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Ce condiþii va oferi
Sala Polivalentã

Planul Urbanistic General, documentul tehnic prin care se stabileºte legea localã,
din punct de vedere urbanistic, este un act
complex, care se actualizeazã periodic ºi care
încearcã sã anticipeze pe termen lung, prin
reglementãri, nevoile urbane ale comunitãþii. La Cluj-Napoca legea urbanã va aduce
liniºtea ºi siguranþa de care cu toþii avem

nevoie, dupã o epocã a isteriei imobiliare ºi a
lipsei de responsabilitate a investitorilor de la
începutul anilor 2000, care au valorificat din
plin lipsa de restricþii a vechiului Plan Urbanistic General.
Documentaþia noului Plan Urbanistic
General (PUG) se aflã în acest moment în
ultima fazã de revizuire, cea care se impune

dupã analizarea tuturor observaþiilor depuse
de cãtre clujeni în perioada 1 martie - 15
aprilie 2011, când PUG-ul s-a aflat în consultare publicã. Toate sesizãrile depuse la registratura Primãriei de pe str Moþilor nr 3,
trimise pe e-mail sau poºtã au fost analizate
de proiectanþi ºi au fost oferite rãspunsuri
care sã clarifice decizia luatã în urma acestui

proces de analizã. Primãria a cerut ca noul
PUG sã conþinã reglementãri care sã ducã la
creºterea confortului urban ºi a calitãþii vieþii
locuitorilor. PUG-ul trebuie sã aibã un caracter corector al efectelor nedorite ale unor
reglementãri anterioare, un rol esenþial având realizarea unei reþele de drumuri coerente în noile extinderi. PAGINA 3
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De Învierea lui Hristos sã ne bucurãm cu toþii de împliniri duhovniceºti, pace, bunã înþelegere, viaþã cu belºug ºi sãnãtate.
Mireasma sãrbãtorilor Pascale sã ne aducã zile frumoase ºi multã iubire, alãturi de cei dragi.

Lumina Sfântã sã vã cãlãuzeascã viaþa!
Sorin Apostu, Primarul municipiului Cluj-Napoca

SE DISTRIBUIE GRATUIT CETÃÞENILOR DIN CLUJ-NAPOCA
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ªtiri pe scurt

Cluj-Napoca

ORAªUL NOSTRU ARE CEA MAI MARE CREªTERE ECONOMICÃ DIN ROMÂNIA
Clujenii — cei mai buni platnici la bugetul oraºului
toritã atragerii de sume suplimentare mai
ales prin impunerea din oficiu a construcþiilor noi.

CREªTERE ECONOMICÃ

sursa: INFOGRAFIE - ADEVĂRUL

În primul trimestru al anului 2011,
clujenii au achitat 57% din totalul impozitelor ºi taxelor locale pentru persoane
fizice ºi circa 48% din cele datorate de
persoanele juridice. În bani, aceste procente se cifreazã la 20.514.200 de lei la
persoane fizice ºi 30.230.196 de lei la per-

soane juridice, la bugetul local intrând
deci pânã la 31 martie 2011 suma de
50.744.396 de lei.
„Le mulþumesc clujenilor care au
demostrat cã ºi în acest an au fost alãturi
de proiectele importante ale oraºului” a
declarat primarul Sorin Apostu. Dintre

aceºtia au plãtit on-line un numãr de
peste 800 clujeni, sumele aferente acestor
impozite fiind de 270.648,56 lei. Comparativ cu anii trecuþi, se observã o constanþã a procentelor de încasare, dar, la
ambele categorii se înregistreazã an de an,
creºteri ale încasãrilor în sume absolute.

Astfel, la persoane fizice s-a încasat mai
mult în martie 2011 decât în anul 2010 cu
peste 3 milioane lei ºi cu peste 6 milioane
de lei faþã de 2009. La persoane juridice,
în sume absolute s-au încasat mai mult
faþã de anul trecut cu aproximativ 6 milioane de lei, în cea mai mare parte da-

Cluj-Napoca este oraºul din România cu cea mai mare creºtere economicã
în anul 2011, dupã ce în anul trecut a fost
singurul oraº din þarã unde ritmul de
angajare a fost susþinut, cu câteva mii de
locuri de muncã disponibile, conform
companiilor angajatoare.
Comisia Naþionalã de Prognozã a
estimat pentru acest an cã Produsul Intern Brut al oraºului nostru va creºte cu
2,5 %, iar majorarea medie a salariilor va
fi de 4,2%. Pentru comparaþie, acest ritm
de creºtere este la fel cu cel estimat de
Comisia Europeanã pentru Germania,
care va avea în 2011 o creºtere economicã
de 2,4% ºi peste þãri ca Franþa, care va
ajunge numai la 1,8% ritm estimat de
creºtere a PIB.

Noi locuri de parcare disponibile pentru clujeni
În primul trimestru din 2011 Primãria Cluj-Napoca a încasat suma de
3.402.886,92 lei din taxa de parcare, cu
6,8% mai mult faþã de aceeaºi perioadã
a anului 2010. Pânã la sfarºitul lunii
martie 2011 clujenii au depus 3.844
cereri de alocare a unui loc de parcare.

Din cele 20.349 de locuri de parcare cu
abonament din cartierele municipiului, 18.969 au fost achitate de utilizatori, iar 1.380 de locuri de parcare cu
abonament au fost declarate vacante
dupã data de 31 martie a anului în
curs. Acestea vor fi repartizate con-

Primarul le citeºte copiilor
Sãptãmâna fãrã televizor,
un succes al Bibliotecii “Octavian Goga”
Primarul muncipiului Cluj-Napoca,
Sorin Apostu a participat la campania
iniþiatã de cãtre Biblioteca Judeþeanã
“Octavian Goga”, “Sãptãmâna familiei,
sãptãmâna fãrã televizor”.
În cadrul acestei campanii, primarul
muncipiului Cluj-Napoca le-a citit
poveºti celor aproximativ 30 de copii
care se aflau în ludoteca instituþiei în
dimineaþa zilei de 13 aprilie. “Încercãm
sã promovãm cititul, cel adevãrat, din
cãrþi ºi nu cel de pe calculator. M-am
simþit foarte bine în mijlocul copiilor, ca
ºi acasã ºi cred cã ºi pentru ei a fost o provocare. Sper sã citeascã mult mai multe
cãrþi”, a afirmat primarul. “Atmosfera de
astãzi, informalã ºi pentru primar ºi pentru copii, foarte relaxantã de astfel, demonstreazã cã lectura nu dãuneazã sãnãtãþii. Sunt convinsã cã micuþii clujeni
îºi vor trage de mânecã pãrinþii sã le ci-

form Regulamentului aprobat prin
HCL 25/2010, în ordinea depunerii
cererilor. În 2010 s-au creat 2019 locuri noi de parcare prin instituirea de
sensuri unice pe anumite strãzi, identificarea ºi amenajarea terenurilor virane, reorganizarea spaþiilor existente,

cu protejarea spaþiilor verzi ºi amenajarea corespunzãtoare a zonelor de
acces.
La aceste locuri se vor adãuga în
acest an alte circa 700 de locuri de parcare pe care municipalitatea le va pune
la dispoziþia locuitorilor din zona

strãzii Fabricii, din cartierul Mãrãºti,
respectiv a aleii Bãiºoara din cartierul
Gheorgheni, unde în acest moment se
aflã în execuþie douã parkinguri de
cartier.
Detalii pe
www.primariaclujnapoca.ro/parkinguri

Cluj-Napoca promovat
la Târgul de turism de la Berlin

teascã o poveste, pentru cã astãzi au fost
foarte atenþi. Scuza cu lipsa timpului nu
e importantã, atâta timp cât un om important al oraºului ºi-a gãsit timp sã le
citeascã poveºti copiilor, demonstreazã cã
orice pãrinte poate face acest lucru pentru copilul sãu pentru 5-10 minute” a
precizat Anca Radu, director la Grãdiniþa
“Aºchiuþã”, prezentã la eveniment. “E o
campanie la nivel naþional, care anul
acesta a ajuns la ediþia a 2-a. E o sãptãmânã în care-i aºteptãm pe toþi doritorii
sã se simtã bine în spaþiul bibliotecii. Azi
e o zi specialã pentru cã e dedicatã bibliotecilor, iar în toatã þara, copiii, adulþii,
tinerii se îndreaptã spre biblioteci. Pentru
noi e o modalitate de a ne promova activitãþile ºi putem demonstra cã aici oricine îºi poate gãsi liniºtea sufleteascã”, a
spus Moºoiu Florea Elena, director adjunct de specialitate al Bibliotecii Judeþene “Octavian Goga”.
Prezenþa municipiului Cluj-Napoca la Târgul Internaþional de Tursim de la Berlin, unul dintre cele mai
mari târguri internaþionale din Europa ºi din lume, desfãºurat în perioada 9-13 martie 2011, poate fi consideratã
ca fiind un prim succes în încercãrile Primãriei de a promova valorile ºi atracþiile oraºului nostru în afara
graniþelor þãrii. Materiale de promovare ale Clujului vor fi
de gãsit dupã închiderea Târgului de Turism de la Berlin,
atât la Ambasada României în Germania, cât ºi în
Aeroportul din Frankfurt – la standul Tarom, precum ºi la
Munchen, în cadrul Biroului de Turism al Ministerului
român de profil, în urma discuþiilor ºi înþelegerilor stabilite de cãtre reprezentanþii municipalitãþii cu oficiali ai
acestor instituþii.
Participarea la aceastã manifestare este o premierã
pentru Primãria Cluj-Napoca, care va continua în viitor

www.primariaclujnapoca.ro

astfel de demersuri, considerate eficiente în încercarea de
a promova oraºul nostru în strãinãtate ºi de a încerca sã
atragã un numãr mai mare de turiºti europeni. Conceptul
cu care municipiul a organizat standul de prezentare este
Cluj-Napoca, inima Transilvaniei, Primãria Cluj-Napoca
a prezentat oraºul ca fiind unul cu o istorie secularã, un
oraº al legendelor, un centru multicultural, dar ºi unul al
evenimentelor, centru al cinematografiei (Festivalul
Internaþional de Film Transilvania ºi Comedy Cluj). De
asemenea, Clujul este ºi punct de plecare spre alte obiective ºi trasee turistice din zonã. Turiºtii germani, care
reprezintã unul dintre sectoarele de piaþã cele mai importante pentru Cluj-Napoca, conform datelor statistice
(sunt pe locul 2 în ceea ce priveºte vizitarea oraºului în
anul 2010), au primit pliante, hãrþi turistice ºi alte materiale de promovare a site-ului turistic www.visitcluj.ro.
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Dezvoltare urbanã

Cluj-Napoca

Planul Urbanistic General
protejeazã patrimoniul ºi creioneazã Clujul viitorului
Spaþii verzi cu arbori plantaþi pe
fiecare parcelã construitã l Zone de
case protejate de ambiþiile imobiliarilor l Ansambluri imobiliare cu acces
la transport în comun l Zone cu
mixaj funcþional coerent în loc de
„cartiere dormitor”
Planul Urbanistic General, documentul
tehnic prin care se stabileºte legea localã, din
punct de vedere urbanistic, este un act complex, care se actualizeazã periodic ºi care încearcã sã anticipeze pe termen lung, prin
reglementãri, nevoile urbane ale comunitãþii.
La Cluj-Napoca legea urbanã va aduce liniºtea ºi siguranþa de care cu toþii avem nevoie,
dupã o epocã a isteriei imobiliare ºi a lipsei de
responsabilitate a investitorilor de la începutul anilor 2000, care au valorificat din plin
lipsa de restricþii a vechiului Plan Urbanistic
General.
Documentaþia noului Plan Urbanistic
General (PUG) se aflã în acest moment în
ultima fazã de revizuire, cea care se impune
dupã analizarea tuturor observaþiilor depuse
de cãtre clujeni în perioada 1 martie - 15
aprilie 2011, când PUG-ul s-a aflat în consultare publicã. Toate sesizãrile depuse la registratura Primãriei de pe str Moþilor nr 3,
trimise pe e-mail sau poºtã au fost analizate
de proiectanþi ºi au fost oferite rãspunsuri
care sã clarifice decizia luatã în urma acestui
proces de analizã. Primãria a cerut ca noul
PUG sã conþinã reglementãri care sã ducã la
creºterea confortului urban ºi a calitãþii vieþii

locuitorilor. PUG-ul trebuie sã aibã un caracter corector al efectelor nedorite ale unor
reglementãri anterioare, un rol esenþial având realizarea unei reþele de drumuri coerente în noile extinderi. De asemenea, planul
trebuie sã fie orientat spre reconsiderarea ºi
revalorificarea spaþiului public existent. Spre
exemplu, în vechiul oraº, zone pietonale ºi
reamenajarea parcurilor, iar în noile dezvoltãri, amenajarea unor spaþii publice. Spre
exemplu, în noul PUG sunt prevãzute noi
parcuri în cartierul Mãnãºtur, în Hoia, în
zona Între Lacuri. Se mai doreºte o stabilire
exactã a zonelor de spaþiu verde unde sã nu
se poatã construi. De exemplu, malurile
Someºului au fost încadrate în zonã de tip
„V”, care , confom legii nu este admisã pentru a se aproba construcþii. De asemenea,
PUG-ul va oferi soluþii ºi recomandãri pentru amplasarea obiectivelor de mare importanþã municipalã, de exemplu, spitale.
Planul Urbanistic General al municipiului (PUG) se înnoieºte o datã la 10 ani.
Elaborarea noului PUG a fost necesarã
pentru cã, pe de o parte, acesta este termenul legal de reactualizare, dar ºi pentru
cã de-a lungul deceniului în care vechiul
plan a fost utilizat, au apãrut destule necorelãri între situaþia existentã la data
elaborãrii, situaþia previzionatã ºi evoluþia
urbanisticã realã în aceºti ani. S-a avut în
vedere ºi faptul cã s-au acceptat la începutul
anilor 2000 multe derogãri legale, dar, din
pãcate, necorelarea lor a dus la situaþia pe
care o ºtim cu toþii.

“
Proiectul de reactualizare a urmãrit aducerea în PUG a unor reglementãri, dintre care
o parte se regãsesc ºi în legislaþie, dar sunt ºi
dictate de nevoile specifice ale populaþiei municipiului nostru. „Am cerut echipei de specialiºti sã gãseasã soluþii pentru câteva provocãri majore. În primul rând, sã fie extrem de
clar cât trebuie sã se extindã oraºul nostru în
teritoriu ºi în care teritoriu anume trebuie sã se
situeze zonele construibile. În alt doilea rând
se urmãreºte realizarea unui mixaj funcþional,
care sã ne permitã sã nu avem doar cartiere
dormitor ºi alte zone exclusiv comerciale.
Experienþa aratã cã mixajul funcþional este cea
mai bunã soluþie” a explicat arhitectul – ºef al
oraºului, Ligia Subþiricã.
Detalii privind planul pe:
www.primariaclujnapoca.ro

Am insistat ca prin noul
PUG sã mã asigur cã de
acum înainte, atunci când
din comisia de urbanism
iese un proiect cu 40% din
parcelã zonã verde, aceasta
nu va fi, de fapt, o alee cu
dale înierbate, sau un ºir de
ghivece cu arbuºti, ci va fi
un spaþiu verde real, cu
vegetaþie care sã asigure
calitatea aerului ºi a locuirii
în zona respectivã.
Sorin Apostu

Ce aduce nou PUG-ul /Ce problemã rezolvã
În zonele existente cu case, se vor aproba exclusiv
Nu vor mai putea apãrea
locuinþe individuale, cu una sau maximum 2 unitãþi blocuri între case
În zonele în curs de urbanizare (extinderile oraºului) se vor aproba numai locuinþe individuale, sau
locuinþe colective mici (ULi/c)

Nu vor apãrea hale de producþie sau ferme zootehnice
între ansambluri imobiliare

Ansablurile de locuinþe colective se vor autoriza
numai în zone care oferã acces cu ajutorul
reþelei de transport în comun

Nu vor mai fi cartiere „rupte
de lume” fãrã soluþii accesibile
de mobilitate

Fiecare parcelã pentru care se autorizeazã o construcþie va avea minim 20%, dar pânã la 40% spaþiu
verde, aprobat prin proiect pe planºã de amenajãri
exterioare vizatã spre neschimbare

Nu vom mai întâlni în
teren imobile fãrã spaþii verzi
sau cu dale înierbate ºi arbuºti
în ghivece

Au început programele de modernizare ºi reparaþii strãzi
În aceastã primãvarã municipalitatea a demarat douã
noi programe de modernizare ºi reparaþii strãzi.
Pentru perioada 2011-2013 douã noi programe: „120 de strãzi”
ºi respectiv „300 de strãzi ºi alei între blocuri” vor asigura
lucrãrile necesare pentru reabilitarea carosabilului
ºi a infrastructurii rutiere în oraº.
Programul „120 de strãzi” va avea drept þintã o suprafaþã de
peste 500.000 mp ºi o lungime de peste 48.000 ml, în total de 122
de strãzi.
Programul „300 de strãzi ºi alei între blocuri” se va desfãºura
tot pe aproximativ 500.000 mp, cu o lungime estimatã de peste
55.000 ml.
Lucrãrile se vor realiza de cãtre asocierea de firme SC Kiat
Grup ºi SC Diferit, care a câºtigat licitaþia pentru lucrãri de
reparaþii, întreþinere, reabilitare, servicii de proiectare pentru strãzi
modernizate/nemodernizate din Municipiul Cluj-Napoca. Durata
acestui contract este de 4 ani, iar valoarea estimatã este de aproximativ 600.000.000 lei. Licitaþia s-a efectuat electronic, pe portalul
de licitaþii pubice SEAP.
ALEI SI AMENAJARE
PARCARI ADIACENTE

NR ALEI

1. Alei adiacente strazii
Brancusi - Alverna (continuare) 2. Alei legatura Cojocnei –
Dambovitei 3. Alei adiacente strazii Parang 4. Alei adiacente strazii Gr.
Alexandrescu 5. Alei adiacente Plopilor 6. Alei adiacente str. Mehedinti 7. Alei adiacente strazii Fantanele 8 8. Alei adiacente str. J.J. Rousseau 10 9. Alei adiacente str. Macului 10. Aleea Tazlau 11. Aleea Busteni 12. Alei adiacente Ion Mester 13. Alei Ariesului acces la
blocuri 99-102 14. Putna 15. Clabucet -

16
6
7
8
16
14
10
2
1
3
1
4
7
2
4

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

AL. DAVILA
AL. DONICI
AL. VAIDA VOIEVOD
(tr. nemod)
ALBERT EINSTEIN
ANATOL FRANCE (tr.2)
ANDREI MURESANU
ANTON PANN
ARANY JANOS
ATELIERULUI
BABA NOVAC
BADEA CARTAN
BAIA MARE
BANATULUI
BARBU LAUTARU
BEGA
BETHLEN GABOR
BISERICII ORTODOXE
BORHANCIULUI
BUCURA
BUREBISTA
C. DAICOVICIU
CALATIS
CALEA TURZII

Meses Alei adiacente Prof Ciortea Alei adiacente Agricultorilor Aleea Balea Alei Barsei Baisoara Borsec Bucura Brates Baita Castanilor Cioplea Ciucas Clabucet Detunata Firiza Godeanu Gurghiu Herculane Moldoveanu Alei adiacente Luceafarului Micus -
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PROGRAM STRÃZI

1
10
4
1
2
2
4
4
3
2
6
1
2
1
2
4
2
1
1
4
2
8

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

DROPIEI
EUGEN IONESCO
FABRICII (tr. 2)
FERICIRII
FORTARETEI (partial)
G. STEPHENSON
GALL GABOR
GH. DOJA (LUPENI)
GH. POMUT
HARGHITA
I.C. BRATIANU
ILIE MACELARU
IN JURUL LACULUI
ION NECULCE
IUGOSLAVIEI (zona
betonata)
IULIU COROIAN
IULIU HATIEGANU
J. CLEMENCEAU
JIULUI
KOS KAROLY
KOVACS DEZSO
L. REBREANU
LAPUSULUI
LIVEZENI
LOCOMOTIVEI (partial)

CAMPENI
CAMPUL PAINII (zona
nemod)
CANTONULUI
(DEZMIRULUI)
CARACAL
CERNEI
CIOBANULUI
CIPRIAN PORUMBESCU
CISMIGIU
COBZARILOR
COSMINULUI
COTITA
CPT. GR. IGNAT (zona
podului)
CROITORILOR
CUCULUI
DACIA
DAVID FERENTZ
DAVID PRODAN
DEJULUI
DETUNATA
DOBROGEI
DONAT
DORNEI
DORULUI

Meziad Mogosoaia Muscel Padin Padis Peana Retezat Rucar Rasinari Vidraru Alei adiacente Slanic Snagov Tarnita Tazlau Alei Ciobanului – Ravasului Tasnad Alei 21 Decembrie 1989 Alei Dorobantilor Alei Aurel Suciu Cernei Alei adiacente Donat Alei adiacente Fabricii -

1
3
1
6
4
2
2
2
2
6
2
3
2
3
4
4
2
2
3
1
6
4

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

LOMBULUI
M. ROMANUL
MACESULUI
MARASESTI
MESTERUL MANOLE
METALULUI
MIORITEI
MIRON COSTIN
MOLDOVEI
MOTILOR
MOZART
MUNTENIEI
N. PATRASCU
NUFERILOR
O. PETROVICI (partial)
OASULUI (Valea
Chintaului)
ODOBESTI (tr. 2)
ORASTIE
ORAVITA
PAPAI PARIZ FERENC
PAUL CHINEZUL
POVARNISULUI
PRIVEGHETORII
RASARITULUI
RAVASULUI

Lacul Rosu Gorunului Alei adiacente Bucuresti – Rovine Alei Byron Tulcea Dunarii Alei adiacente Sesului Alei adiacente Gh. Dima Alei adiacente Pasteur Alei adiacente Calea Floresti -

6
4
6
1
4
2
8
4
3
4

RAZBOIENI
ROMUL LADEA
ROOSEVELT
S. BRASSAI
S. PUSCARIU
SALCAMULUI
SCORTARILOR
SPICULUI
SPORTULUI
ST.O. IOSIF
STADIONULUI
STRUNGARILOR
TABEREI
TARNAVELOR
TIMISOAREI
TIPOGRAFIEI
TRAMBITASULUI
TRANDAFIRILOR
UZINEI ELECTRICE
V. DELEU
V. GOLDIS
VALEA SEACA
VIILE D. ROTUND (tr. 2)
VIILE NADASEL
VIRGIL FULICEA

70. Alei adiacente
Maramuresului 36 71. Alei adiacente Vlahuta 72. Alei adiacente Virgil Onitiu 73. Alei adiacente Rasaritului 74. Alei adiacente Minerilor 75. Alei adiacente B. Gabor 76. Alei adiacente Tudor Vladimirescu 77. Alei adiacente A. Vlaicu –
Nirajului -

2
4
1
2
4
4
4
6

www.primariaclujnapoca.ro

Jurnalul municipal

Pastorale

Cluj-Napoca

FAMILIA UMANÃ ªI FAMILIA DIVINÃ, MINUNATUL DAR AL VIEÞII

SCRISOAREA PASTORALÃ

a PS Florentin CRIHÃLMEANU,
Episcopul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla,
la mãrita Sãrbãtoare a Învierii din morþi a Domnului ºi Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos
«Noi vã binevestim fãgãduinþa fãcutã pãrinþilor, pe
care Dumnezeu a împlinit-o faþã de noi fiii Sãi, înviind
pe Isus, precum este scris…» (cf Fapte 13,32-33).
Iubiþi credincioºi,
Natura îmbrãcatã în haine de sãrbãtoare, pomii înfloriþi, câmpurile înverzite, versul vesel al pãsãrilor, învãluite de blândele raze ale soarelui, ne trezesc în suflet
bucuria reînsufleþirii naturii, este vestea cea bunã a reînnoirii darului vieþii, un nou anotimp, e primãvarã. ªi
noi, credincioºii creºtini suntem invitaþi sã îmbrãcãm
haina luminoasã, sãrbãtoreascã, a celor care vor sã celebreze, reînnoiþi în credinþã, darul noii vieþi dobândite
nouã prin Învierea Domnului. Acesta este Darul sãrbãtorii Paºtelui: trecerea Domnului Isus Hristos din
moarte la viaþã, pentru a dãrui tuturor Viaþa: «Ziua
Învierii, sã ne luminãm popoare! Paºtele Domnului,
Paºtele! Cã din moarte la viaþã ºi de pe pãmânt la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi, cei ce cântãm
cântarea de biruinþã» (Utrenia Învierii).
Aceasta este vestea cea bunã a vieþii: trecerea lui Isus,
prin moartea rãscumpãrãtoare spre luminoasa-i Înviere
ºi apoi, glorioasa-i Înãlþare la viaþa cereascã, deschide
întregii omeniri calea spre viaþa fericirii veºnice, spre
primãvara eternã. Mãrita sãrbãtoare ne invitã sã meditãm asupra schimbului minunat prin care Dumnezeu
îmbracã firea omeneascã pentru a ne putea împãrtãºi
firea divinitãþii Sale.
Dupã ce mai întâi Fiul lui Dumnezeu a devenit
membru al «familiei umane», acum, în «actul al doilea»,
Fiul omului deschide întregii familii umane calea spre
împãrtãºirea vieþii «familiei divine». Unindu-se cu natura noastrã omeneascã El ne oferã minunatul dar al Vieþii.
Este darul mântuirii, al participãrii la «viaþa divinã», ºi
darul de a deveni fii prin Fiul ºi moºtenitori ai vieþii
veºnice (cf Rom 8,17.19).
Din Trupul lui Hristos strãpuns pe lemnul Crucii ia
naºtere «familia» Bisericii primare. Apoi, în timp, celula
de bazã a Bisericii ºi a societãþii va rãmâne familia creºtinã, adevãrat «sanctuar ale vieþii», prin care se dezvoltã în
lume «cultura vieþii» (cf EV 92).
FAMILIA «SANCTUARUL VIEÞII»
ÎN SPRIJINUL CULTURII VIEÞII
«Familia, sanctuarul vieþii, locul în care viaþa e primitã, apãratã ºi se dezvoltã, are un rol hotãrâtor în construirea culturii vieþii» (cf. EV 92).
În cadrul «poporului vieþii ºi pentru viaþã», responsabilitatea familiei este decisivã. Aceasta decurge atât din
natura ei ca ºi comunitate de viaþã ºi iubire, bazatã pe
cãsãtorie, cât ºi din misiunea ei de «a pãstra, a descoperi
ºi a comunica iubirea» (cf FC 17). În familia creºtinã
iubirea se manifestã prin disponibilitate, primire ºi
dãruire faþã de celãlalt. Între membrii familiei existã o
solidaritate în convieþuire de la naºtere ºi pânã la moarte;
de aceea instituþia familiei este numitã «sanctuarul vieþii»
(Fer. Ioan-Paul al II-lea).
Familia este locul în care viaþa, darul lui Dumnezeu,
poate fi primitã aºa cum se cuvine ºi apãratã de
numeroasele atacuri la care este expusã, locul unde se
poate dezvolta conform exigenþelor unei creºteri autentice (cf CA 39), de aceea putem afirma cã rolul familiei
ca celulã originarã a societãþii este hotãrâtor ºi de neînlocuit în construirea culturii vieþii (cf EV 92).
«Biserica familiei» trebuie sã vesteascã, sã celebreze
ºi sã slujeascã evanghelia vieþii. Este îndatorirea pe care o
au în primul rând soþii, pentru cã ei sunt chemaþi sã fie
colaboratori ai lui Dumnezeu la transmiterea vieþii,
având conºtiinþa cã viaþa umanã este un dar primit pentru a fi dãruit (cf EV 92). Fiecare suflet spiritual este
nemijlocit creat de Dumnezeu, nu este «produs» de
cãtre pãrinþi. Sufletul, fiind nemuritor, nu piere o datã
cu despãrþirea de trup prin moarte ci se va uni cu trupul
la învierea de apoi (cf CBC 366).
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Sã ne amintim cum Tatãl Creator este Cel care
insuflã în argila pãmântului plãsmuitã dupã «chipul ºi
asemãnarea Sa», Suflul dãtãtor de viaþã (cf Gn 2,7) ºi astfel, cea dintâi fiinþã umanã, Adam, primeºte darul minunat al vieþii. Apoi, din coasta lui Adam, Domnul
aduce la viaþã pe Eva. Astfel apare prima familie. Eva
zãmisleºte un fiu, pe care îl numeºte Cain, bucurânduse de darul vieþii primit de la Dumnezeu. Este prima
naºtere din istoria umanitãþii! Omul, prin colaborarea
cu Dumnezeu, poate aduce la viaþã noi fiinþe umane.
Dumnezeu Tatãl Creator mai întâi atenþioneazã pe
om asupra importanþei darului vieþii: «sã nu ucizi pe cel
nevinovat ºi drept» (Ex 23,7), pentru ca apoi, între cele
zece cuvinte transmise prin Moise sã-i porunceascã «sã
nu ucizi» (Ex 20,13).
ªi totuºi «în mâna Lui e viaþa (sufletul) tuturor
vieþuitoarelor ºi suflul (spiritul) fiecãrui om» (cf Iov
12,10).
Isus va relua aceastã poruncã ºi o va aprofunda la
nivel spiritual: «aþi auzit cã s-a spus celor de demult sã nu
ucizi, eu însã vã spun vouã cã oricine se mânie pe fratele
sãu vrednic va fi de osândã» (cf Mt 5,21-22).
Dumnezeu Tatãl este Cel care primeºte Spiritul
Fiului Sãu pe Cruce (cf Lc 23,46), pentru a-L putea
trimite apoi ca Mângâietor ºi Spirit al adevãrului asupra
comunitãþii Bisericii primare, la Rusalii.
Viaþa umanã este sacrã, ne învaþã Biserica, pentru cã
încã de la originea ei, presupune acþiunea creatoare a lui
Dumnezeu ºi mereu într-o relaþie deosebitã cu
Creatorul, izvorul dar ºi scopul ei final. Numai
Dumnezeu este Stãpânul vieþii de la începutul ºi pânã la
sfârºitul ei pe cale naturalã. De aceea, în nici o împrejurare, nimeni nu-ºi poate revendica dreptul sã distrugã o
fiinþã nevinovatã (cf CBC 2258). Ca urmare, din respect
faþã de dreptul la viaþã ºi la integritate fizicã a persoanei
umane, Biserica interzice omuciderea directã ºi voluntarã (avortul, eutanasia ºi sinuciderea), precum ºi orice
alte acþiuni sãvârºite cu intenþia de a provoca indirect
moartea unei persoane. Ea propune respectul ºi ocrotirea demnitãþii persoanei umane din momentul concepþiei pe cale naturalã ºi pânã la moartea ei, precum ºi
în situaþii deosebite de boalã ori dizabilitãþi fizico-psihice.
Familia creºtinã îºi împlineºte misiunea ei de «sanctuar al vieþii» prin acceptarea copiilor, creºterea ºi edu-

carea lor, la adevãrata viaþã trãitã cu credinþã, la lumina
voinþei lui Dumnezeu.
Atunci când Domnul nu acordã familiei darul
copilului, soþii îºi pot arãta generozitatea lor prin adopþie
sau fãcând servicii semnificative în favoarea aproapelui,
realizând astfel un act de caritate fraternã cu un preþios
rod spiritual (cf CBC 2379).
Biserica apreciazã în mod particular «gesturile
eroice» de dãruire totalã de sine pentru persoana iubitã.
Mãrturia tãcutã, smeritã ºi ascunsã dar rodnicã ºi grãitoare, a tuturor mamelor curajoase care se dedicã fãrã
rezerve familiei lor, care suferã aducându-ºi pe lume
copii ºi apoi fiind gata sã-ºi asume orice efort, sã înfrunte
orice jertfã, pentru a le transmite ce au mai bun. « vã
mulþumim, mame eroice pentru iubirea voastrã neînvinsã! Vã mulþumim pentru jertfa vieþii voastre…» (Fer.
Ioan Paul al II-lea, cf EV 86).
«Fiþi mereu izvor de viaþã ºi niciodatã izvor de
moarte!» (Fer. Ioan Paul al II-lea).
Chiar dacã evanghelia vieþii priveºte familiile în
mod special, în virtutea comuniunii sociale pentru promovarea binelui comun, este nevoie ºi de implicarea
statului. Astfel legislaþia ºi instituþiile de stat nu trebuie sã
lezeze în nici un fel dreptul la viaþã a fiinþei umane de la
zãmislirea ei, pânã la moartea ei naturalã, mai mult sã-l
apere ºi sã-l promoveze (cf EV 93).
Cuvintele Fericitului Ioan Paul al II-lea «viitorul
omenirii trece prin familie» sunt la fel de actuale ºi astãzi.
Din nefericire însã, actualele condiþii sociale, economice
ºi culturale nu favorizeazã datoria familiei de a sluji viaþa.
De aceea, este necesar ca «sanctuarul vieþii», familia,
celula fundamentalã a societãþii sã fie ajutatã ºi sprijinitã
de stat în mod cu totul special, în aceastã perioadã de
crizã economicã, pentru a putea rãspunde corect exigenþelor misiunii sale.
Contextul social actual este marcat încã de o luptã
dramaticã între «cultura vieþii» ºi «cultura morþii» (cf EV
95), ce adeseori duce la confuzie ºi ambiguitate, la
necunoaºtere ºi renunþarea la adevãratele valori ale societãþii: binele comun, adevãrul, dreptatea socialã, respectul legii morale, (libertatea autenticã). Pentru aceasta
este nevoie de un efort etic comun pentru a construi o
nouã culturã a vieþii, plecând de la familie ca «sanctuar al
vieþii», cu ajutorul Bisericii educatoarea în credinþã ºi al
instituþiilor de educaþie, ce se ocupã de formarea tinerei
generaþii.
Omul modern ºi independent, oricât de dotat ar fi,
trebuie sã recunoascã smerit, condiþia sa de creaturã ce
primeºte de la Dumnezeu ºi fiinþarea ºi viaþa ca pe un
dar minunat, o responsabilitate ºi o îndatorire. Numai la
lumina acestui adevãr primordial persoana umanã îºi
poate realiza pe deplin, în libertate ºi adevãr, viaþa primitã, respectând libertatea ºi viaþa celorlalte persoane.
Pentru cã în centrul oricãrei culturi stã atitudinea pe care
omul o ia în faþa celui mai mare mister: Misterul lui
Dumnezeu (cf CA 24). Iar Misterul lui Dumnezeu este
prin excelenþã un Mister al Vieþii, al Fiinþei ce îºi are
«Izvorul fiinþãrii» în Sine ºi prin Sine, misteriosul nume
al lui Dumnezeu: «Eu sunt Cel ce sunt» (Ex 3,4), revelat lui Moise pe Sinai. Într-o societate în care «numele»
lui Dumnezeu este negat, sunt negate ºi existenþa ºi
cuvintele Sale ºi ca urmare evident ºi Viaþa este negatã.
O astfel de societate conduce la relativizarea demnitãþii
persoanei umane, a drepturilor ei ºi la posibilitatea distrugerii, ca pe un «obiect» al societãþii de consum. Astfel
societatea poate deveni un instrument al distrugerii vieþii
ºi o sursã a «culturii morþii».
Un rol important în construirea «culturii vieþii» îl au
astãzi acele persoane prin care mesajul vieþii este transmis cãtre societate. În primul rând pãrinþii în familii,
apoi cateheþii ºi parohii în cadrul Bisericii, profesorii ºi
educatorii în instituþiile de educaþie publicã, apoi persoanele ºi personalitãþile societãþii, de diferite specializãri
ºi preocupãri, a cãror mesaje sunt mediatizate ºi, nu în
ultimul rând, cei care lucreazã în domeniul mijloacelor

de comunicare socialã (mass-media). Aceºtia trebuie sã
se preocupe ca informaþia oferitã sã fie în slujba binelui
comun, bazatã pe adevãr, libertate, dreptate ºi solidaritate. Sã fie o informaþie completã, cu respectarea drepturilor legitime ºi a demnitãþii persoanei umane (cf IM
5), care sã contribuie la formarea ºi rãspândirea unor
opinii publice sãnãtoase, fãrã a deveni în vreun fel
instrumente de manipulare a opiniei publice (cf CBC
2499). Prezentând exemple nobile de cultivare a binelui,
caritãþii fraterne, frumosului ºi a iubirii autentice, instrumentele de comunicare socialã pot influenþa pozitiv cultura societãþii actuale, devenind adevãrate izvoare de
viaþã pentru utilizatorii lor (ºi nu sclavii lor!!).
În mediatizarea anumitor aspecte negative ale realitãþii aceasta sã se facã cu respectul cuvenit, astfel încât
sã nu fie prezentat rãul (agresivitatea, violenþa, senzualitatea sau pornografia), ca un model de urmat ce tinde sã
distrugã, sã dispreþuiascã, sã «comercializeze» sau sã relativizeze demnitatea persoanei umane ºi valoarea vieþii ca
bine suprem.
Exemplele prezentãrii evenimentelor recente sunt
revelatoare. Înfricoºãtorul cutremur (cel mai puternic al
ultimului mileniu?), urmat de acel «tsunamy», valul
imens ce a ras în calea lui dãrâmãturile cataclismului
anterior, nimicind viaþa a peste 12.500 de japonezi, precum ºi groaznicele rãzboaiele internaþionale din Africa
sau cele civile din Orientul mijlociu, au fost prezentate
uneori ca niºte gale sportive. Sã nu uitãm cã sunt vieþi ale
unor semeni de-ai noºtri faþã de care trebuie sã avem
respectul ºi demnitatea cuvenitã.
A construi «cultura vieþii» înseamnã a contribui la
edificarea binelui comun, care se bazeazã pe recunoaºterea ºi ocrotirea dreptului la viaþã. Fãrã viaþã nu existã
familii, fãrã familii societatea însãºi este în pericol. Deci
distrugerea vieþii înseamnã distrugerea familiei, iar distrugerea familiei conduce implicit la autodistrugerea
societãþii. Numai respectul faþã de viaþã poate garanta
respectarea valorilor esenþiale ale societãþii umane:
democraþia ºi pacea (cf EV 101).
Cât de actualã pare ºi astãzi invitaþia la un corect discernãmânt, la o corectã alegere pe care Dumnezeu o
propunea poporului Sãu: «Iatã astãzi Eu þi-am pus
înainte viaþa ºi moartea, binele ºi rãul (…) binecuvântare
ºi blestem. ALEGE VIAÞA CA SÃ TRÃIEªTI TU ªI
URMAªII TÃI!!» (cf Dt 30,15-19).
Iubiþi credincioºi, acum la mãrita sãrbãtoare a vieþii,
Învierea din morþi a Domnului nostru Isus Hristos, sã
alegem Viaþa, sã ocrotim preþiosul ºi minunatul Dar al
vieþii ºi împreunã sã colaborãm la edificarea «culturii
vieþii», ca rugãciunea Celui care este Poarta vieþii sã
devine realitate ºi în societatea noastrã «precum în cer,
aºa ºi pe pãmânt».
«Astãzi este primãvara sufletelor noastre cã Domnul
Hristos, ca un soare rãsãrind din mormânt a treia zi, a
alungat iarna cea întunecatã a pãcatului nostru, pe El
sã-L lãudãm cã s-a preaslãvit» (cf. imnografie Penticostar).
Pãtrunºi de harul mãritei sãrbãtori a primãverii sufletelor noastre sã împãrtãºim ºi semenilor noºtri bucuria celor reînnoiþi în credinþã prin darul Vieþii.
Celui ce în trup omenesc s-a întrupat ºi cu moartea
pe moarte a cãlcat, Domnului Hristos – Soarele luminat, ce prin jertfa Sa, din pãcat ne-a mântuit ºi minunatul dar al vieþii veºnice ne-a dãruit, sã-I cântãm cu
bucurie: Tu eºti Viaþa ºi Învierea noastrã Doamne,
mãrire Þie!
Vã doresc zile de sãrbãtoare binecuvântate ºi luminate de strãlucirea Celui Înviat, cu sufletele pline de
harul primãverii în credinþã, pentru ca împreunã cu
marea familie a Bisericii creºtine unitã în bucuria cântãrii de învingere sã exclamãm ºi noi:
HRISTOS A ÎNVIAT!
† FLORENTIN
Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla
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ANDREI,
din harul lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului ºi Clujului
ºi Mitropolit al Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului
iubitului cler, cinstitului cin monahal ºi dreptmãritorilor creºtini,
mângâiere de la Hristos, Cel ce cu Învierea Sa toate le-a umplut de luminã,
iar de la noi, sfântã binecuvântare! Lumina vieþuirii bune
Iubiþi credincioºi,
La Sãrbãtoarea Paºtilor toate sunt pline de luminã.
Aºa ne spune Sfântul Ioan Damaschinul în slujba
Învierii: „Acum toate s-au umplut de luminã: ºi cerul,
ºi pãmântul, ºi cele de dedesubt. Deci sã prãznuiascã
toatã fãptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a
întãrit”.1
Dacã toatã fãptura s-a luminat ºi s-a întãrit de Paºti,
cu atât mai mult s-a luminat ºi s-a întãrit omul credincios. Creºtinul este omul învierii ºi al luminii, iar lumina îi vine de la Hristos Cel înviat. Mântuitorul spune:
„Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmeazã, nu va umbla
în întuneric, ci va avea lumina vieþii” (Ioan 8,12).
Instinctiv, omul are aversiune faþã de întuneric ºi-i
place lumina pentru cã, din punct de vedere spiritual,
întunericul vine de la diavolul ºi lumina vine de la
Hristos. Hristos este Lumina, este Soarele Dreptãþii, El
inaugureazã prin înviere „Ziua cea de-a Opta”, care
n-are sfârºit. De aceea adevãratul credincios este „omul
zilei ºi al luminii”. Sfântul Pavel ne îndeamnã: „Sã lepãdãm dar lucrurile întunericului, ºi sã ne îmbrãcãm
cu armele luminii. Sã umblãm cuviincios, ca ziua, nu
în ospeþe ºi în beþii, nu în desfrânãri ºi în fapte de
ruºine, nu în ceartã ºi în pizmã” (Romani 13, 12-13).
Sfântul Ioan Teologul, vrând sã-L defineascã pe
Dumnezeu Cel nedefinibil, zicea cã „Dumnezeu este
luminã ºi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan
1,5). Dacã afirmãm cã suntem credincioºi, dar totuºi
umblãm întru întuneric, ne dovedim a fi niºte impostori. Sfântul Ioan îºi continuã raþionamentul astfel:
„Dacã zicem cã avem împãrtãºire cu El ºi îmblãm în
întuneric, minþim ºi nu sãvârºim adevãrul. Iar dacã
umblãm întru luminã, precum El este luminã, atunci
avem împãrtãºire unul cu altul, iar Sângele lui Iisus –
Fiul Lui, ne curãþeºte de orice pãcat” (1 Ioan 1,6-7).
De ce preferã, totuºi, unii oameni, întunericul?
Ne rãspunde Domnul Hristos: „Oricine face rele
urãºte lumina ºi nu vine la Luminã, pentru ca faptele
lui sã nu se vãdeascã” (Ioan 3,20). Din nefericire, adeseori, noi toþi, ne petrecem viaþa în întuneric. Iar strigãtul Sfântului Andrei Criteanul l-am putea exprima cu
toþii: „În noapte viaþa mea mi-am petrecut pururi, cã
întuneric s-a fãcut mie ºi negurã adâncã noaptea pãcatului, ci ca pe un fiu al zilei, aratã-mã, Mântuitorule”.2
Sfântul Pavel, adresându-ni-se nouã, creºtinilor,
ne zice: „Voi toþi sunteþi fii ai luminii ºi fii ai zilei; nu
sunteþi ai nopþii, nici ai întunericului” (1 Tesaloniceni
5,9). În calitate de fii ai Luminii, ai Învierii ºi ai zilei,
trebuie sã fim oameni buni. În acest sens Sfântul Ioan
Teologul este categoric: „Cel ce zice cã este în luminã
ºi pe fratele sãu îl urãºte, acela este în întuneric pânã
acum. Cine iubeºte pe fratele sãu rãmâne în luminã, iar
smintealã nu este în el. Iar cel ce urãºte pe fratele sãu
este în întuneric ºi umblã în întuneric ºi nu ºtie încotro
se duce, pentru cã întunericul a orbit ochii lui” (1 Ioan
2,9-11).
Cea mai frumoasã cântare din slujba Învierii are,
în acest sens, un text minunat: „Ziua Învierii! Sã ne
luminãm cu prãznuirea, ºi unul pe altul sã ne îmbrãþiºãm. Sã zicem «fraþilor» ºi celor ce ne urãsc pe noi;
sã iertãm toate pentru Înviere. ªi aºa sã strigãm: «Hristos a înviat din morþi, cu moartea pe moarte cãlcând, ºi
celor din morminte, viaþã dãruindu-le»”.3
Iubiþi fraþi creºtini,
Vieþuirea noastrã ca „fii ai Luminii ºi ai Învierii”
trebuie sã fie „una bunã”. În Predica de pe Munte
Domnul Hristos ne face atenþi la acest lucru: „Voi sunteþi lumina lumii; nu poate o cetate aflatã pe vârf de
munte sã se ascundã. Nici nu aprinde cineva fãclie ºi o

pune sub obroc, ci în sfeºnic, ºi lumineazã tuturor celor
din casã. Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, aºa încât, sã vadã faptele voastre cele bune ºi sã
slãveascã pe Tatãl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,14-15).
Nu este uºor a vieþui frumos, dar este plãcut ºi lui
Dumnezeu, ºi oamenilor. Sfântul Antonie cel Mare,
experimentând acest lucru, ni-l mãrturiseºte ºi nouã:
„Recunoºtinþa cãtre Dumnezeu ºi vieþuirea cea bunã
sunt roadele omului care place lui Dumnezeu. ªi precum roadele pãmântului nu se coc într-un ceas, ci
dupã vreme ºi ploi ºi îngrijire, aºa ºi roadele oamenilor
se fac minunate prin nevoinþã, prin luare aminte, prin
stãruinþã de vreme îndelungatã, prin înfrânare ºi prin
rãbdare”.4
O vieþuire bunã se dobândeºte prin stãruinþã ºi
prin efort duhovnicesc susþinut. Iar vieþuirea aceasta
bunã nu-i teoreticã, ci dã roade. Mântuitorul Hristos
ne dã criteriul dupã care-i cunoaºtem pe oamenii care
rãspândesc luminã prin faptele bune: „Dupã roadele
lor îi veþi cunoaºte: au doar culeg oamenii struguri din
spini sau smochine din mãrãcini? Aºa cã orice pom
bun face roade bune, iar pomul rãu face roade rele”
(Matei 7,16-27).
Se vorbeºte mult de legãtura dintre credinþã ºi
faptele bune. Sfântul Iacov ne spune cã dacã credinþa
nu are fapte, „e moartã în ea însãºi” (Iacov 2,17).
Credinþa ºi faptele bune sunt strâns legate. Credinþa

Dreptmãritori creºtini,
Lumina lui Hristos o primim încã de la Botez. De
aceea Botezul se mai numeºte ºi „Luminare”. În formula ce o foloseºte preotul la slujba Botezului, atunci
când îl ºterge pe noul botezat dupã ungerea cu Sfântul
Mir, zice: „Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-teai, sfinþitu-te-ai, spãlatu-te-ai, în numele Tatãlui ºi al
Fiului ºi al Sfântului Duh”6
Noi ºtim cã acest an a fost dedicat de Sfântul Sinod
Botezului ºi Cununiei, pe temeiul importanþei ce o are
familia creºtinã în viaþa societãþii.
Or, harul primit prin Sfintele Taine lucreazã în
noi, iar dacã noi conlucrãm cu acesta, devenim oameni
ai luminii. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnã la
aceastã conlucrare zicând: „Puneþi ºi din partea voastrã

îmi apãrea decât departe, ºi chiar se ascundea cu totul.
Mã încerca atunci o imensã mâhnire, crezând cã nu o
voi revedea niciodatã. Dar, de îndatã ce reîncepeam sã
vãrs lacrimi, îndatã ce mãrturiseam o deplinã lepãdare
de tot, asemenea soarelui care alungã grosimea norilor,
astfel Tu, Cel Nevãzut, mi te arãtai ziua ºi noaptea”.8
Iubiþi fraþi ºi surori,
Lumina linã a Domnului Hristos, Cel înviat din
morþi, nu ne covârºeºte fiinþa doar în viaþa aceasta, ci ne
urmeazã ºi în eternitate. De aceea, când unul dintre cei
dragi pleacã, Îi zicem lui Dumnezeu: „Odihneºte,
Dumnezeule, pe robul Tãu, ºi-l aºeazã în rai, unde
cetele sfinþilor, Doamne, ºi drepþii ca luminãtorii,
strãlucesc”.9
Iar locul în care sã-l aºeze sã fie un „loc luminat,
loc de verdeaþã, loc de odihnã”.10 În acest loc sublim
L-am rugat pe Dumnezeu, în lunile ce au trecut, sã-l
aºeze ºi pe vrednicul de pomenire, Mitropolitul nostru, Bartolomeu Anania.
Dupã Învierea cea de Obºte ºi dupã Judecata
Universalã – ne spune Pãrintele Stãniloae – în
Împãrãþia lui Dumnezeu „faþa luminoasã a lui Hristos
va lumina pe toþi ºi pe toate. Lucrurile nu vor mai
apãrea ca independente de persoane, ci ca un conþinut
comun al lor, ca un mediu de manifestare a iubirii lui
Hristos ºi a persoanelor îngereºti ºi omeneºti într-un
pan-personalism al comuniunii desãvârºite.”11
Atunci vom exclama dimpreunã cu Sfântul Ioan
Gurã de Aur: „Unde îþi este, moarte, boldul tãu? Unde
îþi este, iadule, biruinþa ta? Înviat-a Hristos, ºi tu ai fost
nimicit. Sculatu-S-a Hristos, ºi au cãzut diavolii. Înviat-a Hristos, ºi se bucurã îngerii. Înviat-a Hristos, ºi
viaþa stãpâneºte. Înviat-a Hristos, ºi nici un mort nu
mai este în groapã”.12
Învãluit de lumina acestor sentimente sfinte pe
care ni le prilejuieºte Învierea Mântuitorului, vã
îmbrãþiºez pentru prima datã în calitate de Arhiepiscop
al Vadului, Feleacului ºi Clujului ºi Mitropolit al
Clujului, Albei, Criºanei ºi Maramureºului, vã încredinþez de dragostea mea pãrinteascã ºi de sincera intenþie de a face o bunã misiune împreunã, vã urez
«Sãrbãtori fericite!» ºi vã zic:
„Hristos a înviat!”
†ANDREI,
Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului ºi Clujului
ºiMitropolitul Clujului, Albei,
Criºanei ºi Maramureºului

grãieºte prin roadele ei. Nu existã credinþã adevãratã
fãrã roadele faptelor bune, ºi nici roade de fapte bune
fãrã pomul credinþei.
Chiar dacã s-ar pãrea naivã, este foarte sugestivã o
pildã pe care ne-a lãsat-o Pãrintele Iosif Trifa: „Credinþa
ºi fapte bune sunt cele douã vâsle ale bãrcii vieþii noastre. Ele lucreazã mânã în mânã. Barca vieþii noastre
înainteazã spre þãrmul mântuirii numai când vâslesc
cele douã vâsle: credinþa ºi faptele bune”.5
Faptele noastre trebuie sã lumineze, sã aducã
mângâiere ºi bucurie. Cu ajutorul lor Îl mãrturisim pe
Hristos-Dumnezeul nostru, Cel înviat din morþi.
Dacã, dimpotrivã, faptele noastre aduc întristare ºi
suferinþã, ele smintesc ºi fac o contra-misiune.
În acest sens Sfântul Apostol Pavel face un rechizitoriu aspru conaþionalilor sãi iudei, care ni s-ar potrivi
adeseori ºi nouã, creºtinilor: „Tu, cel care înveþi pe altul,
pe tine însuºi nu te înveþi? Tu, cel care propovãduieºti:
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«Sã nu furi!», chiar tu furi? Tu, cel care zici: «Sã nu
sãvârºeºti adulter!», sãvârºeºti adulter chiar tu? Tu, care
te lauzi cu Legea, Îl necinsteºti pe Dumnezeu, prin cãlcarea legii? Cãci numele lui Dumnezeu din pricina
voastrã este hulit între neamuri” (Romani 2,21-24).
În vremurile de înflorire a vieþii creºtine pãgânii se
converteau vãzându-i pe creºtini cât de frumos trãiesc.
Vieþuirea lor era frumoasã ºi contaminantã. Cât de necesarã ar fi astãzi o asemenea mãrturie într-o lume dezorientatã ºi încercatã de o crizã atât materialã, cât ºi spiritualã!

toatã sârguinþa ºi adãugaþi la credinþa voastrã, fapta bunã, iar la fapta bunã, cunoºtinþa; la cunoºtinþã, înfrânarea; la înfrânare, rãbdarea; la rãbdare, evlavia; la evlavie, iubirea frãþeascã; iar la iubirea frãþeascã, dragostea. Cãci dacã aceste lucruri sunt în noi ºi tot sporesc, ele nu vã vor lãsa nici trândavi, nici fãrã de roade
în cunoaºterea Domnului nostru Iisus Hristos (2 Petru
1,5-8).
În oamenii sfinþi, care au conlucrat cu harul, acesta adeseori s-a manifestat ca luminã. Citim în Pateric cã
„a fost un om care se numea Avva Pamvo ºi despre
acesta se povesteºte cã trei ani a petrecut rugându-se lui
Dumnezeu ºi zicând: „Sã nu mã slãveºti pe pãmânt!”
ªi atât l-a slãvit Dumnezeu, încât nu putea cineva sã se
uite la faþa lui, de slava care o avea!”.7
Iar Sfântul Simeon Noul Teolog ne povesteºte:
„Adesea vedeam Lumina, uneori ea îmi apãrea înãuntrul meu, când sufletul meu avea pace ºi liniºte, sau nu

1 Slujba Învierii, Alba Iulia, 1997, p. 30
2 Triod, Bucureºti, 1986, p. 116.
3 Slujba Învierii, Alba Iulia, 1997, p. 49.
4 Filocalia 1, Sibiu, 1947, p. 15.
5 Pr. Iosif Trifa, 600 istorioare religioase, Sibiu, 1930,
p. 347.
6 Micul Moltfelnic, Cluj-Napoca, 2001, p. 51.
7 Patericul, Alba Iulia, 1990, p. 190.
8 Sf. Simeon Noul Teolog, Imnul 1 (Y.27). Despre
luminarea dumnezeiascã ºi lumina Sfântului Duh, în
Studii de Teologie Dogmaticã Ortodoxã (Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae), Edit. Mitropoliei Olteniei, Craiova,
1991, p. 331.
9 Panihida, Bucureºti, 1967, p. 21.
10 Ibidem, p. 6.
11 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stãniloae, Teologia
Dogmaticã Ortodoxã, Bucureºti, 1978, p. 374.
12 Slujba Învierii, Alba Iulia, 1997, p. 52.
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PARCUL CENTRAL ªI CLÃDIREA CAZINO INTRÃ ÎN REABILITARE
Pe durata lucrãrilor parcul va fi în continuare accesibil clujenilor, pentru promenadã
În data de 11 aprilie 2011 Primãria
a semnat contractul penru execuþia
lucrãrilor de reabilitare a Parcului „Simion Bãrnuþiu” ºi a clãdirii Cazino,
precum ºi pentru managementul de
proiect necesar pentru implementarea
proiectelor cu finanþare europeanã.
Societatea clujeanã ACI Cluj SA, care
a avut cea mai bunã ofertã la licitaþie
va realiza aceastã investiþie importantã
pentru oraºul nostru ºi care se realizeazã din fonduri europene atrase de
municipalitate în anul 2010. Contractul este în valoare de 17.044.138,45 lei
fãrã TVA ºi termenul de execuþie este
de 15 luni de la semnarea contractului.

CE LUCRÃRI SE REALIZEAZÃ
ÎN PARCUL CENTRAL
Componenta legatã de parc presupune câteva mari direcþii de acþiune,
dintre care amintim refacerea aleilor ºi
zonelor de acces în parc, reabilitarea aleilor de acces (alei pietonale), în suprafaþã
de 27.705 mp. Unele dintre alei vor fi la
final realizate din agregate compacte nisip, pietriº, piatrã spartã, altele vor fi
pavate cu piatrã cubicã sau cu piatrã naturalã. Proiectul prevede amenajarea a 18
zone de acces în parc, din care 13 adaptate
pentru persoanele cu dizabilitãþi. Delimitarea ºi redarea unitãþii estetice a
spaþiului verde al parcului se va realiza

prin amenajarea spaþiului verde, de
aproximativ 9 hectare, prin plantarea a
2.635 ml de gard viu în vederea delimitãrii monumentului istoric de zonele rutiere aflate în imediata apropiere. O altã
parte a investiþiilor se referã la refuncþionalizarea ansamblului prin dotarea cu
obiecte de mobilier urban, adecvate sub
aspect arhitectural, estetic ºi istoric.
Astfel, vor fi montate 232 bãnci, 7 ciºmele
de apã potabilã, 176 coºuri de gunoi, 5
indicatoare ºi panouri de afiºaj ºi 45 stâlpi
de limitare acces auto, toate în stilul arhitectonic al acestui parc – monument.
De asemenea, vor fi amenajate 31
de podeþe, rigolele de scurgere vor fi
reabilitate la fel ca ºi sistemul de ilumi-

nat public în vederea întregirii cadrului
istoric creat. Se are în vedere eficienþa
energeticã prin implementarea unui sistem de telegestiune pentru iluminatul
public al aleilor, care presupune un
consum redus de energie.

VECHIUL CASINO –
CENTRU URBAN DE CULTURÃ
În ceea ce priveºte clãdirea Cazino,
aceasta va fi transformatã în pavilion
expoziþional.
În incinta acesteia vor putea avea
loc diverse manifestãri culturale,
recitaluri dramatice sau muzicale,
diverse expoziþii etc. Clãdirea res-

tauratã ºi modernizatã va avea spaþii
pentru susþinerea evenimentelor
culturale pe o suprafaþã de 602,8 mp,
22 de anexe pe o suprafaþã de 255,06
mp, printre care camere de catering,
pregãtire evenimente, întreþinere...
De asemenea, clãdirea va fi modernizatã cu instalaþii electrice, sanitare, termicã, apã ºi canalizare. Vor
exista 2 amenajãri speciale pentru
persoanele cu dizabilitãþi.
Faþada exterioarã ºi elemente decorative specifice vor fi refãcute întro formã apropiatã de cea originalã.
De asemenea, va fi amenajat un sistem de iluminat arhitectural care sã
punã în evidenþã clãdirea Cazino.

Pãdurea Tineretului – la al treilea an de viaþã
Primãria municipiului Cluj-Napoca a
continuat ºi în acest an proiectul comunitar de plantare cu ajutorul voluntarilor a
“pãdurii Tineretului”. ªi în acest an, printrun parteneriat cu Direcþia Silvicã Cluj acþiunea de împãdurire în zona B-dului
Muncii a continuat prin plantarea a peste
12.000 de puieþi. Noutatea acestui an a
venit din partea mediului de afaceri local
care s-a alãturat municipalitãþii ºi tinerilor
sportivi sau elevi pentru a-ºi aduce la rândul lor aportul la creºterea suprafeþelor
împãdurite din oraº. « Am primit cu bucu-

rie propunerea de voluntariat a companiilor Siemens ºi Terapia Ranbaxy, care au dorit sã participe la acþiune. Aceste acþiuni
sunt importante nu numai în ceea ce priveºte grija pentru naturã ºi pentru un mediu sãnãtos, dar ºi în privinþa colaborãrii instituþionale cu partenerii noºtri locali pentru binele comunitãþii clujene. Sperãm ca
peste câþiva ani, sã ne putem întâlni din
nou în acelaºi loc pentru a ne putea bucura împreunã de cea mai tânãrã pãdure a
Clujului toþi cei care ne-am adus contribuþia în acest demers - instituþii publice, com-
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panii clujene, sportivi, elevi, studenþi ºi alþi
voluntarii clujeni”, a precizat Sorin Apostu.
Peste 50 de voluntari din cadrul celor
douã companii clujene au plantat într-o
singurã zi circa 2.500 de puieþi.
„Grija pentru naturã, pentru mediu,
spiritul ecologic ºi responsabilitatea pentru
ceea ce lãsãm generaþiilor viitoare sunt valori pe care Terapia Ranbaxy ºi-a asumat sã
le promoveze prin toate activitãþile,
proiectele ºi programele pe care le desfãºoarã. Acum am avut ocazia sã arãtãm
tuturor cã aceste valori merg dincolo de

2011

ceea ce ne asumãm la nivel de organizaþie
ºi cã oamenii din echipa noastrã sunt cei
care ne ghideazã ºi ne inspirã în activitatea
de zi cu zi. Mã bucur cã eforturile voluntarilor noºtri au ajutat cea mai tânãrã pãdure a oraºului sã prindã în continuare
rãdãcini” a declarat Dragoº Damian, CEO
Terapia Ranbaxy.
„Cu o activitate de peste 100 de ani în
România, Siemens este cea mai mare companie din România care deþine soluþii inovatoare complete în urmãtoarele segmente de
activitate: Energie, Sãnãtate, Industrie. Una
dintre cele mai mari provocãri cu care ne
vom confrunta în secolul 21 este modul în
care vor fi oferite condiþii sigure ºi conforta-

bile pentru milioanele de oameni ce vor convieþui în cartiere aglomerate, unde spaþiul trebuie sã fie foarte bine gestionat ºi sã includã
zone verzi. Siemens oferã astãzi tehnologii si
solutii astfel încât oraºele lumii sã fie zone urbane cu infrastructuri inovative ºi un mediu
înconjurãtor verde si curat” a afirmat Cristina
Cobârzan, Marketing & Comunication
Manager - Siemens Industry Solutions.
Compania TSE Development este
parte a grupului Betfair din Marea Britanie ºi este una din cele mai performante companii de IT din Cluj-Napoca.
„Suntem onoraþi sã fim partenerii Primãriei în obiectivul comun pe care îl
avem sã facem din Cluj un oraº verde”, a
declarat reprezentanta TSE Development România, Oana Chifu.
Î
n
prima zi a
acþiunii de
împãdurire
au
fost
plantaþi
peste 2500
de arbori
care vor
prinde rãdãcini în
viitoarea
Pãdure a
Ti n e retului.
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COMISIA EUROPEANÃ A DECIS – SUNTEM ORAªUL MULTILINGVISMULUI ÎN 2010

Premiul european Piccolingo a sosit la Cluj-Napoca
PRIMÃRIA CLUJ-NAPOCA PREMIATÃ LA BRUXELLES PENTRU REZULTATELE PRIMULUI PROIECT EUROPEAN
DE PROMOVARE A MULTILINGVISMULUI, „PICCOLINGO ÎN ACÞIUNE 2010”

Câºtigãtorii concursului de artã “Piccolingo”
cu tema “Culoarea limbilor”:
PICCOLINGO
câºtigat

DRÃGHICI

Cluj-Napoca a fost desemnat câºtigãtor
în competiþia europeanã între oraºe,
Piccolingo 2010 – destinatã promovãrii
învãþãrii limbilor strãine de la cele mai
mici vârste, precum ºi a promovãrii
multilingvismului în comunitate.
Totodatã, am primit felicitãri pentru
activitãþile complexe pe care le-am
organizat, alãturi de parteneri, în
perioada de implementare a proiectului, martie - iunie 2010.
Premiul obþinut de Primãrie a fost
înmânat oficial în data de 29 martie 2011,
în cadrul evenimentului „Awards Ceremony for the Piccolingo European
Contest for Municipalities” parte din
programul celei de a 7-a întâlniri europene a grupului de lucru tematic „Early
Language Learning”, la Bruxelles. „Astfel
de proiecte, destinate tinerilor sunt considerate ca evaluãri pentru viitoare politici
europene în domeniul multilingvismului. Mã bucur cã oraºul nostru ºi-a manifestat susþinerea pentru un astfel de
proiect încã din fazele sale incipiente, de

testare a nevoilor ºi nivelului de acceptare
a comunitãþilor privind activitãþile de
promovare ºi dezvoltare a multilingvismului” a declarat primarul Sorin Apostu.
„Evenimentele organizate cu partenerul
nostru instituþional, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Cluj, precum ºi cu toþi educa-

turor micuþilor care au muncit din greu
anul trecut pentru a realiza o expoziþie
impresionantã de desene în tehnici diverse cu tema „Culoarea limbilor”, precum ºi celor care au susþinut timp de
cîteva ore un maraton de dans ºi cântece
în toate limbile pãmântului”.

torii din grãdiniþele clujene, au convins
juriul european cã la Cluj-Napoca copiii
cresc în respect pentru diversitate ºi
deschidere cãtre nou. Le mulþumesc tu-

CE ESTE PICCOLINGO?

Performanþa
Premiul Piccolingo este rezultatul muncii a peste 790 de copii, cu vârste
cuprinse între 3 ºi 6 ani, care au intrat în competiþia de artã plasticã cu tema “Culorile
Limbilor”. Ei au realizat 545 de lucrãri care au intrat în concurs ºi au impresionat
întreaga comisie de experþi în educaþie timpurie din cadrul Comisiei Europene.
Totodatã, cadrele didactice care au coordonat în fiecare dintre grãdiniþe aceastã
competiþie impresionantã au realizat un efort fãrã precedent.
Mulþumirile comunitãþii clujene se îndreaptã acum cãtre inspectorii ºcolari care
au reuºit aceastã mobilizare extraordinarã, în special d-nei Lolica Tãtaru – inspector
ºcolar pentru nivelul preºcolar, dar ºi conducerii Inspectoratului ªcolar Judeþean
Cluj, doamnelor Anca Cristina Hodorogea, Marinela Marc ºi Tunde Peter.
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Competiþia a fãcut parte din campania
de informare ºi conºtientizare a importanþei învãþãrii timpurii a limbilor strãine,
iniþiatã de cãtre comisarul european pentru
multilingvism, Androulla Vassiliou.
În cadrul acþiunilor derulate în anul
2010 au participat oraºe din zece þãri, precum Germania, Spania, Italia, România,
Belgia, Lituania, Estonia, Cehia, Slovacia ºi
Cipru, care au organizat manifestãri variate
în vederea atingerii scopurilor proiectului..
În 2011, alte patru state membre s-au alãturat iniþiativei Piccolingo, respectiv Marea
Britanie, Grecia, Portugalia ºi Ungaria.

“Felicit Primãria municipiului ClujNapoca pentru implicarea pe care o aratã
în promovarea importanþei învãþãrii timpurii a limbilor strãine. Prin aceastã campanie sperãm sã încurajãm cât mai mulþi
pãrinþi sã îºi implice copiii în activitãþi cu
componente de multilingvism. Copiii care
încep sã înveþe la vârste cât mai mici limbile strãine fac acest lucru cu o mai mare
uºurinþã, iar, conform studiilor realizate,
acest lucru îi ajutã ulterior pentru a învãþa
uºor ºi alte materii, cum ar fi matematica”
a declarat comisarul european pentru
multilingvism, Androulla Vassiliou.
Câºtigãtorii concursului de artã “Piccolingo” cu tema “Culoarea limbilor”: TABEL

Alãturi de municipalitate, pentru a-i recompensa pe micuþii clujeni pentru eforturile lor în acest proiect, au oferit premii compania clujeanã Terapia Ranbaxy – care
a premiat lucrãrile individuale, Muzeul Etnografic, Biblioteca O. Goga, Asociaþia
Meºterilor Populari, Selgros, Cora ºi Rosal– care i-au recompensat pe autorii
lucrãrilor colective ºi au oferit premii de participare.
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Al 125-lea transport umanitar
prin Fundaþia Grove Moldovan
Art-Foundation Braunschweig

Cunoscuþii filantropi germani,
cetãþeni de onoare ai municipiului
Cluj-Napoca încã din 1996, dl. HansJoachim ºi dna. Maria Grove se pot

mândri cu impresionantã activitate
umanitarã susþinutã pânã în prezent
prin fundaþia „Grove-Moldovan ArtFoundation Braunschweig“.

Mijlocul lunii aprilie a constituit
un act de sãrbãtoare, întrucât a fost
efectuat cel de-al 125-lea transport
umanitar. Materialele colectate, cadre
pe roþi, cadre metalice pentru susþinerea persoanelor cu handicap, lenjerii,
articole sanitare ºi medicamente, au
fost donate Direcþiei de Asistenþã Socialã din cadrul Primãriei municipiului
Cluj-Napoca, ele urmând sã fie distribuite ulterior pacienþilor din instituþiile spitaliceºti ºi persoanelor nevoiaºe.
Astfel, familia Grove meritã tot
respectul comunitãþii clujene pentru
aceste acþiuni caritabile în care se implicã, aducând mângâiere ºi alinare semenilor aflaþi în suferinþã ºi trãind totodatã bucuria de a oferi. Noi, cetãþenii
de rând nu trebuie sã uitãm cã mulþumirea sufleteascã a ajutorãrii aproapelui reprezintã mugurele din care va
înflori fericirea netrecãtoare.

Vizitã oficialã în Cluj-Napoca
a E.S. domnul Nguyen Quang
Chien, Ambasador al Republicii
Socialiste Vietnam
la Bucureºti

Eveniment caritabil Hand Held
În data de 14 aprilie a.c Casa de Culturã a Studenþilor a gãzduit un eveniment special cu scop caritabil, iniþiat de
Fundaþia INOCENÞI cu sprijinul Primãriei municipiului Cluj-Napoca. Scopul principal al evenimentului s-a axat pe
strângerea de fonduri pentru a susþine
crearea unui program de intervenþie timpurie pentru copiii abandonaþi sau spitalizaþi pentru perioade mai lungi, proiect
ce se vrea implementat în Spitalul Clinic
de Copii nr.4 pentru copii cu probleme
de malnutriþie ºi în Clinica Obstetricã-

Ginecologie „Stanca” pentru educaþie
parentalã.
Fondatã în primãvara anului 1990
sub numele de Romania Children’s
Relief, cu scopul de a îmbunãtãþi viaþa
copiilor instituþionalizaþi, Fundaþia
INOCENÞI ºi-a început activitatea
dupã ce în ziarul Boston Globe a apãrut un documentar însoþit de imagini,
care prezenta viaþa grea în care se aflau
copiii abandonaþi din România.
Cel mai important moment al serii
a constat în vizionarea, în premierã

pentru Cluj, a filmului documentar
Hand Held, regizat de cãtre cunoscutul producãtor de la Hollywood, dl.
Don Hahn. Filmul a prezentat incredibila poveste de viaþã a preºedintelui
Fundaþiei INOCENÞI, dl. Michael
Caroll, cu accent pe ultimii 20 de ani
de când ºi-a început activitatea caritabilã în România, o poveste emoþionantã despre un „om cu o camerã“ ºi
câteva mii de copii orfani, dar ºi despre
modul miraculos în care ºi-au schimbat vieþile unii altora.

Cu ocazia „Zilelor Filmului Francofon, municipiului Cluj-Napoca a fost
gazda vizitei oficiale a Ambasadorului Republicii Socialiste Vietnam la
Bucureºti, E.S. domnul Nguyen Quang Chien ºi a delegaþiei domniei sale, în
data de 21 martie a.c.
E.S. dl. ambasador a avut o întrevedere cu primarul Sorin Apostu, în cadrul cãreia s-au discutat aspecte legate de accentuarea legãturilor economice,
culturale ºi comerciale dintre cele douã þãri. De asemenea s-au dezbãtut posibilitãþile de atragere a investitorilor vietnamezi în domenii precum IT-ul sau
cele ale comunicaþiilor, municipiul Cluj-Napoca reprezentând în continuare
un adevãrat pol de atracþie în ceea ce priveºte investiþiile strãine.
În prezenþa E.S. dl. Nguyen Quang Chien a avut loc ºi deschiderea
„Zilelor Filmului Francofon”, cu douã proiecþii în cadrul secþiunii „Special
Vietnam”, la Bastionul Croitorilor.

Juriul internaþional a decis proiectul câºtigãtor
pentru Centrul Cultural Transilvania
Primãria Cluj-Napoca - model
de bune practici în Europa pentru
modul de abordare al realizãrii
investiþiei în Centrul Cultural
Transilvania
Concursul Internaþional de Arhitecturã pentru Centrul Cultural Transilvania
organizat de Primãria muncipiului ClujNapoca în parteneriat cu ordinul arhitecþilor din România, ºi filiala acestuia din
Transilvania a atras 7 oferte pânã la termenul limitã de depunere a acestora.
Raportul final al juriului cuprinde
aprecieri asupra modului de jurizare al
acestui concurs, considerat un model de
bune practici la nivel european, iar membrii juriului ºi-au propus sã-l promoveze
ca atare. “Membrii juriului au apreciat în
mod deosebit atitudinea administraþiei
publice locale ca fiind un model, nu numai în România, ci ºi în Estul Europei, în
ceea ce priveºte modul de abordare al realizãrii unei investiþii cum e Centrul Cultural Transilvania printr-un concurs internaþional de arhitecturã. De asemenea,
membrii juriului au considerat cã Primãria Cluj-Napoca poate fi un model ºi în
ceea ce priveºte atenþia administraþiei pentru culturã ca factor al dezvoltãrii durabile,

deoarece acest lucru va aduce beneficii pe
termen lung”, a apreciat preºedintele juriului, arhitectul-ºef al municipiului d-na
Ligia Subþiricã.
Juriul concursului internaþional de
arhitecturã pentru Centrul Cultural Transilvania a stabilit firma cu cel mai mare
punctaj obþinut în funcþie de criteriile din
fiºa de date a achiziþiei. Este vorba despre
Asocierea între S.C. VAAL ARHITECTURÃ S.R.L. cu Popp ºi asociaþii (din
Bucureºti), care a obþinut 51 de puncte din
maximum de 60 de puncte privind criteriile tehnice. Oferta financiarã a acestei
firme a fost de 2.400.000 lei. În total au fost
depuse 7 proiecte pentru Centrul Cultural
“Transilvania” – sediul Filarmonicii. Valoarea estimatã în anunþul procedurii era
de 2.610.837 lei fãrã TVA ºi durata maximã de proiectare 6 luni.
BACKGROUND
Juriul a fost alcãtuit din specialiºti renumiþi din þarã, dar ºi din strãinãtate.
Componenþa juriului:
Preºedinte: Arh. Ligia Subþiricã – arhitect ºef al municipiului Cluj-Napoca
Membrii:
Arh. George Mario Kuibus – reprezentant OAR

www.primariaclujnapoca.ro

Arh. Horaþiu Rãcãºan – reprezentant
OART
Arh. Dalibor Borak – ex-preºedinte al
Camerei Arhitecþilor din Cehia, care face
parte din Consiliul Arhitecþilor din Europa

Arh. Gabor Zoboki – reprezintã cea
mai importantã firmã de arhitecturã din
Ungaria, a proiectat 8 sãli de concerte, inclusiv clãdirea Filarmonicii din Budapesta,
apreciatã de muzicienii clujeni drept cea

mai bunã din lume. Oricând pot sã vinã la
Budapesta
Arh. Bela Kocsis – din Stuttgart, Germania – a proiectat Piaþa Sfatului ºi Centrul Civic din Braºov, înainte de 1990 când
a pãrãsit România
Arh. Johannes Schmidt – din Innsbruk, Austria – reprezentant al Camerei
Arhitecþilor ºi Inginerilor din Austria, a
proiectat, printre multe alte lucrãri, stadionul din Innsbruk; de asemenea, acesta a întocmit un sistem informatizat pentru onorariile arhitecþilor (onorariul va fi
fixat în funcþie de volumul de muncã al
acestora), care este în curs de implementare la Consiliul Arhitecþilor din
Europa
Experþi externi cooptaþi:
Ing. Pintea ªtefan – specialist Rezistenþã
Ing. Gârbu Ioan Luca – inspector Instalaþii
Tabacu Marius – reprezentant Filarmonica din Cluj-Napoca
Membrii de rezervã :
Arh. Nonn Tibor – OART ClujNapoca
Arh. Buzuloiu Aurelian - OART
Cluj-Napoca
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27 MAI - 3 IUNIE 2011,

prima ediþie a Zilelor Municipiului Cluj-Napoca
ilele Clujului reprezintã cea
mai bunã ocazie pentru
locuitori ºi turiºti deopotrivã de a
descoperi frumuseþile ascunse ale
oraºului, de a-i gãsi comorile ºi de
a-i savura ineditul. Pe parcursul
sãptãmânii dedicate sãrbãtoririi
oraºului trebuie sã existe manifestãri pentru toþi locuitorii, precum ºi pentru vizitatori.
Evenimentul este structurat în 7
teme care încearcã sã surprindã
câte un domeniu de activitate în
care clujenii au atins excelenþa.
Principalele locuri în care se vor
desfãºura activitãþile sunt Piaþa
Unirii, Piaþa Muzeului, strãzile pietonale din Cetate, dar ºi parcurile
mari ale Clujului, platoul Sãlii
Sporturilor ºi malul Someºului.

Z

De la carnaval în aer liber, la concerte cu artiºti clujeni, precum Andra
sau Iris, dar ºi din sfera muzicii culte,
spaþiul public va gãzdui evenimente
excepþionale la care fiecare dintre clujeni va avea ceva care sã îi placã. Filarmonica Transilvania ºi orchestrele
reunite ale Operei Naþionale Române
Cluj si a Operei Maghiare vor oferi
spectacole speciale, accesibile gratuit

tuturor celor dornici de frumos. Pentru
cei mici, vor fi organizate spectacole de
teatru de pãpuºi în aer liber, animaþie
stradalã, statui vii, sau alte surprize pe
care muncipalitatea le pregãteºte pentru 1 Iunie, alãturi de partenerii noºtri
la eveniment.

DESCOPERÃ ARTELE
l Concerte în aer liber (pop-rock, folk, popularã, clasicã)
l Demonstraþii, spectacole de dans
l Reprezentaþii de teatru, animaþie stradalã, teatru de
pãpuºi
l Proiecþii de film
DESCOPERÃ SCRIITORII
l Lansãri de carte, întâlniri, dezbateri, târg de carte ºi
anticariat, recitaluri de poezie ale scriitorilor clujeni
DESCOPERÃ ARHITECTURA
ªI MONUMENTELE ORAªULUI
l „Treasure hunting” - concurs de cãutare de comori,
folosind ca indicii principalele monumente arhitecturale
ale Clujului

Pentru iubitorii de lecturã ºi poezie, zona de interes va fi str. Kogãlniceanu, care le va oferi un eveniment
numit „Promenada cãrþilor: Târg de
carte, Carnavalul cãrþii clujene”, precum ºi alte evenimente: parada personajelor literare, recital de poezie pe

muzicã instrumentalã, dar ºi lansãri de
cãrþi ºi reviste – participarea editurilor,
revistelor, publicaþiilor locale.
Sala Sporturilor “Horia Demian”
ºi platoul generos din faþa acesteia vor
fi locul de desfãºurare a unui adevãrat
maraton al sporturilor. De la Cupa Liceelor la Fotbal, la meciuri amicale de
baschet, handbal, beach volei, turneu si
joc demonstrativ, toþi vizitatorii vor
putea alege sportul preferat ºi modalitatea idealã pentru a face miºcare.

Restaurantul „Memo 10” va oferi
timp de o sãptãmânã un festival culinar internaþional, în care clujenii vor
putea savura gusturi ºi arome specifice
oraºelor înfrãþite, de la bucãtãria maghiarã, la cea coreeanã, japonezã, italianã, olandezã sau francezã.
Casa de Culturã a Studenþilor va fi
spaþiul dedicat zonei business ºi investitorilor, precum ºi expoziþia Universitãþilor clujene – tematica: cercetare.

DESCOPERÃ
TRADIÞIILE ªI ISTORIA
l Târguri meºteºugãreºti
l Expoziþii de porturi populare, costume, obiecte
medievale, târg de antichitãþi
DESCOPERÃ SPORTUL
l Activitãþi, demonstraþii si competiþii sportive
DESCOPERÃ
PRODUSELE/PRODUCÃTORII LOCALI
l Târgul produselor-producãtorilor locali
l Ziua porþilor deschise (fabrici, companii)
DESCOPERÃ NATURA
l Vizite ghidate la Grãdina Botanicã, cu programe
educaþionale pentru copii

Frigãruie-gigant realizatã de bloggeri
ªapte bloggeri clujeni, coordonaþi de bucãtarul Adrian Hãdean, vor
realiza în dupã amiaza zilei de 18 mai pe strada M. Kogãlniceanu o
frigãruie de o sutã de metri lungime. Aceasta ar putea reprezenta un
nou record în domeniu.

Printre partenerii primãriei se numãrã consulatele ºi Centrele culturale din municipiu.
De asemenea, printre companiile care susþin aceste evenimente: Ursus, Cosmote, Nokia, Loteria Românã.
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INVESTIÞIILE PRIMÃRIEI DIN 2011 - ECOLOGICE ªI
ECONOMICE DIN PUNCT DE VEDERE ENERGETIC
Proiectele de investiþii pe care municipalitatea le-a demarat sau le va
iniþia în acest an vor avea dotãri ºi
echipamente care sã asigure consumuri reduse, sisteme alternative de
obþinere a energiei, precum ºi un
impact asupra mediului cât mai
scãzut. Acest lucru se întâmplã, pe de
o parte pentru cã Primãria îºi ia în
serios obligaþiile care revin din
asumarea la nivel naþional a reduceri
noxelor ºi a demarãrii de investiþii
economice ºi ecologice, iar pe de altã
parte, pentru cã, deºi azi aceste
investiþii sunt considerate de niºã, sau
la modã, pur ºi simplu, pe termen
lung sunt mai rentabile
ºi mai eficiente.
Aceste condiþii vor fi cuprinse
începând din acest an în caietele de
sarcini de la licitaþie. În acest sens, în
cazul procedurii de atribuire a lucrãrilor pentru construirea unui Aqua
Parc în cartierul Grigorescu, Primãria
va prevedea ca o condiþie specialã,
punctatã cu 10 puncte, obligativitatea
ca investiþiile sã conþinã dotãri ecologice care sã permitã obþinerea de energie
prin mijloace cât mai puþin poluante.
Din punctajul maxim ce poate fi obþinut care este de 100 de puncte, se alocã
10 puncte pentru utilizarea surselor de
energie regenerabilã (panouri solare
etc.) pentru funcþionarea complexului.
Sala polivalentã, ale cãrei lucrãri au

început deja va avea o serie de elemente ºi dotãri economice ºi ecologice.
Printre cele deja incluse în proiect se
numãrã soluþia propusã pentru acoperirea Sãlii, care va permite utilizarea la
maximum a sursei de iluminare naturalã, în timpul nopþii sistemele de iluminat care vor fi utilizate fiind din categoria celor cu consum redus de energie. În plus, am solicitat proiectantului ºi constructorului sã se prevadã o
serie de lucrãri suplimentare de asigurare a economiilor de consum ale acestei sãli.
Obþinerea energiei din surse neconvenþionale va asigura o administrare eficientã a sãlii polivalente pe termen lung. Printre dotãrile pe care Sala
polivalentã le va oferi se numãrã sistemele de captare a apei de ploaie de pe
terasa clãdirii într-un bazin de apã ºi
folosirea ei la toaletele din grupurile
sanitare. Estimãm o economie de 3.000
mc de apã pe an. De asemenea, prin
producerea de apã caldã pentru grupurile sanitare cu ajutorul panourilor
solare ºi a unor bazine de stocare, se
poate acoperi necesarul de apã caldã al
Sãlii în proporþie de 70% vara, 30%
toamna ºi primãvara, ºi 10% iarna. De
asemenea, dotarea cu sisteme de producere ºi înmagazinare de energie
electricã printr-un sistem de panouri
fotovoltaice ºi baterii de acumulare ce
va asigura 30% din iluminatul exterior
arhitectural ºi 100% din iluminatul de
siguranþã interior pe timpul nopþii al

clãdirii. Toate aceste investiþii vor
asigura sãlii costuri mult mai uºor de
gestionat pentru funcþionare, iar pentru oraº - un imobil nepoluant.

POLIVALENTA
VA FI CONSTRUITÃ DE
SOCIETATEA CON-A
Lucrãrile de proiectare ºi construcþie
a sãlii multifuncþionale de sport, de pe
Aleea Stadion f.n. vor fi realizate de cãtre

compania CON A SA, în asociere cu
SC Inter Sport SRL, SC Nisal SRL, SC
Dico ºi Þigãnaº SRL ºi SC Plan 31 Ro
SRL. Proiectarea, execuþia ºi finalizarea
lucrãrilor a fost adjudecatã în urma licitaþiei publice la preþul de 50.926.063,83
de lei, iar durata de execuþie va fi de 36
de luni. Sala va avea 7070 de locuri cu
anexele sportive si tehnice aferente, cu
dotãri complementare de alimentaþie
publicã, spaþii comerciale închiriabile,
un parking pe 1 nivel, pentru minimum
446 de maºini.

Ce condiþii va oferi Sala Polivalentã
În interior clãdirea este împãrþitã în 3
zone relaþionate cu sala principalã, dupã
cum urmeazã: Zona VIP ºi tehnicã, cu
acces dinspre str. Uzinei electrice dispusã
pe 3 niveluri (parter, etaj 1 si etaj 2) ce
gãzduieºte 1 foaier de nivel, un foaier în
zona de acces, sãli de ºedinþe ºi conferinþe, birourile de administraþie, lojele
VIP, cabinele tehnice pentru salã, zona de
supraveghere ºi anexele acestora.
Zona Publicului, cu acces dinspre
piaþeta Sala-Stadion, organizatã pe 3
niveluri din care primele douã (etaj 1 ºi
etaj 2) cu rol în distribuþia verticalã ºi
orizontalã a publicului pentru acces în

sectoarele din sala ºi anexele aferente ºi
un ultim nivel ce adãposteºte un bar panoramic atât spre salã cât ºi spre apus ºi
Someº cu rol în evacuarea de urgenþã.
Zona Sportivilor ºi a anexelor sãlii
dispusã la parter pe 3 laturi va cuprinde:
2 vestiare pentru 2 echipe, birouri antrenori, sãli de discuþii, medic, teste antidoping, salã de antrenamente cu anexe
de depozitare, depozite pentru echipament de salã.
În aceastã zonã sunt dispuse ºi un
restaurant public ºi o zonã cu spaþii
comerciale închiriabile ambele cu acces
separat din exterior.

Zona spaþiilor tehnice, adiacentã celei pentru sportivi va cuprinde spaþii
pentru depozite salã, depozite generale,
centrale termice ºi de tratare, centrale de
ventilaþie, camera pompelor, bazin de
apã, camerã tablou electric general,
camerã curenþi slabi, camerã curãþenie.
Sala va fi construitã la standarde
internaþionale, cu respectarea normelor
în domeniu care sã permitã omologarea
sãlii la standarde naþionale ºi internaþionale ºi care sã asigure organizarea unei mari varietãþi de competiþii sportive
ºi activitãþi. Sala polivalentã are un teren
de joc ce poate fi extins prin gradene

retractabile de la 30x47m la 38x56m
pentru a permite practicarea mai multor
sporturi prin escamotarea primelor 6
rânduri de scaune. De asemenea, se mai
pot gãzdui urmãtoarele activitãþi: dans
sportiv, competiþii internaþionale de
dans, congrese profesionale internaþionale pentru 5000 invitaþi, concerte de
scenã pentru 7000 persoane, adunãri
religioase. Spaþiile comerciale vor avea
destinaþia exclusivã pentru vânzãri echipament sportiv. Proiectarea ºi execuþia se va face astfel încât sala sã fie
omologabilã la mai multe ramuri sportive.

Ce competiþii
va putea gãzdui
Cluj-Napoca
Proiectul va putea fi adaptat în
vederea asigurãrii nivelului competiþional dorit pentru urmãtoarele
ramuri sportive:
l Box - Competiþii internaþionale
l Baschet - Competiþii internaþionale
l Gimnasticã - Competiþii
internaþionale
l Handbal - Competiþii internaþionale

l Karate - Competiþii internaþionale, categoria junior
l Volei - Competiþii internaþionale
l Judo - Competiþii naþionale
l Scrimã - Competiþii internaþionale
Terenul sãlii de sport va avea în
varianta extinsã 56x38m.
Extinderea terenului se va realiza cu gradene extensibile.

www.primariaclujnapoca.ro
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CONTROALE ÎN PIEÞELE CLUJENE

De Paºte numai cu produse
de origine certificatã
Primãria municipiului Cluj-Napoca prin Serviciul Administrare Hale
ºi Pieþe, în colaborare cu Instituþia Prefectului, a realizat în cursul
sãptãmâni trecute verificãri la domiciliul producãtorilor agricoli care
comercializeazã produsele din producþia proprie în pieþele agroalimentare
administrate de cãtre municipalitate.
“Dupã cum am anunþat deja, am
dorit sã ne asigurãm, mai ales cã e
perioada trufandalelor ºi în preajma
sãrbãtorilor pascale, cã ceea ce cumpãrã
clujenii sunt legume crescute în serele
producãtorilor. Împreunã cu Instituþia
Prefectului Cluj am realizat controalele în judeþ pentru a verifica cã
produsele vândute ca fiind recolte ale
producãtorilor locali, au crescut cu
adevãrat în grãdinile, solariile sau
serele din Jucu sau Apahida” a declarat
primarul Sorin Apostu.
Astfel, echipe mixte, formate din
poliþiºti locali din cadrul Serviciului
Inspecþie Comercialã, angajaþi ai

Serviciului Administrare Hale ºi Pieþe
ºi ai Instituþiei Prefectului Judeþului
Cluj, au efectuat verificãri în pieþele
agroalimentare Ira ºi Flora.
Conform planului de acþiune stabilit, s-au ridicat probe de la locurile de
vânzare care au fost comparate cu cele
existente la locurile de producþie sau în
spaþiile de depozitare din gospodãria
fiecãrui producãtor.
Au fost verificaþi 36 de producãtori
agricoli prezenþi la vânzare în ambele
pieþe, la 16 dintre aceºtia recoltându-lise probe, ulterior fiind verificate în
teren. Echipele de control s-au deplasat în localitãþile Cãian, Borºa, Floreºti,

Jucu, Apahida, Bonþida ºi Frata unde
s-a verificat concordanþa între probele
recoltate din pieþe ºi realitatea din teren.
În urma controalelor au fost identificaþi 7 producãtori agricoli care co
mercializau în pieþele clujene produse
pe care nu le cultivaserã, în consecinþã
fiind încheiate 7 procese verbale de
constatare a contravenþiilor, valoarea
amenzilor fiind de 17.500 lei.
Pentru a descuraja astfel de practici, Primãria a mers mai departe, ºi a
modificat regulamentul din pieþe, prin
introducerea unor prevederi foarte
drastice pentru cei care recidiveazã, ºi
cãrora nu li se va mai permite sã facã
comerþ cu alimente în spaþiile administrate de muncipalitate.
Aceste verificãri comune vor continua cu scopul de a scoate la ivealã
producãtorii falºi. Adevãraþii producã-

Pieþele IRA ºi Grigorescu au fost construite în anul 2010, oferind
astfel condiþii civilizate de comerþ cu alimente perisabile. Cele douã
investiþii, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de lei, au fost realizate
din economiile pe care Primãria le-a fãcut în 2010 la consumul de combustibil, obiecte de biroticã, hârtie, expedierea înºtiinþãrilor ºi la factura de telefonie mobilã.
tori sunt cei pe care Primãria doreºte
sã-i încurajeze.

PREÞURI MAXIMALE SUB CONTROL
Reamintim cã în anul 2010 Consiliul local a adoptat o serie de hotãrâri
al cãror scop este menþinerea unui
nivel al preþurilor cât mai scãzut, pentru stoparea speculei cu alimente, precum ºi a garantãrii de cãtre comerciant
a provenienþei alimentelor vândute.
Astfel, prin HCL 247/2010 „constituie contravenþie comercializarea produselor la preþuri care depãºesc dublul
preþurilor de referinþã comunicate zilnic de cãtre Centrul Agro Transilvania
ºi se sancþioneazã cu amendã cuprinsã
între 500 ºi 1000 de lei ºi acordarea a
trei puncte de penalizare”. Totodatã
hotãrârea prevede cã „la cumularea a

cinci puncte de penalizare utilizatorul
pieþei va pierde spaþiul de vânzare
atribuit de cãtre Primãria municipiului
Cluj-Napoca”. HCL 310/2010 prevede obligativitatea comercianþilor de a
afiºa vizibil provenienþa produsului
vândut prin marcarea cu etichete-tip
cu mesajul „produs românesc”, respectiv „produs din import”, nerespectarea
acesteia sancþionându-se cu amendã
între 200-400 de lei, respectiv aplicarea
a 2 puncte de penalizare. Prin HCL
150/2009, HG 661/2001 sunt reglementate situaþiile în care producãtorii
agricoli comercializeazã produse care
nu sunt realizate în gospodãria proprie
ºi cuantumul amenzilor riscate de
aceºtia. Prin HCL 150/2009 amenzile
sunt de la 1000 – 2.500 de lei, iar prin
HG 661/2001 amenzile sunt de la
5.000 – 10.000 de lei.

235 de biciclete pentru plimbãri gratuite prin oraº
Primãria Cluj-Napoca ºi Asociaþia
Green Revolution continuã ºi în acest
an proiectele „I Love Velo” ºi „Studento Bike”. Este vorba despre proiecte de
ecologie urbanã care susþin mersul pe
bicicletã. „I Love Velo” este primul
proiect de acest gen implementat la
Cluj-Napoca, ºi a avut un mare succes
anul trecut, când aproximativ 24.000
de clujeni au folosit bicicletele „I Love
Velo”. În urma acestui succes, Primãria împreunã cu Green Revolution va
relua acest proiect tot la Sala Sporturilor. Anul acesta proiectul demareazã
mai repede. Astfel, din martie ºi pânã
în octombrie, clujenii vor avea posibilitatea de a se plimba gratuit. Ei vor
avea la dispoziþie 135 de biciclete. La
acest program au acces persoanele de
peste 14 ani, care vor putea lua gratuit,
pentru o perioadã de douã ore, o bicicletã. Programul va fi zilnic între orele
10 ºi 18.
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Hotãrâri ale Consiliului Local
HOTÃRÂREA
nr. 38/2011
privind stabilirea taxei
speciale în vederea
soluþionãrii cererilor depuse
pentru divorþul prin acordul
soþilor, adresate Serviciul
Stare Civilã din cadrul
aparatului de specialitate al
primarului municipiului
Cluj-Napoca
Art. 1 Se aprobã taxa specialã de
300 de lei pentru fiecare cerere depusã pentru divorþul prin acordul soþilor, adresatã Serviciului Stare Civilã
din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia Economicã ºi Serviciul Stare Civilã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 25 voturi)

HOTÃRÂREA
nr. 112/2011
privind alocarea sumei de
1.500.000 de lei de la
bugetul local pe anul 2011
pentru efectuarea de
reparaþii, construcþii,
achiziþionarea de aparaturã
medicalã la spitalele clujene
ºi pentru servicii de
medicinã dentarã ale
Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie „Iuliu Haþieganu”,
cu sprijinul Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca.
Art. 1 Se aprobã alocarea sumei de
1.500.000 de lei de la bugetul local pe
anul 2011 pentru efectuarea de reparaþii,
construcþii , achiziþionarea de aparaturã

medicalã la spitalele clujene ºi pentru
servicii de medicinã dentarã ale Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu
Haþieganu”, conform anexei care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia tehnicã ºi Direcþia economicã. TABEL 1
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 20 de voturi)

Art. 1 Se aprobã modificarea Hotãrârii nr. 283/2010, în sensul modificãrii
Anexei 1 Metodologia de atestare a
persoanelor fizice în vederea practicãrii
activitãþii de administrator de imobile
la asociaþiile de proprietari, potrivit

Jurnalul municipal
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anexei care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 2 Celelalte prevederi ale hotãrârii rãmân neschimbate
Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Serviciul Re-

laþii cu consiliul ºi administraþie localã
ºi Direcþia economicã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 17 voturi)
VEZI ANEXA 1, pagina 13
TABEL 2

HOTÃRÂREA
nr. 113/2011
privind alocarea sumei de
950.000 de lei de la
bugetul local pe anul 2011
pentru activitati nonprofit
de interes local ale
institutiilor de cultura si
O.N.G.-urilor locale,
conform anexei, cu sprijinul
Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca
Art. 1 Se aprobã alocarea sumei de
950.000 de lei de la bugetul local pe anul
2011 pentru activitãþi nonprofit de interes
local ale instituþiilor de culturã ºi O.N.G.urilor locale, conform anexei care face parte din prezenta hotãrâre, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Direcþia economicã ºi Direcþia Comunicare, relaþii
publice ºi turism. TABEL 2
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 17 voturi)

HOTÃRÂREA
nr. 119/2011
privind modificarea Hotãrârii
nr. 283/2010 (aprobarea
Metodologiei de atestare a
persoanelor fizice în vederea
practicãrii activitãþii de
administrator de imobile la
asociaþiile de proprietari)

TABEL 1
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Hotãrâri ale Consiliului Local
Anexa 1 la Hotãrârea nr. 119/2011
CLUJ–NAPOCA
SERVICIUL RELAÞII
CU CONSILIUL
ªI ADMINISTRAÞIE LOCALÃ
METODOLOGIA
de atestare a persoanelor fizice în
vederea practicãrii activitãþii de
administrator de imobile
la asociaþiile de proprietari
1. Pot fi atestate ca administratori de
imobile toate persoanele fizice care au
solicitat atestarea, îndeplinesc condiþiile
stabilite de lege ºi, prin urmare, al cãror
dosar, în urma verificãrii, a fost admis,
precum ºi pensionarii din sistemul public de pensii, care pot cumula pensia cu
venituri provenite din situaþii pentru
care asigurarea este obligatorie, în condiþiile art. 118 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
2. Administratorii de imobile, care
desfãºoarã activitãþi de administrare
tehnicã (administrare propriu-zisã a
structurii imobilului, a instalaþiilor ºi a
tuturor elementelor proprietãþii comune, funcþionarea centralelor termice
aflate în proprietatea sau în administrarea
asociaþiei) ºi administrare financiarã
(contabilitate ºi casierie), sunt atestaþi în
condiþiile prezentei metodologii.
3. Nu pot fi atestate persoanele fizice care au suferit o condamnare prin
hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, pentru sãvârºirea cu intenþie a unei
infracþiuni, pensionarii beneficiari de
pensie anticipatã, persoanele beneficiare
de pensie de invaliditate gradul I ºi II,
conform prevederilor Legii nr. 263/
2010 privind sistemul unitar de pensii
publice. În conformitate cu prevederile
aceleiaºi legi, persoanele beneficiare de
pensie de invaliditate gradul III pot fi
atestate, cu precizarea cã ele pot desfãºura aceastã activitate doar patru ore pe
zi.
4. În scopul obþinerii Certificatului
de atestare a calitãþii de administrator de
imobile la asociaþiile de proprietari este
necesar ca persoanele fizice sã urmeze
cursuri de specializare. Cuantumul
taxei pentru înscrierea la aceste cursuri
va fi de 250 lei, taxã ce va fi achitatã la
casieria Primãriei municipiului ClujNapoca, în baza unei dispoziþii de platã
eliberatã de cãtre Serviciul Relaþii cu
consiliul ºi administraþie localã sau prin
virament.
5. La reexaminare, atât pentru absolvirea cursului, cât ºi pentru atestare, candidaþii vor achita o taxã de 50 de lei, pentru fiecare reexaminare în parte
6. Atestarea persoanelor fizice care
au solicitat Certificat de atestare a calitãþii
de administrator de imobile este fãcutã
de cãtre Primarul municipiului ClujNapoca, la propunerea Serviciului Relaþii cu consiliul ºi administraþie localã.
7. Persoanele fizice care solicitã atestarea lor în vederea desfãºurãrii activitãþii
de administrator de imobile la asociaþiile
de proprietari vor depune o cerere-tip la
Primãria municipiului Cluj-Napoca
(C.I.C.) ºi un dosar care va cuprinde:
curriculum vitae, adeverinþã medicalã
eliberatã de medicul de familie, cópii de
pe actele de stare civilã (certificat de
naºtere ºi de cãsãtorie, acolo unde este
cazul), cópii de pe actele de studii (cel
puþin studii medii cu diplomã de
bacalaureat), inclusiv copie de pe certificatul/diploma de absolvire a cursului de
specialitate ºi certificatul de cazier judiciar în original.
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8. Capacitatea de a fi atestaþi a solicitanþilor va fi evaluatã de cãtre Serviciul
Relaþii cu consiliul ºi administraþie
localã, în termen de 90 de zile de la
înregistrarea cererii, conform legii.
9. Evaluarea capacitãþii constã în verificarea dosarului, precum ºi într-un
test-grilã de verificare a cunoºtinþelor
privind actele normative în domeniu.
Este considerat admis, candidatul care a
obþinut minimum 70 de puncte.
10. Certificatul de atestare a calitãþii
de administrator de imobile este eliberat
pentru perioadã nedeterminatã ºi are
valabilitate pe întreg teritoriul României. Certificatele eliberate anterior, pe
perioadã determinatã, a cãror valabilitate
a expirat, sunt declarate nule de drept.
Titularul acestora este obligat a urma
cursul de specializare ºi a promova examenul de atestare, în conformitate cu
prevederile legale. În caz contrar, acesta
nu mai poate desfãºura activitate de
administrator de condominii.
11. Formatul certificatului de atestare, aprobat de cãtre Primarul municipiului Cluj-Napoca este anexã la
hotãrâre ºi face parte integrantã din
aceasta.
12. Persoana fizicã, declaratã respinsã la sesiunea de verificare prin testulgrilã, poate sã se prezinte la o nouã verificare a cunoºtinþelor, dacã solicitã reexaminarea printr-o nouã cerere, dosarul depus anterior rãmânând valabil,
schimbându-se doar acele documente a
cãror valabilitate a expirat. În perioada
de valabilitate a Certificatului de cazier,
care este de ºase luni, titularul acestuia
poate sã fi sãvârºit o faptã de naturã
penalã. De aceea, acesta va depune o
declaraþie, pe proprie rãspundere, din
care sã reiasã faptul cã nu a sãvârºit nicio
faptã de naturã penalã în aceastã
perioadã.
13. Certificatul de atestare a calitãþii
de administrator de imobile va fi eliberat în baza unei dispoziþii cu caracter
individual a primarului ºi va fi înmânat,
însoþit de actul administrativ, persoanei
fizice atestate, în cadru festiv de cãtre
Primarul municipiului Cluj-Napoca
sau înlocuitorul acestuia.
14. Certificatul de atestare a calitãþii
de administrator de imobile va cuprinde
sigla unitãþii administrativ-teritoriale,
autoritatea emitentã, seria ºi numãrul,
actul normativ în baza cãruia este eliberat, numele, prenumele ºi CNP-ul titularului, semnãtura ºi ºtampila autoritãþii
emitente - Primarul municipiului ClujNapoca, precum ºi precizarea actului
administrativ în baza cãruia certificatul
poate fi retras.
15. Certificatul de atestare a calitãþii
de administrator de imobile poate fi
retras de cãtre Primarul municipiului
Cluj-Napoca, la propunerea motivatã a
Serviciului Relaþii cu consiliul ºi administraþie localã, în baza unei dispoziþii cu
caracter individual a primarului, ºi numai atunci când se constatã încãlcarea
repetatã a prevederilor legale în cadrul
activitãþii de administrator, dar ºi pentru
nemaiîndeplinirea condiþiilor impuse
de lege la atestare.
16. Prezenta metodologie a fost
întocmitã în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea asociaþiilor
de proprietari precum ºi ale H.G. nr.
1588/ 2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.
230/2007, ale Legii nr. 263/2010, privind
sistemul unitar de pensii publice ºi este
valabilã pânã la încetarea aplicabilitãþii
hotãrârii a cãrei parte integrantã este.
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Poliþia localã

Cluj-Napoca

Acþiuni pentru un oraº mai sigur
xecutivul Primãriei Cluj-Napoca,
a avut o întrevedere cu conducerea Inspectoratului Judeþean de
Poliþie ºi cu cel al Poliþiei
Municipiului cu privire la implementarea Legii Poliþiei Locale,
155/2010. Principalul aspect vizat
în acest parteneriat este acþiunea
comunã dintre Poliþia Localã din
cadrul Primãriei ºi Poliþia Românã.
Instruirea poliþiºtilor locali va dura 1
an ºi se va realiza în colaborare cu
ªcoala de agenþi de poliþie
„Septimiu Mureºan” Cluj. Fiecare
poliþist local, aflat în pregãtire, va
acþiona alãturi de un poliþist de la
Poliþia Românã în domeniul ordinii ºi
siguranþei publice, precum ºi în cel
al circulaþiei pe drumurile publice.
În conformitate cu prevederile Legii
nr. 155/2010, Poliþia Localã are
atribuþii sporite privind circulaþia pe
drumurile publice ºi asigurarea
ordinii ºi siguranþei publice.

E

HOTÃRÂREA
nr. 85/2011
privind unele mãsuri referitoare
la reorganizarea ºi
funcþionarea aparatului
de specialitate al primarului
municipiului Cluj-Napoca
Art.1 Se aprobã înfiinþarea Direcþiei Poliþia localã, prin reorganizarea
Direcþiei Poliþia comunitarã, ca un
compartiment funcþional (direcþie) în
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca.
Art. 2 Se aprobã preluarea posturilor ºi a personalului de la Direcþia Poliþia comunitarã la Direcþia Poliþia localã. Pentru posturile de conducere va
fi organizat concurs, conform legii.
Art. 3 Se aprobã Regulamentul de
Organizare ºi Funcþionare a Direcþiei
Poliþia localã, conform Anexei 1 care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 4 Se aprobã Organigrama ºi
Statul de funcþii ale Primãriei municipiului Cluj-Napoca, conform Anexelor 2 ºi 3 care fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre, cu încadrarea în
prevederile bugetare pe anul 2011.
Art. 5 Se aprobã Regulamentul de
organizare ºi desfãºurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcþiilor publice de conducere la Direcþia
Poliþia localã, conform Anexei 4 care
face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 6 Se aprobã Planul de ordine ºi
pazã, conform Anexei V, care face parte
integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 7 Cu data adoptãrii prezentei
hotãrâri îºi înceteazã aplicabilitatea art.
1 din Hotãrârea nr. 204/2010 (privind
unele mãsuri referitoare la reorganizarea ºi funcþionarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Cluj-Napoca).
Art. 8 Cu îndeplinirea prevederilor
hotãrârii se încredinþeazã Serviciul Resurse umane, ºefii compartimentelor
de muncã din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca
ºi Direcþia economicã.
(Hotãrârea a fost adoptatã
cu 22 voturi)

ANEXA HCL 85
REGULAMENT
DE ORGANIZARE ªI
FUNCÞIONARE A DIRECÞIEI
„POLIÞIA LOCALÃ” COMPARTIMENT ÎN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI
În temeiul art. 36, alin. 3, litera b din
Legea nr. 215 a administraþiei publice locale republicatã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Consiliul local al municipiului ClujNapoca adoptã prezentul Regulament de
organizare ºi funcþionare a Direcþiei
„POLIÞIA LOCALÃ” organizatã ca ºi
direcþie de specialitate în aparatul de specialitate al primarului:
CAPITOLUL I – Organizarea ºi
funcþionarea Direcþiei „POLIÞIA LOCALÃ” - compartiment funcþional în
cadrul aparatului de specialitate al primarului
Art. 1. (1) „POLIÞIA LOCALÃ” se
constituie ca direcþie în cadrul aparatului
de specialitate al primarului, în scopul
menþinerii ordinii ºi siguranþei publice,
al respectãrii regimului circulaþiei rutiere, precum ºi al asigurãrii pazei, protecþiei obiectivelor de interes local, asigurãrii respectãrii legislaþiei în domeniul
urbanismului ºi disciplinei în construcþii, asigurãrii respectãrii normelor
legale privind protecþia mediului, prevenirii ºi combaterii încãlcãrii normelor
legale privind activitãþile comerciale,
respectãrii legislaþiei în domeniul evidenþei populaþiei ºi alte activitãþi stabilite
prin legi, hotãrâri de guvern, hotãrâri ale
consiliului local, dispoziþii ale primarului.
(2) Direcþia Poliþia localã îºi desfãºoarã activitatea în cadrul primãriei, ca
serviciu specializat în interesul persoanei,
al comunitãþii locale, precum ºi în sprijinul instituþiilor statului, exclusiv pe baza
ºi în executarea legii.
(3) Pe baza unui protocol încheiat
între Consiliul local al municipiului
Cluj-Napoca ºi Inspectoratul Judeþean
de Poliþie Cluj (IPJ Cluj) pot fi detaºaþi
funcþionari publici cu statut special, în
conformitate cu prevederile statutului
poliþistului de la IPJ Cluj, pânã la ocuparea posturilor, pe o perioadã de pânã la
1 an.
(4) În îndeplinirea atribuþiilor care
îi revin, Direcþia „POLIÞIA LOCALÃ”
coopereazã cu celelalte autoritãþi ale administraþiei publice locale, unitãþile, respectiv structurile teritoriale ale Poliþiei
Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului pentru situaþii de urgenþã,
O.N.G.-uri, precum ºi cu alte persoane
fizice ºi juridice, în condiþiile legii.
Art. 2. Direcþia „POLIÞIA LOCALÃ” este organizatã ºi funcþioneazã în
baza urmãtoarelor principii:
l Principiul Încrederii;
l Legalitãþii;
l Principiul Previzibilitãþii;
l Principiul Proximitãþii – Poliþia în
slujba comunitãþii locale;
l Principiul Proporþionalitãþii;
l Principiul Deschiderii ºi Transparenþei;
l Principiul Eficienþei ºi Eficacitãþii;
l Principiul Rãspunderii ºi Responsabilitãþii;
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l Principiul Imparþialitãþii ºi Nediscriminãrii.
Art. 3. Pentru funcþionarea în condiþii
de eficienþã, eficacitate ºi transparenþã,
Direcþia „POLIÞIA LOCALÃ” va asigura sedii, mijloace auto ºi moto, mijloace
materiale ºi financiare necesare.
Art. 4. La înfiinþarea Direcþiei „POLIÞIA LOCALÃ” dotãrile, materialele ºi
alte bunuri ale Direcþiei Poliþia comunitarã vor fi preluate de Direcþia „POLIÞIA
LOCALÃ”.
Art. 5. Finanþarea Direcþiei „POLIÞIA LOCALÃ” se asigurã din bugetul
local al municipiului Cluj-Napoca ºi din
alte surse, conform prevederilor legale.
Art. 6. (1) Direcþia „POLIÞIA LOCALÃ” se organizeazã la nivel de direcþie, servicii, birouri ºi compartimente, cu preluarea personalului din Poliþia comunitarã,
conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Conducerea operativã a Direcþiei
„POLIÞIA LOCALÃ” se asigurã de cãtre
un director executiv ºi doi directori executivi adjuncþi.
(3) Directorul executiv reprezintã
Poliþia localã în raporturile cu membri
colectivitãþii locale ºi cu terþii, în limitele ºi
condiþiile stabilite prin prezentul regulament.

c) asigurã însoþirea ºi protecþia reprezentanþilor primãriei ori a altor persoane
cu funcþii în instituþiile publice locale, la
executarea unor controale sau acþiuni
specifice;
d) acþioneazã pentru identificarea
cerºetorilor, copiilor lipsiþi de ocrotirea
pãrinþilor sau a reprezentanþilor legali, a
persoanelor fãrã adãpost ºi ia mãsuri pentru predarea acestora cãtre serviciul public de asistenþã socialã în vederea soluþionãrii;
e) constatã contravenþii ºi aplicã
sancþiuni contravenþionale, conform legii,
pentru încãlcarea prevederilor legale
referitoare la tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, precum ºi pentru faptele care
afecteazã climatul social, stabilite prin
lege, hotãrâri ale consiliului local sau dispoziþii ale primarului;
f) constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni, potrivit competenþei, pentru nerespectarea legislaþiei privind regimul de
deþinere a câinilor periculoºi sau agresivi, a
celei privind programul de gestionare a
câinilor fãrã stãpân ºi a celei privind protecþia animalelor, sesizeazã serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fãrã
stãpân despre existenþa acestor câini ºi
acordã sprijin personalului specializat în
capturarea ºi transportul câinilor la adãpost;

k) asigurã mãsuri de protecþie a executorilor judecãtoreºti cu ocazia executãrilor silite;
l) verificã ºi soluþioneazã, în limitele
legii, sesizãrile asociaþiilor de proprietari
sau locatari privind sãvârºirea unor fapte
prin care se încalcã normele legale, altele
decât cele cu caracter penal;
m) sprijinã Poliþia Românã în activitãþile de depistare a persoanelor care se
sustrag urmãririi sau executãrii pedepselor, precum ºi a persoanelor dispãrute;
n) executã, în condiþiile legii, mandatele de aducere emise de organele de
urmãrire penalã ºi instanþele de judecatã
care arondeazã unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorialã, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenþã;
o) coopereazã cu centrele militare
zonale în vederea înmânãrii ordinelor de
chemare la mobilizare ºi/sau de clarificare
a situaþiei militare a rezerviºtilor din
Ministerul Apãrãrii Naþionale;
p) constatã contravenþii ºi aplicã sancþiuni reglementate de actele normative
date în competenþã cu privire la: deþinerea, creºterea ºi circulaþia animalelor; nerespectarea regimului deºeurilor; circulaþia, oprirea, staþionarea ºi parcarea autovehiculelor, motocicletelor ºi mopede-

CAPITOLUL II – Atribuþiile Direcþiei „POLIÞIA LOCALÃ”
Direcþia „POLIÞIA LOCALÃ” este
organizatã în 7 servicii, dupã cum urmeazã: Serviciul Ordine ºi siguranþã publicã,
Serviciul Pazã, Serviciul Control trafic
rutier, Serviciul Control urbanism ºi disciplinã în construcþii, Serviciul Control
protecþia mediului, Serviciul Inspecþie
comercialã ºi Serviciul Evidenþa persoanelor, baze de date, juridic ºi relaþii
publice.
Art. 7. Serviciul Ordine ºi siguranþã
publicã are urmãtoarele atribuþii:
a) menþine ordinea ºi siguranþa publicã în zonele ºi locurile stabilite prin
planul de pazã ºi ordine publicã;
b) menþine ordinea publicã în imediata apropiere ºi în incinta unitãþilor de învãþãmânt publice, în parcãrile auto aflate pe
domeniul public sau privat al unitãþii administrativ-teritoriale, a zonelor comerciale ºi de agrement, parcurilor, pieþelor, cimitirelor ºi a altor locuri aflate în proprietatea
unitãþii administrativ-teritoriale ºi/sau în
administrarea autoritãþilor administraþiei
publice locale sau a altor servicii/instituþii
publice de interes local, stabilite prin Planul de Pazã ºi Ordine Publicã;

g) participã la asigurarea mãsurilor
de ordine, cu ocazia adunãrilor publice,
mitingurilor, marºurilor, demonstraþiilor, procesiunilor, acþiunilor de pichetare, acþiunilor promoþionale, comerciale, manifestãrilor cultural-artistice, comemorative ºi sportive organizate la
nivel local;
h) intervine, împreunã cu organele
abilitate, la solicitarea cetãþenilor, pentru
aplanarea stãrilor conflictuale, prinderea
unor fãptuitori, rezolvarea unor cazuri
sociale, stabilirea situaþiilor de fapt sesizate
ºi rezolvarea acestora;
i) acþioneazã, împreunã cu poliþia,
jandarmeria, pompierii, protecþia civilã ºi
alte autoritãþi prevãzute de lege, la activitãþile de salvare ºi evacuare a persoanelor
ºi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitãþi naturale ºi catastrofe, precum ºi de
limitare ºi înlãturare a urmãrilor provocate de astfel de evenimente;
j) comunicã, în cel mai scurt timp
posibil organelor abilitate, datele cu privire la aspectele de încãlcare a legii, altele
decât cele stabilite în competenþa sa, despre care a luat la cunoºtinþã cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

lor în anumite zone; alte contravenþii a cãror constatare ºi sancþionare este datã în
competenþa agenþilor Poliþiei locale prin
legi, hotãrâri ale guvernului sau hotãrâri
ale consiliului local;
r) ia mãsuri de imobilizare ºi predare
la unitãþile de poliþie a infractorilor prinºi
în flagrant;
s) sprijinã unitãþile de poliþie în activitãþile de depistare a persoanelor care se
sustrag urmãririi penale sau executãrii
pedepselor, precum ºi a persoanelor dispãrute;
t) acþioneazã pentru depistarea ºi
îndepãrtarea persoanelor nomade care
ºi-au stabilit tabere pe raza municipiului
Cluj-Napoca;
u) identificã persoanele fãrã adãpost ºi
locul unde s-au adãpostit ºi iau mãsurile
legale care se impun;
v) participã împreunã cu Poliþia ºi
Jandarmeria în dispozitive comune la
acþiuni în vederea prinderii, imobilizãrii ºi
blocãrii în trafic a unor persoane urmãrite
general sau care au comis infracþiuni grave, cât ºi a vehiculelor care au fost folosite
la comiterea de infracþiuni;
CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Din oraº

Cluj-Napoca

CLUJUL ÎN LEGENDE
REPOVESTIT DE IRINA PETRAª ªI OVIDIU PECICAN (III)

Jurnalul municipal vã prezintã în episoade cea mai nouã
apariþie a unor scrieri menite sã promoveze istoria minunatã a oraºului
nostru. Cartea „Clujul în legende” a fost lansatã în cadru festiv cu
prilejul aniversãrii Zilei naþionale a României, 1 decembrie 2010 ºi a
fost pusã apoi la dispoziþia celor interesaþi cu titlu gratuit. Autorii
lucrãrii, Irina Petraº ºi Ovidiu Pecican au pus la dispoziþia clujenilor cu
generozitate timpul ºi truda pe care au dedicat-o acestei cãrþi.

FLAVIA ªI GOÞII
Când, lãsând în urmã munþii ºi
pãdurile, goþii au ajuns în sfârºit ºi printre
ruinele Napocãi pe valea râului Samus,
Teodoric le-a spus:
- Întindeþi corturile, aici a fost un
oraº roman. E semn ca pãmântul e bun
pentru cultivat, iarba e bunã de paºunat,
iar apa e curatã, numai bunã pentru bãut.
- Mãrite rege, a rãspuns însã una dintre cãpeteniile lui, se pare cã oraºul mai e
încã locuit.
Într-adevãr, dintr-o laturã a aºezãrii în
ruinã , se vedea ieºind acum un abur,
poate fumul produs de un foc plãpând.
Furã trimiºi doi rãzboinici acolo, sã vadã
despre ce era vorba. Când se întoarserã,
aduceau cu ei o femeie. Deºi nu era îmbrãcatã ca o romanã, îºi purta pãrul pieptãnat ca romanele.
- Cum te numeºti? o întrebã interpretul în limba romanilor.
- Flavia Dinadea, rãspunse ea. Voi
cine sunteþi?
- Mãritul rege Teodoric al goþilor stã
în faþa ta. Pleacã-te în þãrânã, femeie!
- Lasã, lasã... - spuse Teodoric de pe
cal, fãcându-i femeii semn sã se apropie.
- ªtii unde suntem? Continuã el, ca
unul ce înþelesese limba ei.
- Aþi ajuns în preajma vechiului ºi falnicului oraº Napoca, odinioarã reºedinþã
a conducãtorilor Daciei, îl lãmuri Flavia.
Oraºul meu...
- “Oraº”? Nu vãd aici decât o sumedenie de ziduri ºi coloane prãbuºite, nu
un oraº.
- Ceea ce vezi nu poate fi adevãrat,
câtã vreme acest oraº este astãzi reºedinþa
mea. Te gãzduiesc însã, pe tine ºi pe
rãzboinicii tãi, cu bucurie, în ospitalitate,
mãrite rege...

CASTRUM CLUS

- Îndrãzneaþã femeie!, murmurã Alderic cel Bãtrân, o altã cãpetenie din anturajul regal.
- ªi frumoasã, remarcã în treacãt
altcineva.
- Mie îmi plac oraºele, dar oamenii
mei preferã sã-ºi instaleze corturile în
afara lor, spuse regele.
- Lasã-mi atunci mie ºi alor mei
Napoca, ºi luaþi voi sãnãtoºi cât aveþi nevoie din pãmântul din jur, spuse femeia,
de parcã ar fi avut armate în spate ºi ar fi
putut sã decidã.
- Aºa vom face dacã îmi vei arãta,
cum ºtii mai bine, cã meritã sã te ascult, ºi
sã decid dupã cum mã taie capul, se
amuzã Teodoric.
Cu o miºcare scurtã ºi sigurã însã,
femeia scoase din mânecã o sarabacanã
din lemn de soc ºi, suflând în ea, înfipse
o sãgeata scurtã ºi ascuþitã în suportul care
þinea pana de pe coiful dinastului got.
- Puteam nimeri ºi mai jos, mãrite
rege, sã o fi vrut, îi spuse ea, în timp ce
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ostaºii goþi sãreau sã o imobilizeze. Dar
atunci eu n-aº mai fi fost vie acum, iar tu
erai mort dinainte ca eu sã merg la strãmoºi.
- Aºa e, Flavia. Lãsaþi-o. ªi, de vreme
ce viaþa mea a stat pentru o clipã în
mâinile tale, m-ai convins cã e mai bine
sã facem cum spui tu.
...Câta vreme goþii au rãmas în
împrejurimile Napocãi, Flavia ºi oamenii
ce trãiau ascunºi printre ruine nu au mai
dus lipsã de nimic. Mai apoi, noi bãtãlii
l-au chemat pe Teodoric în alte locuri ale
lumii. Dar locuitorii ruinelor de pe valea
râului Samus nu l-au uitat.

La începutul secolului al X-lea, pe
locul unde odinioarã se ridicã oraºul
roman Napoca, nu mai rãmãseserã decât
ruine. Populaþia din zonã alesese sã se stabileascã la o distanþã considerabilã faþã de
vechiul oraº, formând în timp o aºezare,
nu o datã cãzutã pradã atacurilor strãine.
Cu toate astea, în secolele al IX-lea ºi
al X-lea, pe teritoriul vechiului oraº a
apãrut o micã localitate medievalã denumitã Castrum Clus, cãreia astãzi îi corespunde aºa-numita Cetate Veche, pe care
maghiarii o cunosc sub denumirea de
Ovár ºi cãreia saºii îi spuneau Altstadt.
Castrum Clus, din întinderea oraºului Napoca, ocupa doar un sfert, cel mult
o treime, din suprafaþa oraºului antic ºi
era mai degrabã o reconstituire rudimentarã a câtorva dintre locuinþele romane,
cu mijloacele rudimentare mai noi, prin
întregirea pereþilor cu piatrã de râu ºi cu
pãmânt ºi lemn, acoperiºurile fiind din
paie sau, în cel mai bun caz, olane.
Cum s-a ajuns la repopularea ruinelor? În general oamenii aflau în capela
aºezãrii lor, de la preotul capelan, ca ruinele antice care se vedeau în zare adãposteau spirite rele. Omul în sutanã nu
voia decât sã spunã cã oamenii care le
locuiserã aparþineau pãgânãtãþii din alte
vremuri, dar de aici, locuitorii simpli, fãrã
ºtiinþã de carte, au înþeles cã e mai bine sã
se þinã deoparte de pietrele acelea bântuite de draci, care lesne te-ar putea duce cu
ei în Infern.
Ca întotdeauna, însã, ºi în interiorul
acestei comunitãþi din Valea Someºului
s-au gãsit câþiva bãrbaþi tineri care, conduºi de un anume Drãgan, cãutând un
loc neumblat de nimeni pentru a-ºi ascunde parte din prãzile dobândite în luptã, au socotit cã vechile ziduri, fragmentate de coloane ºi chiar bolþile unor temple acum surpate ar putea oferi ascunzãtoarea doritã pentru straiele, podoabele ºi
harnaºamentele ferite de ochii ºefilor lor
hrãpãreþi. Când, dupã biruinþa asupra
francilor în Pannonia, þarul bulgar a permis ca noi cete de oameni, de limbã slavã,
sã se aºeze pe aceeaºi vale, Dragan ºi prietenii lui au chibzuit cum e mai bine, iar
apoi, luându-ºi inima în dinþi, s-au mutat
primii acolo. Ei au transformat ascunzãtorile în case, învecinându-se unii cu alþii,
ºi au consolidat apoi mãnunchiul lor de
case dupã puteri, fãcând din el o zonã fortificatã. De aici i-a venit ºi denumirea de
Cetatea Clujului, Castrum Clus, fiindcã
au transformat Clujul, micul grup de
case, în cetate.

FATA CU GÂªTELE
Ducele Arpad i-a îngãduit, în cele din
urmã, lui Tuhutum, tatãl lui Horca, sã
iscodeascã ce era dincolo de pãduri, cãtre
soare rãsare, iar el ºi-a luat oamenii ºi,
pãºind pe poteci umbroase, umblând mai
mult noaptea, a ajuns în valea Someºului,
nu departe de ruinele albe din vechime,
la distanþã de un zbor de sãgeatã de dealul
fortificat unde se afla una dintre reºedinþele cãpeteniei locului.
Tuhutum a reuºit sã atragã o pastoriþã
cu rochia zdrenþuitã, care la început s-a
speriat de cãlãreþii cu pãrul împletit cu
mãrgele. I-a dãruit un colier cu doi colþi
albi pe care îl purta la gât, iar Zabolcs ºi-a
desprins de la încheieturã o brãþarã de
piele. Fata, pe care o chema Zorana, a
mulþumit închinându-se ºi le-a spus ce
vroiau sã ºtie: cã cetatea era pãzitã numai
de câþiva bãrbaþi înarmaþi dintre cei care îi
slujeau voievodului. Apoi a dat sã fugã
dupã gâºtele care i se împrãºtiau pe tãpºan.
- Cum se numeºte stãpânul vostru?
- E prea puternicul Gelu.
- ªi de ce limbã e el?
- E vlah ºi vorbeºte vlaha. Dar are ºi
supuºi cumani, pecenegi ºi slavi.
- Pe noi ne-ar primi sã ºedem alãturi
de voi?
- Stãpânul e un om mãrinimos. V-ar
primi, cu siguranþã.
Peste o lunã, Tuhutum s-a întors,
împreunã cu un detaºament de oºteni
dintre cei dãruiþi lui de cãpetenia ungurilor, regele lui, a ars cu sãgeþi în flãcãri
împrejmuirea de lemn a cetãþii ºi a trecut
prin tãiºul sabiei pe cei care i s-au
împotrivit. Apoi cãlãreþii au pornit mai
departe prinzând de veste cã grosul
oºtilor lui Gelu îi aºtepta în altã parte , dar
socotind sã revinã cândva pe acele locuri
unde frumuseþea vãii ºi bogãþia viilor
îmbia la ºedere. Vrând-nevrând, Gelu îi
primise pe locurile respective, dar nu ca
supuºi, ci ca stãpâni.

Anul 1000
În satul de la poalele colinei unde mai
târziu urma sã se afle mãnãstirea de la ClujMãnãºtur, dar unde, deocamdatã, se gãsea
una dintre reºedinþele voievodului, a apãrut într-o searã un om cu straiele pline de
colb care spunea cã se numeºte Iacob.
Ioan Pecenegul l-a alungat din faþa
casei lui, aruncând dupã el cu un mãr,

spre hazul copiilor. Baieþii lui Pál, în
schimb, au tras cu arcul pe deasupra
capului lui, fãcându-l sã o ia la fugã.
Voislav bulgarul s-a mulþumit sã arunce o privire dupã el pe uliþã, dând mai
departe de mâncare calului.
Abia în poieniþa, pe când apãruserã
deja stelele pe cer, l-au înconjurat câteva
fecioare cu pãrul strâns în cununiþe de
sârmã ºi panglici.
- Ce cauþi aici, omule? Þi s-a urât cu
binele? Abia l-au înmormântat pe ultimul venit pe la noi prin sat. Eºti ºi tu
iscoadã ca el?
- Aduc cuvântul Dumnezeului meu,
tatãl lui Isus Hristos, fiul Virginei Maria.
Ascultaþi-mã cât mai e timp ºi prosternaþi-vã în þãrânã. Stãpânul meu va trimite
urgii asupra voastra pentru pãcatele lui
Adam, ale urmaºilor lui Cain ºi Abel, ale
fiilor ºi fiicelor de dupã aceea, pentru
relele fãcute de pãrinþii voºtri ºi de voi
însevã!
Abia mai vorbea, avea gura crãpatã ºi
însângeratã, iar pe chipul lui se citea o
mare slãbiciune.
- Daþi-i sã bea o gurã din ºipul ãla ºi
sã-l ascundem undeva... Nu-i e bine
deloc, zise cea mai înãltuþã dintre ele, pe
care celelalte o numeau Beti.
- Nu,nu,nu..., bânguia bãrbatul, a
cãrui glugã cãzuse de mult, deºiratã, pe
ceafã, descoperindu-i o tunsoare de
cãlugãr. Mai bine ascundeþi-vã voi . Mâine
începe anul o mie1, munþii se vor clãtina
din loc, apele vor ascunde pãmântul ºi totul
se va pustii sub flacãra venitã din cer!
...A doua zi dimineaþã, pe când sãtenii
începeau sã facã ochi mari, se auzirã cornurile pãzitorilor din capul satului. Bãrbaþii
puserã mâna pe arme, femeile adunarã în
grabã copiii ºi ce mai puturã, care o gãinã,
care o caprã... Dar deja casele ardeau, incendiate de sãgeþile trase de cãlãreþii dintre
care primii vizibili veneau cu mãºti de
blanã pe figuri din direcþia pãdurii, de unde
nu-i aºtepta nimeni.
Rãmase întreaga noapte în pãdure, sã
culeagã plante de leac ºi flori stropite de
prima rouã, dar ºi ca sã îl pãzeascã în
secret pe bietul bãtrân epuizat, delirând,
spre a-l pune pe picioare, cele ºase fete
din Mãnãºtur s-au descoperit a fi singurele pe care atacul nomazilor le-a lãsat
în viaþã. Cine pe cine salvase, de fapt, de
la moarte?
1 Pe atunci, anul calendaristic începea la 1 aprilie.
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STUDIU ELVEÞIAN PENTRU DEZVOLTAREA
TURISMULUI LA CLUJ-NAPOCA
Viceprimarul Radu Moisin
s-a implicat direct în colaborarea
cu ªcoala Superioarã Hotelierã ºi
de Turism din Bellinzona.
«Prezenþa specialiºtilor în turism
la evenimentul legat de dezbaterea acestui studiu aratã faptul cã relaþiile de colaborare dintre municipalitate ºi asociaþiile
hoteliere sunt pe drumul cel bun,
ambele pãrþi propunându-ºi sã
facã eforturi pentru creºterea în
mod accelerat a numãrului de
turiºti strãini care ne viziteazã
municipiul. Investiþiile Primãriei
în infrastructura turisticã vor
continua ºi în acest an, tocmai
pentru a oferi o gamã variatã de
atracþii turistice” a declarat
viceprimarul Radu Moisin.

Studenþii de la ªcoala Superioarã
Hotelierã ºi de Turism din Bellinzona
(Elveþia) au realizat un studiu de marketing pe tema promovãrii turismului
din Cluj-Napoca, în colaborare cu
Centrul de Informare Turisticã, aflat în
subordinea Primãriei.
Studiul a fost realizat în încercarea
de a pune în practicã ceea ce au învãþat
în cadrul ºcolii elveþiene. De asemenea, acestora li s-a pãrut interesantã
ideea de a colabora cu o þarã despre care nu cunoºteau foarte multe lucruri ºi
au profitat de aceastã ocazie pentru a afla mai multe informaþii despre România ºi în special despre Cluj-Napoca.

canþelor pentru turiºti”. Potrivit acestui
studiu, oraºul nostru nu este foarte cunoscut în afara þãrii, motiv pentru care,
în opinia celor care au realizat studiul,
operatorii de turism strãini nu sunt

motivaþi sã dezvolte servicii în aceastã
zonã. Cea de-a doua abordare oferã
mai multe oportunitãþi de a lãsa o impresie pozitivã a turiºtilor. Prin acest
circuit aceºtia ar avea posibilitatea de a

petrece o noapte la Cluj-Napoca, dupã
care sã viziteze ºi alte oraºe din Transilvania ºi sã revinã, astfel încât oraºul
nostru sã fie punctul de referinþã.
Circuitul al treilea ar oferi turiºtilor
posibilitatea de a-ºi petrece prima zi la
Cluj-Napoca, locul de unde aceºtia
ºi-ar lua startul cãtre alte destinaþii din
Transilvania. Circuitul ar urma sã se

încheie tot la Cluj-Napoca. Acest circuit este similar situaþiei actuale, diferenþa este cã turiºtii au posibilitatea de
a vizita ºi de a înnopta la Cluj-Napoca,
în loc sã foloseascã aeroportul ca punct
de tranzit. Acest circuit ar putea sã
ofere turiºtilor o imagine despre oraºul
nostru, iar impactul economic ar fi
bun pentru clujeni, considerã realizatorii studiului. Ultimul circuit oferã
turiºtilor posibilitatea de a-ºi petrece
întreaga vacanþã la Cluj-Napoca, fiind
ºi cel mai bun scenariu pentru economia oraºului.
Recomandãrile finale ale studiului
sunt de a dezvolta o strategie de marketing, de a adopta un sistem de management al calitãþii ºi de creºtere a numãrului de parteneriate dintre tour-operatori. De asemenea, creºterea fluxului de
turiºti ar duce la promovarea oraºului,
care ar putea deveni astfel mai mult
decât un punct de tranzit. În opinia
celor care au realizat studiul, oraºul nostru are mai multe puncte tari decât
slabe. Cluj-Napoca este atractiv, dar nu
destul de orientat cãtre turiºti. Cu toate
acestea, printr-o strategie de marketing
bine definitã, destinaþia spre oraºul nostru poate deveni competitivã pe piaþa
turismului internaþional. Studiul a fost
derulat în anul 2010, timp de douã luni,
în septembrie ºi octombrie.

CONCLUZIILE STUDIULUI
Municipiul Cluj-Napoca este vizitat în special de tineri, dar ºi de adulþi, care cãlãtoresc în grupuri, cupluri sau singuri. Majoritatea s-au declarat mulþumiþi de oferta turisticã a
oraºului ºi l-au recomandat ca ºi destinaþie. Dupã analizarea punctelor tari ºi
a celor slabe ale oraºului, studenþii au
propus noi perspective de promovare
posibile pentru turiºtii care vin în oraºul nostru. Printre acestea se numãrã
“Cluj-Napoca - punct de transit”,
“Cluj-Napoca - punct de referinþã”,
“Cluj-Napoca - punct de pornire ºi de
sosire pentru turiºti”, sau “punct al va-

106 familii vor primi
o casã în 2011
Consiliul Local al municipiului
Cluj-Napoca a aprobat prin HCL nr.
63/2011 Lista provizorie de prioritãþi
pentru anul 2011, în vederea repartizãrii, prin închiriere a locuinþelor sociale ºi a celor din fondul locativ de
stat.
Aceasta poate fi consultatã pe site-ul
instituþiei www.primariaclujnapoca.ro,
secþiunea Locuinþe. Viceprimarul Laszlo Attila (foto) a precizat cã anul acesta

au fost actualizate 495 de dosare din
cele 3.325 depuse în ultimii ani. Anul
acesta vor fi repartizate 106 locuinþe
sociale, dintre care 28 sunt libere la ora
actualã. Alte 66 de apartamente sunt în
lucru, pe strãzile Taberei ºi Cojocnei,
urmând sã fie finalizate în curând. Totodatã vor mai fi atribuite 12 apartamente care sunt în curs de redobândire
de cãtre Primãrie în urma unor procese.

www.primariaclujnapoca.ro
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