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Pe ce își cheltuie banii copiii şi tinerii români?
Tinerii investesc primele 

economii preponderent în te-
lefoane mobile şi accesorii, 
iar persoanele cu vârste cu-
prinse între 26 şi 79 de ani 
aleg să achiziţioneze în spe-
cial produse vestimentare, 
arată un studiu.

Potrivit studiului, copiii 
din ziua de azi încep să eco-
nomisească mai devreme, in-
clusiv la vârsta de patru ani, 
pe când părinţii şi bunicii fă-
ceau acest lucru după 18 ani. 
Cei mai mulţi copii strâng în 
medie între 350 şi 800 de lei 

pe an, cu care îşi cumpără bi-
ciclete, aparate foto sau jo-
curi TV, iar cei care investesc 
cel mai mult în educaţie sunt 
adolescenţii cu vârste între 
16 şi 20 de ani.

Astfel, copiii încep să eco-
nomisească de la vârsta de 4 
ani. Primii bani strânşi de 
copiii între 11 şi 15 ani se 
duc pe biciclete şi patine cu 
rotile, apoi pe jucării, tele-
foane şi accesorii, în ordinea 
preferinţelor.

Adolescenţii – cu vârste în-
tre 16 şi 20 de ani – au chel-

tuit primele economii prepon-
derent pe telefoane şi acceso-
rii, apoi pe cadouri şi studii.

Tot telefoanele şi acceso-
riile au fost prioritare pen-
tru tinerii între 21 şi 25 de 
ani, urmate de biciclete, pa-
tine cu rotile şi vacanţe, in-
trate pentru prima dată în 
acest top.

Românii între 26 şi 79 de 
ani au declarat că şi-au chel-
tuit primii bani economisiţi 
pe haine şi încălţăminte. Mo-
bilele şi electrocasnicele in-
tră în preferinţele de achizi-

ţie pentru primii bani econo-
misiţi abia de la 26 de ani şi 
urcă şi mai mult în topul pre-
ferinţelor odată cu vârsta.

Deşi preferinţele diferă de 
la o generaţie la alta, un top 
al investiţiilor din primele 
economii ale românilor de o-
rice vârstă ar arăta astfel: ha-
ine şi încălţăminte, biciclete 
şi patine cu rotile, cadouri 
pentru alţii, călătorii, inves-
tiţii în studii, telefoane şi ac-
cesorii, mobilă şi electrocas-
nice, laptop/calculator, jucă-
rii, maşină/şcoală de şoferi.

Țiganiada, 
după Ion Budai-Deleanu

Duminică, ora 19.00
Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ 

Micul Prinţ – spectacol 
pentru oameni mari

Sâmbătă, ora 20.00
Auditorium Maximum
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Calea Mănăștur 
va avea cinci benzi

Mai multe autobuze dedicate 
elevilor din Cluj-Napoca

PSD tranşează criza din partid. 
La Cluj, mai multe tabere? 

Primăria vrea să cumpere mai multe case 
și să le demoleze pentru a extinde unele 
străzi din oraș. Pagina 3

Alte cinci școli din centrul orașului 
ar putea beneficia de autobuze speciale 
pentru elevi. Pagina 4

Comitetul Executiv Naţional al PSD 
se reuneşte vineri pentru a tranşa criza 
din partid.  Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Haideți să creștem 
generația mai bună!

Specialiştii au găsit greşeli şi în manualele de istorie pentru clasa a VI-a

Bărboşii din cadrul celui mai 

nonconformist ONG din ţară 

organizează un eveniment 

distractiv şi caritabil. Toate 

fondurile strânse  vor fi folosite 

în campania „Wheels for life”, 

care îşi propune achiziţionarea 

unei ambulanţe de tip C pentru 

serviciul SMURD Cluj.  Pagina 5
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Beard Brothers strâng bani pentru o ambulanţă
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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?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 septembrie

1860: A murit fi losoful ger-
man Arthur Schopenhauer. 
(n.22 febr.1788)
1864: S-a născut scriitoarea 
română de expresie franceză 
Elena Văcărescu, membru de 
onoare al Academiei 
Române. (m. 17 febr. 1947)

1972: La București, a fost in-
augurat Centrul european 
pentru învăţământul superior 
al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Știinţă 
și Cultură (UNESCO).

22 septembrie

1768: A murit, în exil, la 
Roma, Ioan Inochentie Micu 
Clain (Klein), iluminist ro-

mân, episcop al Bisericii 
Române Unite cu Roma 
(Greco-Catolică) din 
Transilvania, militant pentru 
drepturile românilor ardeleni. 
1862: Președintele american 
Abraham Lincoln a decretat 
sfârșitul sclaviei în statele din 
sudul SUA.

23 septembrie

63: î.Hr. - S-a născut Augustus 
(Octavianus Augustus), primul 
împărat roman 

1386: A început domnia lui 
Mircea cel Bătrân în Ţara 
Românească (1386-1418).
1941:S-a născut cântăreaţa 
de muzică populară Sofi a 
Vicoveanca.

120/260C
Soare
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Valori ale artei de 
patrimoniu în colecţii 
private » Nicolae Grigorescu 
– „Nimfă dormind”
Perioada expoziţie: 28 iunie – 31 
decembrie 2018
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Iniţiativa proiectului Valori ale ar-
tei de patrimoniu în colecţii priva-
te, desfăşurat la Cluj-Napoca, în 
colaborare cu Muzeul de Artă – in-
stituţie publică de cultură care 
funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Cluj –, pe în-
treaga durată a perioadei 28 iunie 
– 31 decembrie 2018, aparţine 
Galeriilor Artmark şi are ca scop 
principal cultivarea relaţiei dintre 
colecţie, colecţionar şi muzeele de 
artă din România. Susţinând ide-
ea de mobilitate a patrimoniului 
artistic existent în diverse colecţii 
private, proiectul îşi propune să 
promoveze parteneriatul pu-
blic-privat, deschizând noi căi de 
comunicare între colecţionarii de 
artă, instituţiile muzeale şi public, 
cu o accentuare fi rească a rolului 
substanţial pe care muzeul, în ca-
litatea sa primordială de partener 
expoziţional, îl are în impulsiona-
rea şi consolidarea acestei relaţii. 
Astfel, prin expunerea lor în ca-
drul muzeelor, opere de o însem-
nătate deosebită pentru istoria ar-
tei româneşti, vor intra în conştiin-
ţa publicului, completând în mod 
fericit colecţiile de patrimoniu deja 
etalate pe simezele ambianţelor 
expoziţionale

Crucea, de la comunitate la 
comuniune. 100 de cruci la 
100 de ani
Perioada expoziţie: 14 septem-
brie – 14 octombrie
Locație: Muzeul Etnografi c 
al Transilvaniei
Expoziţia înfăţişează diverse mo-
duri de abordare a tematicii pro-
puse, de la cel strict dogmatic al 
icoanei, la cel mai puţin sofi sticat, 
dar sincer şi profund în credinţă, 
al artei populare, până la cel ela-
borat, meditativ, al artei culte. 
Tipologia obiectelor este, așadar, 
variată, de la icoană la pictură de 
şevalet şi sculptură, de la arta po-
pulară la arta cultă, însă în toate 
este prezentă Crucea, sub diferite 
aspecte ale sale: Euharistia și pre-
fi gurarea acesteia, mărturisirea, 
jertfa martirică, smerenia, ofran-
da, rugăciunea, triumful Crucii, 
Învierea, natura purtătoare a 
semnului și sensului Crucii.

O selecţie cu cele mai bune scurtmetraje ale ulti-
mului an va fi  prezentată, începând de sâmbătă, 
22 septembrie, la cinema Victoria din 
Cluj-Napoca. Nuits en Or, programul iniţiat de 
Académie des César, ajunge pentru prima oară în 
România printr-un parteneriat derulat cu 
Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc 
(APFR). Timp de trei zile, din 22 în 24 septembrie, 
scurtmetraje având în palmares prestigioase pre-
mii precum Oscar, Goya, Bafta sau Magritte vor 
rula în șase părţi distincte. Toate fi lmele sunt sub-
titrate în limba română.
Clujul este unul dintre cele 16 orașe europene in-
cluse anul acesta în Nuits en Or. În selecţia din 
2018 au fost incluse 33 de scurtmetraje, fi ecare 
dintre ele premiate de către academiile de fi lm 
din ţara de origine a producţiei sau în cele mai 
importante competiţii naţionale dedicate cinema-
tografi ei. Fie că sunt scurtmetraje de fi cţiune, ani-
maţie sau documentare, fi lmele impresionează 
prin calitatea lor și pot fi  excelentele prilejuri pen-
tru public de a descoperi viitori mari regizori. În 
ultimii ani, România a fost și ea prezentă în selec-
ţie, fi ind reprezentată în programul european de 
fi lmul câștigător al Premiului Gopo pentru Cel 
Mai Bun Scurtmetraj.

Prima seară la Nuits en Or
Prima seară la Nuits en Or programează, înce-
pând cu ora 17:30, respectiv 20:00, două calu-
puri distincte de scurtmetraje. Printre ele, câștigă-
torul premiului David di Donatello al Academiei 
Italiene de Film, Bismillah, povestea unei fetiţe 
emigrante afl ată ilegal în Italia, Scris/Nescris al 
regizorului Adrian Silișteanu, câștigătorul 
#Gopo2018 dar și al unei nominalizări pentru cel 
mai bun scurtmetraj european, și The Silent Child, 
scurtmetrajul inspirat din fapte reale pentru care 
regizorul Chris Overton a fost răsplătit anul acesta 
cu premiul Oscar.

A doua seară la Nuits en Or
Duminică, 23 septembrie, la același cinema 
Victoria, proiecţiile vor începe la ora 17:30, 
oferind cinefi lilor șansa de a vedea în premieră 
scurtmetraje din zone cinematografi ce mai pu-

ţin explorate de publicul românesc. Producţii 
din Senegal, Islanda, Lituania sunt completate 
de câștigătorul Premiului Academiei de Film 
Hellenic 2018, fi lmul Copa-Loca (r. Christos 
Massalas), și cel mai bun scurtmentraj elveţian 
al anului, Facing Mecca de Jan-Eric Mack.

Ultima seară
Ultima seară include nu mai puţin de 11 scurt-
metraje, programate în două programe, de la 
ora 17:30, respectiv 20:00. De neratat, Madre 
(r. Rodrigo Sorogoyen), care în doar 18 minu-
te reușește să stârnească în spectator cele mai 
mari temeri ale unui părinte, animaţia câști-
gătoare a premiului Lola 2017, Pix (r. Sophie 
Linnenbaum) și Cowboy Dave, un fals Western 
excelent realizat de Colin O’Toole care i-a și 
adus acestuia un premiu BAFTA.
Biletele pentru proiecţiile din cadrul Nuits en Or 
costă 13 lei pentru un calup de scurtmetraje, exi-
tând și varianta de pachet la 30 de lei pentru trei 
calupuri distincte. Acestea pot fi  achiziţionate de 
pe site-ul www.cinemavictoria.ro

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Cele mai bune scurtmetraje » Nuits en Or » Cinema Victoria

Vineri
ARTForm. Expoziţie 
de pictură, grafi că 
şi fotografi e
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
10:00 – 17:00

Sâmbătă
Bucătăria Familiei Balaur
Mini REACTOR
11:00
Ce e aceea o „dragoniţă“? 
De ce nu mai există balauri 
cu şapte capete? De ce „tre-
buie“ să facem anumite lu-
cruri? Curiozitatea a fost din-
totdeauna o trăsătură a copi-
ilor inteligenţi, dar a devenit 
şi mai acută odată cu pro-
gresul tehnlogic al ultimelor 
decenii. E firesc ca cei mici să 
aibă o multitudine de între-
bări în legătură cu lumea în 

care trăiesc, iar, de cele mai 
multe ori, părinţii ocupaţi şi 
obosiţi după o zi grea de muncă 
sunt cei care trebuie să găseas-
că răspunsurile.
”Bucătaria Familiei Balaur“ este o 
adaptare liberă după textele 
Adinei Rosetti din cartea ”De ce 
zboară vrăjitoarele pe cozi de 
mătură? … şi alte 10 întrebări 
fantastice“ publicată la editura 
Curtea Veche.
Recomandat copiilor : 3+
Durata: 45 minute

Micul Prinţ – spectacol 
pentru oameni mari
Auditorium Maximum
Ora: 20:00
„Ochii sunt orbi. Limpede nu vezi 
decât cu inima.”
O montare minimalistă, pentru 
oameni mari, care aduce la su-
prafaţă profunzimile celui mai ci-

tit text din literatura universa-
lă, într-o atmosferă sinceră şi 
intimă. Decorul, costumele, 
scenografi a sunt construite de 
cei mai mari creatori ai lumii 
teatrului, pe numele lor: spec-
tatorii. 3 actori cu 3 instrumen-
te îi poartă pe privitorii pe toa-
te planetele vizitate de Micul 
Prinţ, într-o poveste emoţio-
nantă presărată cu personaje 
comice şi situaţii inedite, toate 
acompaniate de muzică live.

Duminică
Țiganiada, după Ion Budai-
Deleanu
Teatrul Naţional „Lucian Blaga“ 
din Cluj-Napoca anunţă premie-
ra spectacolului „Ţiganiada“ du-
pă Ion Budai-Deleanu, care va 
avea loc duminică 23 septem-
brie 2018, în sala mare, de la 
ora 19:00.
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Arestat după ce şi-a 
băgat soţia în spital

Poliţiștii Serviciului de 
Investigaţii Criminale au reţinut 
pentru 24 de ore un bărbat care 
și-ar fi  agresat soţia. Acesta este 
cercetat pentru săvârșirea infrac-
ţiunii de violenţă în familie.
La data de 19 septembrie, poli-
ţiștii au reţinut un bărbat, în 
vârstă de 28 de ani, din Dej, 
pentru comiterea infracţiunii de 
violenţă în familie, faptă prevă-
zută de Codul penal.
Conform probatoriului adminis-
trat, la data de 18 septembrie 
a.c., în jurul orei 21:00, pe fon-
dul unui confl ict spontan, și-ar 
fi  agresat soţia în vârstă de 30 
de ani, în locuinţa acesteia din 
municipiul Gherla. Ulterior a-
cestui incident, femeia a fost 
transportată la spital pentru în-
grijiri medicale.
În cauză se continuă cercetările 
privind săvârșirea infracţiunii 
de violenţă în familie, faptă 
prevăzută de Codul penal.

A ajuns la poliţie 
pentru un laptop 
şi un telefon
La data de 19 septembrie, în 
baza probatoriului administrat, 
poliţiștii din cadrul Poliţiei muni-
cipiului Cluj-Napoca au reţinut 
pentru 24 de ore un tânăr cerce-
tat pentru comiterea unui furt 
dintr-o societate comercială.
În noaptea de 16/17 septem-
brie, cel în cauză, un tânăr de 
16 ani, din Cluj-Napoca, ar fi  
pătruns fără drept într-o socie-
tate comercială de pe 
Bulevardul 21 Decembrie 
1989, din Cluj-Napoca, de un-
de ar fi  sustras un laptop și un 
telefon mobil.
În urma cercetărilor efectua-
te, bunurile sustrase, în va-
loare de circa 1.800 de lei, 
au fost recuperate.
În cursul zilei de azi, tânărul va 
fi  prezentat magistraţilor pen-
tru dispunerea altor măsuri 
preventive.

Prins de poliţişti 
fără permis 
de conducere

Poliţiștii clujeni au prins în 
trafic un șofer care circula li-
ber fără permis.
La data de 19 septembrie a.c, 
în jurul orei 15:45, poliţiștii din 
cadrul Poliţiei municipiului 
Gherla au depistat un bărbat, 
în vârstă de 35 de ani, din co-
muna Aluniș, în timp ce condu-
cea un autovehicul pe DC39 
Gherla-Săcălaia, fără a poseda 
permis de conducere.
În cauză se efectuează cercetări 
sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nii de conducerea unui vehicul 
fără permis de conducere, fap-
tă prevăzută de Codul penal.

Pe scurt

Administraţia locală 

Bucureşti ar trebui să ia 

exemplu de la Cluj, în 

ceea ce priveşte investiţii-

le care au fost făcute în 

modernizarea transportu-

lui în comun, spune un 

articol publicat pe site-ul 

startupcafe.ro

În ultimii ani, autorităţi-

le din Cluj-Napoca au făcut 

investiţii majore din fonduri 

europene în tot ceea ce în-

seamnă transport public. Mo-

dernizarea liniilor de tram-

vai care străbat oraşul din 

inima Transilvaniei era ne-

cesară nu doar din motive 

de efi cienţă a trafi cului, ci şi 

din cauza poluării sonore in-

tense şi a deteriorării străzi-

lor din jur. Dar proiectele cu 

bani europeni nu s-au oprit 

aici: autorităţile au atras in-

vestiţii importante pentru 

achiziţia de tramvaie, auto-

buze electrice şi automate 

de bilete, reabilitarea străzi-

lor care tranzitau liniile de 

tramvai modernizate, con-

strucţia de piste şi staţii de 

închiriat biciclete.

“Reabilitarea liniei de tram-

vai în municipiul Cluj-Napo-

ca a fost una dintre primele 

proiecte. Spun că au fost mai 

multe proiecte pentru că a 

fost împărţită în două tron-

soane, primul tronson se re-

feră la modernizarea liniei de 

tramvai din Mănăştur la in-

trarea din oraş până la Piaţa 

Gării, până la gară, iar al doi-

lea tronson de la Piaţa Gării 

până în zona industrială, la 

capătul Bulevardului Mun-

cii. Cele două proiecte au în-

sumat peste 25 de milioane 

de euro investite în reabili-

tarea liniei de tramvai. Pro-

iectele au fost semnate în 

anul 2010 şi au durat trei ani 

de zile implementarea. Au 

fost unele dintre cele mai im-

portante proiecte din perioa-

da Programului Operaţional 

Regional 2007-2013 care au 

fost fi nalizate cu succes şi 

de care benefi ciază clujenii, 

în prezent”, au spus repre-

zentanţii administraţiei loca-

le Cluj-Napoca, potrivit 

startupcafe.ro.

Liniile de tramvai moder-

nizate străbat întreg oraşul, 

fi ind o cale de rulare dublă 

de peste 14 km.

Printre obiectivele proiec-

tului se numără reducerea du-

ratei de călătorie cu tramva-

iul în oraş.

Clujul dă lecţii Bucureştiului
Tramvaie moderne, autobuze electrice, biciclete, pe banii Uniunii Europene

Primarul Emil Boc 

a anunţat că alte cinci 

şcoli din centrul Clujului 

ar putea benefi cia 

de autobuze speciale pen-

tru transportul elevilor.

Emil Boc a declarat că trans-

portul în comun dedicat ele-

vilor din clasele 0-4 ar putea 

fi  extins şi la alte şcoli din 

oraş, dacă după perioada de 

probă de 45 de zile se dove-

deşte a fi  un succes. În pre-

zent, autobuzele speciale cir-

culă pe 5 trasee spre şcolile 

”Avram Iancu” şi ”Nicolae Băl-

cescu”. Proiectul pilot, imple-

mentat în premieră în Româ-

nia, a luat startul în 11 sep-

tembrie, în a doua zi a nou-

lui an şcolar.

„Vom avea 45 de zile de 

proiect pilot, timp în care îl 

vom îmbunătăţi zi de zi, iar 

după această perioadă vom 

trage linie şi vom vedea ce 

merge bine şi ce mai avem 

de îndreptat. Vom analiza 

posibilitatea de extindere şi 

la alte şcoli, dacă proiectul 

va fi un succes, dar întâi 

vrem să ne asigurăm, în pri-

mul rând, că acesta funcţi-

onează foarte bine şi nu sca-

de calitatea", a declarat edi-

lul Clujului la un post de ra-

dio local.

Şcolile cu prioritate pe lis-

ta de extindere a autobuzelor 

şcolare sunt cele afl ate în zo-

na centrală a Clujului, peri-

metru cu trafi c intens, pe tot 

parcursul zilei.

„Obiectivul nostru este să 

extindem proiectul. Evident 

că ţinta noastră sunt celelal-

te şcoli din zona centală care 

pot fi  grupate într-un proiect 

comun, şi anume şcolile 

Coşbuc, Şincai, Racoviţă, 

Bathory şi Seminarul Teolo-

gic. Sunt 5 şcoli care au o pro-

ximitate şi care pot benefi cia 

după 1 noiembrie 2018 de 

acest proiect", a adăugat Boc.

În prima săptămână a no-

ului an şcolar, peste 1.500 de 

elevi şi părinţi au folosit auto-

buzele şcolare pentru a ajun-

ge la cele 2 unităţi de învăţă-

mânt incluse în proiectul-pi-

lot, ”Avram Iancu” şi ”Nicolae 

Bălcescu”. Amintim că Primă-

ria Cluj-Napoca a anunţat că, 

din 17 septembrie 2018, în au-

tobuzele şcolare vor putea ur-

ca doar elevii. Noutatea este 

că au acces şi profesorii.

Mai multe autobuze 
pentru elevii din Cluj-Napoca
Alte cinci şcoli vor putea beneficia de autobuze speciale pentru elevi

Şcolile cu prioritate pe lista de extindere a autobuzelor şcolare sunt cele afl ate în zona centrală a Clujului

Calea Mănăştur, una 

dintre cele mai circulate 

artere din Cluj-Napoca 

urmează să fi e lărgită 

la cinci benzi.

Reprezentanţii primăriei au 

declarat că urmează să fi e 

cumpărate de la proprietari 

mai multe case, iar acestea 

ulterior vor fi  demolate pen-

tru a putea extinde mai mul-

te străzi.

„Stradă Mărginaşă poate 

să fie o alternativă viabilă 

la tot traficul care astăzi se 

desfăşoară prin Piaţa Luci-

an Blaga. Dacă astăzi do-

reşti să ajungi în cartierul 

Zorilor, în cartierul Grigo-

rescu, de exemplu, trebuie 

să vii prin Piaţa Lucian Bla-

ga sau să foloseşti strada 

Frunzişului. Am reuşit să 

adjudecăm contractul pen-

tru realizarea PUZ-ului şi 

studiului de fezabilitate. Es-

timez că, până la sfârşitul 

lunii iulie a anului viitor, 

vom avea aceste studii fina-

lizate”, a declarat Dan Tar-

cea, viceprimarului Cluju-

lui, potrivit radiocluj.ro.

De asemenea şi strada Măr-

ginaşă ar urma să fi e lărgită.

„Este prevăzută şi lărgirea 

străzii Mărginaşe şi ieşirea în 

strada Calea Mănăştur şi va 

fi  o străpungere de pe Calea 

Mănăştur înspre strada Uzi-

nei Electrice. Sigur că vor fi  

demolate câteva case, pentru 

că altfel nu se poate face a-

ceastă străpungere”, a adău-

gat Dan Tarcea.

Calea Mănăştur 
va avea cinci benzi
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Comitetul Executiv 

Naţional al PSD se reu-

neşte, vineri, de la ora 

12.30 pentru a rezolva 

criza cu care se confruntă 

partidul în ultima perioa-

dă. 19 fi liale printre care 

şi Clujul au anunţat că îl 

susţin pe Liviu Dragnea şi 

16 care sunt de partea 

semnatarilor scrisorii.

Astfel, în sprijinul actualu-

lui şef al PSD sunt Satu Ma-

re, Maramureş, Bistriţa Năsă-

ud, Cluj, Arad, Alba, Sibiu, 

Braşov, Gorj, Vâlcea, Dolj, Te-

leorman, Botoşani, Iaşi, 

Neamţ, Bacău, Galaţi, Harghi-

ta şi Covasna.

Totuşi, la Cluj situaţia nu 

este foarte clară, pentru că 

deşi PSD Cluj a anunţat mier-

curi seară că a decis susţine-

rea necondiţionată a lui Drag-

nea, pe lista lărgită a semna-

tarilor scrisorii anti-Dragnea, 

dată publicităţii de hotnews.

ro, ar fi  şi liderul PSD Cluj 

Horia Nasra. De asemenea, 

Nasra a participat şi la în-

trunirea social democraţilor 

din Transilvania de săptămâ-

na trecută, la care s-a solici-

tat convocarea unei şedinţe 

a CExN “pentru a clarifi ca 

eventualele nemulţumiri”. 

„Este util un CExN al parti-

dului”, a spus atunci liderul 

PSD Cluj.

Vă reamintim, Biroul Per-

manent Judeţean al PSD Cluj 

a luat miercuri seara mai mul-

te decizii în unanimitate.

Acestea sunt, potrivit unui 

comunicat de presă transmis 

de PSD Cluj.

1. Susţinerea necondiţiona-

tă a Guvernului PSD+ALDE şi 

a programului de guvernare.

2. Solicită membrilor CEX 

soliţionarea divergenţelor în 

interiorul partidului şi rezol-

varea tuturor problemelor în 

cadru statutar.

3. Preşedintele Liviu Drag-

nea nu trebuie să demisioneze.

Gabriela Firea, Paul Stă-

nescu şi Adrian Ţuţuianu au 

dat publicităţii, joi, o scrisoa-

re cu 19 puncte, primul din-

tre ele fi ind legat de demisia 

lui Liviu Dragnea din funcţi-

ile de preşedinte PSD şi al Ca-

merei Deputaţilor.

Potrivit scrisorii, interima-

tul în partid trebuie asigurat 

de către Viorica Dăncilă, pre-

şedintele executiv PSD.

Semnatarii susţin că situa-

ţia juridică „vulnerabilă” a lui 

Liviu Dragnea „a devenit vul-

nerabilitatea majoră a partidu-

lui”. Semnatarii scrisorii mai 

spun că este de datoria lor „de 

oameni politici responsabili”să 

consolideze structurile parti-

dului pentru a rămane princi-

pala forţă politică a ţării, ca-

pabilă să caştige alegerile eu-

roparlamentare şi prezidenţia-

le din 2019 şi pe cele locale şi 

parlamentare din 2020.

În opinia iniţiatorilor docu-

mentului, printre cauzele care au 

dus la actuala situaţie se numă-

ră confl ictele interne şi „războiul 

permanent în care se afl ă PSD”.

PSD tranşează criza din partid. 
La Cluj, mai multe tabere?
De la Cluj, semnalele privind susţinerea lui Liviu Dragnea nu sunt foarte clare.

USR a depus joi la 

Parlament o primă tranşă 

de 335.000 de semnături 

pentru iniţiativa cetăţeneas-

că Fără Penali, urmând 

ca restul până la 1 milion 

să fi e depuse în zilele 

următoare. Potrivit unui 

comunicat de presă, o parte 

dintre primari au refuzat 

să predea dosarele cu sem-

năturile validate în terme-

nul de 15 zile, USR acuzân-

du-i de încălcarea legii.

Printre semnăturile valida-

te, depuse la Parlament, sunt 

din judeţe precum Cluj 

(39.000), Dolj (24.000), Sibiu 

(25.000), Timiş (32.000), Vas-

lui (25.000), potrivit unui co-

municat de presă., scrie 

hotnews,to.

Preşedintele USR Dan Bâr-

na a declarat că 23 de judeţe 

au depăşit pragul de 20.000 

semnături.

După depunerea tuturor 

semnăturilor, acestea vor ajun-

ge la Curtea Constituţională, 

urmând ca iniţiativa cetăţe-

nească de modifi care a Con-

stituţiei să intre în circuit par-

lamentar, şi ulterior să fi e or-

ganizat referendumul.

Iniţiativa Fără Penali în func-

ţii publice propune ca artico-

lul 37 din Constituţie, care re-

glementează dreptul de a fi  

ales, să fi e completat cu un 

nou alineat, având următorul 

conţinut: "Nu pot fi  aleşi în 

organele administraţiei publi-

ce locale, în Camera Deputa-

ţilor, în Senat şi în funcţia de 

Preşedinte al României cetăţe-

nii condamnaţi defi nitiv la pe-

depse privative de libertate 

pentru infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, până la intervenirea 

unei situaţii care înlătură con-

secinţele condamnării."

USR aminteşte faptul că va 

depune plângeri penale "pe 

numele tuturor primarilor ca-

re au comis abuzuri şi au anu-

lat semnături interpretând dis-

creţionar legea ori încălcând-o 

cu bună ştiinţă."

"Semnăturile celor 6.000 de 

constănţeni care au fost anu-

late în mod abuziv, fără nicio 

explicaţie, îşi vor găsi drepta-

tea în justiţie. De asemenea, 

la Maglavit, judeţul Dolj, pri-

marul a invocat nerespectarea 

GDPR pentru invalidarea sem-

năturilor, un motiv fantezist 

deoarece acest regulament nu 

se aplică iniţiativelor cetăţe-

neşti de modifi care a Consti-

tuţie. Plângere penală a fost 

depusă şi pe numele primaru-

lui Ciolan Emilian din comu-

nă Darmăneşti, judeţul Argeş 

pentru că a agresat fi zic unul 

dintre membrii USR, dar şi pe 

numele poliţistului local Gav-

ril Alexandru, de la primăria 

Suceava, care l-a agresat fi zic 

şi verbal pe deputatul USR 

Adrian Claudiu Prisnel", se 

arată în comunicat. 

USR a depus la Parlament o parte 
dintre semnăturile pentru „Fără penali”

USR Cluj anunţă care 

punctele de colectare la 

care clujenii pot duce lis-

tele cu semnături strânse 

pentru „Oameni noi”

Reprezentanţii USR Cluj 

precizează că odată comple-

tate, listele pentru noua cam-

panie de reînnoire a clasei 

politice pot fi  depuse la mai 

multe puncte de colectare 

din oraş:

• Casa TIFF, Strada Uni-

versităţii, nr. 6, Cluj-Napoca

• Sediul USR Cluj, Str. Ti-

pografi ei, nr. 11, Cluj-Napoca

• În fi ecare weekend la cor-

tul amenajat pentru campa-

nie în zona Piaţa Unirii.

„Având în vedere numărul 

mai mic de semnături nece-

sar pentru validarea acestei 

campanii facem un apel către 

voluntari să ne ajute să strân-

gem semnăturile”, spun re-

prezentanţii USR Cluj.

O nouă campanie care 

promovează reînnoirea cla-

sei politice se desfăşoară în 

această perioadă la Cluj: „Oa-

meni noi în politică”, lansa-

tă de USR şi Mişcarea Româ-

nia Împreună. Iniţiatorii vor 

desfăşura în weekend, pe 

Bulevardul Eroilor o acţiune 

de colectare de semnături.

Modifi cările propuse de iniţi-

ativă ţintesc să simplifi ce ac-

cesul cetăţenilor competenţi 

la politică şi să îmbunătăţeas-

că oferta politică:

• Asigurarea unor alegeri 

corecte

• Eliminarea pragului elec-

toral la alegerile locale şi eu-

roparlamentare

• Reducerea numărului de 

semnături necesare pentru în-

scrierea în alegeri

• Alegerea primarilor în 

două tururi

• Creşterea numărului de 

parlamentari aleşi de diaspo-

ra Vot liber pentru românii 

afl aţi în străinătate

• Votul preferenţial pe lis-

te de partid (liste deschise)

Proiectul civic şi politic 

„Oameni Noi în Politică” es-

te alcătuit din 26 de organi-

zaţii civice şi 4 partide care 

şi-au propus ca, împreună să 

redea puterea votului româ-

nilor prin reforma legilor 

electorale. Iniţiativa e o com-

pletare fi rească la recent în-

cheiata campanie de strân-

gere de semnături pentru Fă-

ră Penali în funcţi publice.

Iniţiativa cetăţenească 

„Fără Penali în funcţii pu-

blice'' a strâns un milion de 

semnături de la români din 

ţară şi din străinătate.

Unde se depun semnăturile 
pentru Campania 
„Oameni noi în politică”

PSD Cluj a anuțat miercuri suținerea lui Liviu Dragnea
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Bărboşii din cadrul celui 

mai nonconformist 

ONGdin ţară, împreună 

cu fetele din The 

Sisterhood, organizează 

în acest weekend un eve-

niment dedicat atât celor 

mici, cât şi părinţilor. 

Scopul este de a le oferi 

copiilor ocazia să parti-

cipe la ateliere inedite, 

dar şi să strângă bani 

pentru achiziţionarea 

unei ambulanţe.

La începutul acestui an, 

membrii Beard Brothers au 

lansat campania cu numă-

rul 12, prin care se doreşte 

achiziţionarea unei noi am-

bulanţe pentru SMURD. Su-

ma pe care bărboşii trebuie 

să o adune pentru a achizi-

ţiona o ambulanţă nouă es-

te de 150.000 de euro. Ba-

nii au început să fie strânşi 

prin intermediul a numeroa-

se evenimente pe care vo-

luntarii le-au organizat de-a 

lungul anilor.

Astfel, clujenii au putut 

să doneze, dar şi să partici-

pe la activităţi distracţive 

precum campionale de po-

ker, maratoane, petreceri, 

tombile. Cel mai nou eveni-

ment, care urmează să aibă 

loc în acest weekend, îi are 

în centru pe micii clujeni ca-

re, după cum spun membrii 

ONG-ului, sunt viitor şi vor 

crea societatea de mâine, în 

funcţie de ceea ce învaţă.

Eveniment 
pentru cei mici

Sub numele „The Hope Ge-

neration”, evenimentul va avea 

ca scop distracţia celor mici 

în cadrul atelierelor de crea-

ţie, iar participanţii de aseme-

nea vor învăţa să devină oa-

meni mai buni dăruind.

Ştim că ei sunt viitorul. 

Ştim că ce învaţă ei astăzi, va 

crea societatea de mâine.

Haideţi să creştem 
generaţia mai bună!

Clujenii care îi vor duce 

pe cei mici sâmbătă la Mu-

zeul de Artă vor putea alege 

între ateliere de bijuterii han-

dmade, auto modelistm, cre-

aţii din produse reciclabile, 

atelier de string art, creaţie 

de zmee şi multe altele. De 

asemenea, vor putea să va-

dă spectacole de magie sau 

teatru cu păpuşi.

The Hope Generation este 

un eveniment caritabil ce are 

drept scop orientarea copiilor 

spre activităţi de educaţie in-

formală şi acţiuni sociale.

Copiii vor putea participa 

la oricare dintre atelierele de 

creaţie şi activităţile enume-

rate mai sus între orele 

10:00-17:00, cu excepţia spec-

tacolelor de magie sau teatru 

de păpuşi care se vor desfă-

şura la ore fi xe, dimineaţa şi 

după-amiaza.

„Evenimentul este unul 

caritabil, toate fondurile 

strânse vor merge către cam-

pania 12 de la Beard Brothers. 

Trebuie să strângem 150.000 

de euro şi bineînţeles este 

un eveniment pentru părinţi 

şi copii cu ateliere la care cei 

mici pot să participe, dar şi 

părinţii. În ultima vreme am 

făcut evenimente pentru toa-

tă comunitatea clujeană. E-

le se adresează tuturor, de 

la competiţii sportive, târg 

de Crăciun, campionat de 

poker şi am zis că ar fi  mo-

mentul să facem ceva şi pen-

tru părinţi şi copiii, fi indcă 

nu am avut un eveniment de 

genul până acum şi ne-am 

gândit că ar fi  potrivit”, a 

explicat Diana Lang, mem-

bru The Sisterhood.

Toate fondurile strânse în 

cadrul evenimentului vor fi  fo-

losite în campania „Wheels for 

life”, care îşi propune achizi-

ţionarea unei ambulanţe de tip 

C pentru serviciul SMURD Cluj.

Distracţie 
şi pentru părinţi

Părinţii nu vor trebui doar 

să stea să se bucure de dis-

tracţia de care vor avea par-

te cei mici, pentru că orga-

nizatorii s-au gândit şi la ei. 

Astfel, adulţii vor putea la 

rândul lor să participe la di-

verse activităţi precum: curs 

de prin ajutor, creaţie tera-

riu, curs automachiat, tuns 

şi aranjat barba.

„Ne-am gândit că ar fi  dră-

guţ ca atâta timp cât copiii sunt 

ocupaţi şi părinţii să îşi ocupe 

timpul liber cu câteva ateliere. 

Avem ateliere la care părinţii 

pot merge împreună cu copiii, 

fi indcă este important să pe-

treacă timp împreună. Spre 

exemplu, mămicile şi fetiţele 

pot merge la atelier de împle-

tit codiţe”, a adăugat Diana.

Sau, dacă vor o sâmbătă 

relaxantă, se vor putea des-

tinde la un pahar de vorbă în 

zona cu mâncare şi băutură.

Beard Brothers organizează un eveniment 
pentru copii şi strâng bani pentru ambulanţă
Cei mici şi părinţii vor putea participa la activităţi inedite în acest weekend

The Hope Generation este un eveniment caritabil ce are drept scop orientarea copiilor spre activităţi de educaţie informală şi acţiuni sociale

Membrii unei asociaţii 

din domeniul istoriei 

au analizat manualele 

de istorie şi spun că 

au descoperit mai multe 

greşeli. Deja se ştie că 

şi alte cărţi pentru elevi 

conţin erori majore, 

dar încă nu se ştie cum 

se va rezolva situaţia.

Grupul de lucru, desemnat 

de Societatea de Ştiinţe Istorice 

din România pentru a analiza 

manualul de Istorie de clasa a 

VI-a publicat de Editura Didac-

tică şi Pedagogică, a constatat 

că manualul analizat conţine 4 

abateri de la programa şcolară, 

defi cienţe de calibrare şi selec-

ţie a informaţiei, erori factuale, 

defi cienţe de terminologie, in-

adecvări ale materialelor didac-

tice şi ale activităţilor de învă-

ţare, precum şi un număr prea 

mare de greşeli lingvistice, de 

scriere şi de tehnoredactare. A-

ceste defi cienţe eclipsează as-

pectele pozitive, care nu lipsesc 

cu totul din conţinutul manua-

lului analizat.

„Pe baza informaţiilor dis-

ponibile la această data, nu 

se poate aprecia care dintre 

aceste neajunsuri se dato-

rează autoarei manualului 

şi care sunt datorate Editu-

rii Didactice şi Pedagogice”, 

au transmis reprezentanţii 

Societăţii de Ştiinţe Istorice 

Din România.

Manualele de geografi e 
blocate, de istorie 
nu se ştie nimic

Desigur, la nivel local nu 

se pot lua decizii în ceea ce 

priveşte manualele. Reprezen-

tanţii inspectoratului şcolar 

aşteaptă ordine directe de la 

minister. Momentan, distribu-

irea manualelor de geografi e 

este blocată, iar despre ma-

nualele de istorie încă nu se 

ştie nimic.

„De istorie nu ştiu. De ge-

ografi e ştiu, manualele sunt 

blocate momentan şi am în-

ţeles că se tipăreşte din nou. 

Dar asta nu este decizia noas-

tră, ci e la nivel naţional. În 

ceea ce priveşte manualele 

nu am avut semnale că ar fi  

greşite. Dar dacă specialişti 

au spus asta, nu zic că nu e 

posibil. Dacă a fost posibil 

la geografi e, de ce nu ar fi  şi 

la istorie?”, a spus Valentin 

Cuibus, şeful Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean.

Probleme generale 
în ceea ce priveşte 
greşelile din manuale

„Erori au fost semnalate 

nu doar la manualul de isto-

rie, ci şi la manualele de la al-

te discipline (deocamdată ma-

nualele de geografi e, biologie 

şi matematică, dar lista este 

deschisă); această constatare 

la îndemâna oricăruia dintre 

noi umple de ridicol pe aceia 

care încearcă să ne convingă 

că în cazul fi ecărui manual 

este vorba de un caz special, 

izolat, singular, şi că răspun-

derea revine doar autorilor de 

manuale. Nu se pune proble-

ma de a exonera pe autorii de 

manuale care au greşit, une-

ori fl agrant. Este însă evident 

că avem de-a face cu un sis-

tem rău conceput şi prost ma-

nageriat, care garantează eşe-

cul şi pentru care răspunde-

rea se plasează la un cu totul 

alt nivel”, au transmis repre-

zentanţii Societăţii de Ştiinţe 

Istorice din România.

Scandalul manualelor continuă. 
Specialiştii au găsit greşeli şi în cărţile 
de istorie pentru clasa a VI-a

Membrii Coaliţiei pen-

tru Familie au precizat 

că iniţiativa lor de revi-

zuire a Constituţiei nu 

are nicio legătură cu 

vreo formaţiune politi-

că, precizând că resping 

confiscarea politică 

a demersului lor.

„Iniţiativa noastră de re-

vizuire a Constituţiei Româ-

niei nu are nicio legătură cu 

vreo formaţiune politică. Nu 

suntem şi nu am fost la re-

morca niciunui partid.De-

mersul nostru nu este în ni-

ciun fel legat de PSD sau de 

guvernarea PSD. Protocoa-

lele semnate cu PSD, PNL 

şi ALDE nu au vizat decât 

obţinerea sprijinului parla-

mentar pentru adoptarea le-

gii de revizuire a Constitu-

ţiei României. Am respins 

şi respingem confiscarea po-

litică a iniţiativei noastre. 

Exprimarea publică a susţi-

nerii demersului celor 3 000 

000 de cetăţeni români, in-

clusiv de către actori poli-

tici, nu poate fi considera-

tă o încercare de confiscare 

politică. De altfel, legea de 

revizuire constituţională nu 

a putut trece decât cu votul 

mai multor partide de la pu-

tere şi din opoziţie. Organi-

zatorul referendumului es-

te Guvernul României, nu 

PSD", transmite Coaliţia pen-

tru Familie, într-un comuni-

cat de presă remis joi.

Coaliţia pentru Familie respinge 
„confiscarea politică” a inițiativei 
de modificare a Constituției

Executivul a adoptat, 

în şedinţa de joi, o hotă-

râre privind acordarea 

unui spor de 15% la sala-

riu tuturor persoanele 

încadrate în grad de han-

dicap grav sau accentuat.

De sporul de 15% din sa-

lariul de bază, solda de func-

ţie, salariul de funcţie sau 

indemnizaţia de încadrare, 

prevăzut la art. 22 din Le-

gea nr. 153/2017 privind sa-

larizarea personalului plătit 

din fonduri publice, vor be-

neficia toate persoanele în-

cadrate în gradul de handi-

cap grav sau în gradul de 

handicap accentuat pentru 

care tipul de handicap sta-

bilit în anexa la Certificatul 

de încadrare în grad de han-

dicap este: fizic, vizual, au-

ditiv, surdocecitate, soma-

tic, mintal, psihic, HIV/SI-

DA, asociat, boli rare.

Potrivit notei de funda-

mentare a HG, în prezent spo-

rul de 15% din salariul de 

bază se acordă doar nevăză-

torilor cu handicap grav şi 

accentuat, pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul progra-

mului normal de lucru, „si-

tuaţie care generează diferen-

ţiere pe criterii de dizabilita-

te, în ceea ce priveşte căşti-

gurile salariale realizate de 

persoanele cu handicap”.

Persoanele cu handicap grav 
sau accentuat, spor de 15% la salariu
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Filarmonica de Stat 

„Transilvania” îşi începe 

stagiunea 2018/2019 cu 

două concerte dedicate 

memoriei dirijorului 

Erich Bergel, de la moar-

tea căruia s-au împlinit 

anul acesta 20 de ani.

Concertele vor fi dirijate 

de Gabriel Bebeşelea (diri-

jorul principal actual al Fi-

larmonicii) şi Cristian Man-

deal (dirijor principal al Or-

chestrei Filarmonicii între 

anii 1980-1987). În progra-

mul ambelor concerte (21 şi 

28 septembrie), se vor in-

terpreta două lucrări favo-

rite de-ale lui Bergel: Un rec-

viem german de Johannes 

Brahms şi monumentala Ar-

ta fugii de Johann Sebasti-

an Bach, în orchestraţia re-

alizată de Bergel însuşi, lu-

crare de care acesta se sim-

ţea foarte legat.

Pe 21 septembrie, stagiu-

nea se va deschide cu Un 

recviem german de Johan-

nes Brahms, în interpreta-

rea Corului şi a Orchestrei 

Filarmonicii, a sopranei Di-

ana Ţugui şi a baritonului 

Geani Brad. Concertul va fi 

condus de dirijorul princi-

pal al Filarmonicii, Gabriel 

Bebeşelea.

Un recviem german este o 

lucrare ce însumează experi-

enţele lui Johannes Brahms 

în domeniul muzicii corale, 

dar care atestă şi infl uenţa 

semnifi cativă pe care a avut-o 

asupra sa Johann Sebastian 

Bach, prin modul în care 

Brahms evidenţiază anumite 

semnifi caţii teologice cu aju-

torul tonalităţilor. Este, de de-

parte, cea mai ambiţioasă lu-

crare pe care Brahms a dedi-

cat-o vocilor şi care a deve-

nit una dintre expresiile mu-

zicale universale ale senti-

mentului religios. Un recviem 

german este o realizare cu a-

tât mai valoroasă cu cât a fost 

prima compoziţie majoră a 

lui Brahms, fi nalizată cu 

aproape zece ani înainte ca 

el să-şi găsească curajul de 

a-şi scoate la lumină prima 

sa simfonie.

Începe stagiunea la Filarmonică

Erich Bergel a fost dirijor prin-
cipal al Filarmonicii 
„Transilvania” și un muzician 
care și-a lăsat defi nitiv am-
prenta asupra calităţii orches-
trei clujene. El a fost închis de 
autorităţile comuniste pentru 
că dirijase lucrări religioase 
(„diseminarea misticismului 
religios cu ajutorul muzicii”, 
suna acuzaţia). În timpul de-
tenţiei, s-a cufundat în refl ec-
ţia asupra Artei fugii, de unde 
și legătura sa strânsă cu a-
ceastă capodoperă bachiană, 
„captivă” în extraordinara sa 
memorie. De altfel, el a și fi -
nalizat ultima fugă din lucrare, 
iar această realizare l-a impre-
sionat foarte mult pe celebrul 
dirijor Herbert von Karajan, 
care l-a invitat pe Bergel la Berlin. Acolo, Bergel avea să di-
rijeze nu mai puţin celebra Filarmonică.

În cele din urmă, de frica unei noi arestări, Erich Bergel se 
hotărăște să emigreze în Germania, în 1971. Nu a plecat cu 
ușurinţă și a suferit cumplit de dorul de casă pe toată peri-
oada exilului. Din 1972, însă, a început cariera sa internaţi-
onală, care l-a purtat la pupitrul unor orchestre din întreaga 
lume, de la Paris la Auckland, de la Los Angeles la Berlin și 
de la Viena la Cape Town.Marea lui iubire a rămas însă 
România, în care s-a întors după Revoluţie pentru a dirija 
concerte la pupitrul orchestrelor din Cluj și București. 
S-a stins din viaţă pe 3 mai 1998, la reședinţa sa din 
Ruhpolding, Germania. Avea 67 de ani.

Un muzician care şi-a lăsat amprenta 
asupra culturii clujene

Teatrul de Păpuşi „Puck” 

din Cluj-Napoca îşi aşteap-

tă micii spectatori, alături 

de părinţi şi bunici la 

două spectacole speciale.

Sâmbătă, 22 de septem-

brie, de la ora 11, se va juca 

spectacolul „Poveşti clujene” 

(regia Varga Ibolya), iar du-

minică, 23 septembrie va fi  

prezentat spectacolul interac-

tiv „Scufi ţa Roşie şi lupul cel 

fl ămând” (în regia şi inter-

pretarea lui Ion Iurcu).

Toate „Poveştile clujene” 

cuprinse în spectacolul cu 

acelaşi nume fac parte din-

tr-un volum semnat de Zágoni 

Balázs, un tânăr scriitor clu-

jean contemporan şi sunt in-

spirate din întâmplări şi per-

sonaje reale ale Clujului. În 

fi ecare dintre acestea este vor-

ba despre onestitate, onoare 

şi curaj. Reprezentaţia de sâm-

bătă, 22 septembrie, va avea 

loc la sediul Teatrului „Puck” 

de la ora 11.

„Vrem să aducem ceva 

din atmosfera de altădată a 

Clujului. Totodată, specta-

colul îşi propune să îi ajute 

pe copii să descopere în ce 

oraş frumos trăim, ce isto-

rie interesantă are şi, toto-

dată, să înveţe să respecte 

moştenirea spirituală şi cul-

turală a acestuia”, sublini-

ază Varga Ibolya, regizoa-

rea spectacolului.

Distribuţia spectacolului 

este alcătuită din actorii: 

Patka Ildikó, Pünkösti Lau-

ra, Domokos Szabolcs, Gi-

riti Réka, Balogh Dorottya, 

Bondár Tibor, Kötõ Áron şi 

Urmánczi Jenõ.

Spectacolul se joacă în 

limba maghiară. Vârsta mi-

nimă recomandată este de 

patru ani.

Duminică, 23 septembrie, 

pe scena instituţiei sunt pro-

gramate două reprezentaţii 

ale spectacolului interactiv 

„Scufi ţa Roşie şi lupul cel 

fl ămând”, în regia şi inter-

pretarea lui Ion Iurcu. Este 

un spectacol-atelier, cu mo-

mente pline de creativitate 

şi suspans, o versiune non-

conformistă a poveştii clasi-

ce. Eroina cu boneţică roşie 

este însoţită în aventurile sa-

le de către păpuşarul-poves-

titor. Nelipsiţi sunt lupul, vâ-

nătorul şi bunica, personaje 

emblematice în povestea Fra-

ţilor Grimm. Ion Iurcu pro-

pune o adaptare haioasă, di-

namică, plină de momente 

muzicale şi interactive prin 

intermediul cărora graniţa 

dintre actor şi spectatori se 

diminuează treptat.

„Povestea în sine este un 

pretext. Pentru că e o poveste 

foarte cunoscută, accentul se 

pune pe interacţiunea cu mi-

cii spectatori, în scopul de a 

le stimula imaginaţia, creati-

vitatea şi pofta de joacă. Con-

cepţia este cea de spectacol-ate-

lier interactiv, cu un actor ca-

re dă viaţă tuturor personaje-

lor. Naraţiunea urmează fi rul 

poveştii, chiar dacă, pe alo-

curi, dialogurile sunt înlocui-

te cu muzică, iar fi nalul este 

unul neaşteptat”, declară ac-

torul şi regizorul Ion Iurcu.

Spectacolul durează apro-

ximativ 45 de minute şi este 

recomandat copiilor cu vârste 

între 3 şi 8 ani. Cele două re-

prezentanţii de duminică vor 

avea loc de la orele 11 şi 12.30.

Weekend special pentru cei mici, la Teatrul Puck
Copiii vor putea asculta povești din istoria Clujului și vor putea participa la un spectacol interactiv.

„Scufiţa Roşie şi lupul cel flămând” este un spectacol-atelier, cu momente pline de creativitate şi suspans

ION IURCU | actor 
și regizor

 „Povestea în sine este 
un pretext. Pentru că 
e o poveste foarte 
cunoscută, accentul se 
pune pe interacţiunea 
cu micii spectatori, în 
scopul de a le stimula 
imaginaţia, 
creativitatea şi pofta 
de joacă. Concepţia 
este cea de spectacol-
atelier interactiv, cu 
un actor care dă viaţă 
tuturor personajelor. 
Naraţiunea urmează 
fi rul poveştii, chiar 
dacă, pe alocuri, 
dialogurile sunt 
înlocuite cu muzică, 
iar fi nalul este unul 
neașteptat“
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Dacia Logan Seria Limitata Plus Sce 73 cp, prin programul rabla, 6710 euro cu TVA cu 
echipamente standard

• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Proiectoare de ceaţă
• Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
• Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea șoferului
• Radio 2DIN 2x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, 

audio streaming
• Hill Start Assist

Dacia Sandero Seria Limitata Plus Sce 73 cp, prin programul rabla, 6910 euro cu TVA 
cu echipamente standard

• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Proiectoare de ceaţă
• Închidere centralizată cu telecomandă pe cheie
• Geamuri electrice faţă cu impuls pe partea șoferului
• Radio 2DIN 2x15W MP3 cu satelit de comandă pe volan, priză Jack, USB, Bluetooth®, 

audio streaming
• Hill Start Assist

Dacia Duster Essentiale dCi 115 cp 2wd, prin programul rabla, 13050 euro cu TVA cu 
echipamente standard

• ESP + ASR
• Limitator de viteză
• Computer de bord
• Închidere centralizată
• Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri
• Senzor de lumină

Renault Clio Life Evo TCe 75 cp, prin programul rabla, 8150 euro cu TVA cu echipamen-
te standard

• Proiectoare de ceaţă
• Jante fl ex wheel 16" design "ATTRACTIVE"
• Tempomat – limitator de viteză (Cruise Control)
• Faruri de zi LED
• Card de demaraj și de deschidere/închidere a portierelor
• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Geamuri electrice faţă
• Radio Connect R&Go cu conectivitate Bluetooth, USB, Jack
Renault Megane Sedan Seria Limitata Business TCe 116 GPF, prin programul rabla,11850 

euro cu TVA cu echipamente standard
• Proiectoare de ceaţă
• Tempomat – limitator de viteză (Cruise Control)
• Jante oţel 16'' Flex wheel, design Complea
• Lumini de zi faţă LED
• Lumini de semnalizare LED în oglinzile laterale
• Tablou de bord cu indicatoare analogice și digitale

Renault Captur Seria Limitata Life EVO TCe 90 cp, prin programul rabla,10950 euro cu 
TVA cu echipamente standard

• Jante de aliaj de 16" diamantate, de culoare neagră
• Proiectoare de ceaţă
• Aer condiţionat cu reglare manuală
• Cruise Control
• Card de acces și demaraj al autovehiculului
• Radio Connect R&Go
• Faruri de zi LED

Porți Deschise în Dacia-Renault din Cluj pentru cele mai bune oferte 
Dacia - Renault prin programul Rabla 

Intreaga gama de vehicule Dacia- Renault este supusa ofertelor extraordinare. Totoda-
ta clientii se pot bucura de programul 5 ani fara griji cu dobanda fi xa, garantie si revizii in-
cluse pana la 5 ani.

Regulamentul campaniei, care cuprinde detalii despre desfășurarea acesteia și despre mo-
dul de desemnare a câștigătorului, poate fi  consultat pe site-ul https://promotii.dacia.ro/

Programul „Porţilor Deschise“ este următorul:
Luni-Vineri:  09:00 – 19:00
Sâmbătă:  09:00 – 14:00

TI Suerom Auto SRL – Calea Turzii nr. 253-255 Cluj Napoca
Dacia Service Cluj Feleac SA- Calea Turzii nr. 253-255 Cluj Napoca
Service Automobile 2 Cluj SA- Calea Dorobantilor nr.84 Cluj Napoca
Service Automobile Turda- Calea Clujului FN Turda

În perioada 8 – 28 septembrie, showroom-uri-
le Dacia- Renault din judeţul Cluj îi așteaptă pe 
toţi cei care doresc să descopere cele mai bune 
oferte Dacia-Renault prin programul Rabla, pu-
tând câștiga chiar mașina pe care o comandă.

Timp de trei săptămâni, cei interesaţi vor avea 
posibilitatea de a testa noile modele, de a afl a 
detalii despre oferta completă de autovehicule 
prin programul Rabla și oferta de servicii asoci-
ate (fi nanţare și post vânzare).

Cei care vor comanda o masina în perioada 
Portilor Deschise, vor participa automat la cam-
pania specială organizată cu această ocazie și 
vor avea astfel șansa de a câștiga chiar mași-
na pe care o comandă.

Patronatele, federaţiile 

şi sindicatele din transpor-

turi anunţă ample acţiuni 

de protest în zilele de 25, 

26 şi 27 septembrie, între 

orele 9:00 – 17:00, ce pre-

supun întreruperea trans-

portului în toată ţara şi un 

protest în faţa Ministerului 

Transporturilor, fi ind în 

dezacord cu unele preve-

deri din Ordinul referitor 

la efectuarea transporturi-

lor rutiere şi a activităţilor 

conexe ale acestora.

Mai mult, într-un comuni-

cat de presă transmis, Con-

federaţia Operatorilor şi Trans-

portatorilor Autorizaţi din Ro-

mânia (COTAR) solicită de-

misia sau demiterea minis-

trului Transporturilor, Luci-

an Şova, „după ce şi-a de-

monstrat incompetenţa, în re-

petate rânduri”.

Ofi cialii COTAR consideră 

inoportună orice modifi care a 

Ordinului 980/2011 în acest mo-

ment. „O astfel de modifi care 

ar crea un prejudiciu grav po-

pulaţiei care benefi ciază, în acest 

moment, de un transport orga-

nizat, sigur şi prestabilit. De a-

semenea, cerem să se modifi ce 

Legea taximetriei, respectiv scoa-

terea sintagmelor „în mod re-

petat” şi „în mod permanent”, 

precum şi activitatea de „rent a 

car” să treacă la Ministerul Trans-

porturilor, conform solicitărilor 

depuse în repetate rânduri. Do-

rim ca activitatea de 'rent a car' 

să fi e trecută în administraţia 

ARR, pentru a exista o mai bu-

nă coordonare şi funcţionare a 

acesteia, eliminând astfel orice 

posibilitate de activitate neau-

torizată”, susţin reprezentanţii 

transportatorilor.

În acest context, toate pa-

tronatele, federaţiile şi sindi-

catele din transporturi anun-

ţă proteste în stradă, în faţa 

Ministerului Transporturilor, 

în perioada 25 – 27 septem-

brie, între orele 9:00 – 17:00. 

De asemenea, va fi  întrerupt 

transportul în toată ţara.

Aceasta ar însemna o pri-

mă etapă a protestelor progra-

mate, transportatorii având în 

plan să blocheze Capitala şi 

să întrerupă transportul în toa-

tă ţara, în perioada 25 sep-

tembrie – 27 octombrie, „da-

că ministerul de resort va con-

tinua lupta împotriva acestui 

sector de activitate, prin mo-

difi cările propuse”.

Transportatorii ameninţă cu proteste, din 25 septembrie
Acţiunile de protest se vor desfăşura în toată ţara, susțin reprezentanții transportatorilor

Patronatele, federaţiile şi sindicatele din transporturi anunţă ample acţiuni de protest în zilele de 25, 26 şi 27 septembrie
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Vineri, 14 septembrie 2018, 

când Biserica Ortodoxă a 

praznuit Înălţarea Sfi ntei 

Cruci, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

s-a afl at în mijlocul obştii 

Mănăstirii de la Căşiel, unde 

a ofi ciat Sfânta Liturghie, în 

sobor de preoţi şi diaconi, 

cu ocazia hramului aşeză-

mântului monahal.

Din sobor au făcut parte exar-

hul mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui, arhim. Dumitru Cobzaru, 

consilierul eparhial pe probleme 

de misiune şi protocol, arhid. 

Claudiu Grama, protopopul de 

Dej, pr. Ionuţ Buftea, duhovni-

cul mănăstirii Căşiel, protos. Se-

rafi m Bădilă şi alţi preoţi din sa-

tele învecinate mănăstirii. Sluj-

ba a fost ofi ciată pe Altarul de 

vară, în prezenţa a mii de cre-

dincioşi veniţi atât din judeţul 

Cluj, dar şi din Bistriţa-Năsăud, 

Maramureş, sau din alte părţi 

ale ţării. Pelerinii prezenţi la 

hram s-au putut închina la o 

părticică din lemnul Sfi ntei Cru-

ci şi la racla cu părticele din sfi n-

tele moaşte ale celor peste 50 

de sfi nţi, păstrate la acest aşe-

zământ monahal.

După citirea pericopei evan-

ghelice, IPS Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură, în care 

a vorbit despre importanţa 

sărbătorii Înălţarea Sfi ntei Cru-

ci, îndemnându-i pe credin-

cioşi să aibă o credinţă puter-

nică în Dumnezeu şi să săvâr-

şească fapte bune.

La fi nal, părintele Serafi m 

Bădilă, duhovnicul mănăstirii, 

a mulţumit ierarhului şi tuturor 

celor prezenţi la sărbătoarea aşe-

zământului monahal. Răspun-

surile la Sfânta Liturghie au fost 

date de un grup de studenţi de 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca.

Sărbătoarea hramului Mănăs-

tirii „Înălţarea Sfi ntei Cruci” de 

la Căşiel a început din ajunul 

praznicului, cu ofi cierea slujbei 

Privegherii şi a rânduielii tunde-

rii în monahism a patru vieţui-

toare, de către Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, înconjurat de un 

sobor de preoţi şi diaconi.

La slujba călugăriei au par-

ticipat exarhul mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului, arhim. Dumi-

tru Cobzaru, consilierul epar-

hial pe probleme de misiune şi 

protocol, arhid. Claudiu Gra-

ma, protopopul de Dej, pr. Io-

nuţ Buftea, protopopul de Gher-

la, pr. Paul Isip, duhovnicul mă-

năstirii Căşiel, protos. Serafi m 

Bădilă, călugări şi maici de la 

alte mănăstiri din eparhie, pre-

oţi, obştea sfi ntei mănăstiri şi 

numeroşi credincioşi. La fi nal, 

IPS Andrei a adresat noilor mo-

nahii un părintesc cuvânt de 

binecuvântare şi încurajare în 

noul drum început.

Peste 250 de ani 
de rugăciune la Căşiel

Mânăstirea Căşiel din Proto-

popiatul Dej, judeţul Cluj, a fost 

ctitorită de călugărul Pahomie 

Georgiu, în anul 1765 pe pă-

mântul părinţilor lui. A fost cru-

ţată de la distrugere atunci când 

împăratul Iosif al II-lea a dispus, 

la 1784-1785, desfi inţarea mă-

năstirilor ortodoxe din Ardeal, 

cele care mai rămăseseră după 

acţiunea din 1761-1762 a gene-

ralului Buckow, cu excepţia ace-

lora care aveau şcoală pentru 

,,învăţarea copiilor”. Biserica a 

ars în 1823 şi a fost refăcută de 

localnici, dar s-a prăbuşit în anul 

1925, iarna, sub povara zăpe-

zii. Primăvara, enoriaşii satului 

Strâmbu şi ai cătunului Valea 

Căşielului au cumpărat actuala 

biserică de lemn din satul Canci 

(acum Dumbrăveni, judeţul Bis-

triţa-Năsăud). Biserica de lemn, 

azi monument istoric, datează 

din secolul al XVIII-lea. După 

1863 până în anul 1956 mănăs-

tirea nu a mai avut călugări, ră-

mânând în tot acest timp bise-

rică de sat, Valea Căşielului fi -

ind fi lie a satului Strâmbu.

Din 1956, vrednicul de po-

menire arhiepiscopul Justinian 

Chira, atunci stareţul Mănăsti-

rii „Sfânta Ana” Rohia, a înche-

gat prima obşte de maici, iar în 

anul 1959, când prin Decretul 

410 autorităţile comuniste au 

decis desfi inţarea mănăstirii, 

maicile au fost constrânse să 

plece, biserica rămânând din 

nou peste 30 de ani ca biserică 

de mir. În anul 1991, Sfântul Si-

nod al Bisericii Ortodoxe Româ-

ne a aprobat reînfi inţarea mă-

năstirii „Înălţarea Sfi ntei Cruci” 

Căşiel ca mănăstire de maici, 

iar în anul 1994, vrednicul de 

pomenire Mitropolitul Bartolo-

meu Anania, a sfi nţit paraclisul 

cu hramul „Buna Vestire”.

Până astăzi, mănăstirea a cu-

noscut o dezvoltare impresio-

nantă, aici vieţuind în prezent 

30 de maici, conduse de maica 

stareţă, savrofora Varvara Geor-

giu şi de părintele duhovnic, 

protos. Serafi m Bădilă. Pe lân-

gă programul duhovnicesc de 

rugăciune, călugăriţele desfă-

şoară activităţi administrative şi 

se îndeletnicesc cu confecţiona-

rea de veşminte preoţeşti, de 

icoane îmbrăcate şi litografi ate.

Mitropolitul Clujului, alături de mii de pelerini, la hramul Mănăstirii de la Căşiel

În după-amiaza zilei de 

vineri, 14 septembrie 2018, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, s-a afl at în mijlo-

cul credincioşilor din locali-

tatea Cara, judeţul Cluj, oca-

zie cu care a sfi nţit o cruce, 

amplasată la intrarea în sat. 

Răspunsurile la slujbă au 

fost date de corul parohiei.

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei a fost înconjurat de un so-

bor de preoţi, în frunte cu exar-

hul mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, arhim. Dumitru Cobzaru, 

protopopul de Cluj I, pr. Dan 

Hognogi, parohul bisericii din 

Cara, pr. Florin Colcer şi preo-

ţii din Cercul preoţesc Sânnicoa-

ra al Protopopiatului Cluj I.

După slujbă, IPS Andrei le-a 

adresat celor prezenţi, credin-

cioşi, preoţi, autorităţi locale 

şi reprezentanţi ai altor culte 

din zonă, un cuvânt de învă-

ţătură, vorbind despre impor-

tanţa cinstirii Sfi ntei Cruci, 

simbolul biruinţei: „Sub Cru-

ce ne strângem, cu Crucea ne 

închinăm, Hristos ne conduce 

oricând îl urmăm”.

Troiţa, a zecea amplasată pe 

raza localităţii Cara, a fost ri-

dicată prin osteneala credincio-

şilor, sub atenta supraveghere 

a sculptorului Liviu Mocan, fi u 

al satului, din dorinţa lor de a 

aşeza câte o cruce la hotar, pre-

cum şi la intrarea în sat.

O cruce amplasată 
la intrarea în satul Cara, 
sfinţită de IPS Andrei

La Centrul eparhial din 

Cluj-Napoca a avut loc 

marţi, 18 septembrie 

2018, sedinta de lucru a 

permanentei Consiliului 

eparhial cu cei nouă pro-

topopi din cadrul 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului si Clujului.

Întrunirea a debutat la ora 

10:00, sub preşedinţia Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, Arhi-

episcopul Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, şi în 

prezenţa consilierilor eparhiali.

În deschidere, Părintele Mi-

tropolit le-a adresat preoţilor un 

scurt îndemn la misiune şi râv-

nă în dreapta credinţă, iar în 

continuare a transmis principa-

lele puncte de pe ordinea de zi: 

activităţile cu tinerii, vizitele pas-

torale, cercetarea credincioşilor 

şi referendumul pentru familie.

Au urmat luările de cuvânt 

ale consilierilor eparhiali şi ale 

reprezentanţilor celor nouă pro-

topopiate din Cluj, Dej, Gher-

la, Turda, Huedin, Bistrita, Na-

saud si Beclean. De asemenea, 

s-a discutat despre cele mai im-

portante proiecte din acest an, 

precum şi aspecte de ordin mi-

sionar-pastoral, cultural, soci-

al-fi lantropic şi administrativ.

La fi nalul şedinţei, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, 

împreună cu membrii perma-

nenţei şi protopopii eparhiei 

s-au întâlnit cu reprezentanţii 

Coaliţiei pentru familie de la 

nivelul judeţului Cluj.

Astfel de şedinţe se orga-

nizează semestrial şi au rol 

de informare şi de soluţiona-

re a eventualelor probleme a-

părute la nivelul parohiilor.

Şedinţa semestrială 
cu părinţii protopopi, 
la Centrul Eparhial 
din Cluj-Napoca

Miercuri, 26 septembrie 

2018, Asociaţia Eleon şi 

Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca vă invită, 

începând cu ora 18.30, la 

vernisajul expoziţiei 

"Crucea, de la comunitate 

la comuniune. 100 de 

cruci la 100 de ani", între-

gind astfel expoziţia des-

chisă la Muzeul Etnografi c 

în 14 septembrie.

Organizată cu binecuvân-

tarea Înaltpreasfi nţitului Pă-

rinte Andrei, Mitropolitul Clu-

jului, Maramureşului şi Săla-

jului, cu sprijinul Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, Consiliului Judeţean 

Cluj, Dr. Sorin Costina, Mu-

zeului Mitropoliei, Galeriei 

Romane Bucureşti, Mânăsti-

rii „Sfântul Ioan Botezătorul” 

Alba Iulia, expoziţia va fi  pu-

tea fi  vizitată la Muzeul de 

Artă Cluj-Napoca, Piaţa Uni-

rii nr. 30, în perioada 26 sep-

tembrie – 14 octombrie.

Lucrările din cele două spa-

ţii expoziţionale ilustrează di-

verse moduri de abordare a 

tematicii propuse, de la cel 

strict dogmatic al icoanei, la 

cel mai puţin sofi sticat, dar 

sincer şi profund în credinţă, 

al artei populare, până la cel 

elaborat, meditativ, al artei 

culte. Tipologia obiectelor es-

te, aşadar, variată, de la icoa-

nă la pictură de şevalet şi 

sculptură, de la arta popula-

ră la arta cultă, însă în toate 

este prezentă Crucea, sub di-

ferite aspecte ale sale: Euha-

ristia şi prefi gurarea acesteia, 

mărturisirea, jertfa martirică, 

smerenia, ofranda, rugăciu-

nea, triumful Crucii, Învierea, 

natura purtătoare a semnului 

şi sensului Crucii.

Participanţii sunt pictori şi 

sculptori contemporani între 

care se afl ă personalităţi de 

primă mărime ale artei con-

temporane româneşti: Horia 

Bernea, Vasile Gorduz, Paul 

Gherasim, Marin Gherasim, 

Gheorghe Berindei, Dacian 

Andoni, Alexandru Anto-

nescu, Ana Maria şi Mihai 

Ariciu, Mircea Cantor, Delia 

Corban, Cristian Diţoiu, Re-

mus Dragomir, Sorin Dumi-

trescu, Constantin Flondor, 

Mariana Gheorghiu, Ion Gri-

gorescu, Ruxandra Grigores-

cu, Angela Hanc, István 

Kancsura, Matei Lăzărescu, 

George Mircea, Dan Moha-

nu, Silviu Oravitzan, Valeriu 

Paladi, Christian Paraschiv, 

Horea Paştina, Ovidiu Paşti-

na, Cristian Porumb, Silvia 

Radu, Andrei Rosetti, Mihai 

Sârbulescu, Valentin Scărlă-

tescu, Ovidiu Simionescu, Pa-

ul Timofei, Constantin Ţin-

teanu, Su Yan. Obiectele de 

cult sunt realizate de Vasile 

Lefter şi Toma Chituc (icoa-

nele pe lemn), Nicolae Mun-

tean (icoanele pe sticlă), Re-

mus Dragomir şi Teo şi Ioa-

na Bindea (crucile de lemn). 

De asemenea, o serie de lu-

crări sunt împrumutate din 

colecţia permanentă a Muze-

ului Etnografi c al Transilva-

niei, Muzeului Mitropoliei 

Clujului şi Muzeului de Artă 

Cluj-Napoca.

"Crucea, de la comunita-

te la comuniune. 100 de cru-

ci la 100 de ani" este o expo-

ziţie itinerantă, dedicată Cen-

tenarului Marii Uniri, care a 

debutat în oraşul Unirii, Al-

ba Iulia, în 30 noiembrie 2017, 

apoi a fost vernisată la Iaşi, 

în 18 ianuarie, la Sibiu, în 1 

aprilie 2018, şi la Chişinău, 

în 2 august, urmând ca anul 

acesta să fi e găzduită şi la 

Timişoara şi Bucureşti. A 

existat, în toate locaţiile, un 

fond comun de lucrări, îm-

bogăţit prin participarea ar-

tiştilor locali, însă modalita-

tea de expunere, operă a unui 

grup de artişti în frunte cu 

Ion Grigorescu, este de fi e-

care dată diferită şi face din 

fi ecare expoziţie o lucrare de 

artă în sine.

La vernisajul de la Muze-

ul de Artă, ca şi la vernisaje-

le anterioare, publicul va pu-

tea întâlni şi purta discuţii cu 

o parte din artiştii expozanți.

Crucea, de la comunitate 
la comuniune. 100 de cruci 
la 100 de ani , partea a II-a
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Vineri, 14 septembrie 2018, 

când Biserica Ortodoxă a 

praznuit Înălţarea Sfi ntei 

Cruci, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

s-a afl at în mijlocul obştii 

Mănăstirii de la Căşiel, unde 

a ofi ciat Sfânta Liturghie, în 

sobor de preoţi şi diaconi, 

cu ocazia hramului aşeză-

mântului monahal.

Din sobor au făcut parte exar-

hul mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui, arhim. Dumitru Cobzaru, 

consilierul eparhial pe probleme 

de misiune şi protocol, arhid. 

Claudiu Grama, protopopul de 

Dej, pr. Ionuţ Buftea, duhovni-

cul mănăstirii Căşiel, protos. Se-

rafi m Bădilă şi alţi preoţi din sa-

tele învecinate mănăstirii. Sluj-

ba a fost ofi ciată pe Altarul de 

vară, în prezenţa a mii de cre-

dincioşi veniţi atât din judeţul 

Cluj, dar şi din Bistriţa-Năsăud, 

Maramureş, sau din alte părţi 

ale ţării. Pelerinii prezenţi la 

hram s-au putut închina la o 

părticică din lemnul Sfi ntei Cru-

ci şi la racla cu părticele din sfi n-

tele moaşte ale celor peste 50 

de sfi nţi, păstrate la acest aşe-

zământ monahal.

După citirea pericopei evan-

ghelice, IPS Andrei a rostit un 

cuvânt de învăţătură, în care 

a vorbit despre importanţa 

sărbătorii Înălţarea Sfi ntei Cru-

ci, îndemnându-i pe credin-

cioşi să aibă o credinţă puter-

nică în Dumnezeu şi să săvâr-

şească fapte bune.

La fi nal, părintele Serafi m 

Bădilă, duhovnicul mănăstirii, 

a mulţumit ierarhului şi tuturor 

celor prezenţi la sărbătoarea aşe-

zământului monahal. Răspun-

surile la Sfânta Liturghie au fost 

date de un grup de studenţi de 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca.

Sărbătoarea hramului Mănăs-

tirii „Înălţarea Sfi ntei Cruci” de 

la Căşiel a început din ajunul 

praznicului, cu ofi cierea slujbei 

Privegherii şi a rânduielii tunde-

rii în monahism a patru vieţui-

toare, de către Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, înconjurat de un 

sobor de preoţi şi diaconi.

La slujba călugăriei au par-

ticipat exarhul mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului, arhim. Dumi-

tru Cobzaru, consilierul epar-

hial pe probleme de misiune şi 

protocol, arhid. Claudiu Gra-

ma, protopopul de Dej, pr. Io-

nuţ Buftea, protopopul de Gher-

la, pr. Paul Isip, duhovnicul mă-

năstirii Căşiel, protos. Serafi m 

Bădilă, călugări şi maici de la 

alte mănăstiri din eparhie, pre-

oţi, obştea sfi ntei mănăstiri şi 

numeroşi credincioşi. La fi nal, 

IPS Andrei a adresat noilor mo-

nahii un părintesc cuvânt de 

binecuvântare şi încurajare în 

noul drum început.

Peste 250 de ani 
de rugăciune la Căşiel

Mânăstirea Căşiel din Proto-

popiatul Dej, judeţul Cluj, a fost 

ctitorită de călugărul Pahomie 

Georgiu, în anul 1765 pe pă-

mântul părinţilor lui. A fost cru-

ţată de la distrugere atunci când 

împăratul Iosif al II-lea a dispus, 

la 1784-1785, desfi inţarea mă-

năstirilor ortodoxe din Ardeal, 

cele care mai rămăseseră după 

acţiunea din 1761-1762 a gene-

ralului Buckow, cu excepţia ace-

lora care aveau şcoală pentru 

,,învăţarea copiilor”. Biserica a 

ars în 1823 şi a fost refăcută de 

localnici, dar s-a prăbuşit în anul 

1925, iarna, sub povara zăpe-

zii. Primăvara, enoriaşii satului 

Strâmbu şi ai cătunului Valea 

Căşielului au cumpărat actuala 

biserică de lemn din satul Canci 

(acum Dumbrăveni, judeţul Bis-

triţa-Năsăud). Biserica de lemn, 

azi monument istoric, datează 

din secolul al XVIII-lea. După 

1863 până în anul 1956 mănăs-

tirea nu a mai avut călugări, ră-

mânând în tot acest timp bise-

rică de sat, Valea Căşielului fi -

ind fi lie a satului Strâmbu.

Din 1956, vrednicul de po-

menire arhiepiscopul Justinian 

Chira, atunci stareţul Mănăsti-

rii „Sfânta Ana” Rohia, a înche-

gat prima obşte de maici, iar în 

anul 1959, când prin Decretul 

410 autorităţile comuniste au 

decis desfi inţarea mănăstirii, 

maicile au fost constrânse să 

plece, biserica rămânând din 

nou peste 30 de ani ca biserică 

de mir. În anul 1991, Sfântul Si-

nod al Bisericii Ortodoxe Româ-

ne a aprobat reînfi inţarea mă-

năstirii „Înălţarea Sfi ntei Cruci” 

Căşiel ca mănăstire de maici, 

iar în anul 1994, vrednicul de 

pomenire Mitropolitul Bartolo-

meu Anania, a sfi nţit paraclisul 

cu hramul „Buna Vestire”.

Până astăzi, mănăstirea a cu-

noscut o dezvoltare impresio-

nantă, aici vieţuind în prezent 

30 de maici, conduse de maica 

stareţă, savrofora Varvara Geor-

giu şi de părintele duhovnic, 

protos. Serafi m Bădilă. Pe lân-

gă programul duhovnicesc de 

rugăciune, călugăriţele desfă-

şoară activităţi administrative şi 

se îndeletnicesc cu confecţiona-

rea de veşminte preoţeşti, de 

icoane îmbrăcate şi litografi ate.

Mitropolitul Clujului, alături de mii de pelerini, la hramul Mănăstirii de la Căşiel

În după-amiaza zilei de 

vineri, 14 septembrie 2018, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, s-a afl at în mijlo-

cul credincioşilor din locali-

tatea Cara, judeţul Cluj, oca-

zie cu care a sfi nţit o cruce, 

amplasată la intrarea în sat. 

Răspunsurile la slujbă au 

fost date de corul parohiei.

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei a fost înconjurat de un so-

bor de preoţi, în frunte cu exar-

hul mănăstirilor din Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, arhim. Dumitru Cobzaru, 

protopopul de Cluj I, pr. Dan 

Hognogi, parohul bisericii din 

Cara, pr. Florin Colcer şi preo-

ţii din Cercul preoţesc Sânnicoa-

ra al Protopopiatului Cluj I.

După slujbă, IPS Andrei le-a 

adresat celor prezenţi, credin-

cioşi, preoţi, autorităţi locale 

şi reprezentanţi ai altor culte 

din zonă, un cuvânt de învă-

ţătură, vorbind despre impor-

tanţa cinstirii Sfi ntei Cruci, 

simbolul biruinţei: „Sub Cru-

ce ne strângem, cu Crucea ne 

închinăm, Hristos ne conduce 

oricând îl urmăm”.

Troiţa, a zecea amplasată pe 

raza localităţii Cara, a fost ri-

dicată prin osteneala credincio-

şilor, sub atenta supraveghere 

a sculptorului Liviu Mocan, fi u 

al satului, din dorinţa lor de a 

aşeza câte o cruce la hotar, pre-

cum şi la intrarea în sat.

O cruce amplasată 
la intrarea în satul Cara, 
sfinţită de IPS Andrei

La Centrul eparhial din 

Cluj-Napoca a avut loc 

marţi, 18 septembrie 

2018, sedinta de lucru a 

permanentei Consiliului 

eparhial cu cei nouă pro-

topopi din cadrul 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului si Clujului.

Întrunirea a debutat la ora 

10:00, sub preşedinţia Înaltprea-

sfi nţitului Părinte Andrei, Arhi-

episcopul Vadului, Feleacului şi 

Clujului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, şi în 

prezenţa consilierilor eparhiali.

În deschidere, Părintele Mi-

tropolit le-a adresat preoţilor un 

scurt îndemn la misiune şi râv-

nă în dreapta credinţă, iar în 

continuare a transmis principa-

lele puncte de pe ordinea de zi: 

activităţile cu tinerii, vizitele pas-

torale, cercetarea credincioşilor 

şi referendumul pentru familie.

Au urmat luările de cuvânt 

ale consilierilor eparhiali şi ale 

reprezentanţilor celor nouă pro-

topopiate din Cluj, Dej, Gher-

la, Turda, Huedin, Bistrita, Na-

saud si Beclean. De asemenea, 

s-a discutat despre cele mai im-

portante proiecte din acest an, 

precum şi aspecte de ordin mi-

sionar-pastoral, cultural, soci-

al-fi lantropic şi administrativ.

La fi nalul şedinţei, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, 

împreună cu membrii perma-

nenţei şi protopopii eparhiei 

s-au întâlnit cu reprezentanţii 

Coaliţiei pentru familie de la 

nivelul judeţului Cluj.

Astfel de şedinţe se orga-

nizează semestrial şi au rol 

de informare şi de soluţiona-

re a eventualelor probleme a-

părute la nivelul parohiilor.

Şedinţa semestrială 
cu părinţii protopopi, 
la Centrul Eparhial 
din Cluj-Napoca

Miercuri, 26 septembrie 

2018, Asociaţia Eleon şi 

Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca vă invită, 

începând cu ora 18.30, la 

vernisajul expoziţiei 

"Crucea, de la comunitate 

la comuniune. 100 de 

cruci la 100 de ani", între-

gind astfel expoziţia des-

chisă la Muzeul Etnografi c 

în 14 septembrie.

Organizată cu binecuvân-

tarea Înaltpreasfi nţitului Pă-

rinte Andrei, Mitropolitul Clu-

jului, Maramureşului şi Săla-

jului, cu sprijinul Arhiepisco-

piei Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, Consiliului Judeţean 

Cluj, Dr. Sorin Costina, Mu-

zeului Mitropoliei, Galeriei 

Romane Bucureşti, Mânăsti-

rii „Sfântul Ioan Botezătorul” 

Alba Iulia, expoziţia va fi  pu-

tea fi  vizitată la Muzeul de 

Artă Cluj-Napoca, Piaţa Uni-

rii nr. 30, în perioada 26 sep-

tembrie – 14 octombrie.

Lucrările din cele două spa-

ţii expoziţionale ilustrează di-

verse moduri de abordare a 

tematicii propuse, de la cel 

strict dogmatic al icoanei, la 

cel mai puţin sofi sticat, dar 

sincer şi profund în credinţă, 

al artei populare, până la cel 

elaborat, meditativ, al artei 

culte. Tipologia obiectelor es-

te, aşadar, variată, de la icoa-

nă la pictură de şevalet şi 

sculptură, de la arta popula-

ră la arta cultă, însă în toate 

este prezentă Crucea, sub di-

ferite aspecte ale sale: Euha-

ristia şi prefi gurarea acesteia, 

mărturisirea, jertfa martirică, 

smerenia, ofranda, rugăciu-

nea, triumful Crucii, Învierea, 

natura purtătoare a semnului 

şi sensului Crucii.

Participanţii sunt pictori şi 

sculptori contemporani între 

care se afl ă personalităţi de 

primă mărime ale artei con-

temporane româneşti: Horia 

Bernea, Vasile Gorduz, Paul 

Gherasim, Marin Gherasim, 

Gheorghe Berindei, Dacian 

Andoni, Alexandru Anto-

nescu, Ana Maria şi Mihai 

Ariciu, Mircea Cantor, Delia 

Corban, Cristian Diţoiu, Re-

mus Dragomir, Sorin Dumi-

trescu, Constantin Flondor, 

Mariana Gheorghiu, Ion Gri-

gorescu, Ruxandra Grigores-

cu, Angela Hanc, István 

Kancsura, Matei Lăzărescu, 

George Mircea, Dan Moha-

nu, Silviu Oravitzan, Valeriu 

Paladi, Christian Paraschiv, 

Horea Paştina, Ovidiu Paşti-

na, Cristian Porumb, Silvia 

Radu, Andrei Rosetti, Mihai 

Sârbulescu, Valentin Scărlă-

tescu, Ovidiu Simionescu, Pa-

ul Timofei, Constantin Ţin-

teanu, Su Yan. Obiectele de 

cult sunt realizate de Vasile 

Lefter şi Toma Chituc (icoa-

nele pe lemn), Nicolae Mun-

tean (icoanele pe sticlă), Re-

mus Dragomir şi Teo şi Ioa-

na Bindea (crucile de lemn). 

De asemenea, o serie de lu-

crări sunt împrumutate din 

colecţia permanentă a Muze-

ului Etnografi c al Transilva-

niei, Muzeului Mitropoliei 

Clujului şi Muzeului de Artă 

Cluj-Napoca.

"Crucea, de la comunita-

te la comuniune. 100 de cru-

ci la 100 de ani" este o expo-

ziţie itinerantă, dedicată Cen-

tenarului Marii Uniri, care a 

debutat în oraşul Unirii, Al-

ba Iulia, în 30 noiembrie 2017, 

apoi a fost vernisată la Iaşi, 

în 18 ianuarie, la Sibiu, în 1 

aprilie 2018, şi la Chişinău, 

în 2 august, urmând ca anul 

acesta să fi e găzduită şi la 

Timişoara şi Bucureşti. A 

existat, în toate locaţiile, un 

fond comun de lucrări, îm-

bogăţit prin participarea ar-

tiştilor locali, însă modalita-

tea de expunere, operă a unui 

grup de artişti în frunte cu 

Ion Grigorescu, este de fi e-

care dată diferită şi face din 

fi ecare expoziţie o lucrare de 

artă în sine.

La vernisajul de la Muze-

ul de Artă, ca şi la vernisaje-

le anterioare, publicul va pu-

tea întâlni şi purta discuţii cu 

o parte din artiştii expozanți.

Crucea, de la comunitate 
la comuniune. 100 de cruci 
la 100 de ani , partea a II-a
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SUDOKU

BERBEC
Vineri aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, probabil dintr-o moșteni-
re. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi ușor insta-
bil din punct de vedere emoţional. S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concen-
trare. Vă pregătiţi să plecaţi împreună cu partenerul de viaţă într-o călătorie 
în interes de familie.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai 
ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
relaţiile de prietenie și de parteneriat. Ţineţi cont de intuiţie, dar și de ideile 
partenerului de viaţă!

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de reușită 
atât pe plan fi nanciar, cât și social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt ar-
monioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie. Vă recomandăm să profi -
taţi din plin de toate ocaziile care vă apar, dar să fi ţi cumpătat.

RAC
Un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou loc de 
muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obligaţii. 
Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O rudă 
apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiţi 
diplomat și evitaţi o ceartă! Spre seară, vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoastră, mai puţin o per-
soană în vârstă, care se opune vehement. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANȚĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezolvat. Dacă 
reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante în casă, pe care 
partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la cheltuieli! Nu este o zi bună 
pentru investiţii. Vă sfătuim să acordaţi mai mult timp odihnei.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi o 
importantă sumă de bani, dintr-o afacere. Puteţi să vă faceţi planuri de vii-
tor împreună cu partenerul de viaţă. Mai târziu afl aţi că un prieten are pro-
bleme cu sănătatea.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă supli-
mentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoas-
tră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viaţă este nemulţumit 
de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de 
natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o da-
torie. În partea a doua a săptămânii sunteţi predispus la probleme de sănă-
tate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitaţi călătoriile.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există riscul să fi ţi 
implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convingere și riscaţi să încheiaţi 
tranzacţii dezavantajoase. Aveţi întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijaţi 
partenerul de viaţă!

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

¤  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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Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.
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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.
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă 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.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ 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 teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ 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 în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vand 5800 mp, teren arabil 
in sat Câmpenesti, com Apahi-
da. Pret negociabil. Tel. 0758 
051 260

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zona 
Titulescu, doar pentru elevi sau 
studenţi. EXCLUS agenţii imobilia-
re. Informaţii primiţi la telefon 
0757-731558. (4.7)

APARTAMENTE

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

Deutsche Bahn 
CARGO ROMÂNIA

operator privat de 
transport feroviar de 

marfă angajează Mecanici 
de Locomotivă. Solicităm 

experienţă în domeniu, 
fără întrerupere de 

activitate mai mare de 6 
luni în ultimul an de zile. 

Ne puteţi contacta la nr.de 
tel: 021 3312207/int.102

jobs.ro@deutschebahn.com

SERVICII

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

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

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

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.

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* 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.

DIVERSE

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 an, 
rasa LOMAN, preţ 15 RON/buc. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, 
dotată cu panou solar, în Flo-
rești. Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (18.20)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (18.20)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică, în data de 03.10.2018, 
ora 11.00, bunurile imobile con-
stând din: 28 apartamente și trei 
terenuri (locuri de parcare), preţ 
(valoare) 2.624.175 lei, fără TVA. 
Informaţii suplimentare pot fi  ob-
ţinute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11B, 
telefon 0264.591670, interior 
305 și/sau 128 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ POPA I ADRIAN PFA, 
F12/839/2004, C.U.I.: 
19842565, pierdut 2 certificat 
constatatoare nr. 
36454/23.03.2009. Se declară 
nule.

¤ Pierdut legitimaţie membru 
U.C.I.M.R. pe numele SÂNGEOR-
ZAN MACEDON. O declar nulă.

¤ S.C BELVEDERE ERGOPLANT 
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Meteor nr. 2, ap. 12, jud. 
Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub 
nr. J12/2209/200, având C.U.I. 
24728347, pierdut certifi cat con-
statator de la punctul de lucru al 
societăţii situat în Alba-Iulia, str. 
George Coșbuc nr. 11, ap. 2/II, 
jud. Alba. Se declară nul.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

LICITAŢIE PUBLICĂ

Asociaţia Urbariştilor Făgetul Ierii, 
comuna Iara, jud. Cluj

organizează

LICITAŢIE PUBLICĂ

Obiectul licitaţiei: vânzare masă lemnoasă pe picior, 
volum total de 188 mp stejar, categoria I, în localitatea 
Lungești, comuna Iara, jud. Cluj.

Preţul de pornire licitaţie 200 lei/mp.
Licitaţia va avea loc în data de 30.09.2018, ora 18, în 

localitatea Făgetul Ierii, com. Iara, jud. Cluj, la școala din 
localitate.

Pentru informaţii referitoare la documentele de partici-
pare, APV-ul referent, caietul de sarcini, vă rugăm să vă 
adresaţi la numărul de telefon 0752-130121, 0744-242711, 
zilnic între orele 8-20.
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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

MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- 
LINOLEUMLINOLEUM

Loc Gilău, str. Someșul  Rece, nr. 1254, jud Cluj

ORAR: L-V 9-17

Comenzi și informații la tel: 0740-093.022 
(depozit) 0264-371.161 (birou)

Comenzile se pot face pe noul nostru 
MAGAZIN ON-LINE www.mochetacovoare.ro

EXPEDIEM PRIN CURIER.

Clujenii benefi ciază de livrare gratuită indiferent 
de cantitate.

Oferim servicii de montaj și surfi lare mochete.

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

Şofer-manipulant marfă
La Floreşti, Cluj-Napoca

Dacă vrei să ai un program fl exibil și vrei să faci parte 
într-o echipă tânără și dinamică atunci te așteptăm la noi:

Descrierea jobului:
- conducerea furgonului în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa, 

Mureș, ambalarea, depozitarea, manipularea hainelor.

Cerinţe:
- capacitate fi zică bună, rapiditate,abilitate,
- Permis de conducere categoria ,,B,,
- nu este necesar califi care specială

Ce oferim:
- salar atractiv
- program fl exibil
- bonusuri, premii
- asigurăm sau plătim drumul la locul de muncă

Despre noi: Firma SecondTex a devenit una dintre cele 
mai reprezentative fi rme de pe piaţa hainelor second-hand 
din Romania.În prezent are peste 200 de angajaţi. În 15 
orașe avem 21 de magazine și 4 depozite

Informaţii: între orele 9-18
Tel: 0748 883 637
Email: info@containeretextile.ro

SecondTex angajează

ANUNŢ DE MEDIU

„Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că masterplanul „Masterplan dezvoltare 
zone de agrement zona verde est, Cluj-Napoca“, propus 
a fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, zona Sopor, 
județul Cluj, titular: R.A.D.P. Cluj-Napoca, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-
410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului”.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 27 august 2018, in 
Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 
Documentaţia de înscriere va putea fi depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în 
datele de, 03 septembrie 2018, 10 septembrie 2018, 
17 septembrie 2018 și 24 septembrie 2018 în aceleași 
condţii.Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 
0264/432.603

ANUNȚ DE MEDIU

SC Becker Solid Wood and Service SRL in calitate 
de titular anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra 
mediului da catre APM Cluj, in cadrul procedurilor de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
Construire  hala de productie mic mobilier si componente-
depozit,anexa, cabina poarta, totem,microstatie de 
epurare,put de apa, bazin de apa, imprejmuire,bransamente, 
propus a fi realizat in comuna Baciu,satul Sucegu, fn, 
judetul Cluj. 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj , 
Calea Dorobantilor nr. 99,in zilele de luni-joi, intre orele 
9.00-16.00, vineri  intre orele 9.00-14.00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet  http://apmcj.anpm.ro  

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii  
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 
26.09.2018.

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA ALUNIS  , titular al proiectului 
„ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA 
ALUNIŞ, JUDEŢUL CLUJ“ anunta publicul interest asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea 
procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare 
pentru proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII 
RUTIERE ÎN COMUNA ALUNIŞ, JUDEŢUL CLUJ“, propus a 
fi amplasat in comuna Alunis, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, Caleea Dorobantilor 
nr.99, in zilele de : luni- joi intre orele 9,00-13,00, vineri 
intre orele 9,00-11,00, precum si la urmatoarea adresa 
de internet office@apmcj.anpm.ro .

Publicul ineresat poate inainta comentarii/observatii 
la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de 
la data publicarii prezentului anunt. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
COORDONATOR CURĂŢENIE SPAŢII 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajăm
AGENŢI DE CURĂŢENIE ÎN CLĂDIRI 

DE BIROURI în Cluj
(tura de zi sau de noapte).

Condiţii avantajoase de salarizare, bonuri 
de masă, plata ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la tel. 0784-290.182.
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EYBL se joacă 
la Cluj-Napoca
La Cluj-Napoca se desfășoară 
zilele acestea, pentru prima 
dată de la înfiinţarea competi-
ţiei, o grupă din cadrul 
European Youth Basketball 
League (EYBL), la categoria 
U16. Meciurile au loc în peri-
oada 20 – 23 septembrie, în 
Sala „Gheorghe Roman”, din 
Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu”. Din Grupa B mai 
fac parte echipele Bayern 
Munich (Germania), BK NH 
Ostrava (Cehia), ROSA 
Piotrowka Radom (Polonia), 
USK Prague (Cehia), KK 
Mladost Zemun (Serbia), Alba 
Fehervar (Ungaria), CSKA 
Sofia (Bulgaria), MAFC 
Budapest (Ungaria), U-BT 
Cluj-Napoca (antrenori Branko 
Cuic și Mihai Racoviţan). 
Partidele au loc începând cu 
ora 9:00 iar intrarea spectato-
rilor este liberă.

”U” Cluj joacă 
cu Dinamo
A treia etapă a Superligii de 
rugby programează meciul 
dintre CS Dinamo București și 
Universitatea Cluj. Partida 
dintre cele două formaţii va 
avea loc sâmbătă, 22 septem-
brie, pe Stadionul „Florea 
Dumitrache” din București, în-
cepând cu ora 11. În etapa 
trecută, dinamoviștii au pier-
dut cu 13-31 în faţa nou-pro-
movatei SCM Gloria Buzău, iar 
universitarii clujeni au cedat 
cu 13-49 cu CSM București. 
Dinamo ocupă locul șase în 
clasamentul Superligii, iar 
Universitatea Cluj este cu un 
loc mai jos, pe șapte.

CFR – Chindia se va 
juca la Mioveni
CFR Cluj va disputa următorul 
meci din cadrul 16-milor 
Cupei României în compania 
formaţiei Chindia Târgoviște 
însă partida nu pe terenul din 
Târgoviște, ci în Mioveni. 
Conducătorii clubului Chindia 
Târgoviște au decis că echipa 
lui Viorel Moldovan nu va pu-
tea juca pe arena din 
Târgoviște din cauza faptului 
că stadionul nu are nocturnă, 
iar meciul a fost programat 
seara. Astfel, partida din 
16-imile Cupei României va 
avea loc la Mioveni, pe stadi-
onul Orășenesc, anunţă site-ul 
oficial al clubului. Meciul din-
tre Chindia Târgoviște și CFR 
Cluj va avea loc miercuri, 26 
septembrie, de la ora 21:30.

Boxerii clujeni 
se bat la Tg. Mureş
În perioada 20-21 septembrie 
pugiliștii universitari participă 
la competiţia sportivă „Cupa 
Municipiului Tg. Mureș”, care 
se desfășoară în Târgu Mureș. 
Secţia de box a Clubului 
Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca este reprezentată 
de șase sportivi, care vor fi în-
soţiţi de antrenorul Octavian 
Matiș. Gabriel Gârbovan 
(34-38 kg), Adrian Șanta 
(38-40 kg), Samuel Șanta 
(49-50 kg), Antonio Șanta (60 
kg tineret), Dorin Doghi (60 
kg senior), Alin Bodea (75 kg) 
și Răzvan Doghi (81 kg) sunt 
sportivii care vor reprezenta 
Clujul la această competiție.

Pe scurt

PUBLICITATE

Potrivit clasamentului 

FIFA, publicat joi 

pe site-ul federaţiei, 

reprezentativa României 

a urcat pe locul 27, cu o 

poziţie mai sus faţă de 

luna precedentă, acumu-

lând un total de 1489 

de puncte.

Ierarhia a suferit o modifi ca-

re importantă la vârf, în sensul 

că Franţa a fost egalată de Bel-

gia pe prima poziţie, cele două 

împărţind acum fotoliu de lider 

cu câte 1729 de puncte.

Campioana mondială şi Bel-

gia, laureată cu bronz la Cam-

pionatul Mondial, sunt urmate 

în clasament de Brazilia (1663 

puncte). Topul primelor 5 locuri 

este completat de vicecampioa-

na lumii, Croaţia (1634 punc-

te), şi Uruguay (1632 puncte).

România a urcat o poziţie 

după remizele cu Muntene-

gru şi Serbia şi în acest mo-

ment ocupă locul 27. Naţio-

nala noastră de fotbal a re-

mizat de două ori luna aceas-

ta în Liga Naţiunilor, 0-0 aca-

să cu Muntenegru şi 2-2 în 

deplasare cu Serbia. Tricolo-

rii au început anul pe 40, dar 

au urcat patru locuri în fe-

bruarie, patru în aprilie şi câ-

te două în iunie şi august. A-

ceasta este cea mai bună cla-

sare a naţionalei României 

din 2016 încoace.

România ocupă un loc mai 

bun decât adversarele sale din 

Liga Naţiunilor. Serbia este pe 

35 (a urcat o treaptă faţă de 

luna trecută), Muntenegru sta-

ţionează pe 41, iar Lituania a 

urcat o poziţie, fi ind pe 126.

Turcia, echipă antrenată de 

Mircea Lucescu, se menţine 

pe locul 38.

Adversarele tricolorilor din 

Liga Naţiunilor UEFA, com-

petiţia care va debuta în toam-

nă, se clasează astfel:

#35 Serbia (1463 de punc-

te) – a urcat o poziţie faţă de 

luna precedentă

#41 Muntenegru (1444) – 

a rămas pe aceeaşi poziţie ca 

luna precedentă

#126 Lituania (1123) – a 

coborât o poziţie faţă de luna 

precedentă

Reprezentativa României 

evoluează în această toam-

nă în Liga Naţiunilor, noua 

competiţie UEFA.

România a urcat pe 27 
în clasamentul FIFA, 
cel mai bun loc din 2016

11 octombrie: Lituania - România (ora 21:45)

14 octombrie: România - Serbia (Arena Națională, ora 
16:00) (ora 21:45)

17 noiembrie: România - Lituania (stadion „Ilie Oană”, 
Ploiești, ora 21:45)

Programul meciurilor este următorul:

Panathinaikos BC OPAP, 

echipa din Antena, este 

de şase ori câştigătoare a 

Euroligii, cea mai impor-

tantă competiţie europea-

nă, şi are în palmares şi 

32 de titluri de campioană 

şi 18 cupe ale Greciei.

Meciul de duminică seară 

este prezentat în cadrul Sports 

Festival, care derulează eve-

nimente pe tot parcursul anu-

lui la Cluj-Napoca, ales unul 

din Oraşele Europene ale Spor-

tului în 2018.

Antrenorul echipei clujene 

Mihai Silvăşan, a declarat î-

naintea acestui meci că e bu-

curos că elevii săi din sezo-

nul competiţional 2018-2019 

vor avea şansa să întâlneas-

că un asemenea adversar.

„Este o bucurie mare pen-

tru noi că s-a reuşit acest 

lucru, este o bucurie mare 

pentru baschetul românesc, 

cred eu. Rar ajunge o for-

maţie din România să joace 

cu o echipă de nivelul lui 

Panathinaikos. Nu cred că 

în ultimii ani s-a întâmplat 

lucrul acesta. Ne referim la 

o echipă care a câştigat atâ-

tea titluri în Euroligă, care 

se bate an de an la câştiga-

rea Euroligii, cu jucători de 

top. Din ce ştiu eu vor ve-

ni la Cluj chiar cu toţi jucă-

torii. Va fi un meci foarte, 

foarte puternic pentru noi”, 

a declarat Silvăşan.

Ziua de duminică va inclu-

de şi alte evenimente: meciuri 

între echipele de juniori ale 

U-BT şi CSS Oradea, de la ora 

12:00, Alpha Sibiu, PAO, con-

certul Guess Who înaintea 

partidei cu Panathinaikos, dar 

şi After Party DJ Shriver, 

într-unul din inelele Sălii Po-

livalente.

Meciul dintre U-Banca 

Transilvania şi Panathinaikos 

BC OPAP va avea loc de la 

ora 20:00.

Peste 3.000 de bilete au 

fost vândute până acum pen-

tru acest eveniment.

Biletele la partida cu Pa-

nathinaikos au preturi între 

30 şi 75 de lei, în funcţie de 

categorie. Abonaţii U BT Cluj 

au acces la tichete cu pre-

turi promoţionale, între 20-55 

lei, tot în funcţie de catego-

rie. Biletul asigură acces şi 

la concertul Guess Who din 

deschidere şi after party-ul 

cu DJ Shiver.

U-BT va începe, la începu-

tul lunii viitoare, meciurile din 

sezonul 2018-2019 unde va ju-

ca în Liga Naţională, Cupa 

României şi FIBA Europe Cup.

U-BT va prezenta lotul echipei 
înaintea meciului cu Panathinaikos
Baschetbaliştii clujeni de la U-BT întâlnesc, duminică, în meciul anului, una dintre cele mai 
titrate echipe din baschetul european, Panathinaikos BC, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

U-BT va începe, la începutul lunii viitoare, meciurile din sezonul 2018-2019

Sâmbătă, 22 şi duminică, 

23 septembrie se vor desfă-

şura cele două etape ale 

celei de a 17-a ediţie a tra-

diţionalului concurs de ori-

entare Cluj West Open şi a 

Trofeului Floreşti. Locul 

competiţiei va fi  în vecină-

tatea Clujului, în hotarul 

Floreştiului, în pădurea din 

Dealul Gârbăului aşezat 

între pâraiele de pe Valea 

Boşorului şi cea a 

Gârbăului.

Concursul va fi  organizat de 

Clubul Sportiv de Orientare Du-

du Floreşti, sub egida Federa-

ţiei Române de Orientare, a Di-

recţiei pentru Sport a Judeţu-

lui Cluj şi a Comisiei Judeţene 

de Orientare, cu sprijinul Pri-

măriei Comunei Floreşti.

Vor lua startul peste 150 de 

sportivi între 10 şi 80 de ani, 

din România, Ungaria şi Fin-

landa. Concurenţii din ţară vin 

din 12 cluburi sportive, din 7 

judeţe, majoritate din Transil-

vania, dar şi din Dolj şi Ilfov. 

Concureţii vor alerga pe trase-

ele proiectate de dl. ing. Du-

mitru Cioban, peşedintele C.S. 

Dudu Floreşti. La etapa de sâm-

bătă se vor parcurge traseele 

de medie distanţă – cu lungimi 

între 1,7 şi 5,1 km, iar în cea 

de a II-a, de duminică, trase-

ele de lungă distanţă, cu lun-

gimi până la 6,7 km – măsu-

rate în linie aeriană.

Rezultatul se determină pe 

baza cumulării timpilor reali-

zaţi la cele două etape.

Premierea va avea loc la 

Centrul de Concurs de pe Va-

lea Gârbăului, duminică la ora 

13:45.

Concursul de Orientare Cluj-West Open 
şi Trofeul Floreşti, la cea de a 17-a ediţie
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