de lei în lu-
crările de restaurare a Palatului Bánffy, ce 
găzduieşte Muzeul de Artă.  Pagina 4

SPECIAL

De la junior la „U” Cluj, 
la antrenor în Anglia
Povestea lui Antonio Bruma, un tânăr care 
a făcut junioratul la „U” Cluj şi şi-a creat 
propriul drum în Marea Britanie.  Pagina 6

SOCIAL

Bani pentru culte 
de la bugetul local
Lăcaşurile de cult vor primi din bugetul 
local al municipiului Cluj-Napoca suma 
de 3 milioane de lei.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Staţie de autobuz 
modernă la gară
Modernizarea staţiei pentru transportul în 
comun din zona Piaţa Gării a primit „ver-
de” de la consilierii locali.  Pagina 3

ACTUALITATE

Jaf la Teatrul Maghiar 
din Cluj-Napoca
Un jaf a avut loc duminică noapte la Teatrul 
Maghiar Cluj-Napoca. Hoţii au spart un du-
lap metalic şi au furat banii.  Pagina 2
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situații de urgență 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

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) 
0264-425.771

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 BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someș SA 
0264-591.444

Spitalul Județean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Luni după-amiază a fost 

deschisă circulaţia 

pe încă un lot 

al Autostrăzii A3 

Transilvania, tronsonul 

de la Târgu Mureş 

la Ungheni (aeroport). 

Este un „ciot” de doar 

puţin peste 9 km – 4,5 

km de autostradă şi 4,7 

km de drum de legătură 

cu patru benzi – însă 

vine în continuarea a 33 

de kilometri de autostra-

dă deja daţi în trafic 

şi permite şoferilor 

să intre pe autostradă 

mult mai aproape 

de Târgu Mureş.

Primele maşini au pătruns 

pe autostradă luni, în jurul 

orei 14.00.

„De astăzi (luni, n.red.) 

vom circula pe încă 4,5 km 

din Autostrada Transilvania. 

Se inaugurează mini-lotul 

din zona Târgu Mureş, in-

clusiv cei 4,5 km de drum 

naţional cu două benzi pe 

sens care leagă A3 de zona 

Metro/ Azomureş. Colegii 

noştri vor fi  în teren. Staţi 

pe forum pentru fotografi i şi 

veşti în timp real. Nu forţaţi 

accesul pe autostradă, des-

chiderea va fi  după-amiază”, 

au transmis cei din Asocia-

ţia Pro Infrastructură.

Lungimea este de 4,5 km, 

fi ind completată cu 4,7 de 

kilometri de drum care face 

legătura între autostradă şi 

Târgu Mureş. Este un drum 

expres pe 4 benzi de circu-

laţie şi cu o zonă mediană. 

Tronsonul de autostradă de 

4,5 km se fi nalizează în drep-

tul kilometrului 0, de unde, 

spre viitor, vor pleca cele do-

uă conexiuni de autostradă 

– continuarea A3 spre Bra-

şov şi A8, care este în fază 

de studiu de fezabilitate şi 

care ar trebui să lege Târgu 

Mureş de Iaşi, scrie Hotnews

Reprezentantului compa-

niei a afirmat că acest se-

minod este important pen-

tru că rezolvă o problemă 

gravă de trafic, care afecta 

oraşul Ungheni.

Lotul, fi nalizat 
înainte de termen

Acest lot din Autostrada 

Transilvania (A3) a fost con-

struit de Strabag şi a fost fi -

nalizatcu două luni înainte 

de termenul prevăzut în con-

tract – 22 ianuarie 2022. Lu-

crările pentru realizarea aces-

tui sector de autostradă au 

inclus şi construcţia a 3 po-

duri şi pasaje pe drumuri de 

legatură, 6 poduri şi pasaje 

pe autostradă, precum şi do-

uă noduri rutiere pentru co-

nectarea autostrăzii la reţea-

ua de drumuri existentă.

CNAIR a semnat pe 29 

mai 2020 contractul pentru 

execuţia lotului Târgu Mureş 

– Ungheni din Autostrada 

Transilvania. Ordinul de în-

cepere a lucrărilor a fost dat 

pe 22 iulie 2020, perioada 

de execuţie prevăzută de 

contract fiind de 18 luni. Va-

loarea de atribuire a con-

tractului este de 192,06 mi-

lioane de lei fără TVA.

Acest lot din Autostrada 

Transilvania a fost unul din-

tre cele mai disputate pro-

iecte de infrastructură ruti-

eră. Pentru atribuirea con-

tractului, Compania de Dru-

muri a primit în total 12 

oferte. Autostrada A3 (nu-

mită şi Autostrada Transil-

vania pe porţiunea Bra-

şov-Borş) face legătura din-

tre Bucureşti şi ieşirea spre 

Ungaria prin Borş.

Lotul Tg Mureş – Ungheni 
al A3 a fost deschis
Luni după-amiază s-a deschis circulaţia pe lotul cuprins 
între Târgu Mureş şi Ungheni al Autostrăzii A3 Transilvania

S-a deschis circulația pe lotul Târgu Mureș - Ungheni din Autostrada Transilvania

PUBLICITATE

Inițial scos în 2014, contractat în februarie 2015 
cu Asocierea Lemacons & Vega 93 & Arcada pe 
179 milioane de lei, însă lucrările n-au început, 
au tărăgănat un an. În aprilie 2016, constructo-
rul a cerut rezilierea contractului pentru că nu s-a 
dat ordinul de începere în termen de 12 luni.

Tronsonul a fost scos la licitație jumătate de an 
mai târziu, în octombrie 2016, dar procedura s-
a dovedit a fi  o înșiruire de amânări și tergiver-
sări, inclusiv o bătălie adevărată în instanțe.

Depunerea ofertelor a fost amânată până în 
martie 2017, după care evaluarea ofertelor a 
fost tărăgănată nepermis de mult. Atribuirea 
lucrărilor către Strabag pentru circa 192 mili-
oane de lei a venit inițial în noiembrie 2017, 
după care au urmat contestațiile și decizii di-
ferite date în instanță care au întors de două 
ori rezultatul procedurii. 

Strabag a rămas în fi nal singura fi rmă care a 
semnat contractul pe 29 mai 2020.

A3 Târgu Mureș - Ungheni, un lot cu probleme

Î
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Consilierii locali au apro-

bat în unanimitate, 

în şedinţa din data de 6 

decembrie, indicatorii teh-

nico-economici pentru 

amenajarea Pieţei 14 Iulie 

și a străzilor adiacente.

Lucrările se vor desfăşu-

ra pe o suprafaţă de 5.273 

mp, la intersecţia str. Geor-

ge Enescu, Alexandru Vla-

huţă, Sigismund Toduţă, 

P-ţa 14 Iulie şi Giuseppe 

Garibaldi. Această zonă a 

cartierului Grigorescu, ca-

re va fi amenajată pornind 

de la ideea că oraşul trebu-

ie perceput la nivelul pie-

tonului, al transportului în 

comun şi al mobilităţii al-

ternative. Valoarea totală 

investiţiei este de 45.634.795 

lei (cu TVA), iar durata de 

execuţie este de 15 luni de 

la semnarea ordinului de 

începere a lucrărilor.

În cadrul proiectului, va 

fi reamenajat un teren de 

sport cu suprafaţa de 292 

mp, cu sistem de iluminat 

tip nocturnă, o zonă de joa-

că pentru copii ( un an-

samblu de joacă mare, do-

uă leagăne şi şase figuri-

ne), o zonă de fitness cu 

opt aparate şi două mese 

de ping-pong.

În piaţă va fi amplasată 

o toaletă smart, dar şi sis-

tem de iluminat – de tip 

smart – cu camere video în-

corporate, precum şi cu sis-

tem wireless, o staţie de în-

cărcare pentru biciclete şi 

trotinete electrice ŞI mobi-

lier urban modern: bănci se-

micirculare – 10 bucăţi; bănci 

simple – 12 buc; bancă USB 

– 2 buc. Vor fi plantaţi 41 

de arbori. Proiectantul este 

SC Garden Center Grup SRL

Piaţă „smart” 
şi „walkable”

Conceptul de amenajare 

a Pieţei 14 Iulie a fost pre-

zentat în 2020 în cadrul u-

nei dezbateri publice orga-

nizată de Primărie şi Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie Ci-

vică. Această zonă a cartie-

rului Grigorescu, care va fi  

amenajată pornind de la ide-

ea că oraşul trebuie perce-

put la nivelul pietonului, al 

transportului în comun şi al 

mobilităţii alternative.

La baza proiectului de 

amenajare a unor străzi din 

Grigorescu, în proximitatea 

Pieţei 14 Iulie, stau princi-

piile walkable city/ oraş pen-

tru pietoni şi green city. Pe 

termen mediu şi lung, prin 

programul de investiţii „oraş 

pentru pietoni”, Primăria 

şi-a propus ca astfel de pro-

iecte să ajungă treptat în 

toate cartierele oraşului. Un 

prim exemplu de succes es-

te reamenajarea străzii Mol-

nar Piuariu din cartierul Mă-

răşti, prima stradă „smart” 

din România.

Proiectul de creştere şi 

îmbunătăţire a spaţiului pi-

etonal în zona cartierului 

Grigorescu a fost realizat de 

o echipă de arhitecţi din ca-

drul Planwerk.

Piaţa 14 iulie și străzile adiacente, 
amenajate după un concept „smart”

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Local 

Cluj-Napoca a adoptat 

proiectul privind actuali-

zarea indicatorilor tehni-

co-economici pentru 

obiectivul de investiţii 

care prevede moderniza-

rea staţiei de autobuz 

din Piaţa Gării.

În cadrul şedinţei Consiliu-

lui Local al municipiului Cluj-Na-

poca de luni, 6 decembrie, a fost 

adoptat proiectul de hotărâre 

privind actualizarea indicatori-

lor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Moder-

nizare staţii pentru transportul 

în comun – pentru zona Piaţa 

Gării, din municipiul Cluj-Na-

poca”, fi ind votat în unanimi-

tate, de 26 de consilieri locali.

Investiţia include o clădire 

cu funcţiune de dispecerat CTP 

cu un singur nivel, şase staţii 

de autobuz cu acoperiş verde, 

amenajări pietonale, amenaja-

re cu pavaj granit şi iluminat 

public. Valoarea proiectului, con-

form devizului general, este es-

timată la 1.501.398 lei cu TVA, 

iar fi nanţarea va fi  făcută din 

fonduri de la bugetul local.

Suprafaţa clădirii cu func-

ţiune de dispecerat este de 

81 mp, iar suprafaţa totală 

vizată de investiţie este de 

aproximativ 180 mp.

Durata de execuţie a lu-

crărilor la obiectivul vizat 

este de trei luni.

Documentaţia pentru mo-

dernizarea staţiei de trans-

port în comun a fost întoc-

mită de fi rma SC Systegra En-

gineering SRL şi aprobată de 

consilierii locali clujeni în şe-

dinţa din 22 decembrie 2020.

Prin intervenţia propusă 
se doreşte:
¤ Crearea de condiţii ca 

transportul în comun să de-

vină o alternativă reală în 

raport cu celelalte modali-

tăţi de transport:

¤ Promovarea unui trans-

port public atrăgător pen-

tru utilizatori;

¤ Asigurarea unei bune func-

ţionări a staţiilor prin solu-

ţiile constructive, materiale 

şi dotări adoptate;

¤ Îmbunătăţirea atractivităţii 

oraşului şi a imaginii urbane;

¤ Îmbunătăţirea conectivităţii 

între diferite zone ale oraşului;

¤ Reducerea timpilor de în-

târziere în reţeaua de trans-

port public.

Staţia de tablă, 
desfiinţată

Primăria Cluj-Napoca a lu-

at decizia să demoleze staţia 

de autobuze din Piaţa Gării colţ 

cu strada Craiovei încă din 

toamna anului 2019, întrucât 

staţia nu a mai fost moderni-

zată de ani buni, întreaga zo-

nă arătând deplorabil.

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca susţinea 

atunci că are în plan moderni-

zarea a 87 de staţii de transport 

public. CTP arată că este nece-

sară modernizarea construcţii-

lor existente şi precizează că au-

tomatele sistem ticketing cu co-

pertine, bănci şi coşuri de gu-

noi sunt amplasate în afara te-

renurilor concesionate.

Staţia de autobuz din Piaţa Gării, 
modernizată cu un milion de lei

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca 

a adoptat luni proiectul 

de hotărâre care prevede 

stabilirea tarifelor de par-

care pentru anul viitor. 

Din cauza creşterii ratei 

infl aţiei, unele tarife vor 

suferi majorări în noul an.

Proiectul de hotărâre pri-

vind stabilirea nivelului ta-

xelor administrate de către 

Serviciul Public de interes 

local pentru administrarea 

parcărilor din municipiul 

Cluj-Napoca pentru anul 

2022 a fost aprobat în ca-

drul şedinţei Consiliului Lo-

cal de luni, 6 decembrie, fi-

ind votat în unanimitate, cu 

21 de voturi „pentru”.

Astfel, tarifele vor fi  majo-

rate începând cu următorul 

an în Cluj-Napoca, odată cu 

creşterea ratei infl aţiei.

Preţurile, majorate 
cu 2,6% în 2022

Conform documentelor fă-

cute publice de către munici-

palitate, preţul abonamente-

lor anuale pentru locurile de 

parcare publice vor creşte cu 

2,6% faţă de anul 2021, creş-

tere impusă de rata infl aţiei.

Cu aceeaşi valoare vor 

creşte şi tarifele pentru un 

loc de parcare în centru (zo-

na 1 şi 2).

La finalul lunii octom-

brie, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a iniţiat proce-

dura de consultare publică 

privind aprobarea Stabilirea 

taxelor administrate de că-

tre Serviciul Public. Tot 

atunci, viceprimarul Dan 

Tarcea a explicat că preţul 

unui abonament va creşte 

în 2022 cu aproximativ 1,7 

lei pe an, comparativ cu anul 

aflat în curs.

„Vor fi modificări ale pre-

ţurilor abonamentelor cu 

rata inflaţiei, conform le-

gislaţiei în vigoare, adică 

cu 2,6% pentru anul 2022. 

Asta înseamnă că în zone-

le de cartier, tariful unui 

abonament va creşte cu 

aproximativ 1,7 lei pe an, 

pentru că asta este o obli-

gaţie legală, de a creşte ta-

rifele abonamentelor cu ra-

ta inflaţiei în fiecare an.

Deci asta este infl uenţa ra-

tei infl aţiei. La un abonament 

care de exemplu costă 67 de 

lei, se va plăti în plus cu 1,75 

de lei. Tarifele cu plata ora-

ră pentru zonele 1 şi 2 nu se 

modifi că pentru că ele au 

fost crescute anterior cu mai 

mult de rata infl aţiei şi aco-

lo rămân constante”, a de-

clarat viceprimarul Dan Tar-

cea, pentru Monitorul de Cluj, 

în octombrie.

De asemenea, vor fi  majo-

rate şi abonamentele pentru 

riverani, în zona centrală.

În 2021, comparativ cu anul 

precedent, au fost impuse ma-

jorări cuprinse între 25% şi 

50% a tarifului de parcare în 

zona I şi în zona II.

Tarifele de parcare, mai mari 
din anul 2022, în Cluj-Napoca
Din cauza creşterii ratei inflaţiei, tarifele de parcare din centrul şi din cartierele Clujului 
vor suferi majorări în noul an. Consilierii locali au adoptat proiectul de hotărâre.

Tarifele de parcare din centrul şi din cartierele Clujului vor suferi majorări în noul an

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală:

¤ Persoane fi zice – 81 lei/an

¤ Persoane juridice – 569 lei/an

Parcări cu abonament pentru riverani pe cartiere:

¤ Persoane fi zice – 68 lei /an

¤ Persoane juridice – 240 lei /an

Pentru parcări, copertine și garaje cu contracte, situate în 
cartierele din Cluj-Napoca

¤Persoane fi zice – 53 de lei/an

¤Persoane juridice – 213 lei/an

Abonamente anuale parkinguri pentru riverani (cu ex-
cepţia parkingului Moţilor și a locurilor de parcare cu 
ora, unde abonamentele nu sunt valabile)

Abonamente pentru persoane fi zice – riverani – 118 lei/an

Abonamente pentru studenţii proprii UBB – 106 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice – 895 lei/an

Abonamente pentru persoane fi zice riverani – terasă – 70 lei /an

Abonamente pentru studenţii proprii UBB – terasă – 63 lei/an

Abonamente pentru persoane juridice – terasă – 240 lei /an

Abonament de parcare pentru motociclete, mopede și bici-
clete – 53 lei/an

Taxă pentru ocuparea unui loc de parcare în zona cen-
trală ZONA 1

Abonamente pentru riverani persoane fi zice (maxim 2 abo-
namente pe unitate locativă) – 27 lei/lună

Taxă rezervare de loc pentru instituţii bancare, pentru 
activitatea de transport valori și pentru instituţii de în-
văţământ superior pentru activitatea de protocol – 
320 lei/lună/loc

Abonamente lunare pentru ocuparea unui loc de parcare în 
zona centrală ZONA 2

Persoane fi zice – 107 lei/lună

Persoane juridice – 150 lei/lună

Abonamente riverani persoane fi zice (maxim 2 abonamen-
te pe unitate locativă) – 27 lei/lună

Cât vor costa parcările în municipiul 
Cluj-Napoca în 2022?
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Consilierii locali au apro-

bat un proiect de hotărâre 

pentru alocarea sumei 

de 3 milioane de lei din 

bugetul local lăcaşurilor 

de cult, după ce anul tre-

cut, fondurile nu au fost 

acordate, fi ind redirecţio-

nate pentru lupta cu pan-

demia de coronavirus.

În cadrul dezbaterilor din 

consiliul local, Alexandra Oa-

nă (consilier local de la USR) 

a cerut ca, în schimbul bani-

lor alocaţi lăcaşurilor de cult, 

acestea să fi e obligate să sus-

ţină campania de vaccinare 

prin afi şarea unor afi şe infor-

mative. De asemenea, ea a 

cerut ca banii să fi e investiţi 

prin licitaţii publice, anunţa-

te din timp, şi nu în circuit 

închis, dând exemplul inves-

tigaţiei „Marele Alb” a publi-

caţiei Recorder care a scos la 

iveală un mecanism de încre-

dinţare a contractelor unor 

fi rme „favorite”.

Primarul Emil Boc i-a răs-

puns arătând că lăcaşurile nu 

pot fi  legal obligate să susţină 

public o cauză în schimbul ba-

nilor. Totodată, el îndeamnă 

să nu se facă generalizări cu 

privire la funcţionarea biseri-

cii în urma reportajului.

„Sunt de acord că proce-

sul de vaccinare trebuie sus-

ţinut prin orice mijloc, pen-

tru că avem obligaţia să fa-

cem tot ce ne stă în putinţă 

pentru a trece cu bine prin 

această pandemie. Nu putem 

condiţiona acordarea de fon-

duri prin susţinerea unor de-

claraţii în public, dar reco-

mandăm ca bisericile să trans-

mită mesaje de susţinere a 

vaccinării. Dacă a fost unde-

va un caz punctual nu trebu-

ie să generalizăm, să arun-

căm o anatemă pe toate reli-

giile, cultele şi întreaga bise-

rică”, a spus primarul.

Proiectul a trecut cu 20 de 

voturi „pentru”, 2 voturi „îm-

potrivă” şi 3 abţineri.

Primăria Cluj-Napoca alocă 
3.000.000 de lei 
din bugetul local cultelor

Paula COPACIU
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

a încheiat o nouă etapă 

în procesul de redare 

a farmecului şi strălucirii 

de odinioară a celui mai 

reprezentativ palat baroc 

din Transilvania, Palatul 

Bánffy, clădire emblemati-

că ce găzduieşte Muzeul 

de Artă din Cluj-Napoca.

Astfel, după ce la sfârşi-

tul anului 2020 forul admi-

nistrativ judeţean a finali-

zat lucrările la faţada prin-

cipală a edificiului muzeal, 

seria investiţiilor a continu-

at şi în 2021 cu intervenţii 

care au vizat reabilitarea fa-

ţadei de est, cea posterioa-

ră, cu vedere spre curtea 

imobilului de pe strada 

Bólyai János nr.7.

„Importanţa aparte pe ca-

re acest monument arhitec-

tural o are pentru Cluj pre-

cum şi numărul mare de vi-

zitatori din întreaga lume ca-

re trec pragul muzeului an 

de an ne-au determinat să 

continuăm seria investiţiilor 

pentru restaurarea palatului. 

Rezultatele sunt impresio-

nante şi trezesc admiraţia tu-

turor vizitatorilor”, a trans-

mis Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj.

Intervenţiile specifice au 

vizat eliminarea cauzelor 

principalelor procese de de-

gradare, intervenţii de con-

solidare structurală a zidă-

riilor, reabilitarea zonei in-

ferioare a acoperişului, pre-

cum şi reabilitarea genera-

lă a paramentelor exterioa-

re. De asemenea, au fost în-

treprinse acţiuni de reabili-

tare a balconului amplasat 

la etaj, au fost schimbate 

tâmplăriile de lemn existen-

te cu altele similare celor 

originale, au fost restaurate 

toate componentele artisti-

ce din piatră naturală şi me-

tal şi a fost înlocuit siste-

mul de colectare şi evacua-

re a apelor meteorice.

Valoarea lucrărilor de re-

abilitare şi restaurare a fa-

ţadei estice a palatului a 

fost de 1.964.642 lei, bani 

proveniţi din bugetul pro-

priu al Consiliului Judeţean.

Istoria Palatului Bánff y

Palatul Bánffy din Cluj-Na-

poca a fost construit în perioa-

da 1774-1785 de către arhitec-

tul german Johann Eberhard 

Blaumann şi reprezintă astăzi 

cel mai important edifi ciu ba-

roc din municipiul Cluj-Napo-

ca, iar din 1951 găzduieşte Mu-

zeul de Artă al oraşului.

Palatul are forma unui 

patrulater cu 67 de metri 

lungime şi 48 de metri lăţi-

me. Acesta are o curte inte-

rioară, un etaj şi numeroa-

se camere. Parterul era ocu-

pat de către servitori, bucă-

tărie şi diverse depozite, în 

timp ce etajul era rezervat 

membrilor familiei Bánffy 

şi oaspeţilor lor. Istoricii 

spun că familia a organizat 

multe baluri în această re-

şedinţă, dar mai ales în cur-

tea interioară. Faţada prin-

cipală este una impunătore 

unde se poate vedea blazo-

nul familiei nobiliare, adi-

că grifonul încoronat cu sa-

bie, simbol heraldic, înca-

drat de alţi doi grifoni.

Această faţadă este orna-

mentată cu mai multe statui 

reprezentând personaje ale mi-

tologiei antice: Marte, Miner-

va, Apollo, Diana, Hercule, 

Perseu, realizate de către cel 

mai mare sculptor al epocii 

baroce din Transilvania, An-

ton Shuchbauer. Printre oas-

peţii palatului s-au numărat 

împăratul Francisc I, împără-

teasa Karolina şi Franz Lizt.

Investiţie de 2 mil. lei 
la Palatul Bánffy 
din Cluj-Napoca
CJ Cluj a investit circa 2 milioane de lei în Palatul Bánffy, 
care găzduieşte Muzeul de Artă din Cluj-Napoca

În prezent, Palatul Bánff y este inclus pe lista monumentelor istorice, 
fi ind una dintre cele mai importante clădiri din România
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Statuia lui Dávid Ferenc, 

fondatorul bisericii unita-

riene din Transilvania, 

abia se poate observa 

din cauza staţiei de auto-

buz Sora din Cluj-Napoca. 

Staţia de autobuz urmea-

ză să fi e mutată în cadrul 

lucrărilor de modernizare 

a Bulevardului 

21 Decembrie 1989.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

clarifi cat situaţia staţiei de au-

tobuz de la Sora, arătând că 

aceasta nu va fi  locaţia sa fi -

nală, ci va fi  mutată până la 

fi nalizarea proiectului de mo-

dernizare a Bulevardului 21 

Decembrie 1989.

„Copertina se va muta pâ-

nă la sfârşitul proiectului. Nu 

este locul staţiei acolo. Sta-

tuia a fost amplasată după ce 

a fost pusă staţia”, a trans-

mis viceprimarul Dan Tarcea 

pentru Monitorul de Cluj.

Laura Laurenţiu, fost jur-

nalist, a atras atenţia pe reţe-

lele de socializare asupra sta-

tuii lui Dávid Ferenc, care abia 

se vede de copertina staţiei.

„Clujul nu-i un oraş pe 

care să-l dea frumuseţea a-

fară din casă, dar cu puţină 

atenţie la detalii ar putea 

avea colţuri fermecătoare. 

Cum ar fi locul unde e sta-

tuia lui Dávid Ferenc. Putea 

fi mutată staţia aia de auto-

buz 10 metri mai înspre Mă-

răşti, ca să vezi statuia în 

toată frumseţea ei? Putea. 

Dar na, asta ar însemna ca 

pentru cei de la Urbanism 

să conteze detaliile sau să 

gândească mai departe de 

vârful nasului. Nu e cazul”, 

a scris aceasta.

Se circulă fără restricţii 
pe Bdul. 21 Decembrie

Lucrările la partea caro-

sabilă pe Bulevardul 21 De-

cembrie 1989 au fost fi nali-

zate şi circulaţia maşinilor 

se desfăşoară, pentru prima 

dată în ultima jumătate de 

an, în condiţii normale.

Şoferii pot circula pe Bule-

vardul 21 Decembrie fără re-

stricţii, întrucât lucrările la par-

tea carosabilă s-au încheiat.

În prezent, se mai lucrează 

la trotuarele din zona centru-

lui comercial Sora şi a Hotelu-

lui Victoria, dar şi la piaţeta ca-

re va fi  amenajată în faţa Bise-

ricii Sfântul Petru. De aseme-

nea, se lucrează la îngroparea 

cablurilor şi la înlocuirea stâl-

pilor de iluminat public.

„Partea carosabilă este ga-

ta, s-a făcut şi marcajul pro-

vizoriu, pentru că doar în pri-

măvară se va putea face mar-

cajul permanent. Trotuarele 

sunt aproape gata, mai avem 

un tronson de trotuare vizavi 

de Sora la care se lucrează şi 

fi rma a reuşit să se încadre-

ze în termenele pe care ni 

le-am asumat împreună.

Odată cu venirea frigului, 

dacă timpul o să permită, se 

va lucra în ritmul de până 

acum, cu toate forţele, dar 

dacă vremea nu o să permi-

tă, atunci o să fi e făcute lu-

crările în momentul în care 

vremea o va permite. Până 

în acest moment, s-au înca-

drat în termenele din con-

tract şi mai au încă 4 luni 

până la fi nalizarea acestuia, 

deci mai este timp pentru fi -

nisaje, de pus piatra lângă 

stâlpi, de demontat stâlpii 

de electricitate vechi, de re-

locat conductele şi cablurile 

în subteran, încă mai sunt 

componente de acest fel ale 

lucrării”, a declarat vicepri-

marul Dan Tarcea, pentru 

Monitorul de Cluj.

Statuia lui Dávid Ferenc, „ascunsă” 
după staţia de autobuz 

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Piaţa Karl Liebknecht 

va fi  modernizată şi rea-

menajată, făcând loc spa-

ţiilor pietonale şi „sha-

red-space”, în detrimentul 

betoanelor şi a maşinilor 

parcate pe trotuare.

Consilierii locali ai muni-

cipiului Cluj-Napoca au apro-

bat, în şedinţa din 6 decem-

brie, documentaţia şi indica-

torii tehnico-economici pen-

tru obiectivul de investiţii 

„Amenajarea unor legături pi-

etonale între Piaţa Karl Li-

ebknecht – Parcul Iris şi stră-

zile adiacente”. Valoarea lu-

crărilor este estimată la 27,5 

milioane de lei. Proiectul a 

fost adoptat de consilierii lo-

cali cu unanimitate de voturi.

Conceptul de amenajare 

imaginat de proiectanţii de la 

Planwerk a fost prezentat de 

arhitectul Tiberiu Ciolacu în 

cadrul unei dezbateri publice 

organizată de Centrul de Ino-

vare şi Imaginaţie Civică în lu-

na martie 2021. Zona se va 

schimba radical în urma ame-

najărilor propuse, prin amena-

jarea unor spaţii verzi şi spa-

ţii prevăzute pentru activităţi 

sportive, destinate atât copii-

lor, cât şi adulţilor.

Centru de cartier, în Iris

Zona Pieţei Karl Liebkne-

cht şi a Parcului Iris vor primi 

o atenţie specială, în încerca-

rea de a le reda şi consolida 

rolul iniţial de centru, respec-

tiv de sub-centru de cartier. 

Studiul urmăreşte totodată îm-

bunătăţirea calităţii locuirii, a 

mobilităţii şi a factorilor de 

mediu în cartierul Iris, prin op-

timizarea reţelei de spaţii pu-

blice şi spaţii verzi.

Prin noile amenajări, sunt pri-

oritizate componentele pietona-

le, velo şi vegetale ale spaţiului 

public, fără însă a pierde din ve-

dere fl uiditatea şi siguranţa tra-

fi cului motorizat. Se propune, 

de asemenea, implementarea de 

tehnologii urbane moderne, per-

formante energetic şi informaţi-

onal, orientate spre o evoluţie 

sustenabilă a cartierului şi a ora-

şului în ansamblu: iluminat LED, 

facilităţi pentru vehicule electri-

ce, sisteme wifi  etc.

Piaţa K. Liebkecht se pieto-

nalizează şi devine „centru de 

cartier”, cu mobilier urban, lo-

curi de repaus, terase, etc. Lo-

curile de parcare de aici, 35 la 

număr, sunt relocate pe străzi-

le adiacente. Se reconfi gurea-

ză aleile pietonale, pavajele şi 

iluminatul public se refac.

Se schimbă circulaţia

Astfel, conceptul de amena-

jare propus acoperă o suprafa-

ţă de aproximativ 23.500 mp 

afl ată în domeniul public al 

municipiului şi cuprinde Piaţa 

Karl Liebknecht, strada Războ-

ieni, strada Puieţilor, strada 

Gheorghe Asachi, strada Spiru 

Haret, strada Postăvarul, stra-

da Nicolae Românul, strada Iris 

(parţial) şi Parcul Iris. Proiec-

tanţii au arătat că va fi  intro-

dus un sistem de sensuri uni-

ce, în aşa fel încât să asigure 

legături în zona Războieni spre 

Vest, Puieţilor spre Nord, Asachi 

spre Vest, Haret spre Sud, Pos-

tăvarul şi Nicolae Romanul spre 

Sud şi Iris de la Est spre Vest. 

Este propusă, de asemenea, in-

troducerea de piste velo pe Ni-

colae Romanul şi Puieţilor.

Totodată, vor fi  implemen-

tate în zona vizată şi tehnolo-

gii urbane moderne precum ilu-

minat LED, facilităţi pentru ve-

hicule electrice ori sisteme wifi .

În cadrul proiectului, va fi  

amenajat o suprafaţă de 5.857 

mp de spaţii verzi, 8.934 mp 

de spaţii pietonale, 1.352 mp 

infrastructură pentru biciclete 

şi trotinete şi 7.017 mp de su-

prafaţă carosabilă. Vor fi  ame-

najate 90 de locuri de parcare 

pentru vehicule electrice, din 

care 10 sunt dotate cu staţii de 

încărcare. Alte 40 de staţii de 

încărcare pentru biciclete şi tro-

tinete electrice sunt amenajate 

în cadrul investiţiei.

Piaţa Karl Liebknecht, la standarde europene. 
Cartierul Iris intră în „era” modernizărilor.
Piaţa Karl Liebknecht, Parcul Iris şi zona adiacentă vor fi modernizate. Spaţiile pietonale şi dedicate 
biciliştilor vor fi extinse, iar circulaţia pe câteva străzi din zonă se va face într-o singură direcţie.

Piaţa Karl Liebknecht va fi  modernizată şi reamenajată, făcând loc spaţiilor pietonale şi „shared-space”
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Antonio a jucat ani la 

rând la echipele de juni-

ori de la Universitatea 

Cluj, fi ind coleg cu fotba-

lişti precum Andrei 

Cordea, Mihai Butean 

sau Marco Dulca.

Tânărul clujean nu a iz-

butit în cariera de jucător şi 

s-a reprofi lat rapid. La doar 

25 de ani, Antonio a început 

o carieră de antrenor de por-

tari şi unde putea face mai 

bine acest lucru decât în Ma-

rea Britanie, locul unde fot-

balul este religie.

Primii paşi în UK 
şi fotbalul englez

Antonio Bruma s-a mutat 

în 2015 în Anglia şi în ultimii 

ani a început o carieră de an-

trenor care poate fi  străluci-

toare. Fostul junior de la Uni-

versitatea Cluj a plecat la stu-

dii în Marea Britanie şi s-a sta-

bilit acolo pentru a-şi atinge 

marele vis.

„M-am mutat în 2015 în 

Anglia, în Southampton. 

Am fost la facultatea Solent 

University şi am urmat spe-

cializarea football study and 

business. Când am aflat de 

această specializare am fost 

foarte încântat, nu-mi ve-

nea să cred. În cei trei ani 

de facultate m-am obişnu-

it cu oamenii, cu limba, cul-

tura, totul fiind diferit. Fa-

cultatea m-a ajutat foarte 

mult, în special din punct 

de vedere lingvistic. Înveţi 

engleza în şcoală, dar ce se 

vorbeşte aici e cu totul alt-

ceva. Niciodată nu mi s-a 

părut că drumul meu este 

atât de uşor încât să ajung 

fotbalist. Cred că aveam 17 

ani, eram în ultimul an de 

liceu şi mă gândeam ce ur-

mează să fac. M-am gândit 

la început să mă fac IT-ist, 

după la Facultatea de Edu-

caţie şi Sport. Norocul meu 

a fost când la liceul nostru 

a venit un grup de studenţi 

care ne-au prezentat oferte 

de a studia în străinătate şi 

atunci m-am decis ce vreau 

să fac. Am analizat mai mul-

te variante şi am găsit So-

lent University cu speciali-

zare football study and bus-

niess. La început, nu am 

fost foarte convins, dar în 

cele din urmă am aplicat şi 

am fost acceptat”

Antonio a făcut rapid 

cunoştiinţă cu ploaia bri-

tanică, însă nu s-a dat bă-

tut şi a făcut deja primii 

paşi în antrenorat. El a fost 

ajutat de Dragoş Căvăşdan, 

un alt tânăr plecat să stu-

dieze în Southampton.

„Am mers în Anglia în sep-

tembrie, îmi amintesc şi acum 

ce zi ploioasă am prins. Aştep-

tam în faţă la cazare şi mă ru-

gam să intru mai repede în ca-

să. Norocul meu este că am în-

tâlnit un băiat, tot român, care 

a studiat la această facultate 

care este cu un an mai mare. 

El m-a ajutat foarte mult să mă 

adaptez şi mi-a oferit un loc de 

cazare în casa în care stătea. 

Tot el m-a ajutat să încep şi ca-

riera de antrenor. După 3 luni 

de stat în Anglia, el m-a luat 

ca asistentul lui la o grupă U-12, 

cel mai jos nivel. Nu aveam cei 

mai talentaţi copii din oraş, dar 

ne-am implicat foarte mult şi 

unul dintre ei a ajuns la So-

uthampton, iar altul la Chel-

sea. Ca şi paranteză, la acest 

club a început fotbalul şi Ja-

mal Musiala, cel care a ajuns 

între timp la Bayern Munchen. 

Chiar dacă a ales să joace pen-

tru Germania, el se implică foar-

te mult în această zonă, a or-

ganizat un turneu în vară şi 

vrea să ajute copiii defavorizaţi 

prin diferite organizaţii”

Antrenor cu portarii 
şi manager de club

Antonio a început în ul-

timii ani să se implice din 

ce în ce mai serios în cari-

era de antrenor şi are mai 

mulţi goalkeeperi pe care 

îi pregăteşte.

„De aproximativ 2 ani am 

început să antrenez portari 

individual. Am o colaborare 

cu Just 4 Keepers, o organi-

zaţie care e foarte bine dez-

voltată în Anglia şi are sediu 

şi în România. Ei ajută por-

tarii individuali care vor să 

îşi dezvolte o academie. Poţi 

să le foloseşti numele, te aju-

tă cu resurse şi tot ce ai ne-

voie. Am făcut antrenamen-

te individuale, iar acum au 

început să mă caute diferite 

echipe mici care au nevoie 

de un antrenor de portari. 

Am în acest moment 4 antre-

namente individuale pe săp-

tămână, cu grupuri de por-

tari şi pregătesc o echipă de 

fete din Liga a 5-a.

În acest moment, cel mai 

mult mă ajută lucrurile în-

văţate în perioada juniora-

tului. Când am fost la „U” 

şi la Ardealul am avut noro-

cul să lucrez cu antrenori 

foarte buni, majoritate fi ind 

foşti fotbalişti. În perioada 

junioratului nu mi-am dat 

seama că tot ce învăţ acolo 

mă poate ajuta atât de mult 

în viitor şi acum văd cu to-

tul altfel lucrurile.”

Antonio, împreună cu pri-

etenul său Dragoş şi un alt 

amic din Marea Britanie, a de-

cis să creeze o echipă de fot-

bal. Cei trei se bucură de un 

succes important pe reţeaua 

de socializare Tik Tok, acolo 

unde sunt postate imagini de 

la antrenamente şi meciuri.

„Nu mi-am făcut singur 

această echipă, sunt impli-

cat într-un proiect cu alţi 

doi băieţi. Avem o grupă de 

U-23 cu 18 tineri şi încer-

căm să facem o selecţie mai 

importantă în vară şi să dez-

voltăm alte grupe. Clubul 

nostru se numeşte TGK Aca-

demy, numele fiind preluat 

de la pagina de Tik Tok TGK 

(Tomorrow’s Gaolkeeper), 

deţinută de unul dintre co-

laboratorii mei. Acolo sunt 

peste 150.000 de urmărită-

tori care au şansa să vadă 

tot ce facem noi la antrena-

mente şi meciuri”.

Tânărul clujean duce o via-

ţă extrem de activă în So-

uthampton. El se împarte în-

tre antrenamente, locul de 

muncă, dar şi analize video.

„În momentul de faţă câş-

tig bani din fotbal, dar nu cred 

că mi-ar ajunge pentru viaţa 

din Anglia. Aşa că pe lângă 

antrenamente, mai am şi un 

job. Încerc să-mi găsesc o ba-

lanţă între pasiune şi nevoie. 

Am un program încărcat, de 

multe ori ajung să dorm doar 

câteva ore pe noapte. Şi azi 

noapte (n.r. vineri) am făcut 

o analiză video pentru un por-

tar şi acum mă pregătesc să-i 

arăt ce a făcut bine şi ce nu.”

Antonio nu este decis mo-

mentan dacă vrea să se focu-

seze pe antrenamente indivi-

duale cu portarii sau vrea să 

facă parte dintr-o echipă. Ma-

rele obiectiv ar fi  un post de 

antrenor în Premier League, 

dar nici League 3 nu sună rău.

„Momentan, încă mă de-

cid dacă vreau să lucrez cu 

un club sau individual. Să lu-

crezi cu acelaşi portar şi să 

ai o infl uenţă foarte mare în 

dezvoltarea lui sună foarte 

bine. Am portari cu care lu-

crez de 2 ani sau de 5 ani şi 

se vede o diferenţă. Pe mine, 

cel mai tare mă mulţumeşte 

când văd progresul pe care îl 

face un portar pe care îl an-

trenez eu. Îmi dă un senti-

ment foarte plăcut. Eu lucrez 

acum cu 20 de portari pe săp-

tămână şi o consider tot o re-

uşită. Pe termen lung, aş vrea 

să îmi fac un nume, o repu-

taţie şi mi-ar plăcea să antre-

nez în Premier League, dar 

ştiu cât este de greu. Pot spu-

ne că şi League 1 (Liga a 3-a) 

îţi oferă un salariu din care 

poţi să trăieşti la un nivel 

foarte bun din fotbal. Sunt 

dispus să mă mut şi în alte 

ţări pe viitor.”

Dragostea pentru „U” 
nu se uită niciodată

Dragostea lui Antonio pen-

tru fotbal a început de la o 

vârstă fragedă. El a fost juni-

or la Universitatea Cluj, Ar-

dealul Cluj şi a avut şansa să 

fi e coleg cu tineri care între 

timp au ajuns în Liga 1.

„Am jucat pentru „U” şi 

pentru Ardealul Cluj la juni-

ori. Ulterior, am ajuns la echi-

pa din Apahida unde am pu-

tut să joc şi la seniori. La ju-

niorii lui „U” am jucat 4-5 ani 

şi după am mai evoluat 2 ani 

la Ardealul. La „U” am avut 

o echipă super bună, am fost 

coleg cu Butean, Chindriş, 

Dulca, care vedem că sunt 

acum la echipa naţională. Îmi 

amintesc că Păun juca la CFR 

Cluj în perioada respectivă, 

aveam derby-uri cu scântei”.

Deşi e plecat sute de ki-

lometri distanţă, inima lui 

Antonio bate în continuare 

pentru „U”. El ar vrea ca 

într-o zi să se întoarcă şi să 

ducă „Şepcile Roşii” în cu-

pele europene.

„Pe termen lung, cel mai 

mare vis al meu ar fi  să îmi 

fac o reputaţie, să câştig bani 

din antrenorat şi să mă în-

torc acasă. Mi-aş dori să pot 

să cumpăr „U” Cluj şi să fac 

o echipă bună. Sunt multe 

lucruri care se pot face mult 

mai bine la Universitatea 

Cluj. Aş vrea să văd echipa 

la care am crescut în prima 

ligă, în cupele europene. Exis-

tă atât de mult talent la „U” 

Cluj, dar pare că nu există 

resursele necesare să facă 

performanţă. Nu ştiu, echi-

pele de juniori joacă an de 

an foarte bine, câştigă com-

petiţii, dar când ajung la se-

niori nu mai sunt buni. Ui-

te, sunt jucători precum Mo-

ruţan, Butean, Dulca care iu-

besc „U” Cluj şi au ajuns la 

naţională, dar au fost nevo-

iţi să plece pentru că nu 

aveau cu cine. Şi eu iubesc 

România şi îmi place, dar 

momentan locul meu nu es-

te acolo, la fel sunt şi ei”.

Pentru a-şi îndeplini mare-

le vis, Antonio mai are mult 

de muncă, dar nu se teme de 

asta. El ne-a povestit sacrifi -

ciile pe care le-a făcut încă de 

la o vârstă fragedă.

„Cât am fost portar în Ro-

mânia a fost foarte greu. Nu 

am fost niciodată prima opţi-

une şi am avut multe momen-

te când am vrut să renunţ. Am 

avut multe momente difi cile 

când eram accidentat, răcit şi 

aş fi  stat acasă, dar când eşti 

al treilea portar nu îţi permiţi 

luxul de a rata antrenamente. 

Totuşi, eram la „U” Cluj şi vo-

iam să îmi păstrez locul, de-

oarece erau oameni de la ca-

re puteam învăţa multe. Am 

jucat cu degete rupte, cu umă-

rul luxat, dar am tras de mine 

mereu. Sunt sacrifi cii pe care 

mulţi nu le înţeleg. De exem-

plu, Butean de când era mic 

alerga după fi ecare antrena-

mente o oră sau exersa diferi-

te lovituri. Era foarte motivat 

şi de aceea a şi ajuns la CFR.

Antonio Bruma are 25 de 

ani şi are toate motivele să se 

gândească la o carieră de an-

trenor. Tânărul clujean a lă-

sat confortul vieţii din Româ-

nia şi încearcă să îşi urmeze 

marele vis în Marea Britanie.

Povestea tânărului Antonio Bruma, 
de la junior la „U” Cluj, la antrenor în Anglia
Antonio Bruma este un tânăr care a făcut junioratul la Universitatea Cluj,  iar acum și-a creat propriul drum 
în Marea Britanie. El a devenit antrenor de portari și de curând a ajutat la înfințarea unei echipe de fotbal.

Antonio Bruma este un tânăr care a făcut junioratul la Universitatea Cluj

Tânărul clujean și-ar dori ca antrenorii de portari să 
fi e mai respectaţi și opinia lor să conteze mai mult.
„Mă deranjează foarte mult că se neglijea-
ză educaţia portarilor. Mulţi antrenori prin-
cipali se implică prea mult în viaţa portari-
lor, iar unii ajung să înveţe prostii, deoare-
ce nu au un antrenor de portari. Am obser-
vat și în Anglia că portarii sunt neglijaţi, în 
special la echipele mici. Îmi place zona asta 
de portari, deoarece este specifică și nu 
toată lumea înţelege exact. Am avut antre-
nor de portari care mi-a spus că merit să 
fiu titular, dar antrenorul principal lua ulti-
ma decizie. Antrenorii principali nu pot ale-
ge tot mereu cel mai bun portar, deoarece 
nu înţeleg 100% fenomenul. Oamenii care 
iau decizii nu sunt atât de bine instruiţi cu 
privire la portari. Lucrez cu antrenori care 

iau decizii, deși nu se pricep. Încerc să mă 
fac vocal și să spun ce cred cu argumentele 
mele. Cred că antrenorii de portari ar tre-
bui să fie luaţi mai mult în seamă.”
Antonio a trecut deja de primele 2 nivele de 
testare și putea participa deja la cursurile 
pentru licenţa UEFA B, acolo unde a fost ac-
ceptat. Totuși, a preferat să se focuseze mai 
mult pe dezvoltarea personală și a lăsat 
„hârtiile” pentru mai târziu.
„Am făcut nivelul 1 și 2 în momentul de fa-
ţă. Am fost acceptat și la UEFA B, dar este 
destul de scump și nu mă ajută neaparat. 
Momentan, am nevoie de mai multă expe-
rienţă și mai puţine cursuri. Ca să glumesc 
puţin, nu poţi să ajungi antrenor de portari 
dacă nu ai 40 de ani și ești chel”.

Antrenorii de portari, prea puţin implicaţi în luarea deciziilor
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ VÂNZARE

Vând locuință individuală la casă, zonă centrală, proas-
păt renovată, superfi nisată. 40mp utili, 60 mp total, curte 
tip terasă, intrare proprie, utilități proprii, două camere, 
bucătărie, baie, debara, încălzire centrală nouă afl ată în 
garanție, instalație pe cupru. 

Ferestre spre parc, geam la baie și bucătărie. La 5 minute 
de gară, 2 min de stație de autobuze, 10 minute de centrul 
orașului, 5 minute de Facultatea Dimitrie Cantemir, de Facul-
tatea de Litere, de Liberty, lângă 3 parcuri. Parcare la fereas-
tră. 

Bun pentru locuință, birou, cabinet medical, de avoca-
tură, notarial, de psihologie, stomatologie, cosmetică, co-
afor, masaj. Foarte potrivit pentru cazare în regim hoteli-
er de tip airbnb. Tel 0728828753

www.medsancluj.ro
medical@medsancluj.ro

str. Ilie Macelaru nr. 28

Cluj-Napoca

0264 597 603
0372 714 685
0770 594 756 De 17 ani oferim 

servicii medicale de calitate

Analize  de Laborator 

Alergologie  Cardiologie  Cardiologie Pediatrică 
Chirurgie  Chirurgie Pediatrică  Dermatologie Diabet 
zaharat Hematologie LogopedieMedicină 
internăMedicina MunciiNefrologieNeurologie Ne-
urologie Pediatrică, Obstetrică-GinecologieOftalmolo
gieOncologie MedicalăORLOrtopedie-Traumatologi
eOzonoterapiePediatriePneumologiePsihiatrie 
Adulţi Psihiatrie PediatricăPsihologie şi Consiliere Psi-
hologică Reumatologie GastroenterologieGeriatrie-
GerontologieUrologie   nutritie si boli 
metaboliceEndocrinologie

Analize obţinere si preschimbare permis auto,
Analize permis port-armă

Telefon/Fax: 0264-41-45-68   Mobil: 0729-15-86-00

Comercializează, formatează și montează 
acumulatori auto, 

acumulatori tracțiune, 
acumulatori staționări.

Reprezentanța Batrom 
din Cluj Napoca 

se afl ă pe strada Streiului, nr. 12

Program: L-V – 08.00-18.00
S: 08.00-13.00

www.batrom.rowww batrom rowww batrom ro
Batrom  

i li ă f t ă i t ă

reprezentanță și service

 Rombat SA Bistrița

ANUNŢ

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA 
informează publicul călător că, începând cu data de 7 de-
cembrie 2021, pe str. Borhanciului (în apropierea intersec-
ţiei cu str. Bocskai Istvan), se înfi inţează o nouă staţie de 
îmbarcare- debarcare, pentru ambele sensuri, valabilă pen-
tru liniile de autobuze 18, 20 si M13.

Vă mulţumim.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

INFORMARE

• Distribuţie Energie Electrică Romania, dema-
rează, începând cu luna decembrie (a.c), o acţiune de în-
locuire a contoarelor clasice cu contoare inteligente, în lo-
calitatea Gherla, judeţul Cluj.

În cadrul acestei operaţiuni, 
un număr de aproximativ 10600 
de contoare clasice, afl ate în a-
partamentele/proprietatea uti-
lizatorilor sau în scările de bloc 
din localitatea Gherla vor fi  schim-
bate cu unele noi, inteligente.

Costurile sunt suportate inte-
gral de către Distribuţie Energie 
Electrică Romania, în calitate de 
benefi ciar și prezintă o serie de 
avantaje pentru consumatori:

¤ Transmiterea automată a datelor de măsurare afe-
rente consumului, adică renunţarea la citirea manuală a 
contorului cu personal uman, eliminând astfel eventualul 
disconfort presupus de acordarea accesului pe proprieta-
tea utilizatorului;

¤ Facturarea pe baza consumului real fără a fi  nevoie 
de ajustări și de proceduri complexe legate de estimarea 
si regularizarea consumurilor;

¤ Monitorizarea evenimentelor legate de calitatea ener-
giei distribuite;

¤ Reducerea duratei și simplifi carea procesului de schim-
bare a furnizorului;

¤ Reducerea duratei de repunere sub tensiune (de la dis-
tanta), urmare unei eventuale proceduri de deconectare.

Înlocuirea contoarelor se face în baza unui Ordin de ser-
viciu nominal, în prezenţa utilizatorului, în condiţiile legii, 
de către personalul propriu, sau al unei societăţi terţe, au-
torizat și instruit în acest sens și care are obligaţia de a se 
legitima înainte de începerea lucrării.

Vă rugăm să facilitaţi accesul lucrătorilor în casa scării 
sau pe proprietatea dumneavoastră, în condiţiile de mai 
sus, în vederea executării lucrărilor în bune condiţii.

Reamintim că, potrivit prevederilor Ordinului ANRE nr. 
235/2019 privind Regulamentul de furnizare a energiei elec-
trice la clienţii fi nali – Art. 31 clientul fi nal are obligaţia de a 
permite „accesul reprezentantului operatorilor de distribuţie 
în scopul de a presta activitatea (...) de a monta, sigila, între-
ţine, verifi ca, înlocui sau citi indexul grupului de măsurare, 
precum și de a menţine” echipamentele afl ate în gestiunea 
DEER, amplasate pe proprietatea clientului fi nal. Conform Or-
dinului ANRE nr. 90/2015, operatorul de distribuţie are drept 
de „acces în incinta unde este amplasat locul de consum al 
utilizatorului, pentru verifi carea grupurilor de măsurare”.

Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate pe par-
cursul desfășurării lucrărilor și vă mulţumim pentru înţelegere.

IMPORTANT !
Recomandăm consumatorilor să permită accesul în sca-

ra blocului sau pe proprietate doar acelor persoane care 
prezintă legitimaţie de serviciu și/sau împuternicire din par-
tea Distribuţie Energie Electrica Romania.

Echipele vor respecta masurile antiCovid-19!

Serviciul PR & COMUNICARE DEER

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel 
mai important operator național de distribuţie a energiei electrice care acoperă 18 
judeţe din trei zone geografi ce, reprezentând 40,7% din teritoriul României.

Compania își desfășoară activitatea în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, 
Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Vrancea, având o arie de operare de 
97.196 kilometri pătrați.

Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru peste 3,8 mili-
oane de utilizatori, prin intermediul unei rețele de distribuție de aproximativ 
198.988 kilometri. 

Mai multe informații despre DEER pot fi  găsite pe platforma www.distribu-
tie-energie.ro și pe pagina de Facebook Distributie Energie Electrica Romania.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar provizoriu al Proclima Instal S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) prin Încheierea Civilă nr. 2345 pro-
nunţată în ședinţa din data de 29.11.2021, în dosarul nr. 
923/1285/2021, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii Proclima Instal S.R.L. cu sediul 

în Cluj-Napoca, Str. Curcubeului, Nr. 10, jud. Cluj, înmatri-
culată în Registrul Comerţului sub nr. J12/409/2016, a-
vând C.U.I. 35557080, că faţă de aceasta a fost deschisă 
procedura insolvenţei în formă simplifi cată prevăzută de 
Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor credito-
rilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zi-
le de la data comunicării notifi cării privind deschiderea 
procedurii;

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de ad-
mitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a documen-
telor justifi cative este data de 14.01.2022;

3. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 25.01.2022;

4. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contesta-
ţii la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea ta-
belului preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă;

5. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contesta-
ţii și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 
24.02.2022.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
01.02.2022, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ PUBLIC

Asociația Composesorală a Deținătorilor de Pă-
duri și Pășuni Călata, având sediul în com. Călata, nr.60, 
jud. Cluj, titular al planului „Amenajamentul fondului fo-
restier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Compo-
sesorale a Deţinătorilor de Păduri şi Păşuni Călata, UP I 
Călata, judeţul Cluj“ anunță publicul interesat asupra de-
punerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru 
planul menționat și declanșarea etapei de încadrare. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj cu adresa în str. Calea Dorobanților, nr.99, mun. Cluj-Na-
poca, jud. Cluj, de luni până vineri între orele 900 – 1300 .

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul  APM Cluj, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Ciucea, având sediul în loc.Ciucea, nr.9, jud. 
Cluj, titular al planului „Amenajamentul fondului forestier 
proprietate publică aparţinând comunei Ciucea, UP I Ciu-
cea, judeţul Cluj“ anunță publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru pla-
nul menționat și declanșarea etapei de încadrare. 

         Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
APM Cluj cu adresa în str. Calea Dorobanților, nr.99, mun. Cluj-
Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri între orele 900 – 1300 .

         Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris 
la sediul  APM Cluj, în termen de 18 zile calendaristice de 
la data publicării anunțului.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Râşca, având sediul în com. Râșca, nr.327, 
jud. Cluj, titular al planului „Amenajamentul fondului fores-
tier proprietate privată aparţinând comunei Râşca, UP II Pă-
şune Râşca, judeţul Cluj“ anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru 
planul menţionat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj cu adresa în str. Calea Dorobanților, nr.99, mun. Cluj-Na-
poca, jud. Cluj, de luni până vineri între orele 900 – 1300 .

Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul  APM Cluj, în termen de 18 zile calendaristice de la 
data publicării anunțului.
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Ţiriac vinde turneul 
de la Madrid

Ion Ţiriac a decis să vândă li-
cenţa turneului de la Madrid, 
Mutua Madrid Open, noul pro-
prietar fi ind compania IMG, a 
anunţat luni site-ul competiţiei.
IMG a indicat că a ajuns la un 
acord defi nitiv cu compania Super 
Slam Ltd, deţinută de Ion Ţiriac, 
pentru a achiziţiona turneul de te-
nis Mutua Madrid Open și turneul 
de golf Acciona Open de Espana. 
Este de așteptat ca tranzacţia să 
fi e fi nalizată în primul trimesteru 
al anului 2022, sub rezerva apro-
bărilor ATP și WTA.
Unul dinte cele nouă turnee ATP 
Masters 1.000 și cele patru turnee 
WTA 1000 Mandatory, Mutua 
Madrid Open se va alătura listei de 
turnee de tenis de top deţinute de 
IMG, printre care Miami Open și 
mai multe competiţii ATP și WTA.
A 20-a ediţie a turneului va 
avea loc între 26 aprilie și 8 
mai 2022 la Caja Magica din 
capitala Spaniei. Mutua Madrid 
Open este unul dintre cele do-
uă mari turnee pe zgură care se 
desfășoară înainte de Roland 
Garros. Printre câștigătorii săi 
sunt nume ilustre, ca Simona 
Halep, învingătoare în 2016 și 
2017, Roger Federer, Serena 
Williams, Rafael Nadal, Petra 
Kvitova și Novak Djokovic.

Handbaliştii 
de la „U” Cluj, 
învinşi de Suceava
În mai puţin de o săptămână, 
”U” Cluj a jucat pentru a doua 
oară în Liga Naţională de hand-
bal masculin și tot în deplasare, 
de această dată cu CSU din 
Suceava în etapa a 14, prima a 
returului competiţiei.
În meciul de duminică am con-
semnat începuturi de repriză 
foarte bune ale gazdelor care 
au pus rapid distanţe mari pe 
tabela de marcaj: 10-3 în prima 
și apoi 27-16 în cea de a doua.
A fost și o perioadă foarte bună, 
în a doua jumătate a primei părţi, 
în care ”U” a recuperat din dife-
renţă dar deși s-a intrat la pauză 
cu 15-13, până la urmă CSU din 
Suceava s-a impus cu 29-21. De 
menţionat că, din cauza număru-
lui mare de accidentaţi, echipa 
clujeană a făcut deplasarea doar 
cu 10 jucători și în plus, în minu-
tul 10 Ionuţ Ramba a primit un 
cartonaș roșu și a fost eliminat.
Marcatorii formaţiei noastre au 
fost: Raul Ostace și Alexandru 
Coman câte 4 goluri, Dragoș 
Iancu și Putnoky Szabolcs câte 3, 
Mark Adoreanu, Cătălin Fodorean 
și Alexandru Gurănescu câte 2 și 
Ionuţ Ramba 1 gol.

Povestea lui 
Antonio Bruma
Antonio Bruma este un tânăr care 
a făcut junioratul la Universitatea 
Cluj. Citește pe larg povestea tâ-
nărului care a dat confortul din 
Cluj pe viața din Anglia pentru 
marele vis, în pagina 6.

Pe scurt

Potaissa Turda s-a califi cat 

în optimile de fi nală ale 

competiţiei masculine de 

handbal EHF European 

Cup, după ce a învins echi-

pa kosovară KH Besa 

Famgas Peja cu scorul 

de 29-26 (13-12), duminică, 

pe teren propriu, în manşa 

secundă a turului al treilea.

KH Besa Famgas s-a im-

pus în prima manşă, la Pe-

ja, cu 30-28.

Începutul partidei de la 

Turda a fost modestă pentru 

echipa antrenată de Horaţiu 

Gal, condusă cu 3-0 şi 5-1. 

Potaissa a reuşit cinci goluri 

consecutive şi a preluat con-

ducerea, cu 9-8 (min. 22), iar 

la pauză a avut avantaj mi-

nim, 13-12.

În actul secund, turdenii au 

avut momente bune la scorul 

de 18-17, reuşind patru goluri 

la rând, care le-au adus o di-

ferenţă maximă de cinci reu-

şite pe tabelă, 22-17 (41). Ko-

sovarii au redus din diferenţă 

şi fi nalul a fost strâns, dar Po-

taissa a câştigat cu 29-26 şi s-a 

califi cat în faza următoare.

Pentru gazde au marcat 

Marius Alin Szoke 8 goluri, 

Radu Cristian Ghiţă 6, Ga-

briel Dumitriu 4, Alexandru 

Alin Ghivil 3, Georgică Cîn-

tec 2, Teodor Pinţoiu 2, Ro-

land Thalmaier 2, Daniel Pop 

1, Huba Talas 1.

Golurile echipei din Koso-

vo au fost reuşite de Nikola 

Prce 11, Egzon Gjuka 3, Kastri-

ot Jupa 4, Deniz Terziqi 2, Ar-

bios Mushkolaj 2, Balsa Ra-

cic 2, Victor Alonso Garcia 1, 

Denis Sabanovic 1.

Au arbitrat ungurii Kristof 

Altmar şi Marton Horvath, iar 

delegat EHF a fost ucrainea-

nul Vasili Feghir.

Potaissa este a treia echi-

pă din România califi cată în 

optimile competiţiei, după 

Minaur Baia Mare şi CSM 

Focşani 2007

Potaissa, în optimile 
European Cup

„Aleargă-l pe Moş 

Crăciun” este un cros 

caritabil organizat 

de Clubul Sportiv Atletic 

prin care se încearcă spri-

jinirea unor copiii 

cu situaţii vulnerabile.

La evenimentul din 18 de-

cembrie vom avea cursele Joy 

Run, Happy Run şi Kids Run, 

pentru adulţi şi copii.

Ţinând cont de restricţiile 

impuse de autorităţi, cursele 

sunt deschise tuturor copii-

lor, adulţii vor prezenta cer-

tifi cat verde, respectând tot-

odată criteriile şi condiţiile 

impuse de organizator.

Curse de 10, 5 kilometri 
şi 600 de metri:

Joy Run – 10 km, cursa ca-

re te va purta 10 km pe alei-

le Parcului Central, Alergân-

du-l pe Moş Crăciun

Happy Run – 5 km, cursa 

care te va purta 5 km pe ale-

ile Parcului Central, Alergân-

du-l pe Moş Crăciun

Kids Run – 600 m, cursa 

care îi va purta pe copilaşi 600 

m prin Parcul Central, Aler-

gându-l pe Moş Crăciun

Cursele vor fi  organizate 

sâmbătă, 18 decembrie, şi vor 

începe de la ora 16:00, respec-

tiv ora 17:00.

Părinţii sau tutorii legali 

vor semna o declaraţie pe pro-

prie răspundere privind cali-

tatea de părinte sau tutore le-

gal şi a faptului că fi ecare co-

pil are o stare de sănătate fi -

zică şi mentală care să îi per-

mită participarea la concurs.

Clubul Sportiv Atletic 
organizează un cros caritabil

Tibi DEMETER
redactia@monitorulcj.ro

Bogdan Mara, ofi cialul 

celor de la CFR Cluj, 

a fost extrem de vocal 

la adresa lui Meme Stoica 

şi a lui Marian Barbu, 

centralul jocului 

FCSB – UTA 2-1.

Barbu a acordat două lovi-

turi de la 11 metri pentru echi-

pa în „alb-roşu”, deşi la am-

bele faze nu ar fi  trebuit acor-

dată o astfel de sancţiune.

Florin Tănase a transfor-

mat în gol ambele penalty-uri 

şi a adus toate cele trei punc-

te în contul lui FCSB.

„Am rămas fără cuvinte du-

pă meciul de azi dintre FCSB 

şi UTA. Toată presa scrie, a fost 

ceva... E clar că Balint e frus-

trat după un asemenea meci. 

Să fi e două penalty-uri acor-

date greşit e viciere de rezul-

tat. Balint are perfectă drepta-

te. E strigător la cer. Revin pu-

ţin la meciul nostru, el a ieşit, 

nu vreau sa ii spun numele 

(n.r. Mihai Stoica), să vorbeas-

că de meciul nostru... el care 

a vorbit şi a pus presiune pe 

arbitraj. Într-adevăr la faza go-

lului nostru cu Chindia a exis-

tat acel presupus henţ, dar 

Cristi Balaj a venit cu argu-

mente şi a explicat frumos. 

Înainte de acel henţ am avut 

un penalty foarte clar. Un meci 

oricum pe care noi l-am domi-

nat fără emoţii. Dar astăzi (n.r. 

duminică) ce s-a întâmplat... 

vă las pe voi să judecaţi. Sunt 

dezgustat. La primul penalty 

chiar n-am înţeles, arbitrul e-

ra bine poziţionat şi a hotărât 

foarte repede... Vă daţi seama? 

La al doilea a ieşit mingea cen-

timetri buni. Ce să mai zic? 

Nu este primul meci, asta es-

te problema! Se mai greşeşte... 

dar nu în felul acesta! Nu am 

explicaţii pentru ce s-a întâm-

plat acuma seara. De ce nu e 

o zi proastă şi în favoarea ce-

lorlalte echipe? Asta reiese că 

FCSB este ajutată de arbitri”, 

a declarat Bogdan Mara la o 

emisiune televizată.

Reacţia lui Bogdan Mara a 

venit după ce Meme Stoica a 

declarat public că la CFR Cluj 

se câştigă campionate datori-

tă arbitrajului favorabil.

„Eu fac scandal de patru ani, 

iar CFR Cluj câştigă campiona-

te peste campionate cu greşeli 

de arbitraj. Eu cred că trei cam-

pionate din patru au fost câş-

tigate exclusiv datorită greşeli-

lor de arbitraj. Au fost greşeli 

prea mari şi clare. La meciul 

cu Chindia Târgovişte, a fost o 

greşeală care nu poate să fi e 

explicată. Radu Petrescu nu 

poate să se ducă să le explice 

şefi lor lui această fază. De ani 

de zile se discută de VAR, iar 

nouă tot ni se spune cât mai 

trebuie să treacă. S-a spus că 

o să avem în play-off, dar nu 

o să fi e. Suntem bătaia de joc 

a tuturor”, a spus Meme Stoi-

ca la Telekom Sport.

În clasament, lider este CFR 

Cluj, cu 48 de puncte, echipă 

urmată de FCSB, 40 de punc-

te, FC Voluntari, 32 de puncte.

Bogdan Mara, un car de nervi 
după FCSB – UTA 2-1: „Sunt dezgustat”
FCSB a câştigat cu 2-1 duelul cu UTA Arad în Liga 1, însă partida dintre cele două 
echipe a avut ecouri şi la Cluj din cauza arbitrului Marian Barbu

Bogdan Mara a fost un car de nervi după arbitrajul scandalos de la FCSB  - UTA

BOGDAN MARA | 
director sportiv CFR Cluj

 „Ce să mai zic? Nu 
este primul meci, 
asta este problema! 
Se mai greşeşte... 
dar nu în felul 
acesta! Nu am 
explicaţii pentru ce 
s-a întâmplat acuma 
seara De ce nu 
e o zi proastă şi în 
favoarea celorlalte 
echipe? Asta reiese 
că FCSB este ajutată 
de arbitri“
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