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Care sunt principalele îngrijorări ale românilor
Posibilitatea creşterii cos-

tului de trai în următorul an 
reprezintă o îngrijorare pen-
tru 29% dintre români, iar 
15% dintre cei chestionaţi 
sunt îngrijoraţi că şi-ar putea 
pierde locul de muncă, rele-
vă un studiu realizat de com-
pania de cercetare GfK, la ini-
ţiativa grupului britanic In-
ternational Personal Finance 
(IPF), publicat joi.

Conform cercetării, 21% 
dintre cei intervievaţi sunt 

preocupaţi de evoluţia econo-
miei în următoarea perioadă.

„Creşterea costului de trai 
în următoarea perioadă este 
pusă de 29% dintre clienţii 
români pe seama creşterii 
cheltuielilor cu utilităţile, pes-
te media de 17% la nivel eu-
ropean, a costurilor cu locu-
inţa, fie că este vorba despre 
chirii sau despre rate la ban-
că pentru achiziţionarea unei 
locuinţe (15%) şi a cheltuie-
lilor cu alimentele (12%). 

Prin comparaţie, pentru res-
pondenţii din Europa, princi-
palul motiv al creşterii cos-
tului de trai este reprezen-
tat de cheltuielile cu chirii 
sau rate pentru achiziţia lo-
cuinţei (19%) şi de cheltu-
ielile cu alimentaţia (19%)”, 
se precizează într-un comu-
nicat de presă al companiei 
de cercetare.

Potrivit sursei citate, româ-
nii au un comportament de 
creditare responsabil. Cei mai 

mulţi dintre respondenţi au 
declarat că iau în calcul îm-
prumuturile de la bănci sau 
instituţii financiare nebanca-
re în principal atunci când 
vor să facă îmbunătăţiri în lo-
cuinţă (31%), când intervin 
cheltuieli neaşteptate care le 
pot influenţa situaţia financi-
ară (29%) sau cheltuieli me-
dicale (18%), când caută 
să-şi consolideze datoriile 
(23%), dar şi pentru a inves-
ti în educaţia copiilor (5%).

Proiecțiile KineDok: 
Expirat

Vineri, ora 20.00 – 23.00
Fabrica de Pensule

Re-descoperim Clujul
Sâmbătă, ora 11.00 – 13.00

Dealul Cetățuia

Cum arăta Aeroportul Cluj-Napoca
în urmă cu exact 100 de ani

Începe Bacalaureatul de toamnă. 
Când vor avea loc examenele?

Aeroportul Internaţional Cluj aniversează 100 de ani 
de aviaţie cu o filmare inedită. Pagina 3

În judeţul Cluj, la Bacalaureatul de toamnă s-au înscris 
952 de candidaţi, dintre care 655 în Cluj-Napoca. Pagina 3

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Zilele Culturale Maghiare, la final
Peste 250.000 de persoane 
au fost aşteptate să 
participe la cele 
circa 500 de 
evenimente din 
cadrul Zilelor 
Culturale 
Maghiare. 
Atracţia 
festivalului din 
acest an a fost 
Turnul Bisericii 
Sfântul Mihail. Despre 
evenimentele la care mai 
puteţi participa pe ultima sută 
de metri, citiţi în pagina 7.
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Realitatea din traficul clujean. „Peste 80% dintre maşini 
au o singură persoană înăuntru”. Ce măsuri ia Primăria ?

Festivalul 
Zilele Culturale 

Maghiare 
se încheie în acest 

weekend.
VEZI AICI MAI MULTE FOTOGRAFII 

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

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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?

METEO

160/310C
Variabil

190/290C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

20°/31° Variabil

19°/32° Variabil

17°/30° Variabil

18°/32° Variabil

20°/31° Înnorat

22°/32° Înnorat

19°/25° Înnorat

21°/31° Înnorat
16°/27° Variabil

12°/23° Variabil

16°/26° Variabil

13°/22° Variabil

18°/27° Înnorat

16°/20° Înnorat

18°/25° Ploaie

14°/19° Ploaie

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 august

1830: S-a născut Franz Joseph 
I de Habsburg, împărat al 
Austriei (1848-1916) și rege 
al Ungariei (1867-1916). 
(m. 21 nov. 1916)

1850: A murit scriitorul fran-
cez Honoré de Balzac. 
(n. 20 mai 1799)

1916: S-a născut istoricul 
Neagu Djuvara.

1933: S-a născut regizorul, 
scenaristul și actorul Roman 
Polanski.

19 august

1662: A murit matematicia-
nul, fi zicianul și fi losoful fran-
cez Blaise Pascal. 
(n. 19 iun. 1623)

1828: S-a născut Ion Raţiu, 
om politic transilvănean, pre-
ședinte al Partidului Naţional 
Român (1892-1902). 
(m. 4 dec. 1902)

1883: S-a născut celebra cre-
atoare franceză de modă 
Gabrielle (Coco) Chanel. 
(m. 10 ian. 1971)

20 august

1864: S-a născut Ion I.C. 
Brătianu, om politic, de mai 
multe ori ministru și prim-mi-
nistru, membru de onoare al 
Academiei Române (7 iun. 
1923). (m. 24 nov. 1927)
1968: Trupele Tratatului de la 
Varșovia, cu excepţia celor ro-
mâne, invadează 
Cehoslovacia. (20/21)

170/290C
Înnorat

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

19°/30° Variabil

18°/31° Înnorat

17°/28° Variabil

18°/30° Înnorat
15°/26° Variabil

14°/21° Variabil

15°/24° Variabil

15°/21° Ploaie
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„Seri de vară în alte lumi“ şi „Seri de 
vară în alte timpuri“ au deschis we-
ekend-ul trecut şirul Serilor de vară 
clujene din acest an. Peste 1500 de 
persoane au participat la evenimen-
tele organizate la Amfiteatrul 
de la Baza Sportivă Gheorgheni 
şi în Parcul de pe strada Dâmboviţei 
din cartierul Mărăşti.
Vineri, 18 august și sâmbătă, 19 au-
gust, pe Plaja Grigorescu vor avea loc 
îndrăgitele seri de folk, „Folk 
Happening on the Beach”. Pe scena 
amenajată vor urca atât tineri folkiști, 
cât și nume consacrate ale genului. 
„Aceștia ne vor încânta cu muzică bună, 
relaxare, cântece de sufl et. Nu va lipsi 
nici tradiţionalul foc de tabără, prin care 
încercăm să redăm participanţilor 
mult-iubita atmosferă din Vama Veche, 
aici la Cluj, pe malul Someșului”, spun 
reprezentanții evenimentului.

Program:

18 august
Plaja Grigorescu
20:00

• Boemis
• Magda Puskas & Rareș Suciu

19 august
Plaja Grigorescu
20:00

• Raluca Marinescu
• Ioana Mureșan
•  Adriana Andreica, Andrada Jucan 

& Florin Grec
• Duo Mignon & Cristina Pătrașcu
• Dudu Isabel & friends
• Cătălin Condurache
• Foc de tabără / Open stage (până 
către zori)

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Serile de vară clujene continuă 
cu Seri de folk pe Plaja Grigorescu

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la 
Muzeul Farmaciei, structura-
ta in jurul a patru teme: 
Farmacie si alchimie, 
Aparatura de laborator, 
Simboluri alchimice in farma-
cie si Confuzii alchimice. Ca 
de obicei, explicatiile celor 4 
teme si obiecte relevante din 
colectie sunt expuse in spati-
ul dedicat expozitiilor tempo-
rare de la intrarea in muzeu, 
iar pe parcurs, in cadrul unui 
traseu indicat corespunzator 
prin colectia de baza, vizita-
torii pot descoperi alte ele-
mente reprezentative, picturi 
murale de secol XVIII cu su-
biect alchimic, vase cu simbo-
luri preluate din alchimie si 
aparatura de laborator mos-
tenita din trecutul comun al 
acestor stiinte.

Clujul şi locuitorii săi văzuți 
de fotograful Ferenc Veress
16 august – 15 septembrie
Muzeul Național de Istorie 
a Transilvaniei
Expoziția prezintă colecţia de cli-
şee pe sticlă din patrimoniul 
Muzeului Naţional de Istorie a 
Transilvaniei din Cluj-Napoca, 
clișee realizate cu precădere în ul-
timele decenii ale secolului al XIX-
lea, de către Ferenc Veress, primul 
fotograf de renume al 
Transilvaniei. Atelierul deschis de 
acesta la Cluj, în anul 1853, a fost 
cel dintâi cabinet fotografi c de aici 
şi din întreaga Transilvanie.

Expoziție – Corina Ceclan: 
Inside Jokes
8 – 21 august
White Cuib
„Sunt glume de interior fără ni-
ciun interior, pentru ecrane de 
smartphone.“

Expoziție foto – Castel 
în Transilvania
16 – 19 august 2017
K+ Közösségi Tér, Str. 
Memorandumului

Reforma protestantă 500 
– Biblia lui Szalay Lajos
10 august – 3 septembrie 2017
Muzeul de Artă

Parcursul artistic 
al lui Paulovics Laszlo
11 – 27 august 2017
Muzeul de Artă
Expoziția, dedicată operei de o 
viața a pictorului si grafi cianului 
Paulovics László, dorește să adu-
că în fața publicului lucrări de pe 
parcursul mai multor decenii de 
creație, cu scopul de a crea o 

imagine asupra parcursului și 
evoluției stilurilor artistului.

Dóczy Berde Amál – 
selecție din operă
13 – 27 august 2017
Muzeul de Artă
Artista și-a deschis prima 
expoziție personală în anul 
1913 la Aiud, localitate unde 
a activat ca profesor în peri-
oada 1919-1921. În urma 
căsătoriei, născând doi 
băieți, a reușit, pe lângă 
viața de familie, să-și con-
struiască opera artistică în 
mod perseverent. Dóczy(né) 
Berde Amál a fost una dintre 
puținele femei din prima ju-
mătate a secolului XX care a 
rămas fi delă crezului și pasiu-
nii sale artistice. Arta sa a 
fost inspirată și de viața de 
familie, pictând adesea scene 
de familie și folosind mem-

brii familiei (mama, sora – scrii-
toarea Berde Mária, cei doi 
băieți) drept model.

Transylvania History Days
18 – 20 august 2017
Malul Someșului
Transylvania History Days este 
un festival de reconstituire isto-
rică aflat la cea de-a patra 
ediție. Anul acesta te așteaptă 
pe Malul Someșului pentru a 
descoperi minunata lume anti-
că. La 1900 de ani de la moar-
tea împăratului Traian, legiuni-
le romane sunt gata să recuce-
rească Dacia.

My City, Our World Heritage
15 – 19 august 2017
Urania Palace

Vineri
Proiecțiile KineDok: Expirat
Ora 20:00 – 23:00
Fabrica de pensule

Picnic în toiul nopții
Ora 22:00 – 00:00
Cetățuie

Sâmbătă
Re-descoperim Clujul
Ora 11:00 – 13:00
Dealul Cetățuia

ARTbecedar #2.8 – B de la 
Bijuterii cu Dana Ștefănoiu
Ora 11:00 – 13:00
Parcul Feroviarilor
Sâmbătă vom experimenta îm-
preună cu bijutiera Dana 
Ștefănoiu. Vom strânge ce ne fa-
ce cu ochiul de prin Parcul 
Feroviarilor: frunze, crenguțe, fi re 
de iarbă și compunem bijuterii 
din ele. Învățam că semnifi cația 
personală e mai importantă de-
cât materialele folosite, orice se 
poate transforma intr-o bijuterie 
și 8 martie nu va mai fi  niciodată 
ce a fost până acum.
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La nivelul judeţului 

Cluj, la Bacalaureatul 

de toamnă s-au înscris 

952 de candidaţi, dintre 

care 158 la Turda, 

655 în Cluj-Napoca 

şi 139 la Dej.

Potrivit reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj, au fost organizate 

4 centre de examen: Colegiul 

Tehnic Turda, Colegiul Teh-

nic de Comunicaţii Augustin 

Maior Cluj-Napoca, Liceul 

Tehnologic Constantin Brân-

cuşi Dej, Liceul Teoretic Oni-

sifor Ghibu Cluj-Napoca.

Primele probe, 
cele scrise

Bacalaureatul de toamnă 

începe săptămâna viitoare, 

iar în această sesiune can-

didaţii urmează să susţină 

mai întâi probele scrise, ur-

mate de competenţe lingvis-

tice şi digitale.

La nivel naţional, anul 

trecut, s-au înscris peste 

42.000 de absolvenţi, ceea 

ce înseamnă că şi anul aces-

ta este aşteptat un număr 

cel puţin egal de înscrişi.

Sesiunea a doua a Baca-

laureatului va debuta cu pro-

bele scrise, ceea ce repre-

zintă o noutate.

Astfel, luni, 21 august, va 

avea loc proba scrisă la lim-

ba şi literatura română, ur-

mată, pe 23 august, de pro-

ba obligatorie de profil, iar 

pe 24 august, absolvenţii de 

liceu vor susţine proba la a-

legere, în funcţie de profil 

şi specializare.

Calendarul examenelor

Conform calendarului, pe 

25 şi pe 28 august are loc 

evaluarea competenţelor 

lingvistice de comunicare 

orală în limba română, iar 

pe 28 august va fi evalua-

rea competenţelor lingvisti-

ce de comunicare orală în 

limba maternă – proba B.

În 29-30 august, este pro-

gramată evaluarea compe-

tenţelor digitale – proba D, 

iar în 30-31 august, vor fi 

evaluate competenţele ling-

vistice într-o limbă de cir-

culaţie internaţională – pro-

ba C.

Afişarea primelor rezul-

tate va avea loc în 1 sep-

tembrie, până la ora 16.00, 

iar elevii nemulţumiţi de no-

te pot depune contestaţii, 

între orele 16:00 -20:00.

Între 2 şi 5 septembrie 

vor fi rezolvate contestaţii-

le, iar în 6 septembrie vor 

fi afişate rezultatele finale.

În vară, după contestaţii, 

procentul de promovabilita-

te la nivelul judeţului Cluj a 

crescut la 83,65%, acesta fi -

ind înainte de contestaţii de 

82.75%. 11 elevi au reuşit să 

obţină media generală 10.

La examenul de bacala-

ureat din vară, în judeţul 

Cluj au susţinut examene-

le 4116 elevi.

Au criticat 
corectarea lucrărlor

După examen, Consiliul Na-

ţional al Elevilor şi-a exprimat 

profunda indignare faţă de „co-

rectarea deplorabilă” a lucrări-

lor scrise din cadrul examenu-

lui de bacalaureat din acest an.

„Deşi în fiecare an şco-

lar sunt sesizate inconveni-

ente, sesiunea 2017 pare a 

fi marcată de erori majore 

de corectare a lucrărilor, 

erori ce afectează rezultate-

le absolvenţilor, înscrierea 

în învăţământul superior, 

dar şi integritatea sistemu-

lui educaţional”, a spus Vlad 

Ştefan, preşedintele Consi-

liului Naţional al Elevilor.

Structura reprezentativă a 

elevilor din România ridică 

problema restructurării exa-

menului, astfel încât să fi e 

eliminaţi itemii subiectivi şi 

să existe bareme clare de no-

tare, cu direcţii bine contu-

rate de abordare a noţiunilor.

De asemenea, a solicitat 

profesorilor din cadrul co-

misiilor de corectare să acor-

de o atenţie deosebită co-

rectării lucrărilor pentru o 

evaluare cât mai obiectivă 

şi corectă.

Consiliul Naţional al Ele-

vilor a dat exemplu judeţe-

lor unde s-au remarcat di-

ferenţe mai mari de un punct 

faţă de corectările iniţiale, 

Braşov, Vrancea, Constanţa, 

Neamţ, Hunedoara, Gorj şi 

Dâmboviţa, „comisiile care 

au corectat lucrările prove-

nite din aceste judeţe dând 

dovadă de lipsă de profesi-

onalism în acordarea punc-

tajelor şi periclitând astfel 

parcursul academic al ab-

solvenţilor”.

Începe Bacalaureatul de toamnă
Examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie începe luni, 21.08.2017, cu probele scrise.

La Bacalaureatul de toamnă s-au înscris 952 de candidaţi în județul Cluj

Oricare dintre părinţi 

poate cere, în anumite 

condiţii, concediul şi 

indemnizaţia de creştere 

a copilului, potrivit 

legislaţiei în vigoare. 

Din septembrie 2017 

vom avea din nou o pla-

fonare a indemnizaţiei 

aferente, însă una mult 

mai generoasă decât pre-

cedenta.

Persoanele care au reali-

zat timp de cel puţin 12 luni 

venituri impozabile în ulti-

mii doi ani anteriori datei 

naşterii copilului pot să be-

neficieze de concediul pen-

tru creşterea copilului(CCC) 

în vârstă de până la doi ani 

(respectiv trei ani, pentru 

copilul cu handicap), pre-

cum şi de o indemnizaţie 

lunară, aşa cum prevede Or-

donanţa de urgenţă a Gu-

vernului nr. 111/2010, scrie 

avocatnet.ro.

Prevederile ordonanței 
au fost modifi cate

În decursul anului trecut, 

prevederile ordonanţei au 

fost modifi cate, iar până la 

intervenirea schimbărilor 

condiţia era ca părintele să 

fi  realizat venituri în ultimul 

an dinaintea naşterii copilu-

lui său şi trebuia să opteze 

între CCC până la vârsta de 

un an a copilului şi CCC pâ-

nă la vârsta de doi ani.

În afară de banii obţinuţi 

din salarii, activităţi inde-

pendente, activităţi agrico-

le, silvicultură şi piscicultu-

ră, cele 12 luni de venituri 

necesare anterior naşterii 

copilului pot fi constituite 

integral şi din perioade în 

care, de exemplu, solicitan-

ţii au beneficiat de şomaj, 

concediu medical, pensie de 

invaliditate sau concediu fă-

ră plată pentru creşterea co-

pilului.

Din septembrie, 
indemnizaţia de creştere 
va fi  iar plafonată

Potrivit ordonanţei, in-

demnizaţia lunară pentru 

creşterea copilului se stabi-

leşte în cuantum de 85% 

din media veniturilor nete 

realizate în ultimele 12 luni 

din ultimii doi ani anteriori 

datei naşterii copilului şi nu 

poate fi mai mică de 85% 

din cuantumul salariului mi-

nim brut pe ţară garantat în 

plată.

În prezent, salariul mi-

nim brut este de 1.450 de 

lei, astfel că indemnizaţia 

nu poate fi mai mică de 

1.233 de lei. Iar începând 

cu luna septembrie 2017 va 

exista din nou un plafon, 

ceea ce înseamnă că nicio 

indemnizaţie nu va putea fi 

mai mare de 8.500 de lei.

Cum se acordă concediul şi indemnizaţia 
de creştere a copilului începând din septembrie

CUM ARĂTA AEROPORTUL CLUJ 
ÎN URMĂ CU 100 DE ANI
Aeroportul Internaţional Cluj aniversează 100 de ani de 
aviaţie cu o fi lmare inedită a momentelor-cheie petrecu-
te în istoria sa.

„Un secol de activitate aviatică pe Aeroportul Internaţional 
Cluj ilustrat în 5 minute. Aceste imagini – document redau 
o retrospectivă a momentelor-cheie petrecute în istoria de 
100 de ani a Aeroportului Internaţional Cluj”, este descrie-
rea care însoţește fi lmarea.

1917 – Înfi inţarea Aerodromului Someșeni Cluj

2017 – Aeroportul Internaţional Cluj este primul aeroport 
regional al ţării și unul dintre 
cele mai moderne aeroporturi 
din Europa, înregistrând o creș-
tere de aproape 100 de ori a 
trafi cului în ultimii 21 de ani.

În 21 iunie 2017, cu 3 luni mai 
devreme comparativ cu anul 
2016, Aeroportul Internaţional 
Cluj a atins pentru a 7-a oară în 
istoria sa pragul de 1 milion de 
pasageri înregistraţi într-un an 
calendaristic.

FOTOGRAFIA ZILEI

VEZI AICI UN VIDEO CU AEROPORTUL
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PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

18-19 AUGUST 2017
Între orele 21:00-04:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Traian între str. Daniil Berceanu și B-dul Dacia;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Partidele politice au primit 

în prima decadă a lunii 

august peste 2.200.000 de 

lei subvenţie de la bugetul 

de stat.

Autoritatea Electorală Per-

manentă (AEP) informează, 

într-un comunicat de presă 

remis miercuri Agerpres, că 

în prima decadă a lunii au-

gust PSD a primit de la bu-

getul de stat subvenţie de 

1.233.625 de lei, PNL a pri-

mit 605.413 lei, USR – 173.646 

de lei, ALDE – 144.219 lei, 

PMP – 95.498 de lei şi UN-

PR – 2.871 de lei.

„Valoarea subvenţiei virate 

de AEP în contul fi ecărui par-

tid politic, în prima decadă a 

lunii august 2017, este 2.252.403 

lei. Acordarea subvenţiei luna-

re de la bugetul de stat Uniu-

nii Naţionale pentru Progresul 

României, determinată potrivit 

algoritmului de repartizare a 

subvenţiei prevăzut în Norme-

le metodologice de aplicare a 

Legii nr. 334/2006, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

10/2016, coroborate cu preve-

derile art. 38 alin. (1) din Le-

gea partidelor politice nr. 

14/2003, republicată, s-a sus-

pendat prin Decizia preşedin-

telui AEP nr. 32 din 31.03.2016 

şi va fi  păstrată în sumă de 

mandat potrivit prevederilor 

art. 24 alin. (5) din Legea nr. 

334/2006, republicată”, se ara-

tă în comunicat.

Pe de altă parte, AEP mai 

spune că numărul total de ale-

gători înscrişi în Registrul elec-

toral la data de 16 august este 

de 18.876.965, cu 2.331 mai 

mulţi faţă de ultima informare 

publică realizată pe această te-

mă, în data de 11 iulie 2017, 

când erau înregistraţi 18.874.634 

de alegători români.

Alţi bani de la buget 
pentru partidele politice

Campania iniţiată acum 

câteva luni pe site-ul 

de-clic.ro, formulată ca 

o scrisoare deschisă 

adresată primarului 

Emil Boc, a solicitat ca 

Primăria Cluj-Napoca şi 

Comisia sa de Disciplină 

să investigheze compati-

bilitatea activităţii 

publicistice a lui Ioan 

Vasile Ţene cu statutul 

său de funcţionar în 

cadrul instituţiei pe care 

Emil Boc o conduce.

La campania online au 

aderat în jur de 2500 de per-

soane. Unii dintre semnata-

rii acestei petiţii online au 

înaintat Comisiei de discipli-

nă a Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca şi o sesizare.

Care au fost 
nemulţumirile

Concret, activistul civic 

Szakáts István a iniţiat o 

campanie sub forma unei 

scrisori deschise adresată 

primarului Emil Boc, prin 

care îi solicita acestuia ca 

Ionuţ Ţene să nu îi fie în-

credinţate funcţii de condu-

cere, nici măcar temporar.

„Solicităm ca Primăria 

Cluj-Napoca şi Comisia sa 

de Disciplină să investighe-

ze compatibilitatea activită-

ţii publicistice a lui Ţene 

Ioan Vasile cu statutul său 

de funcţionar în cadrul in-

stituţiei pe care o conduceţi. 

Solicităm ca până la termi-

narea investigaţiilor domnu-

lui Ţene Ioan Vasile să nu îi 

fie încredinţate funcţii de 

conducere, nici măcar tem-

porar”, se arăta în scrisoa-

rea deschisă.

Szakáts István mai atră-

gea atenţia asupra faptului 

că „Ţene Ioan Vasile a publi-

cat numeroase articole insti-

gatoare la ură împotriva mi-

norităţilor etnice, comunită-

ţilor religioase, sau sexuale”.

Ionuţ Ţene este inspector 

de specialitate al Biroului în-

văţământ, cultură, culte, 

sport, societate din cadrul 

primăriei Cluj-Napoca şi di-

rector editorial al controver-

satului site de ştiri Napoca 

News.

„În scrierile sale, Ţene 

Ioan Vasile dezinformează 

în mod voit opinia publică 

înfi erând grupuri etnice şi 

religioase ca inamici ai sta-

tului şi poporului român şi 

se alătură în repetate rânduri 

valorilor promovate de orga-

nizaţia fascistă Garda de Fier 

şi de Ion Antonescu. Con-

form Legii nr. 188/1999 pri-

vind Statutul functionarilor 

publici, funcţionarii publici 

au obligaţia să se abţină de 

la orice faptă care ar putea 

aduce prejudicii persoanelor 

fi zice sau juridice ori presti-

giului corpului funcţionari-

lor publici”, se mai arăta în 

scrisoarea deschisă.

Szakáts István menţiona 

şi câteva citate din ideile pro-

liferate de Ţene Ioan Vasile:

• Pentru mine e o dato-

rie morală, ca istoric şi con-

ducător al comisiei de înăl-

ţare a statuii lui Ion Anto-

nescu la Cluj-Napoca din 

2000, să repun în coordo-

natele istorice ştiinţifice 

contribuţia militară a ma-

reşalului la apărarea creş-

tinătăţii şi civilizaţiei eu-

ropene, dar şi ca să se res-

pecte o hotărâre de restau-

rare a memoriei acestui ma-

re conducător de oaste ro-

mânească.

• Târgu Secuiesc este un 

fel de cartier Molenbeek din 

Bruxelles, unde autorităţile 

statului nu au access şi un-

de elementele teroriste sau 

extremiste sunt protejate şi 

integrate într-o comunitate 

de tip enclavă.

• Pe 15 martie 2016 secu-

ii îşi vor proclama autono-

mia maghiară în secuime.

• Criza refugaţilor e de 

fapt o invazie musulmană 

organizată.

Reacţia iniţiatorilor

În urma sesizării, Primă-

ria a convocat Comisia de 

Disciplină pentru data de 14 

septembrie.

Szakats Istvan a scris ieri 

pe pagina sa de Facebook:

„Primăria a convocat Co-

misia de Disciplină în cazul 

Ţene pentru 14 septembrie. 

Voi duce acolo un pdf de 

vreo 50 pagini care dove-

desc activitatea prolifică a 

domnului Ţene, arhivate din:

1.  www.ionuttene.ro 

(acum dezactivat)

2.  Blogul Noii Drepte 

(acum dezactivat)

3.  napocanews.ro (toate 

articolele şterse în 

ultimele 2 luni)

4.  nişte surprize.

Noroc! Hajrá! Viel Glück! 

Bakhtalo! Mazel!”

Primăria a convocat 
Comisia de Disciplină 
în cazul Ionuţ Ţene
O campanie iniţiată recent de câţiva activişti 
din Cluj-Napoca a avut ecou după câteva luni.

Scrisoare deschisă

 „Solicităm ca Primăria 
Cluj-Napoca 
şi Comisia sa 
de Disciplină 
să investigheze 
compatibilitatea 
activităţii publicistice 
a lui Ţene Ioan Vasile 
cu statutul său de 
funcţionar în cadrul 
instituţiei pe care o 
conduceţi. Solicităm 
ca până la terminarea 
investigaţiilor 
domnului Ţene Ioan 
Vasile să nu îi fi e 
încredinţate funcţii de 
conducere, nici măcar 
temporar.“
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Banda dedicată pentru 

mijloacele de transport în 

comun în zona centrală, 

pe relaţia Est-Vest, cu o 

lungime de 1,6 kilometri, 

va fi  gata în câteva zile şi 

nu la 1 septembrie cum 

era iniţial preconizat. „Nu 

putem fi  prietenoşi, în 

acelaşi timp, şi cu mijloa-

cele de transport în 

comun şi cu bicicliştii şi 

cu pietonii şi cu trafi cul 

general”, spune vicepri-

marul Dan Tarcea.

„Trebuie să luăm o decizie 

importantă. Nu putem fi  prie-

tenoşi, în acelaşi timp, şi cu 

mijloacele de transport în co-

mun şi cu bicicliştii şi cu pie-

tonii şi cu trafi cul general. De-

cizia noastră este clară înspre 

încurajarea folosirii mijloacelor 

de transport în comun, a mij-

loacelor alternative, a biciclete-

lor, motocicletelor, mopedelor 

şi mersul pe jos. În această di-

recţie vom face o bandă dedi-

cată mijloacelor de transport în 

comun de la Biserica Sf. Petru 

până la Primărie. În data de 21 

august vom da drumul circula-

ţiei pe această bandă dedicată. 

Cu siguranţă că mijloacele de 

transport în comun vor ajunge 

mai repede decât cei care folo-

sesc maşina personală. Este şi 

normal şi fi resc. Dintr-un stu-

diu se arată că peste 80% din-

tre maşini au o singură persoa-

nă înăuntru. Şi este clar că nu 

putem merge în ambele direc-

ţii pentru că nu avem posibili-

tatea. Clujul este un oraş între 

văi, deja sunt clădiri istorice 

construite care nu pot fi  demo-

late, mutate şi atunci trebuie să 

prioritizăm şi să alegem. Am 

ales dezvoltarea mijloacelor de 

transport în comun”, a spus vi-

ceprimarul Clujului, Dan Tar-

cea, joi la o emisiune radio.

Trafi c mai mare cu 40%

La nivelul municipiului 

Cluj-Napoca sunt înmatricu-

late 146.000 de maşini, iar 

studiul arată că trafi cul ruti-

er din anul 2017 a crescut cu 

40% faţă de anul 2013.

„Ultimul studiu de trafi c pe 

care noi îl avem ne arată că în 

cea mai scăzută lună din anul 

2017 trafi cul este la valoarea 

maximă pe care l-a avut în 

anul 2013. Practic, din anul 

2013 până în 2017 avem o creş-

tere de 40% a trafi cului. Este 

foarte posibil să mai crească. 

Noi trebuie să venim cu un 

pachet de măsuri. Am anun-

ţat că e foarte posibil ca cen-

trul să fi e închis, să poţi intra 

în zona centrală doar cu anu-

mite condiţionări, cu o rovine-

tă sau alte modalităţi pe care 

le vom stabili după o dezba-

tere publică. Înainte de asta 

trebuie să oferim oamenilor 

nişte alternative. Nu pot să îi 

închid ruta Floreşti-Someşeni 

dacă el nu are pe unde să mear-

gă. Trebuie să facem rute al-

ternative”, a mai spus Tarcea.

Centura care nu se mai 
construieşte

Acesta a vorbit, din nou, 

de importanţa construirii cen-

turii metropolitane.

„Pentru asta trebuie rea-

lizată centura metropolitană 

pentru care Guvernul Româ-

niei trebuie să aloce bani 

pentru studiul de fezabilita-

te şi pentru proiectul tehnic. 

Ceilalţi bani, în valoare de 

130 de milioane de euro fă-

ră TVA, sunt bani de la Uni-

unea Europeană, sunt bani 

disponibili care nu trebuie 

luaţi nici de la poliţie, nici 

de la sănătate. Sunt bani dis-

ponibili. Dacă Guvernul Ro-

mâniei nu se mişcă sufi cient 

de repede, această centură e 

în pericol. Deja sunt în pe-

ricolul în care până în anul 

2021 să nu putem fi naliza şi 

riscăm să pierdem cei 140 

de milioane de euro. Din ne-

fericire, actualul Guvern blo-

chează Clujul. Noi nu putem 

demara studii de fezabilita-

te pentru că încă nu ştim pe 

unde va trece centura”, a 

mai spus viceprimarul.

Tarcea a vorbit şi despre 

proiectele pe care le are Pri-

măria privind descongestio-

narea trafi cului în municipiu.

„Pe lângă partea de cen-

tură metropolitană care este 

obligatoriu de realizat, noi 

avem de făcut nişte lucruri 

în interiorul oraşului ca să 

ajutăm circulaţia. Am iniţi-

at câteva sensuri giratorii, 

Izlazului cu Mehedinţi, aco-

lo se va reorganiza întreaga 

circulaţie. Al doilea sens gi-

ratoriu este la intersecţia stră-

zii Câmpului cu Calea Mă-

năştur, acolo vom realiza şi 

o bandă la ieşire de pe stra-

da Câmpului, o bandă de vi-

raj dreapta ca să nu mai in-

tre în sensul giratoriu şi cir-

culaţia în sens să se desfă-

şoare mult mai repede. E cea 

mai mare intersecţie din mu-

nicipiu”, a conchis Tarcea.

În Cluj-Napoca mai func-

ţionează o bandă dedicată 

pentru transportul în comun 

pe axa Vest – Est, de la Pri-

măria Cluj-Napoca spre car-

tierul Mărăşti, precum şi una 

din Piaţa Cipariu spre Regi-

onala CFR.

REALITATEA DIN TRAFICUL DIN CLUJ

„Peste 80% dintre maşini 
au o singură persoană înăuntru”.
Pentru a stopa acest fenomen, Primăria implementează mai rapid banda dedicată transportului în comun.

Începând din 11 august, Primăria municipiului Cluj-Napoca 
a instituit sens unic de circulaţie pe strada Frederic Joliot 
Curie, dinspre strada Cuză Vodă înspre B-dul 21 Decembrie 
1989. Este primul pas în vederea implementării benzilor 
dedicate transportului în comun. De asemenea, în curând, 
la intersecţia Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada 
Paris se va interzice virajul la dreapta.

Sens unic pe strada F. J. Curie DESFIINŢARE

132
de locuri de parcare vor dispărea pe tronsonul 
Mărăşti – Memorandumului în urma 
implementării acestui proiect

Circulaţia în Gheorgheni ar 

putea suferi modifi cări seri-

oase, după ce Primăria 

Cluj-Napoca are în plan 

instituirea unor sensuri 

unice pe cele mai mari 

bulevarde din cartier.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

anunţat joi la radio că Primăria 

Cluj-Napoca are de gând să re-

organizeze circulaţia în cartie-

rul Gheorgheni prin instituirea 

unor sensuri unice pe cele mai 

importante străzi şi artere. În 

acest sens, va fi  organizată o 

dezbatere publică pe această te-

mă pentru a afl a părerea oame-

nilor la planurile Primăriei.

„Vom avea o dezbatere pu-

blică pentru reorganizarea cir-

culaţiei din cartierul Gherogheni, 

între străzile Constantin Brân-

cuşi, Nicolae Titulescu, Liviu 

Rebreanu şi Albac. Pentru că, 

acolo, pentru a fl uidiza mai bi-

ne trafi cul pe toate străzile din 

această zonă, va trebui să insti-

tuim nişte sensuri unice şi să 

reglementăm circulaţia prin sen-

suri unice. Şi vom face o dez-

batere publică, o vom anunţa 

săptămâna viitoare, când va 

avea loc. Toţi cei care locuiesc 

în zona respectivă sau circulă 

pe acolo îi invităm să participe. 

Dezbaterea publică o vom face 

ori în interiorul cartierului ori 

la Primărie, dar cel mai proba-

bil va fi  la Primărie pentru că 

acolo avem toate condiţiile să 

şi proiectăm, să arătăm la ce 

ne-am gândit”, a spus Tarcea.

Moderatorul emisiunii l-a în-

trebat pe Tarcea care din străzi-

le menţionate de acesta ar uma 

să fi e cu sens unic, la care vi-

ceprimarul a răspuns: „Toate”.

„Ne gândim că sunt multe 

străzi acolo. Şi sunt străzi para-

lele. Acesta e avantajul că sunt 

străzi paralele. Pe o stradă se 

poate circula şi să te întorci pe 

cealaltă stradă. Avem şi avan-

tajul în care putem să creăm şi 

nişte locuri de parcare în zona 

respectivă pentru că în acest 

moment sunt multe străzi care 

sunt blocate pe jumătate şi oa-

menii trebuie să-şi dea priorita-

te unii altora să treacă pe străzi 

şi au fost şi solicitări din partea 

cetăţenilor. Decizia fi nală o vom 

lua după ce vom face această 

dezbatere publică să afl ăm şi 

părerea oamenilor”, a mai spus 

viceprimarul Clujului.

Schimbare de ultima oră în cartierul 
Gheorgheni. Circulaţia auto 
va fi reorganizată în totalitate Fermierii din judeţul Cluj 

au reclamat la Prefectură 

pagubele produse de ani-

malele sălbatice, în special 

de mistreţi şi căpriori, aces-

tea ajungând în unele 

cazuri să afecteze peste 

20% din culturile agricole.

Prefectul Aurel Cherecheş a 

declarat, joi, la fi nalul unei re-

uniuni de lucru pentru stabili-

rea măsurilor care să ducă la 

stoparea pagubelor la recoltele 

agricole cauzate de animalele 

sălbatice, că a cerut şi propu-

neri de modifi cări legislative, 

astfel încât aceste probleme să 

fi e rezolvate mai repede.

„Fermierii din judeţul Cluj 

au solicitat o întâlnire reclamând 

faptul că au fost afectate supra-

feţe semnifi cative de culturi, u-

nele ajungând la peste 20%, pa-

gubele fi ind produse de anima-

lele sălbatice, în special mistreţi 

şi căpriori. Cele mai afectate 

sunt zonele din apropierea mu-

nicipiului Cluj-Napoca, mai pro-

ductive din punct de vedere agri-

col. Vom elabora un protocol de 

colaborare, primul de acest fel 

din judeţ, între părţile implica-

te, între asociaţiile de fermieri 

şi cei care gestionează fonduri-

le de vânătoare, şi vom benefi -

cia şi de expertiza unor fonduri 

de vânătoare unde nu există pa-

gube semnifi cative produse de 

vânat. De asemenea, am cerut 

din partea celor implicaţi şi pro-

puneri de modifi cări legislative, 

de optimizare a legilor, astfel în-

cât lucrurile să fi e mult mai cur-

sive”, a spus Cherecheş.

Pe unul dintre fondurile de 

vânătoare din judeţul Cluj, pla-

nul de recoltare a mistreţilor 

pe acest an a ajuns doar la 

15%, în timp ce pe altele de-

păşeşte 25%.

Cele mai afectate sunt cultu-

rile de grâu şi de ovăz care sunt 

culcate la pământ şi mâncate 

de mistreţi. De asemenea, sunt 

afectate de mistreţi şi căpriori 

culturile de porumb.

Culturi agricole distruse de mistreţi. 
Fermierii clujeni sunt disperaţi.
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Ministerul Sănătăţii a 

informat, joi, că a finali-

zat procesul de achiziţie 

a vaccinului pneumoco-

cic conjugat cu 13 valen-

ţe prin care vor fi preve-

nite boli precum pneu-

moniile, septicemiile, 

meningitele pneumoco-

cice şi otitele, campania 

de vaccinare antipneu-

mococică fiind progra-

mată să înceapă în luna 

septembrie.

Conform datelor oficiale, 

ţara noastră înregistrează 

cea mai ridicată rată de mor-

talitate infantilă dintre sta-

tele membre ale Uniunii Eu-

ropene, iar pneumonia – o 

boală prevenibilă prin vac-

cinare – constituie principa-

la cauză de deces la copiii 

cu vârsta mai mică de 5 ani, 

a informat Ministerul Sănă-

tăţii.

Acord pe patru ani

Campania de vaccinare 

antipneumococică este pro-

gramată să înceapă în lu-

na septembrie, când este 

prevăzută livrarea unei can-

tităţi de peste 477 de mii 

de doze de vaccin pneumo-

cocic, a anunţat ministe-

rul. Dozele de vaccin achi-

ziţionate acoperă necesa-

rul pentru campania de 

imunizare din acest an, pre-

cum şi pentru primele luni 

din 2018.

Ca şi în cazul altor vac-

cinuri din Programul Naţi-

onal de Vaccinare, Ministe-

rul Sănătăţii a semnat un 

Acord Cadru de achiziţie cu 

producătorul, pentru o pe-

rioadă de 4 ani. În acest 

mod, vor fi preîntâmpinate 

orice dificultăţi legate de 

disponibilitatea acestui vac-

cin în viitor.

Se administrează gratuit

Vaccinul pneumococic se 

administrează copiilor în 

mod gratuit, conform sche-

mei de vaccinare, în cabi-

netul medicului de familie, 

a precizat Ministerul Sănă-

tăţii. Vaccinul achiziţionat 

de ţara noastră, prin Minis-

terul Sănătăţii, este sigur, 

eficient şi de calitate, se mai 

precizează în comunicat.

Vaccinul va ajuta la pro-

tecţia împotriva celor mai 

des întâlnite 13 tulpini de 

pneumococ, responsabile de 

peste 90% din cazurile de 

boli pneumococice invazi-

ve în Romania. Oferind cea 

mai extinsă acoperire a se-

rotipurilor pneumococice, 

vaccinul pneumococic con-

jugat cu 13 valenţe este cel 

mai utilizat vaccin pneumo-

cocic la nivel mondial, a ară-

tat Ministerul Sănătăţii.

O nouă campanie 
de vaccinare începe 
în septembrie
Vaccinul pneumococic se administrează gratuit copiilor.

Tot mai mulţi români 

mănâncă produse semi-

preparate şi mâncare la 

pachet, gata porţionată, 

însoţită chiar de instruc-

ţiuni de gătit. 

Specialiştii spun că tren-

dul va câştiga tot mai 

mult teren.

Vânzările de produse am-

balate vor creşte cu peste 6 

procente, în fi ecare an, pâ-

nă în 2020, arată studiile. 

Premisele sunt favorabile. În 

prima jumătate de an, con-

sumul, per total, a avansat 

cu aproape 8%, pe fondul 

majorărilor salariale. Luate 

separat, vânzările de mân-

care şi băutură au crescut cu 

3,5%, potrivit digi24.ro.

Concret, 4 din 10 români 

cumpără produse semipre-

parate sau pachete de mân-

care cu ingredientele porţi-

onate, însoţite de instrucţi-

uni de gătit. Sunt cei care 

nu au timp să-şi pregăteas-

că masa, dar care totuşi îşi 

doresc ceva sănătos pentru 

prânz sau cină.

Sunt mulţi şi cei care mă-

nâncă în afara casei, în spe-

cial covrigi şi pateuri. 7 din 

10 persoane cu vârste între 

18 şi 45 de ani au acest obi-

cei alimentar.

Dacă ne raportăm la po-

pulaţia din oraşe, 26% din-

tre români iau gustări pe 

stradă, faţă de doar 16% în 

2008.

4 români din 10 mănâncă 
produse semipreparate

VACCINURI

477
de mii de doze de 
vaccin pneumococic 
vor fi  livrate începând 
cu luna septembrie, 
a anunţat ministerul
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„COMPETITIVI ÎMPREUNĂ“

COMUNICAT DE PRESĂ

Cluj-Napoca, 18 august 2017

Titlul proiectului: „Activarea oraşelor inteligente cu ZONIZ SMART CITY“

SC Global E Business Solution Group SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Frunzișului nr. 
75, etaj 2, jud. Cluj, derulează, începând cu data de 09.08.2017, proiectul „Activarea 
orașelor inteligente cu ZONIZ SMART CITY”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru POC Axa Prioritară 2 – „Tehnologia 
Informaţiei și Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv 
specifi c 2.2. „Creșterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică”, 
Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării 
în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Valoarea totală a proiectului este de 2.480.127,55 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 1.660.294,36 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 18 luni.
Obiectivul general al prezentului proiect este dezvoltarea unui produs inovativ, sub 

forma unei platforme de proximitate care are ca scop activarea orașelor inteligente și 
îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban. Platforma propusă facilitează transmiterea 
de informaţii și conţinut relevant. Obiectivul strategic al companiei îl reprezintă atingerea 
unui înalt nivel de competitivitate în domeniul TIC.

Proiect co-fi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operaţional Competitivitate 2014–2020.

Date de contact:

Nume persoană contact: Gozman Leonard Florian
Funcţie: Administrator
Tel: 0744-521362, E-mail: leonard@gebs.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului Romaniei.

                                                          

Pentru cea de-a cincia zi 

a festivalului organizato-

rii au pregătit o competi-

ţie de şah pentru amatori.

Cei care vor să participe 

la evenimentele organizate 

în centrul oraşului o mai pot 

face în zilele de vineri, sâm-

bătă şi duminică.

• Vineri, de la ora 10.00 

va avea loc o plimbare în 

Cimitirul Central. Prezenta-

rea cimitirului va fi făcută 

în limba engleză de către 

ghidul turistic Sipos Dávid. 

Locul de întâlnire este in-

trarea în cimitir.

• Tot vineri, de la ora 

12.00 va începe Turul ghi-

dat în limba română la ex-

poziţia „Reforma Protestan-

tă 500 – Biblia lui Szalay La-

jos”. Expoziţia cuprinde lu-

crări de grafică ale artistu-

lui Szalay Lajos (1909–1995), 

inspirate din Vechiul şi No-

ul Testament. Creaţiile lui 

Szalay sunt cunoscute în în-

treaga lume. Conform legen-

dei, Pablo Picasso ar fi spus 

despre artist: „Dacă poste-

ritatea îşi va aminti de nu-

mele a doi graficieni din se-

colul XX, cel de al doilea va 

fi al meu, dacă doar de unul, 

acela va fi Szalay Lajos”.

• Turul orgilor cu prezen-

tare în limba română va în-

cepe de la ora 15.00. Ghi-

dul este Lucian Drâmbărean, 

iar întâlnirea pentru porni-

rea în tur va avea loc în fa-

ţa Bisericii Reformate de pe 

strada Kogălniceanu.

• Tot de la ora 15.00, pe 

strada Iuliu Maniu nr. 4, va 

începe şi ediţia a treia a Zi-

lelor Clujene a Şahului „Er-

kel Ferenc”. Ca şi în anii tre-

cuţi, şi în acest an festiva-

lul va găzdui un simultan 

cu un maestru al şahului, 

dar şi o competiţie de şah 

pentru amatori. De această 

dată, maestrul invitat în ca-

drul Zilelor Culturale Ma-

ghiare din Cluj este Almási 

Zoltán, campion naţional al 

Ungariei de opt ori. Acesta 

va disputa un meci simul-

tan demonstrativ de şah în 

compania jucătorilor clu-

jeni. Partida simultană va fi 

precedată de o discuţie cu 

maestrul. Discuţia va bene-

ficia de traducere în limba 

română.

• De la ora 16.00, în Sa-

la Auditorium Maximum a 

Colegiului Academic UBB, 

tânărul pianist Boros Misi 

va susţine un concert cari-

tabil. Boros Misi este câşti-

gător al concursului de ti-

nere talente Virtuózok/Vir-

tuozii (2014) şi al Premiu-

lui Junior Prima (2016). Co-

tidianul britanic „The Guar-

dian” l-a declarat unul din-

tre cei mai promiţători mu-

zicieni din lume, spunând 

că „melomanii din lumea 

întreagă vor mai auzi mul-

te despre el”. Boros Misi a 

susţinut peste 150 de con-

certe în Ungaria şi în dife-

rite oraşe ale lumii, precum 

New York, Tokyo, Osaka, 

Beijing, Stockholm, Göte-

borg, Bruxelles, Paris, Züri-

ch, Londra, München. Aces-

ta este primul său concert 

ca solist la Cluj. Intrarea la 

concert este gratuită, însă 

publicul este invitat să do-

neze. Suma obţinută în ur-

ma donaţiilor va fi folosită 

pentru a ajuta un tânăr ta-

lentat cu o situaţie materi-

ală precară să studieze. Tâ-

nărul destinatar al fonduri-

lor va fi selectat de Asocia-

ţia de Susţinere a Excelen-

ţei „Nyilas Misi”.

• De la ora 21.00 pe sce-

na din Piaţa Unirii vor con-

certa Deák Bill Gyula şi Ho-

bo, doi dintre părinţii blue-

sului maghiar. Prietenia din-

tre ei are o istorie de câte-

va decenii. În ciuda acestui 

fapt, ei concertează rar îm-

preună. Au devenit celebri 

în muzica blues maghiară 

între 1979 şi 1985, anii de 

glorie ai formaţiei de rock 

şi blues Hobo Blues Band 

(HBB). După plecarea lui 

Bill din formaţie, în 1985, 

s-au invitat reciproc la con-

certe până în februarie 2011, 

momentul dizolvării com-

plete a formaţiei HBB. În 

peste 30 de ani, trupa Ho-

bo Blues Band câştigat un 

loc special în istoria muzi-

cii maghiare. HBB a concer-

tat de peste 3.000 de ori şi 

a înregistrat 22 de albume. 

Hobo este un mare creator 

al zilelor noastre: pe lângă 

21 de albume înregistrate, a 

jucat 14 roluri în filme, 8 în 

teatru şi a scris 6 cărţi. Deák 

Bill Gyula a urcat pe scenă 

împreună cu Chuck Berry, 

care a spus despre el: „este 

cântăreţul alb cu cea mai 

neagră voce pe care am au-

zit-o vreodată”.

Zilele Culturale Maghiare, la final
Festivalul Zilele Culturale Maghiare se încheie la sfârşitul acestei săptămâni.

Evenimentele din cadrul Zilelor Culturale Maghiare au umplut Piața Unirii
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Ca în fi ecare an, de sărbă-

toarea Adormirii Maicii 

Domnului, Mănăstirea 

Nicula îşi sărbătoreşte hra-

mul. La mănăstirea din 

judeţul Cluj au ajuns încă 

de duminică 13 august, mii 

de credincioşi din ţară şi 

din străinătate, care au 

venit să se roage Măicuţei 

Sfi nte şi să participe la sluj-

bele de hram.

În seara zilei de duminică creş-

tinii care au ajuns la mănăstire 

au participat la slujba miezono-

pticii, iar la fi nal au ascultat cu-

vântul de învăţătură rostit de pă-

rintele Teofi l Roman, ecleziarhul 

Catedralei Mitropolitane din Cluj, 

care a vorbit despre iubirea pe 

care Maica Domnului ne-o ara-

tă în fi ecare zi, fi e că merităm 

sau nu. Slujbele s-au încheiat un-

deva în noapte, cei mai mulţi din-

tre credincioşi rămânând de ve-

ghe pe dealul de la Nicula, pen-

tru a se ruga şi a cânta pricesne.

În ajunul sărbătorii Adormi-

rii Maicii Domnului, la aşeză-

mântul monahal, Arhim. Dumi-

tru Cobzaru, Exarhul mănăstiri-

lor din Arhiepiscopia Clujului, a 

ofi ciat Sfânta Liturghie, iar după 

ce credincişii s-au împărtăşit cu 

Sfi ntele Taine, le-a pus la sufl et 

un cuvânt duhovnicesc despre 

ascultare şi iubire, făcând referi-

re la Preasfânta Fecioară Maria, 

Maica Domnului Hristos.

Dealurile din jurul mănăstirii 

s-au umplut de mulţimea pele-

rinilor în după-amiaza zilei de 

14 august, când majoritatea cre-

dincioşilor au mers pe jos din 

oraşul Gherla până la Mănăsti-

rea Nicula. Procesiunea intitula-

tă „La Nicula colo-n deal” a fost 

condusă de către Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei, Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi Săla-

jului. Invitatul din acest an a fost 

ÎPS Luca, Mitropolit de Zaporo-

zhye şi Melitopol din Ucraina. 

Manifestarea a debutat cu un 

moment de rugăciune, după ca-

re, în sunet de toacă şi cântări, 

s-a pornit pe următorul traseu: 

Biserica Sfântul Nicolae – Str. 

Avram Iancu – Autogară – Str. 

Liviu Rebreanu – Nicula Sat – 

Mănăstirea Nicula, traseu par-

curs de pelerini în aproximativ 

trei ore. Acest pelerinaj pedestru 

este organizat de şase ani, la ini-

ţiativa Înaltpreasfi nţitului Părin-

te Andrei. Procesiunea aminteş-

te de marele pelerinaj din anul 

1699, când icoana pictată de pre-

otul Luca, din Iclod, şi donată 

de nobilul Ioan Cupcea bisericii 

din Nicula a lăcrimat timp de 

trei săptămâni.

Programul zilei de luni a con-

tinuat la Mănăstirea Nicula, sea-

ra de la ora 18:00, cu Vecernia 

unită cu Litia. Slujba a avut loc 

pe un podium special amena-

jat în curtea mănăstirii şi a fost 

ofi ciată de Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei, Mitropolitul Clu-

jului, Maramureşului şi Sălaju-

lui, în prezenţa Înaltpreasfi nţi-

tului Părinte Iosif, Mitropolitul 

Europei Occidentale şi Meridi-

onale, Înaltpreasfi nţitului Părin-

te Luca, Mitropolit de Zaporo-

zhye şi Melitopol (Ucraina) şi 

Preasfi nţitului Părinte Emilian 

Crişanul, Episcop Vicar al Arhi-

episcopiei Aradului. În cuvân-

tul de învăţătură adresat peleri-

nilor prezenţi la slujbă, ÎPS Io-

sif a vorbit despre iubirea seme-

nilor, îndemnându-i pe creştini 

să se gândească la celălalt mai 

mult decât la ei înşişi.

Credincioşii prezenţi la hra-

mul Mănăstirii Nicula au asis-

tat luni seara, începând cu ora 

21:30, la procesiunea de scoa-

tere din biserica mare a Icoanei 

făcătoare de minuni a Maicii 

Domnului, iar apoi la Slujba 

Utreniei şi la Prohodul Maicii 

Domnului, ofi ciată în sobor de 

arhierei, preoţi şi diaconi. În cu-

vântul de învăţătură rostit de 

Preasfi nţitului Părinte Emilian 

Crişanul, Episcop Vicar al Arhi-

episcopiei Aradului, credincio-

şii au fost îndemnaţi să îşi iu-

bească aproapele pentru a nu 

îşi pierde sufl etul.

Sărbătoarea de la Nicula a 

continuat marţi dimineaţă, de la 

ora 5:00, cu Sfânta Liturghie în 

biserică. De la ora 8:00 a fost ci-

tit Acatistul Adormirii Maicii 

Domnului, iar începând cu ora 

9:00 a fost ofi ciată Sfânta Litur-

ghie arhierească, pe scena ame-

najată în incinta Mănăstirii Ni-

cula. Slujba a fost ofi ciată de În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului, Maramu-

reşului şi Sălajului, alături de În-

altpreasfi nţitul Iosif, Mitropolitul 

Europei Occidentale şi Meridio-

nale, Înaltpreasfi nţitul Luca, Mi-

tropolit de Zaporozhye şi Meli-

topol şi Preasfi nţitul Emilian Cri-

şanul, Episcop Vicar al Arhiepi-

scopiei Aradului. Răspunsurile 

la strană au fost date de Corul 

Psalmodia Transylvanica, dirijat 

de pr. prof. univ. dr. Vasile Stan-

ciu, decanul Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

În cuvântul de învăţătură adre-

sat pelerinilor veniţi la hramul 

Mănăstirii Nicula, Părintele Mi-

tropolit Andrei a vorbit despre 

Maica Domnului, dar şi despre 

problemele cu care se confrun-

tă astăzi Biserica. Înaltpreasfi n-

ţitul Andrei s-a arătat preocupat 

şi de ameninţările la adresa pă-

cii şi stabilităţii din lume, făcând 

referire la disputa dintre Corea 

şi SUA. Ierarhul şi-a exprimat în-

grijorarea şi cu privire la numă-

rul mare al celor care au părăsit 

ţara pentru a-şi căuta un loc de 

muncă, amintind de grija con-

stantă a Bisericii pentru educa-

rea şi creşterea copiilor şi a tine-

rilor. La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

ÎPS Luca, Mitropolit de Zaporo-

zhye şi Melitopol le-a cerut pre-

oţilor, dar şi credincioşilor din 

România să se roage pentru fra-

ţii lor de credinţă din Ucraina ca-

re suferă prigoane mari.

Şi în acest an, hramul Mănăs-

tirii Nicula s-a desfăşurat în con-

diţii de maximă siguranţă. Pes-

te 250 de jandarmi din cadrul 

Grupării de Jandarmi Mobile din 

Cluj-Napoca, au asigurat măsu-

rile de ordine publică în curtea 

aşezământului monahal, dar şi 

pe traseul spre mănăstire.

Un praznic binecuvântat pentru miile 
de pelerini veniţi la hramul Mănăstirii Nicula

Radu Dan

În România „căsătoria” 

între persoanele de acelaşi 

sex nu este o temă care să 

fi  pornit de jos în sus, din-

spre societate înspre politic, 

ci una venită mai degrabă 

din exteriorul ţării.

Legalizarea acestor „căsăto-

rii” a debutat în anii 1990 în câ-

teva ţări, printr-o formă aparent 

nevinovată, parteneriatele (uni-

unile) civile. În următorii ani, 

prin modifi cări legislative suc-

cesive – în majoritatea cazuri-

lor fără consultarea prealabilă a 

populaţiei – în ţările unde mai 

întâi au fost legalizate partene-

riatele a urmat legalizarea căsă-

toriilor, iar apoi aceea a adopţi-

ilor de copii de către cuplurile 

formate din persoane de acelaşi 

sex (ţări precum Anglia, Ger-

mania sau Canada sunt numai 

câteva exemple). Observând 

evoluţia acestui fenomen în ţă-

rile (aproximativ 20 la nivel 

mondial) care l-au acceptat pu-

tem face câteva constatări în ce-

ea ce priveşte impactul asupra 

societăţii în ansamblul său.

Deşi pentru mulţi poate fi  o 

noutate, unii profesori de la uni-

versităţi de prestigiu în lume şi 

alţi radicali de sorginte liberală 

găsesc căsătoria naturală (forma-

tă dintr-un bărbat şi o femeie)… 

indezirabilă. Aceştia sunt în con-

sens cu opiniile avansate de u-

nele organizaţii LGBT, printre ca-

re şi Frontul de eliberare a ho-

mosexualilor (Gay Liberation 

Front), care încă din 1969 denun-

ţa „instituţia căsătoriei drept unul 

dintre elementele fundamentale 

cele mai perfi de care sprijină acest 

sistem.” Pentru susţinătorii aces-

tei grupări, căsătoria reprezintă 

un obstacol în calea acceptării 

publice depline a libertăţii sexu-

ale radicale. Acesta este motivul 

pentru care aceste persoane se 

implică în cauza distrugerii com-

plete a instituţiei căsătoriei.

Unul din liderii mişcării este 

Judith Stacey, fost profesor de 

studii contemporane de gen la 

Universitatea din California de 

Sud. Stacey, care la ora actuală 

este cadru didactic la Universi-

tatea din New York, declară: „Mă 

opun cu putere caracterului pro-

fund discriminatoriu şi antide-

mocratic al politicilor promova-

te şprivind căsătoriaţ”.

Dispreţul lui Stacey faţă de 

căsătorie este atât de mare, în-

cât chiar salută rata ascenden-

tă a divorţurilor!

În acelaşi timp, Stacey este 

printre cei mai înfocaţi susţină-

tori din SUA ai „căsătoriei” între 

persoane de acelaşi sex. De fapt, 

majoritatea persoanelor care îşi 

exprimă, din funcţiile pe care le 

ocupă, dezacordul faţă de căsă-

torie, se pronunţă în favoarea că-

sătoriei între persoane de acelaşi 

sex. De ce se întâmplă acest lu-

cru? Pentru că Judith Stacey şi 

aliaţii săi înţeleg că susţinerea 

ideii căsătoriei între persoane de 

acelaşi sex este acelaşi lucru cu 

distrugerea căsătoriei naturale. 

Stacey o citează pe profesoara 

de drept Nan D. Hunter, con-

form căreia legalizarea căsători-

ei între persoanele de acelaşi sex 

ar avea „un enorm potenţial de 

destabilizare a defi niţiei căsăto-

riei pe baza sexului.”

Trebuie să ne dăm seama ce 

au în minte unii dintre cei care 

susţin propagarea în lume a fe-

nomenului căsătoriilor între per-

soane de acelaşi sex. Aşa cum 

s-a văzut, în realitate, ei urmă-

resc subminarea familiei natu-

rale, aşa cum o cunoaştem cu 

toţii. Ei îşi dau seama că schim-

barea modului în care este de-

fi nită căsătoria va duce la dis-

trugerea căsătoriei în sine, pen-

tru că noua defi niţie va favori-

za modifi carea atitudinii şi com-

portamentului cetăţenilor. Prin 

aducerea căsătoriei naturale la 

un nivel inferior, aceasta va fi  

distrusă, iar alte opţiuni sexua-

le vor fi  aprobate şi apoi pro-

movate în societate.

România se afl ă în ultimul 

an şi jumătate în plină dezba-

tere pro şi contra legalizării că-

sătorei între persoane de acelaşi 

sex, dezbatere apărută cu prile-

jul lansării iniţiativei cetăţeneşti 

de revizuire a art. 48 (1) din 

Constituţia României de către 

comitetul de iniţiativă condus 

de Mihai Gheorghiu, director 

general adjunct la Muzeul Ţă-

ranului Român. Iniţiativa cetă-

ţenească a strâns aproape 3 mi-

lioane de semnături în toată ţa-

ra şi se aşteaptă în această toam-

nă, după votul în Senat, declan-

şarea referendumului naţional 

de validare a legii de revizuire 

a Constituţiei, fi ind pentru pri-

ma oară în România când po-

porul român se afl ă atât de 

aproape de exercitarea cu suc-

ces a dreptului suveran de revi-

zuire a Constituţiei.

Cum poate afecta „căsătoria” între persoane 
de acelaşi sex, căsătoria naturală?

Alexandra Andereş

Miercuri, 16 august, 2017, 

de praznicul Sfi nţilor 

Martiri Brâncoveni, 

mănăstirea de la Mărişel, 

judeţul Cluj, aşezământ 

monahal înfi inţat acum 

doi ani, şi-a sărbătorit 

hramul. Sute de credin-

cioşi au luat parte cu 

acest prilej la slujba arhi-

erească ofi ciată de 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, în 

jurul unui numeros sobor 

de preoţi şi diaconi.

Mănăstirea „Sfi nţii Martiri 

Brâncoveni” din localitatea 

Mărişel, situată la aproxima-

tiv 2 km de binecunoscuta 

„Cruce a Iancului” a fost în-

fi inţată în 2015 şi este al şa-

selea aşezământ monahal din 

protopopiatul Huedin. Piatra 

de temelie pentru noua mă-

năstire a fost sfi nţită de Înalt-

preasfi nţitul Andrei anul tre-

cut, pe 19 august. Ridicarea 

mănăstirii a fost încredinţată 

atunci părintelui ieromonah 

Paisie Plic, de la Mănăstirea 

Remetea din judeţul Alba.

Moartea mucenicească a 

Voievodului Ţării Româneşti 

Constantin Brancoveanu, îm-

preună cu fi ii săi, Constanin, 

Ştefan, Radu şi Matei şi a sfet-

nicului Ianache a avut loc la 

Constantinopol.

Urcat pe tronul Munteni-

ei în 1688, Constantin Brân-

coveanu a domnit peste un 

sfert de veac marcând istoria 

Neamului şi a Bisericii. Ose-

mintele Sfântului Voievod 

Martir, aduse în ţară la anul 

1720, de către doamna Ma-

ria, soţia sa, au fost înmor-

mântate în biserica Sfântul 

Gheorghe Nou din Bucureşti, 

ctitorie a domnitorului. La 20 

iunie 1992, Biserica Ortodo-

xa Română i-a canonizat pe 

Martirii Brâncoveni, stabilin-

du-le zi de pomenire la 16 

August, pentru a nu coinci-

de cu praznicul Adormirii 

Maicii Domnului.

Sfinţii Martiri Brâncoveni, 
cinstiţi la mănăstirea 
de la Mărişel în prezenţa 
ÎPS Părinte Andrei
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Emoji Filmul. Aventura 
Zambaretilor 3D
V-J: 15:00

O noapte de pomină
V-M: 20:00

Turnul intunecat
V-M: 17:00

Annabelle 2
V-J: 22:30

Avanpremiera: Goana după 
alune 2
Mi, J: 17:00

Avanpremiera: Barry Seal: 
Trafic în stil American
Mi, J: 20:00

Cinema Victoria
O noapte de pomină
V: 22:30; D: 20:00; M: 15:15; 
Mi: 17:30; J: 22:30

Salutări de la Fukushima
S, Mi: 20:00; D: 17:30; L: 
15:00; M: 22:30

O poliţistă irezistibilă – Fugi , 
dacă poţi!
V: 15:00; L: 22:30; M: 17:30; 
J: 15:00

Safari
V: 17:30; S: 15:00; D: 22:30; 
L: 17:30; M: 20:00; J: 20:00

Atomic Blonde:Agentă sub 
acoperire
D: 15:00; Mi: 22:30

Despre trup şi suflet
V: 20:00; S: 17:30

Dunkirk

S: 22:30; L: 20:00; J: 17:30
Sunt un mic ticălos 3
V, S, D: 13:00; Mi: 15:15

Cinema City Polus
The dark tower
V – J 18:10, 20:10, 22:10

Pirates of Caribbean: Dead 
Men Tell No Tales 3D
V – J 15:40, 18:20

Cars 3 3D (dublat)
V – J 11:10, 13:30

Everything, everything
V – J 11:20

Despicable me 3 3D (dublat)
V – J 11:10, 13:10, 15:10, 
17:10

Baby driver
V – J 21:50

Spider-Man: Homecoming
V – Ma 11:30, 17:10, 20:50; 
Mi – J 11:30, 17:10

The House
V – J 21:00

War for the planet of the 
apes 3D
V – J 16:10, 19:00

Dunkirk
V – J 13:00, 15:10, 17:20, 
19:30, 21:50

Valerian and the City of a 
Thousand Planets 3D
V – J 14:10, 19:50

Fantastic journey to Oz 3D 
(dublat)
V – J 11:40, 14:00

Amityville: The awakening
V – J 22:40

Atomic blonde
V – J 13:30, 15:50, 19:20, 
21:40

The emoji movie 3D (dublat)
V – Ma 11:00, 12:50, 14:50, 
16:50, 18:50; Mi – J 12:50, 
14:50, 16:50, 18:50

Annabelle: Creation
V – J 12:30, 15:00, 17:20, 
19:40, 22:00

The nut job 2: Nutty by 
nature 3D (dublat)
Mi – J 11:00

American Made
Mi – J 20:50

Cinema City Iulius
The dark tower
V – J 13:20, 15:20, 17:30, 
19:50, 22:00

Pirates of Caribbean: Dead 
Men Tell No Tales 3D
V – Ma 21:20

Wonder Woman 3D
V – J 14:50

Cars 3 3D (dublat)
V – J 11:40, 14:00

Everything, everything
V – J 11:00

Despicable me 3 3D (dublat)
V – J 11:10, 12:00, 14:00, 
16:00

Baby driver
V – J 15:40, 22:00

Spider-Man: Homecoming
V – J 19:10

The House
V – J 18:20

War for the planet of the 
apes 3D
V – J 16:20, 20:20

Dunkirk
V – J 18:00, 20:10, 22:30

Valerian and the City of a 
Thousand Planets 3D
V – Ma 12:00, 17:40, 21:50; 
Mi – J 17:40, 21:50

La pazza gioia
V – J 13:10

Fantastic journey to Oz 3D 
(dublat)
V – J 11:00, 13:00

Amityville: The awakening
V – J 20:10

Atomic blonde
V – J 15:00, 17:40, 20:00, 
22:20

The emoji movie 3D (dublat)
V – J 11:30, 13:30, 15:30, 
17:30, 19:30

Annabelle: Creation
V – Ma 11:30, 13:50, 16:00, 
18:10, 20:30, 22:45; Mi – J 
12:10, 13:50, 16:00, 18:10, 
20:30, 22:45

Fun mom dinner
V – J 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00

The nut job 2: Nutty by 
nature 3D (dublat)
Mi – J 11:50

American Made
Mi – J 21:30

Raid dingue
V – J 12:40, 14:50, 17:10, 
19:20, 21:40

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

www.batrom.ro

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

PROMOVARE

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ Vând apartament cu destinaţie 
birou. Pentru informaţii și detalii 
vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

CASE/CABANE

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

TERENURI

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Închiriez garsonieră la parter, în 
zona Pata, confort 1, suprafaţa 28 
mp, mobilată, utilată cu frigider, 
aragaz, mașină de spălat, noi, 
proaspăt zugrăvit. Disponibil ime-
diat. Detalii și informaţii suplimen-
tare la telefoanele 0746-667820 
sau 0264-581136. (4.7)

APARTAMENTE

¤ Închiriez pe termen lung apar-
tament de 2 camere, zona cine-
matografului Mărăști, utilat, mo-
bilat, centrală termică, pentru ne-
fumători, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0740-077713. (2.7)

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

¤ Ofer cazare în BĂILE 1 MAI. In-
formaţii suplimentare le puteţi 

obţine la tel. 0740-918594. (7.7)

¤ Dau în chirie la preţ convena-
bil, de la 1 octombrie, aparta-
ment cu 3 camere, zonă liniștită, 
mobilat, dotat, etaj 1, în cart. 
Mănăștur, unei tinere perechi 
sau două fete tinere (studente). 
Rog seriozitate. Informaţii sau 
detalii suplimentare la tel. 
0743-330440. (12.14)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

SERVICII

TERAPEUT THETA 

HEALING

(terapie cu 

biocâmp).

Tratez la domiciliul 

pacientului.

Tel: 0742 700 014.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting, 
la pretul de 399 lei. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și 
asigur transport. Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale pen-
tru croșetat, preţ negociabil. In-
formaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (4.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând pianină germană, clape 
de fi ldeș, preţ convenabil, nego-
ciabil. Informaţiile suplimentare 
le puteţi obţine la tel. 
0740-213460. (7.7)

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și con-
servanţi (recipient de 2 l). Preţ 
8,5 RON/l. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, un colţ a 
fost medaliat, preţ negociabil. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Aș-

tept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (7.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (7.7)

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (7.7)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o cășelușă de 
companie de talie medie, afectu-
oasă, în cart. Plopilor, alb cu ne-
gru, să sune la tel. 0364-143848.

CITAȚIE

¤ Se citează la S.P.N. VERITAS 
Arad, Bld. V. Milea nr. 33, pentru 
data de 14.09.2017 ora 14 
MUNTEANU MEDA cu domiciliu 
necunoscut în mun. Clui-Napoca 
moștenitor al defuncului CADAR 
LEONTINA decedată la data de 
31.08.1993 cu ultim domiciliu în 
Arad, str. Mihai Eminescu nr. 6 
ap. 5 jud. Arad.

PIERDERE

¤ Subscrisa Broda SRL cu sediul 
in Cluj Napoca, str. Taietura Turcu-
lui, nr. 47 (in incinta Parcului Te-
tarom) jud. Cluj, Nr. ord. Registru 
Com. J12/756/2010, CUI 
RO26903401 declar pierdute do-
cumentele contabile aferente lu-
nii decembrie 2015, respective 
achizitii interne si externe, livrari 
interne si externe, acte casa, acte 
banca, deconturi si un biblioraft 
aferent lunii septembrie 2016, re-
spectiv acte banca, registru casa, 
deconturi. Se declara nule.

ANGAJEAZĂ 

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.
• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,
email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!
ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate(50lei) și 
productivitate(între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

ANUNŢ PUBLIC

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni 
nr. 2, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita parcurgerea 
celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării pentru proiectul „Autorizare lucrări de montaj 
staţie de mixturi asfaltice, împrejmuire, racorduri şi 
branşamente la utilităţi (energie electrică, gaze naturale, 
apă, canal), operaţiuni notariale (alipire parcele)“ propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dezmirului 
FN, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni până joi între orele 9,00-14,00, și vineri între orele 
9,00-12,00, precum și la următoarea adresa de internet 
www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
24.08.2017.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 149, înregistrat la ORC 
cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează 
procedura de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă 
a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu comercial 
destinat desfăşurării activităţii de comercializare bijuterii, 
în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, 
clădirea Terminal Pasageri Plecări, parter, zona restrictionata, 
zboruri internationale.

Preţul de pornire în licitaţie este de 10 Euro/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală: 10 mp.
Documentaţia de închiriere va putea fi  achiziţionată de 

la Secretariatul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A., contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de 
la transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând 
cu data de 18.08.2017. Documentaţia de închiriere se 
poate transmite și în format electronic, poșta sau curier 
rapid în urma unei solicitări în acest sens și efectuarea 
dovezii plăţii documentaţiei de închiriere. În ambele cazuri 
se va completa formularul „Declaraţie de confi denţialitate”.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor 
depune la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu 
Cluj R.A., până la data de 31.08.2017, ora 9.00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj R.A. în data de 31.08.2017, 
ora 11.00. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei 
deschise competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai 
mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii 
se pot obţine de luni până vineri, între orele 09.00 și 
15.00, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., la fax 
nr. 0264/416.712.
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U Cluj, al patrulea 
succes din amicale
Universitatea Cluj a reușit să o în-
vingă pe formaţia Performanţa 
Ighiu cu un scor de 2-1, într-un 
meci amical. Performanţa Ighiu 
este, de asemenea, repartizată în 
seria a V-a din Liga a III-a. Golurile 
partidei din Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu” au fost marcate de 
atacantul Dorin Goga în minutul 
47 și de tânărul Haţiegan în minu-
tul 71. Adversara Universităţii a re-
ușit să marcheze singurul gol al 
partidei prin jucătorul Unguru. 
Golul primit în acest meci este sin-
gurul primit de „studenţii” în aces-
te pregătiri. Universitatea Cluj va 
disputa următorul meci în depla-
sare, sâmbătă, împotriva formaţiei 
Unirea Alba Iulia.  (Raluca Sas)

Lemnaru va semna 
cu „U” Cluj
Fotbalistul Valentin Lemnaru se 
afl ă în probe la U Cluj, însă con-
form celor spuse de managerul 
sportiv Sabău, acesta pare că va 
rămâne la echipă. În cariera sa, 
Lemnaru a evoluat la Poli 
Timișoara, Dunărea Călărași, 
Dinamo București, Dinamo 2, 
Astra Ploiești, Pandurii Târgu Jiu, 
Steaua București, Petrolul 
Ploiești, East Riffa și Academica 
Clinceni (2016-17). Este cotat 
la 100.000 euro pe portalul 
transfermarkt.com.  (Raluca Sas)

Pe scurt

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Trei formații clujene vor 

evolua în acest an 

competițional în 

Liga a III-a, seria a V-a. 

Este vorba despre 

Universitatea Cluj, CFR 

Cluj II și Sănătatea Cluj.

Preşedintele clubului clujean, 

Aurelian Ghişa a declarat în ca-

drul emisiunii „Divizia Locală”: 

„Noi suntem pregătiţi oricum in-

diferent de adversar. Sunt ceva 

schimbări de lot faţă de sezonul 

trecut, mai avem jucători în pro-

be. Noi încercăm să ne axăm 

foarte mult pe juniori, adică sub 

19 ani, care obligatoriu trebuie 

să facă parte din lot. Din păca-

te, jucători care ar putea să facă 

parte din lotul nostru sunt din 

ce în ce mai puţini, şi valoric am 

impresia că nu vin din urmă”.

Probleme cu juniori

De asemenea, şi antrenorul 

echipei Csaba Kis a întâmpi-

nat problema juniorilor, care 

după părerea lui aceştia se aco-

modează mult mai greu: „E un 

impact mare, şi se vede la ei. 

Chiar am avut o discuţie cu un 

junior, cu care încerc după fi -

ecare antrenament să poves-

tesc, şi eu am remarcat că lor 

le este difi cil să treacă de la ju-

niorat la Liga a III-a. Probabil 

că se greşeşte de la o vârstă 

fragedă, de la pregătirea lor, u-

nii antrenori de la anumite clu-

buri mici sunt simpli profesori 

de sport. Academia lui Hagi a 

avut o evoluţie fantastică. Din 

păcate puţin înţeleg că Liga a 

III-a este suportul pentru ei, ca 

să ajungă pe urmă la Liga 1, 

la fotbalul mare”.

Derby-uri importante

Sănătatea Cluj a disputat do-

uă meciuri amicale extrem de 

importante, împotriva echipei 

CFR Cluj (0-1) şi împotriva for-

maţiei Universitatea Cluj (0-2). 

„Va fi  un sezon important pen-

tru că vin şi echipe importante 

precum U Cluj şi CFR Cluj. Vă 

daţi seama că dacă joci cu CFR 

care este o echipă cu nume, cu 

jucători cu experienţă. A fost u 

joc foarte bun în amicalul cu 

CFR-ul, un joc intens, cu faze 

frumoase. Băieţii noştri s-au ri-

dicat la nivelul lor, au luptat. 

Am avut şi ocazii de a înscrie, 

dar experienţa şi-a spus cuvân-

tul. Cu Universitatea Cluj a fost 

un meci la fel de greu, în care 

s-a văzut oboseala băieţilor noş-

tri. E o echipă închegată, o să 

fi e o nucă tare sezonul acesta. 

Fiecare meci îl abordăm exact 

în aceeaşi manieră. Sperăm că 

Liga a III-a să devină ce a fost 

mai demult, aşteptăm specta-

tori”, a mărturisit tehnicianul 

Csaba Kis.

Întrebat de situaţia fi nancia-

ră a clubului, Ghisă a mărturi-

sit: „Noi nu avem salarii în Li-

ga a III-a, nu ştiu cum au alţi. 

Prime din când în când, vor fi  

de exemplu prime la aceste 

derby -uri ce urmează. Pentru 

că mai sunt studenţi care trebu-

ie să îşi plătească un cămin, o 

masă, e greu. Un club de Liga 

a III -a trece prin multe greutăţi”.

„Se găsesc soluţii 
pentru Liga a III-a”

„Am primit o cameră de fi l-

mat de la Federaţie cu care tre-

buie să ne fi lmăm meciurile mai 

importante. Însă nu e obligato-

riu. Consider că fi ecare club îşi 

organizează fi lmările în funcţie 

de adversar. Dacă le fi lmăm pe 

toate e cu atât mai bine. În ca-

drul conferinţelor am văzut că 

s-a încercat o oarecare aproprie 

spre Liga a 3-a, se încercau re-

ducerea costurilor în cea ce pri-

veşte arbitrajul, deplasările. Se 

găseau soluţii”, a conchis pre-

şedintele clubului clujean.

Sănătatea se pregăteşte de Liga a III-a
„Virușii Verzi” au fost repartizați în seria a V-a a ligii.

Sănătatea Cluj va juca primul meci împotriva echipei CSM Avântul Reghin
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