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ACTUALITATE

Ora 4 devine ora 3 !
ACTUALITATE

Robbie Williams, concert la Cluj ?
România trece, în noaptea de 

sâmbătă spre duminică, la ora 
ofi cială de iarnă, ora 4.00 ur-
mând să devină ora 3.00, iar zi-
ua de 26 octombrie, care va avea 
25 de ore, va fi  cea mai lungă 
din an.

Ora ofi cială de vară este apli-
cată între ultima duminică din 
luna martie şi ultima duminică 
din octombrie. Pentru trecerea 
la ora ofi cială de iarnă, ceasuri-
le vor fi  date înapoi cu o oră, 
astfel că duminică 26 octombrie, 
care va avea 25 de ore, va fi  cea 
mai lungă zi a anului.

Trecerea la ora Europei Ori-
entale, ora ofi cială de iarnă, nu 
va modifi ca mersul trenurilor în 
vigoare până la 26 octombrie. 
Trenurile de călători vor pleca 
din staţiile de formare după ora 
ofi cială de vară până în noaptea 
de 25 spre 26 octombrie ora 4.00, 
care devine ora 3.00.

În noaptea de sâmbătă spre 
duminică, toate trenurile de că-
lători care au ora de plecare din 
staţiile de formare după 4.00 vor 
pleca la orele din mersul de tren 
în vigoare, respectând ora Euro-
pei Orientale.

Celebrul cântăreţ Robbie Wil-
liams ar putea concerta anul vi-
itor în Cluj-Napoca, în cadrul 
unui turneu în Europa de Est, 
potrivit unui site în limba fran-
ceză dedicat artistului britanic.

„Au apărut noi zvonuri cu 
privire la turneul din 2015. Aces-
tea privesc România, în primul 
rând. Robbie intenţionează să 
susţină un concert în Cluj-Na-
poca. Concertul ar putea avea 
loc pe Cluj Arena, un stadion 
nou, care a fost inaugurat în 
2011”, scrie site-ul www.rob-
biewilliamslive.com.

Acesta ar fi  primul concert 
susţinut de Robbie Williams în 
România, însă zvonul nu a fost 
confi rmat deocamdată nici de 
site-ul ofi cial al cântăreţului, nici 
de vreun organizator de eveni-
mente de la noi din ţară.

Directorul Cluj Arena Radu 
Raţiu nu a confi rmat, dar nici 
infi rmat informaţia.

„Suntem în discuţii cu două 
fi rme mari care organizează eve-
nimente. Se poartă discuţii cu doi 
artişti/două trupe importante 
pentru a-i aduce în concert la Cluj 
Arena“, a precizat Raţiu.

Concert Extraordinar 
de închidere a Festivalului 

Toamna Muzicală Clujeană
Vineri, ora 19.00

Colegiul Academic

Nocturnă muzeală 
la Muzeul de Artă

Sâmbătă, ora 15.00
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Declarația săptămânii

„Copiii cred că banii sunt 
făcuţi de zâne; aşa au crezut 

şi părinţii când au luat 
credite cu buletinul.”

VALENTIN LAZEA | 
economist-șef al BNR

Apartamente noi versus 
apartamente vechi

Fântâna din Piaţa Unirii, 
reparată până la Crăciun

Cum au evoluat comparativ prețurile 
celor două tipuri de unități locative în 
primele nouă luni ale anului? Pagina 6

Arteziana a costat un milion de lei 
și are nevoie de reparații în valoare 
de 350.000 de lei. Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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„Două la Primărie, unul 
la școala de băieți…”

Anotimpul normalităţii 
începe în noiembrie
Klaus Iohannis – din Capitala Culturală Europeană, 
în capitala europeană a României. Paginile 8-9

În fiecare an, sunt cheltuiți bani 
frumoși din bugetul local pentru 
cumpărarea a mii de steaguri care să 
fie arborate cu diverse ocazii festive. 
Potrivit anunţului de achiziţii 
publice, Primăria va cumpăra 2.000 
de drapele ale României, 500 ale 
Comunităţii Europene şi încă 33 de 
drapele ale României şi Comunităţii 
Europene. Pagina 3

monitorul weekendde

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Cumpărarea 
și montarea 

steagurilor noi 
costă, anul acesta, 

aproape 
30.000 €
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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

24 octombrie

1795: Teritoriul Poloniei este 
divizat între Prusia, Rusia și 
Austria. Statul polonez va rea-
părea pe harta Europei abia la 
sfârșitul Primului Război 
Mondial (1918).

1857: Este înfi ințat Sheffi eld 
F.C., primul club de fotbal din 
lume.

1931: Al Capone va fi  con-
damnat cu 50.000 dolari și 
11 ani închisoare pentru eva-
ziune fi scală.

1945: Prin Carta Organizației 
Națiunilor Unite se înfi ințează 
organizația internațională nu-
mită Organizația Națiunilor 
Unite.

25 octombrie

1529: Regele Henric al VIII-
lea al Angliei îl demite pe car-
dinalul Thomas Wolsey din 
funcția de cancelar, deoarece 
acesta refuzase să legitimize-
ze relația suveranului cu Anne 
Boleyn.

1936: Adolf Hitler și Benito 
Mussolini au creat Axa 
Roma–Berlin.

1944: În al doilea război 
mondial, armata română in-
tră în orașul Carei, preluând 
controlul asupra întregului te-
ritoriu pierdut în urma 
Dictatului de la Viena din 
1940.

26 octombrie

1858: Americanul Hamilton 
E. Smith a brevetat mașina 
de spălat cu un sistem de cir-
culare a apei reîncălzite.

1965: În Franța, se introduce 
codul poștal. Codul este for-
mat inițial din numărul de-
partamentului și primele trei 
litere ale numelui orașului.

1991: Sicriul cu osemintele 
eroului necunoscut este din 
nou reinstalat în Parcul 
Libertății (Carol), de unde a 
fost mutat în anul 1957 și 
dus la Mărășești.
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EVENIMENTE PE 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţia Salvador Dali – 
„Visele bizare ale lui 
Pantagruel“
Perioada: 14 – 23 noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia „Stampa franceză“
Perioada: 25 septembrie – 26 
octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia îşi propune să aducă 
în atenţia publicului o parte ine-
dită şi semnifi cativă a colecţiei 
de stampe franceze, recompu-
nând, sub raport tehnico-stilistic 
şi tematic, secvenţe ilustrative 
pentru preocupările artistice ale 
perioadei cuprinse între prima 
jumătate a secolului al XVII-lea 
şi mijlocul secolului XX.

Expoziţia internaţională 
Tribuna Graphic“
Perioada: 01 – 26 octombrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Arta cositorului 
transilvănean
Perioada: 23 octombrie – 14 
decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia îşi propune o primă 
prezentare a celor mai repre-
zentative piese ale colecţiei de 
obiecte de artă din cositor a 
Muzeului Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, de la piese de cult 
la obiecte decorative sau de uz 
casnic, confecţionate în secolele 
XVI-XIX în marile ateliere din 
Transilvania, completate şi cu 
câtva piese provenite din cele 
mai renumite centre urbane ale 
epocii din arealul Europei 
Centrale.

Cealaltă privire. Lucrări din 
colecţia Alberto Perobelli
Perioada: 23 octombrie – 16 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Aceasta prezintă o selecţie cu 
lucrări de artă contemporană 
care provin dintr-o colecţie par-
ticulară din Italia semnifi cative 
pentru apartenenţa lor la o par-
te din curentele artistice apăru-
te în a doua jumătate a secolu-
lui XX. Expoziţia îşi propune să 
semnaleze opera unor artişti cu 
un aport deosebit la confi gura-
rea artei secolului trecut, lucră-
rile şi contribuţiile lor inovative 
în arta contemporană fi ind pu-
ţin cunoscute în România. 
Acestea vizau înnoirea limbaju-
lui artistic, un raport sincronic 
cu evoluţia societăţii, abordarea 
unor noi materiale şi tehnici de 
expresie plastică.

Cluj International Jazz 
Festival
Perioada: 23-25 octombrie
Reprezentanți de marcă ai jazz-

ului mondial vor urca pe scena 
Casei de Cultură a Studenţilor, 
în cadrul primei ediţii a festiva-
lului.

VINERI

Concert Extraordinar de 
închidere a Festivalului 
Toamna Muzicală Clujeană
Ora 19.00
Colegiul Academic

Întâlnire cu Ioana 
Pârvulescu
Ora 10.00
FSPAC, Facultatea de științe 
politice,administrative și ale co-
municării
Facultatea de Științe Politice, 
Administrative și ale 
Comunicării, din cadrul 
Universității Babeş-Bolyai, orga-
nizează în perioada 24-25 oc-
tombrie 2014, al XIII-lea 
Simpozion Național de 
Jurnalism cu tema Industria 
media și învățământul jurnalis-
tic. Evenimentul este unul cu 
participare internațională şi și-a 
propus să abordeze, în premie-
ră pentru România, relația care 
există între profesioniștii din 
mass-media și facultățile de jur-
nalism.

SÂMBĂTĂ

Noaptea albă a creatorilor 
şi designerilor de produs 
la Cluj
Ora 19.00
Clădirea Casino

Concert Rua. Quartet
Ora 19.00
Iulius Mall
Concertul vine după succesul în-
registrat de prima ediție a 
QuartFest, primul festival dedi-
cat cvartetelor de coarde din 
România, care s-a desfășurat la 
sfârșitul lunii august a anului 
curent și face parte dintr-o serie 
de evenimente de promovare a 
muzicii de cvartet în spațiul cul-
tural clujean și românesc.

Povestea „Ridichia Uriaşă“
Ora 11.00
Mini Reactor
Ridichea uriașă este o poveste 
populară rusească, cu o intrigă 
simplă: moșul plantează o ridi-
che care crește până devine 
uriașă. Doar alături de cei dragi 
reușește să o scoată din pă-
mânt și să se bucure de rodul 
muncii în echipă. Va invitam sa 
urmăriți o adaptare a poveștii, 
cu păpuși mari, pline de viața și 
voioșie. Bătrâneii noștri, 
Babuska si Deduska, vă 
așteapta cu drag!

Nocturnă muzeală 
la Muzeul de Artă
Ora 15.00
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă 
invită la programul „Nocturnă 
muzeală“ care îşi propune să 
ofere publicului posibilitatea de 
a petrece seara de sâmbătă vi-
zitând Muzeul de Artă, între 
orele 15 – 22.

Negru pe alb: 
cinematografele din Cluj
Ora 16:30
Colegiul Academic – Casa 
Universitarilor
Ghidaj tematic în oras: când au 
văzut clujenii de prima dată un 
fi lm? Unde a funcționat primul 
cinematograf? Cum era atmo-
sfera unei proiecții de fi lm la în-
ceputul secolului al XX-lea? De 
ce era numit orașul nostru 
Hollywood-ul transilvănean? – 
Puteți afl a răspunsurile la aces-
te întrebări dacă veniți cu noi la 
o plimbare în oraș și chiar mai 
multe. Dacă doriți să participați, 
vă rugăm să vă înregistrați pe 
pagina de web: http://korzo.
org.ro/plimbari/
Preț întreg: 12 RON
Preț cu reducere: 8 RON

DUMINICĂ

Piesa „Cartea Junglei“
Ora 11.00/18.00
Casa de Cultură a Studenților

Ursul Păcălit de Vulpe
Ora 11.00/12.30
Teatrul de păpuși „Puck”
Ursul păcălit de vulpe este un 
spectacol care se adresează ce-
lor mai mici spectatori ai 
Teatrului Puck. Copiii vor regăsi 
personajele poveştii cunoscute: 
vulpea cea vicleană şi ursul cel 
prostuţ, dar întâmplarea care îl 
lasă pe urs fără coadă nu va ră-
mâne prilej de duşmănie între 
cei doi.

Cortina Events organizează în data de 26 oc-
tombrie 2014 , ora 11 si 18, la Casa de Cultură 
a Studenţilor din Cluj-Napoca, un spectacol de 
teatru care se adresează copiilor, și nu numai, și 
anume “Cartea Junglei”, pus in scenă de Teatrul 
Ion Creangă București. ”Când am ales să dra-
matizez Cartea junglei, am ştiut că pornesc pe 
un drum difi cil, lansându-mă într-o confruntare 
periculoasă cu celebritatea povestirilor scrise de 
Rudyard Kipling. Cred că acest spectacol reuşeşte 
să se desprindă de trena renumelui internaţio-
nal al poveştii, impunându-şi propria sa lume şi 

atmosferă, şi asigurându-şi un destin propriu. 
Deopotrivă celor mici şi adulţilor le recomand să 
se lase purtaţi de aventurile micului prinţ al jun-
glei care, pe parcursul ”drumului său iniţiatic“, 
descoperă adevăruri fundamentale despre viaţă. 
Este un spectacol, în egală măsură, hazliu şi seri-
os, pe care îl recomand tuturor acelora care mai 
cred în forţa tămăduitoare a iubirii şi prieteniei.” 
(Octavian Jighirgiu, regizor).
Bilete disponibile la agenţia de bilete a Casei de 
Cultură, la standul de bilete din Iulius Mall (lân-
gă Info Point) și online pe www.biletmaster.ro.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Piesa „Cartea Junglei”, la Casa de Cultură a Studenţilor
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INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013,  implementat de ASOCIAȚIA DORA D’ISTRIA și partenerii acesteia

corpului omenesc

(antreprenoriat)

Obiectiv:

Informații suplimentare la telefon:
 - 0725 914 168 pentru județele Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui
 - 0724 221 352 pentru județele Cluj, Alba, Hunedoara, Brașov, Sibiu
 - 0724 506 036 pentru județele Constanța, Tulcea
 - 0724 228 703 pentru județele Prahova, Dâmbovița, București, Ilfov

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

FORMARE
M
TURISM

R

Câteva sute de maghiari 

au marcat, joi, la monu-

mentul „In memoriam 

1956” din Cluj-Napoca, 

împlinirea a 58 de ani de 

la Revoluţia din Ungaria.

Preşedintele Uniunii De-

mocrate Maghiare din Româ-

nia (UDMR) Cluj, deputatul 

Mate Andras, a declarat că 

ideile Revoluţiei din Ungaria 

sunt de actualitate şi în zile-

le noastre.

„Am organizat împreună 

cu Asociaţia Kolozsvar aceas-

tă manifestare în memoria Re-

voluţiei din '56. 58 de ani au 

trecut de atunci şi anumite 

idei de atunci sunt actuale şi 

acum – libertatea. Şi cred că 

până la urmă libertatea nu are 

naţionalitate. Asta e esenţa, 

mai ales în campania asta, ca 

un mesaj pentru toată lumea”, 

a menţionat Mate.

Participanţii au depus coroa-

ne de fl ori la monument, au 

susţinut discursuri şi au asistat 

la câteva momente artistice.

Printre cei care au depus 

coroane s-a numărat şi David 

Gyula, un clujean care în 1956 

avea 28 de ani, era asistent 

universitar la Filologie şi care 

a făcut şapte ani de închisoa-

re pentru că s-a solidarizat cu 

revoluţionarii din Ungaria.

„În octombrie '56 au fost 

mulţi care au solidarizat, cel 

mai explicit au fost studenţii de 

la Timişoara, de la Bucureşti – 

chiar pe 4 noiembrie, când s-a 

întâmplat invadarea Ungariei 

de către sovietici – şi de la Cluj. 

La 1 noiembrie am ieşit la ci-

mitirul Hajongard pentru a ne 

manifesta simpatia pentru cei 

care au căzut în Ungaria. Eu 

am fost arestat în martie şi con-

damnat la 7 ani de puşcărie, pe 

care i-am şi făcut până la ulti-

ma zi, pentru că eu am fost ini-

ţiatorul ieşirii la cimitir”, a de-

clarat David Gyula.

Printre cei care au depus 

coroane şi au rostit discursuri 

s-a numărat şi consulul Un-

gariei la Cluj, Barabas Janos.

Monumentul „In memori-

am 1956”, dedicat Revoluţiei 

din Ungaria, a fost dezvelit în 

Parcul central din Cluj-Napo-

ca pe 23 octombrie 2009. Mo-

numentul reprezintă o uşă în-

tredeschisă care simbolizea-

ză Revoluţia din 1956.

Revoluția maghiară 
din '56, marcată la Cluj

Studenţii de la Facultatea 

de Ştiinţe şi Ingineria 

Mediului benefi ciază de 

consiliere şi practică pro-

fesională prin fonduri 

europene.

Facultatea de Ştiinţe şi In-

gineria Mediului a lansat joi 

platforma „Enviropractica”, 

prin care îşi propune să faci-

liteze accesul studenţilor să 

la piaţa muncii. Prin progra-

me de consiliere şi stagii de 

practică în companii partene-

re, studenţii vor avea şansa 

de a benefi cia de îndrumarea 

şi expertiza potenţialilor an-

gajatori.

În cadrul conferinţei de pre-

să a lansării proiectului, de-

canul Alexandru Ozunu a atras 

atenţia că „că fi ecare an exis-

tă circa 3000 de absolvenţi ai 

facultăţilor de mediu, ceea ce 

face ca piaţa muncii în acest 

domeniu să fi e foarte compe-

titivă”.

Pentru a răspunde exigen-

ţelor actuale ale unei pieţe con-

curenţiale, cadrele universită-

ţii au deci să acorde sprijin 

studenţilor şi după absolvire, 

facilitându-le inserţia în piaţa 

muncii prin stagii de practică 

şi consiliere profesională. Ast-

fel, 355 de studenţi înmatricu-

laţi la nivel de licenţă (200) şi 

master (155) vor avea parte 

de servicii elaborate pentru 

consiliere şi orientare profesi-

onală, în timp ce alţi 140 de 

studenţi vor participa la stagii 

practice pentru dezvoltarea ap-

titudinilor de muncă.

Proiectul are o durată de 

18 luni şi este cofi nanţat prin 

fonduri structurale europene, 

bugetul accesat de facultate 

fi ind de aproximativ 260.000 

de euro.

Pot benefi cia de acest pro-

gram studenţii înscrişi la li-

cenţă sau master în cadrul Fa-

cultăţii de Ştiinţe şi Ingineria 

Mediului. Criteriile de depar-

tajare sunt media din anul an-

terior sau de la examenul de 

admitere.

Consiliere profesională 
cu fonduri europene

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Periodic, sunt cheltuiţi 

bani frumoşi din bugetul 

local pentru cumpărarea 

a mii de steaguri care să 

fi e arborate cu diverse 

ocazii festive. Cumpărarea 

şi montarea a mii de stea-

guri noi în oraş costă 

anul acesta aproape 

30.000 euro.

Primăria Cluj-Napoca va 

cumpăra în această toamnă 

peste 2.500 de drapele pentru 

care va plăti 23.500 lei, adică 

peste 5.000 euro. În vederea 

cumpărării acestora, a fost pu-

blicat deja un anunţ de achi-

ziţii publice, potrivit căruia 

vor fi  achiziţionate 2.000 de 

drapele ale României, 500 ale 

Comunităţii Europene şi încă 

33 de drapele ale României şi 

Comunităţii Europene, de di-

mensiuni mari.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat că 

cele peste 2.500 de steaguri 

vor fi  folosite pentru ocazii 

speciale precum 1 Decem-

brie, 24 Ianuarie şi Ziua Eu-

ropei. Cele care au fost ar-

borate anul trecut s-au de-

gradat astfel că nu mai pot 

fi  utilizate şi în 2014. “Stea-

gurile se achiziţionează în 

funcţie de nevoie, sunt obiec-

te de consum. S-a făcut o 

evaluare a celor de anul tre-

cut şi s-a ajuns la concluzia 

că sunt degradate”, a preci-

zat Oana Buzatu, purtătorul 

de cuvânt al Primăriei 

Cluj-Napoca.

Trebuie găsită o fi rmă 
care să le monteze

Potrivit caietului de sarcini, 

steagurile trebuie să reziste la 

razele solare timp de un an, 

să nu se destrame la bătaia 

vântului şi să reziste la agen-

ţii chimici. “Întrucât drapele-

le sunt arborate pe străzile mu-

nicipiului Cluj-Napoca, trebu-

ie să reziste la agenţi chimici, 

proveniţi de la autovehicule 

prin arderea carburanţilor, pre-

cum şi a compuşilor chimici 

de spălare, culoarea acestora 

să reziste la minim o spălare”, 

scrie în caietul de sarcini.

După ce toate steagurile 

vor fi  cumpărate, acestea tre-

buie puse pe stâlpi şi pentru 

această operaţiune vor fi  chel-

tuiţi alţi bani. Este vorba des-

pre aproximativ 111.000 lei, 

fără TVA, adică peste 24.600 

euro. În total, cumpărarea şi 

împodobirea oraşului cu stea-

guri costă anul acesta aproa-

pe 30.000 euro. „Serviciile de 

pavoazare a domeniului pu-

blic al municipiului Cluj-Na-

poca vor cuprinde următoa-

rele: pregătirea şi amenajarea 

manifestărilor organizate de 

Primăria Cluj-Napoca, arbo-

rarea drapelelor pe domeniul 

public în locurile stabilite de 

reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca, verifi carea şi ur-

mărirea drapelelor arborate 

dacă au suferit deteriorări din 

cauza condiţiilor meteo-cli-

materice prin înlocuirea dra-

pelelor vechi cu altele noi”, 

este precizat în caietul de sar-

cini pentru serviciile de mon-

tare a steagurilor în oraş.

„Două la Primărie, unul 
la școala de băieți…”
Primăria cumpără anual mii de steaguri pentru împodobirea orașului, 
însă și mai scumpă este montarea acestora.

Steagurile trebuie să reziste la razele solare timp de un an, să nu se 
destrame la bătaia vântului şi să reziste la agenţii chimici
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Munchen-ul nu este cunos-

cut doar pentru al său Okto-

berfest ci şi pentru celebrul 

Târg Exporeal. Pentru cine nu 

ştie, Exporeal Munchen este 

cel mai mare târg internaţio-

nal de Real Estate şi Investiţii.

Este un important eveni-

ment de networking pentru 

proiecte interdisciplinare şi in-

ternaţionale, investiţii si fi nan-

ţare, care oferă o platforma de 

reţele internaţionale pentru 

pieţele din Europa, prin Rusia, 

Orientul Mijlociu si SUA.

Expo Real s-a desfăşurat la 

Munchen între 6 si 8 octombrie.

TETAROM a primit invita-

ţia de fi  parte din standul Ro-

mâniei şi în anii trecuţi. Însă 

costurile destul de mari ne-au 

împiedicat să dăm un răspuns 

afi rmativ până acum. Ne-am 

alăturat standului României 

printr-o conjunctură fericită: 

unul din clienţii noştri impor-

tanţi a suportat costurile par-

ticipării noastre la Exporeal 

în cadrul standului. Prin ur-

mare ne-am alăturat celorlalţi 

colegi de la Bucureşti, Ora-

dea, Ploieşti şi Cluj şi împre-

ună am fost ROMÂNIA!

Aceasta a fost cea de-a do-

ua noastră participare la Ex-

poreal. Anul trecut am câşti-

gat experienţă în ceea ce pri-

veşte participarea la un ase-

menea târg, experienţă ce ne-a 

fost de ajutor anul acesta, 

când deja ştiam ce înseamnă 

Exporeal Munchen şi am şti-

ut cum să ne prezentăm.

,,Avantajele,, anul acesta, au 

fost cu siguranţă mărimea stan-

dului, o mai bună vizibilitate, un 

lobby puternic printre partici-

panţi. vizitatori mai mulţi, con-

tacte mai multe, conferinţă bine 

organizată şi cu public mare.

Ne-am convins pentru a 

două oară, că acest târg s-a 

ridicat şi în anul acesta, la ni-

velul aşteptărilor participan-

ţilor. Mai ales din cauza pre-

zenţei a numeroşi investitori 

străini, EXPO REAL a devenit 

şi mai atractiv comparativ cu 

anul trecut. S-a confi rmat din 

nou că cel mai important punct 

de întâlnire pentru investitori 

,,vechi,, şi „noi” deopotrivă.

Am prezentat în cadrul târ-

gului proiectele noastre cunos-

cute: Tetarom III şi Tetapolis. 

Am avut materiale frumoase şi 

am fost o prezenţă binevenită 

acolo. Ne-am prezentat bine, 

profesionist. Am purtat discu-

ţii cu peste 100 de vizitatori din 

diverse ţări, interesaţi să inves-

tească în România. Domeniile 

au fost vaste de la consultan-

ţă, la real estate, construcţii, in-

dustrie, servicii, etc.

Conferinţa Standului Româ-

niei, de asemenea, a fost una 

extrem de bine organizată, cu 

speakeri excelenţi şi în cadrul 

căreia s-au pus întrebări şi s-au 

oferit răspunsuri, ceea ce de-

notă interesul vizitatorilor pen-

tru oferta Tetarom.

Participarea la un astfel de 

târg este cu siguranţă impor-

tantă însă perioada imediat 

următoare este extrem de im-

portantă. Acel follow up, prin 

care consolidezi legăturile cre-

ate la Exporeal.

Odată ajunşi acasă, conti-

nuăm să le scriem tuturor ce-

lor care au manifestat interes 

pentru oferta noastră şi cine-

va/câţiva ar putea face un pas 

înainte spre noi. Unii dintre 

aceştia au manifestat intenţii 

ferme de a investi în Româ-

nia, dar mai ales în Cluj. Pe 

aceştia i-am contactat primii.

Din totalul de 36900 de par-

ticipanţi (2013: 36.000 de), 

18600 au fost vizitatori (2013: 

18,600) şi 18300 au fost repre-

zentanţi ai fi rmelor expozante 

(2013: 17.400). Primele zece 

ţări de origine pentru vizitatori 

au fost, după Germania (în 

această ordine): Marea Brita-

nie, Olanda, Austria, Elveţia, 

Franţa, Polonia, Cehia, SUA, 

Federaţia Rusă şi Luxemburg.

Următorul EXPO REAL va 
avea loc anul viitor în peri-
oada 5 – 7 octombrie. Dacă 
vom participa, vom fi  cu si-
guranţă şi mai bine pregătiţi, 
căci vom încerca să planifi -
căm acest eveniment încă de 
anul acesta, cu tot ceea ce 
presupune el: (contacte sta-
bilite dinainte, bugetare adec-
vată, materiale de prezenta-
re, lobby către autorităţile lo-
cale să susţină un astfel de 
proiect şi fi nanciar şi logis-
tic, etc). Orice investiţie atra-
să, orice contract încheiat, 
este până la urmă în benefi -
ciul tuturor, începând cu Ro-
mânia, autorităţi locale, şi 
terminând cu Tetarom SA. 

TETAROM LA EXPOREAL MUNCHEN, 6-8 octombrie 2014

Primăria Cluj-Napoca a 

aprobat în acest an 490 de 

locuri pe domeniul public 

pentru comercializarea 

fl orilor şi lumânărilor cu 

ocazia zilei de 1 noiem-

brie.

Astfel, în perioada 

27.10.2014 – 02.11.2014 se 

aprobă comercializarea fl ori-

lor şi lumânărilor pe urmă-

toarele amplasamente:

1.  Str.Avram Iancu -la in-

trarea în Cimitirul cen-

tral – 53 locuri;

2.  Cimitirul Mănăştur -pla-

toul de la intrare – 66 

locuri;

3.  Str.Izlazului – zona Big 

– 25 locuri;

4.  Str.Mirăslău – Donath – 

20 locuri;

5.  Bd.21 Decembrie 1989 

nr.133-135 – 78 locuri;

6.  Piaţa Hermes – 10 lo-

curi;

7.  Piaţa Flora – 10 locuri;

8. Piaţa Zorilor – 10 locuri;

9.  Str. Craiova – 33 locuri;

10.  Bd. N.Titulescu nr.165 

– staţie CTP -20 locuri;

11.  Str. Dâmboviţei-

Str.T.Vlăduţiu -10 locuri;

12.  Calea Floreşti -Billa – 

10 locuri;

13.  Calea Floreşti nr.75 – 

15 locuri;

14.  Calea Mănăştur nr.91 

-CTP – 20 locuri;

15.  Piaţa Liebknecht – 10 

locuri;

16.  Str. Observatorului -ca-

păt CTP – 10 locuri;

17.  Str.Aurel Vlaicu -CTP 

-10 locuri;

18.  Str. Unirii -capăt CTP 

– 20 locuri;

19.  Str. Fabricii – Kaufl and 

– 20 locuri;

20.  Str. Argeş – trotuar CTP 

– 40 locuri

Repartizarea locurilor s-a 

făcut în ordine cronologică, 

în funcţie de data depunerii 

cererii. Comercianţii trebuie 

să plătească 1,56 lei mp/zi.

Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca, comer-

cializarea altor produse decât 

cele menţionate este interzisă 

şi se sancţionează în conformi-

tate cu prevederile în vigoare.

De unde se pot 
cumpăra flori 
de Ziua Morților ?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În anul 2009 a fost inaugu-

rată fântâna arteziană din 

Piaţa Unirii, odată cu fi na-

lizarea lucrărilor de moder-

nizare a pieţei. De atunci, 

în fi ecare an, au apărut 

defecţiuni la fântână.

Fântâna arteziană din Pia-

ţa Unirii a intrat în reparaţii 

de aproximativ două săptă-

mâni, după ce Primăria a or-

ganizat patru licitaţii, toate 

eşuate, pentru desemnarea 

unei fi rme care să se ocupe 

de lucrări. Conducerea Primă-

riei estimează că repararea 

fântânii va fi  gata înainte de 

Crăciun. „Lucrările sunt gata 

în 16 decembrie şi sunt în gra-

fi c în momentul de faţă”, a 

precizat primarul Emil Boc. 

Edilul şef a mai spus că ma-

terialele folosite sunt cele pre-

văzute în caietul de sarcini şi 

cele stabilite de specialişti.

Fântâna din Piaţa Unirii s-a 

deteriorat aproape în fi ecare 

an, din momentul în care a 

fost pusă în funcţiune, în 2009. 

Costul realizării acesteia fost 

de un milion lei şi a fost con-

struită în acelaşi timp cu lu-

crările de reamenajare a Pie-

ţei Unirii. La doi ani după in-

augurare, structura din piatră 

s-a stricat şi a fost nevoie de 

lucrări de intervenţie care au 

costat 30.000 lei. Reparaţiile 

au fost realizate de Iridium, 

fi rma care a construit fântâna. 

Un an mai târziu, în vara lui 

2012, fântâna s-a crăpat în do-

uă locuri şi a fost oprită. Atunci 

au fost făcute câteva lucrări 

de reparaţii, din bani publici.

Anul trecut, Primăria 

Cluj-Napoca a organizat o li-

citaţie pentru repararea fân-

tânii din cauză că Iridium a 

intrat în insolvenţă şi nu a 

mai putut respecta prevederi-

le din contract şi anume re-

medierea eventualelor defec-

ţiuni apărute pe parcurs. Du-

pă încheierea licitaţiei, a fost 

încheiat un contract în valoa-

re de aproximativ 240.000 lei. 

Anul acesta, fântâna a avut, 

iarăşi, nevoie de reparaţii şi 

au fost organizate patru lici-

taţii, dar numai ultima a fost 

conformă. Valoarea lucrărilor 

se ridică la 350.000 lei şi sunt 

realizate de fi rma Fountain 

Design SRL.

Fântâna din P-ţa Unirii va 
fi reparată până la Crăciun

Fântâna din Piaţa Unirii s-a deteriorat aproape în fi ecare an, din momentul în care a fost pusă în funcţiune, în 2009

Arteziana a costat un milion de lei și are nevoie de reparații în valoare 
de 350.000 de lei.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

„ Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ
Privind fi nalizarea proiectului “Creşterea efi cienţei economice a SC Wens Tour SRL
prin implementarea unei soluţii software de management al relaţiilor cu clienţii”
Cluj-Napoca, 24.10.2014
S.C. WENS TOUR S.R.L. cu sediul în Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 34, jud. Bistriţa Năsăud, 
a derulat, începând cu data de 27.12.2013, proiectul “Creşterea efi cienţei economice 
a SC Wens Tour SRL prin implementarea unei soluţii software de management al 
relaţiilor cu clienţii”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul pentru Socientatea Informaţională, 
Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Valoarea totală a proiectului este de 
242.784,93 lei, din care asistenţa fi nanciară nerambursabilă este de 132.205,01 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 10 luni, la 
punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 10.

Prin derularea proiectului s-a urmărit creşterea efi cienţei activităţii economice a 
SC WENS TOUR SRL prin implementarea unei aplicaţii software de management al 
relaţiilor cu clienţii. Aceasta se realizează cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile 
şi de reducere a decalajelor faţă de productivitatea unor fi rme asemănătoare din 
Uniunea Europeană, prin introducerea de sisteme TIC moderne ce încurajează inovarea 
şi oferă sprijin pentru îmbunătăţirea productivităţii şi managementului.

Principalii benefi ciari ai implementării acestui proiect sunt cei 13 angajaţi ai fi rmei 
din punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 10. Benefi ciarii indirecţi sunt 
angajaţii din celelalte puncte de lucru ale fi rmei care vor benefi cia de pe urma proiectului 
prin schimbul de experienţă cu colegii lor.

Implementarea sistemului de gestionare a relaţiilor cu clienţii va uşura şi va fl uidiza 
procesul de comunicare cu clienţii, astfel încât o altă categorie de benefi ciari direcţi sunt cei 
circa 5000 de clienţii ai SC WENS TOUR SRL. Această investiţie va creşte în mod semnifi cativ 
valoarea adaugată a serviciilor oferite către clienţii existenţi sau potenţiali ai fi rmei.

Prin implementarea proiectului “Creşterea efi cienţei economice a SC Wens 
Tour SRL prin implementarea unei soluţii software de management al relaţiilor cu 
clienţii”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, SC WENS 
TOUR SRL va furniza serviciile sale la cel mai înalt nivel de calitate şi profesionalism. 
Astfel, creşte productivitatea muncii, scad costurile şi timpul de muncă afectat culegerii 
şi menţinerii unor baze de date cu clienţii, iar managementul fi rmei coordonează cu mai 
multă uşurinţă activitatea angajaţilor săi şi deţine, în procesul decizional, informaţiile 
cele mai noi şi mai pertinente.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Mihaela CALUSER
Funcţie: administrator
Tel: 0264.590.746, Fax: 0264.595.755, e-mail: mihaela.caluser@wens.ro

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Partidele politice continuă 

să fi e la coada clasamen-

tului ,în ce priveşte încre-

derea românilor în insti-

tuţiile politice.

Primăriile ocupă primul loc 

în topul preferinţelor români-

lor, reprezentând 42,7% din 

încrederea în instituţii (41,6% 

în septembrie 2014). Urmă-

toarele instituţii în care româ-

nii au încredere sunt Curtea 

Constituţională — 33,5% 

(29,7% în septembrie), con-

siliile judeţene — 29,7% (28% 

în septembrie), Guvernul — 

27% (27,6% în septembrie), 

Preşedinţia — 17,8% (18,3% 

în septembrie), Parlamentul 

— 16,8% (15,6% în septem-

brie), partidele politice — 

10,9% (10,8% în septembrie).

Încrederea în instituţiile 
executive

Studiul mai arată că ierar-

hia încrederii în instituţiile 

executive este condusă de Ar-

mată, cu 69,2% încredere mul-

tă şi foarte multă (faţă de 

67,5% în septembrie). Urmea-

ză Jandarmeria — 60,3% 

(58,3% în septembrie), Ban-

ca Naţională — 49,6% (faţă 

de 47,4% în septembrie), DNA 

— 48,3% (faţă de 48,9%), SRI 

— 48,2% (faţă de 50,3%), Po-

liţia — 47% (faţă de 47,6% 

în septembrie), SIE — 45,9% 

(faţă de 44,5%), ANI — 37% 

(34,9% în septembrie 2014).

În topul instituţiilor inter-

naţionale, pe prima poziţie se 

afl ă NATO — 51,7% încrede-

re multă şi foarte multă (faţă 

de 51,3% în septembrie). Ur-

mează ONU — 49,2% (51,1,% 

în septembrie), UE — 48,8% 

(comparativ cu 46% în sep-

tembrie), Comisia Europeană 

— 45,2% (faţă de 44,3% în 

septembrie), Parlamentul Eu-

ropean — 45,1% (44,8% în 

septembrie), Banca Mondia-

lă — 36,1% (34,5% în sep-

tembrie), FMI — 28,7% (fa-

ţă de 26,8% în septembrie).

Topul încrederii 
în instituţiile sociale

Topul încrederii în institu-

ţiile sociale sau private din lu-

na octombrie este dominat de 

Biserică, 62,4% încredere mul-

tă şi foarte multă, faţă de 

63,4% în septembrie. Clasa-

mentul este continuat de uni-

versităţi, cu 40,3% faţă de 

41,7% în septembrie 2014, 

presă — 37,4% (faţă de 35,3% 

în septembrie), organizaţiile 

societăţii civile — 27,4% (fa-

ţă de 30,4%), sindicate — 

22,4% (faţă de 20,4% în sep-

tembrie), patronate — 20% 

(faţă de 19,8% în septembrie 

2014) şi bănci — 18,7% (fa-

ţă de 18,2% în septembrie).

Studiul a fost realizat la co-

manda „Adevărul“ în perioa-

da 2-8 octombrie 2014.

În ce instituţii politice 
au încredere românii ?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În contextul ultimelor 

scandaluri de corupţie, 

revine în prim plan 

Parlamentul României, 

care din păcate, conţine 

un număr record de aleşi 

certaţi cu legea.

Potrivit unei analize reali-

zate de b1.ro, din cei 580 de 

parlamentari, nu mai puţin de 

35 au probleme penale. 11 au 

fost deja trimişi în judecată, 

17 sunt urmăriţi penali, 3 au 

fost condamnaţi iar pentru 4 

dintre aceştia cererile de ur-

mărire penală au fost respin-

se. În plus, unul dintre mem-

brii Comisiei Juridice din Se-

nat este condamnat defi nitiv 

la trei ani şi jumătate de în-

chisoare cu suspendare.

Cel mai scandalos caz es-

te cel al senatorului PNL, Tu-

dor Chiuariu. Deşi a fost con-

damnat defi nitiv la trei ani şi 

jumătate cu suspendare în do-

sarul Poşta Română, fostul 

ministru al justiţiei este în 

continuare membru al Comi-

siei Juridice.

Pe lista parlamentarilor tri-

mişi în judecată pentru fapte 

de corupţie se regăsesc nume 

sonore cum ar fi  Liviu Drag-

nea, Corneliu Dobriţoiu, Mir-

cea Banias sau Ion Stan.

Partidul Social Democrat 

se afl ă în fruntea listei ruşinii 

şi în cazul aleşilor urmăriţi 

penali. 12 dintre aceştia sunt 

membri PSD. Cele mai recen-

te dosare au fost deschise pe 

numele lui Ilie Sârbu, Dan Şo-

va, Ecaterina Andronescu şi 

Şerban Mihăilescu. Dintre cei 

17 parlamentari, singurul ca-

re a ales să îşi dea demisia a 

fost senatorul PNL, Iosif Se-

căşan. Printre parlamentarii 

urmăriţi penal este şi senato-

rul clujean PSD Alexandru 

Cordoş.

Trei parlamentari din ac-

tualul Legislativ au fost con-

damnaţi. Este vorba despre 

Petru Ştefan Thuma, Miron 

Mitrea şi Tudor Chiuariu. Pen-

tru alţi patru aleşi, Parlamen-

tul a decis să respingă cere-

rea DNA de încuviinţare a ur-

mării penale.

În fi ne, trei dintre demni-

tarii şi-au pierdut mandatele 

ca urmare a încarcerării. Vor-

bim în acest caz despre Gigi 

Becali, Relu Fenechiu şi Ghe-

orghe Coman.

Câţi aleşi au dosare pentru corupţie ?
Trei dintre demnitarii şi-au pierdut deja mandatele ca urmare a încarcerării.

Victoria Nuland, subsecretar de Stat pentru Afaceri 
Euroasiatice, a denunţat ipocrizia unor state din regiune, 
care profi tă de protecţia NATO și a Uniunii Europene, dar 
ignoră valorile democratice. Ofi cialul american nu a dat nu-
me de lideri sau de ţări, dar a fost foarte vehementă. 
Analiștii politici au subliniat atunci că ţinta directă a acestui 
discurs ar fi  fost premierul Ungariei, Viktor Orban, notând de 
asemenea, că discursul ofi cialului american intervine în con-
textul scandalului de corupţie din România în care apar nu-
mele a nouă foști miniștri.

De râsul lumii

PENALI

35
dintre cei 580 de 
parlamentari au 
probleme penale

DEMISIE

1
din cei 17 
parlamentari urmăriți 
penali au ales să-și 
dea demisia din 
Parlament
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ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI PERSOANELOR CARE BENEFICIAZĂ DE TRANSPORT 
URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999

Ca urmare a HCL nr. 715/2007, completată prin prevederile HCL nr. 195/2009, toate 
persoanele vârstnice şi pensionarii cu domiciliul stabil în municipiul Cluj-Napoca, cu vârsta 
peste 70 de ani, indiferent de veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de 
pensie la rubrica “Total drepturi”, precum şi persoanele vârstnice şi pensionarii cu vârsta sub 
70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica 
“Total drepturi” sub 1.300 lei, benefi ciază de gratuitate la transportul în comun pe toate 
liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca şi pe raza comunelor Floreşti şi Apahida. De aceeaşi 
facilitate benefi ciază toţi cetăţenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de 
cuantumul venitului).

Aceleaşi 2 acte normative menţionează că toţi pensionarii cu vârsta sub 70 de ani, cu 
veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total 
drepturi” cuprinse între 1.301 şi 1.500 lei, benefi ciază de gratuitate la transportul în comun 
pe o singura linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Persoanele benefi ciare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 – stramutaţi, 
refugiaţi, deportaţi şi deţinuti politici – benefi ciază de gratuitate la transportul în comun pe 
toate liniile în cadrul Asociaţiei Metropolitane de Transport Public Cluj (municipiul 
Cluj-Napoca, comunele Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu şi Ciurila).

Pentru a evita aglomeraţia la chioşcurile CTP Cluj-Napoca S.A. şi pentru a avea o 
evidenţă clară a tuturor persoanelor care benefi ciază de aceste drepturi, comunicăm 
persoanelor încadrate în categoriile mai sus menţionate că eliberarea abonamentelor 
pentru anul 2015 se va desfăşura începând cu 27.10.2014 pâna la data de 10.01.2015, la 
următoarele puncte CTP Cluj-Napoca S.A.:
 Cart. Mărăşti – SEDIU CTP    – B-dul 21 Dec. nr.79A
  – ARTE PLASTICE  – Str. A. Vlaicu
  – IRA    – Str. A. Vlaicu
 Cart. Gheorgheni  – BISTRIŢEI   – Str. N. Titulescu
   – BĂIŞOARA  – Al. Băişoara
 Cart. Zorilor  – ZORILOR  – Str. Observatorului
 Cart. Mănăştur  – MINERVA   – Str. Primăverii
  – CÂMPULUI  – Cl. Mănăştur
  – CALVARIA   – Str. Primăverii
 Cart. Grigorescu  – 1 DECEMBRIE 1918   – Str. Fantanele
   – BUZAU     – Str. Al. Vlahuţă
 Cart. D. Rotund, Iris  – GARA       – P-ta Gării
   – CLUJANA    – P-ta 1 Mai
 Centru   – P-ta M.VITEAZUL – P-ta M.Viteazul

Pensionarii şi persoanele vârstnice vor avea asupra lor următoarele documente:
 Buletin / carte de identitate;
 Ultimul cupon de pensie;
 Ultimul abonament – se va preda;
 Fotografi e recentă;

În plus, benefi ciarii L118, L189 si OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente:
 Decizia sau Hotărârea de la Casa Judeţeană de Pensii Cluj;
 Două copii după ultimul cupon de pensii.

Persoanele care în anul 2014 nu au benefi ciat de abonament sau l-au pierdut se vor 
prezenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, 
având asupra lor şi decizia de pensionare.

Comisia Europeană a dat 

joi publicităţi un studiu 

privind defi citul de înca-

sare a TVA în anul 2012.

Documentul arată că, în rân-

dul statelor membre, cele mai 

mari defi cite de încasare a TVA 

au fost în România (44% din ve-

niturile din TVA preconizate), 

Slovacia (39%) şi Lituania (36%), 

la polul opus fi ind Olanda (5% 

din veniturile preconizate), Fin-

landa (5%) şi Luxemburg (6%), 

informează un comunicat de pre-

să al Executivului comunitar.

În plus, între 2011 şi 2012, 

România şi-a diminuat foarte 

puţin defi citul de încasare a 

TVA, de la 8,970 miliarde de 

euro în 2011 până la 8,841 mi-

liarde de euro în 2012, procen-

tul rămând la 44% din venitu-

rile din TVA preconizate.

Comisia Europeană estimea-

ză că în 2012 s-au pierdut 177 

de miliarde euro din veniturile 

din TVA din cauza nerespectării 

legislaţiei privind TVA sau a ne-

colectării acestui impozit, sumă 

echivalentă cu 16% din venitu-

rile totale din TVA preconizate 

ale celor 26 de state membre.

„Defi citul de încasare a TVA 

este în esenţă un indicator al 

efi cacităţii — sau al inefi caci-

tăţii — măsurilor de asigurare 

a respectării legislaţiei privind 

TVA şi a măsurilor de confor-

mare la legislaţia privind TVA, 

în întreaga UE”, a declarat co-

misarul european pentru Fis-

calitate, Algirdas Semeta.

Statisticile neputinţei

Scăderile înregistrate joi di-

mineaţă de principalele bur-

se europene, au produs o creş-

tere a aversiunii faţă de risc.

Pe acest fond negativ, cur-

sul euro a crescut ieri de la 

4,4166 la 4,4236 lei, revenind, 

astfel, după trei şedinţe, pes-

te pragul de 4,42 lei. Piaţa s-a 

deschis direct pe depreciere 

pentru leu, la 4,4220 lei, faţă 

de 4,4170 lei, la închiderea de 

miercuri. Volumele de tran-

zacţionare au crescut faţă de 

zilele precedente, iar transfe-

rurile s-au realizat între un 

minim de 4,4220 şi un maxim 

de 4,4260 lei. Cotaţiile de la 

ora 14:00 erau de 4,4210 – 

4,4240 lei, revenirea spre ni-

velul de la deschidere dato-

rându-se îmbunătăţirii evolu-

ţiei marilor burse.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,4793 la 3,4929 

lei, deprecierea leului fi ind 

amplifi cată de evoluţia pere-

chii euro/dolar. La rândul său, 

francul elveţian a crescut de 

la 3,6611 la 3,6654 lei.

După circa o săptămână în 

care s-a situat în jurul pragu-

lui de 1,28 dolari, ieri pere-

chea euro/dolar a scăzut la 

1,2615 – 1,2674 dolari, evolu-

ţia care s-a datorat creşterii 

incertitudinilor în privinţa par-

cursului pe care îl va avea eco-

nomia europeană şi politica 

monetară a Băncii Centrale 

Europene.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până la 

oră 14. R.G.

Cu excepţia 

Bucureştiului, unităţile 

locative din ansambluri-

le rezidenţiale s-au 

scumpit mai mult decât 

cele din blocurile ridica-

te înainte de Revoluţie.

Diferenţa dintre preţul 

unui apartament nou-con-

struit şi unul vechi în ace-

eaşi zonă din Bucureşti s-a 

redus la jumătate (11%) în 

primele nouă luni faţă de 

sfârşitul anului trecut, în 

schimb în alte oraşe mari din 

ţară, precum Braşov, Cluj-Na-

poca, Constanţa şi Timişoa-

ra, ecartul a crescut.

Cluj-Napoca este singurul 

dintre cele cinci centre regi-

onale analizate în care locu-

inţele noi sunt mai ieftine 

decât cele vechi, principalul 

motiv fi ind amplasamentul 

şi anume faptul că o mare 

parte din oferta pe segmen-

tul nou este situată în Flo-

reşti şi nu în Cluj-Napoca. 

Apartamentele vechi sunt cu 

aproximativ 10% mai scum-

pe decât cele noi, diferenţa 

fi ind în scădere având în ve-

dere că la fi nalul anului tre-

cut aceasta se situa în jurul 

valorii de 20%. Apartamen-

tele din ansamblurile rezi-

denţiale clujene s-au scum-

pit în primele nouă luni ale 

anului cu aproape 13,2%, de 

la 797 la 902 euro pe metru 

pătrat. Pe de altă parte, lo-

cuinţele din blocurile vechi 

s-au scumpit cu 2%, de la 

970 la 990 de euro pe metru 

pătrat util.

În Braşov, o locuinţă 

nou-construită este, în me-

die, cu 69 de euro pe metru 

pătrat mai scumpă decât una 

în bloc vechi, adică 8%. La 

sfârşitul lui 2013 însă, “dis-

tanţa” dintre cele două ca-

tegorii de apartamente era 

de 54 de euro pe metru pă-

trat. Accentuarea acestei di-

ferenţe se datorează faptu-

lui că locuinţele din blocu-

rile noi s-au scumpit mai 

mult anul acesta, respectiv 

cu aproape 3%, de la 868 la 

894 de euro pe metru pătrat. 

Spre comparaţie, apartamen-

tele vechi s-au scumpit cu 

1,35%, de la 814 la 825 de 

euro pe metru pătrat, con-

form Imobiliare.ro.

În prezent, la nivelul Ca-

pitalei, diferenţa dintre pre-

ţul mediu cerut pentru un 

apartament nou-construit şi 

unul vechi este de aproxima-

tiv 11% – o scădere sensibi-

lă având în vedere că la fi ne-

le anului trecut diferenţa era 

de 20%. Bucureştiul este sin-

gurul mare oraş al ţării în ca-

re locuinţele amplasate în 

blocuri noi au continuat să 

se ieftinească în 2014, aces-

tea consemnând un recul de 

5,3% la nouă luni , de la 

1.184 la 1.121 de euro pe me-

tru pătrat. Unităţile locative 

din blocurile vechi, pe de al-

tă parte, au înregistrat un 

avans de 2,6%, de la 982 la 

1.008 euro pe metru pătrat.

În Timişoara, diferenţa de 

preţ dintre un apartament 

nou şi unul vechi era, la în-

ceputul lunii octombrie, de 

73 de euro pe metru pătrat, 

aproximativ 9%, în creştere 

faţă de 46 de euro pe metru 

pătrat la fi nele lui 2013. În 

decurs de nouă luni, locuin-

ţele noi s-au apreciat cu 

7,9%, de la 832 la 898 de 

euro pe metru pătrat util, iar 

preţul cerut pentru aparta-

mentele vechi a crescut cu 

aproape 5%, de la 786 la 825 

de euro pe metru pătrat.

Depreciere în linie a leului

Cum au evoluat comparativ preţurile celor două 
tipuri de unităţi locative?

Apartamente noi vs.
apartamente vechi

PIAŢA VALUTARĂ
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Investeşte în oameni!
Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului Practica studenţească şi orientarea profesională a studenţilor în perspectiva colaborării şi a dezvoltării parteneriatelor 
cu potenţiali angajatori – Enviropractica
Benefi ciar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/137855

24 octombrie 2014, Cluj-Napoca
Începând din luna mai 2014, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în parteneriat cu S.C. ICPE Bistriţa S.A., implementează proiectul cu 
titlul “Practica studenţească şi orientarea profesională a studenţilor în perspectiva colaborării 
şi a dezvoltării parteneriatelor cu potenţiali angajatori – Enviropractica”. Proiectul este 
cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2: „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
cu piaţa muncii” şi a Domeniului major de intervenţie 2.1: „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Conferinţa de lansare a proiectului, a avut loc joi, 23 octombrie 2014, începând cu ora 12.00, 
în Amfi teatrul Iustinian Petrescu al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, strada Fântânele, nr. 
30, Cluj-Napoca, unde au fost prezenţi peste 200 de participanţi: reprezentaţi ai rectoratului 
universităţii, invitaţi din mediul de afaceri, insituţii publice şi fi rme private, studenţi, cadre didactice, 
membri ai echipei de implementare ai proiectului.

În cadrul Conferinţei de lansare a proiectului au luat cuvântul: Prof.univ.dr.ing. Alexandru OZUNU, 
decanul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Prof. univ.dr.ing. Cristina ROŞU – manager proiect, 
Şef lucrări dr. Kinga-Olga RETI – coordonator activităţi proiect, Dr. Corina BERKESY – reprezentant 
ICPE Bistriţa, psiholog Georgeta BLEDEA – expert consiliere, Asist. drd. Alexandru PAVEL.

Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 18 luni, în intervalul mai 2014 – noiembrie 2015. Obiectivul 
general al proiectului este creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a 355 de studenţi înmatriculaţi în 
sistemul naţional de învăţământ la nivel de licenţă (255) şi master (100), aparţinând Universităţii Babeş-Bolyai 
– Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, prin creşterea calităţii serviciilor de consiliere şi orientare 
profesională (pentru 355 de studenţi – de la toate specializările), precum şi prin dezvoltarea aptitudinilor de 
muncă în cadrul stagiilor de pregătire practică (pentru 140 de studenţi – care au trecut în planul de învăţământ 
disciplina practică), în vederea realizării tranziţiei de la mediul universitar la viaţa activă.
Obiectivele specifi ce ale proiectului constau în:
1. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională prin furnizarea unei îndrumări 
integrate, complexe şi specializate de la viaţa studentească la cea activă de pe piaţa muncii.
2. Creşterea calităţii stagiilor de pregătire practică obligatorii în planurile de învăţământ aferente 
domeniilor ştiinta şi ingineria mediului prin corelarea sistemului de educaţie universitară şi formare 
profesională cu dinamica pieţei muncii.
3. Promovarea iniţiativelor de parteneriat dintre mediul universitar (UBB, Facultatea de Ştiinţa şi 
Ingineria Mediului), mediul profesional, reprezentat de partenerul de implementare S.C. ICPE 
BISTRITA S.A. şi celelalte instituţii/întreprinderi cu care se vor incheia acorduri de parteneriat 
pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire practică.

În cadrul proiectului va avea loc organizarea şi desfăşurarea unei excursii pentru schimb de 
experienţă privind stagiile de pregătire practică, la care pot participa 45 de studenţi pe baza unui 
concurs de eseuri „Practica studenţească din perspectiva studentului”. Studenţii vor putea să se 
înscrie în competiţie cu eseuri realizate individual, care vor fi  evaluate de către comisia de concurs pe 
criterii prestabilite. Căştigătorii (45 de studenţi ) vor participa la o excursie pe teritoriul României.

Persoanele care au luat cuvântul la conferinţă au subliniat importanţa deosebită a acestui proiect, 
a cărui implementare va aduce o contribuţie semnifi cativă la atingerea obiectivelor Strategiei de 
Ocupare şi a Liniilor Directoare Integrate pentru Creşterea Economică şi Ocupare, precum şi la 
creşterea competivităţii absolvenţilor de învăţământ superior, prin armonizarea pregătirii teoretice cu 
pregătirea practică, care să maximizeze avantajele profesionale şi o mai bună inserţie pe piaţa muncii.

Contact:
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului
Str. Fântânele, Nr. 30, Cluj Napoca, RO-400294
Manager proiect: Prof. univ. ing. dr. Roşu Cristina Doina
Tel. 0364 307030
Email: enviropractica@gmail.com
http://enviro.ubbcluj.ro/posdru_enviropractica_2014.php

 Benefi ciar       Partener
FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI    S.C. ICPE BISTRIŢA S.A.

Elevii de la şcoala din 

localitatea prahoveană 

Puchenii Moşneni învaţă 

anatomie pe scheletul 

unui fost director al şco-

lii, fost învăţător la înce-

putul secolului trecut, 

care a murit în jurul anu-

lui 1965 şi care şi-a lăsat 

scheletul prin testament, 

ca material didactic.

Alexandru Grigore Popes-

cu, fost învăţător la începutul 

secolului trecut la şcoala din 

localitatea Puchenii Moşneni, 

judeţul Prahova, a lăsat ele-

vilor acestei şcoli scheletul 

său, care este folosit ca ma-

terial didactic.

Dascălul s-a născut în Pu-

chenii Moşneni, în jurul anu-

lui 1890, a făcut acolo şcoala 

primară, iar după ce a absol-

vit patru clase a plecat la li-

ceu. A revenit la Pucheni în 

anul 1908, când a devenit das-

căl la şcoala în care a învăţat 

să scrie şi să citească. Şi a ră-

mas acolo până în anul 1920.

Şi-a donat pământul, 
dar şi scheletul

Actualul profesor de istorie 

al şcolii de la Puchenii Moş-

neni, Sorin Stanciu, povesteş-

te că în toţi anii în care profe-

sorul Alexandru Grigore Popes-

cu a fost dascăl în satul natal 

s-a implicat activ în viaţa co-

munităţii. După primul război 

mondial, Alexandru Grigore Po-

pescu, care a plecat din satul 

natal, a donat şcolii lotul de pă-

mânt pe care l-a primit fi indcă 

a fost combatant în război, pen-

tru a fi  folosit de elevi. Însă 

fruntaşii de atunci ai comunei 

au împărţit terenul şi l-au vân-

dut ca loturi de casă.

Între timp, Alexandru Gri-

gore Popescu şi-a continuat ca-

riera didactică la Ploieşti şi Bu-

cureşti, unul dintre elevii săi 

fi ind tenorul Nicolae Herlea.

Cincizeci de ani mai târziu, 

la moartea sa, undeva între 

anii 1965 – 1970, profesorul 

şi-a lăsat scheletul, prin testa-

ment, ca material didactic.

Curăţat în acid
„Se pare că rămăşiţele au 

fost descompuse într-o baie 

de acid, iar oasele au fost 

asamblate şi duse în şcoală”, 

explică profesorul de istorie 

Sorin Stanciu.

El a spus că, odată cu oase-

le, şcoala a primit moştenire de 

la fostul cadru didactic o serie 

de caiete cu însemnări, versuri 

şi cântece pentru copii.

„Făcând parte din genera-

ţia învăţătorilor care îmbrăţi-

şaseră principiile lui Spiru Ha-

ret, înţelegea să aibă o anumi-

tă conduită faţă de comunita-

te, să se implice”, a declarat 

pentru Mediafax profesorul So-

rin Stanciu.

Prinse în şuruburi, cu che-

iţe şi foarte bine conservate, 

oasele fostului dascăl sunt fo-

losite ca material didactic la 

orele de anatomie.

În anii trecuţi, fosta profe-

soară de biologie a şcolii, acum 

pensionară, a fost cea care a 

îngrijit scheletul, povesteşte di-

rectoarea şcolii, Violeta Badea.

„În fi ecare toamnă, în sep-

tembrie, venea şi îl curăţa cu 

mare grijă. Folosea o pensu-

lă şi curăţa os cu os”, spune 

directoarea.

De când fosta profesoară de 

biologie a ieşit la pensie, feme-

ia de serviciu a unităţii de în-

văţământ este cea care are gri-

jă ca scheletul să fi e curăţat.

Învaţă anatomie pe scheletul 
fostului director al şcolii
De 50 de ani, oasele fostului dascăl, prinse în şuruburi, cu cheiţe şi foarte bine conservate,
sunt folosite ca material didactic.
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Sfârşitul de an vine la 

Universitatea 

„Babeş-Bolyai” cu lansa-

rea, în premieră naţiona-

lă, a unui Centru de 

Studii Indiene în 

România. Mihaela Gligor, 

iniţiatoarea acestui 

demers, a povestit pentru 

Monitorul de Cluj istoria fru-

moasei sale pasiuni şi 

drumul de la Calcutta la 

„Babeş-Bolyai”.

Reporter: Mihaela, de ce 
India?

Mihaela Gligor: Pentru că 

e India. „Îndrăzneşte să vi-

sezi!” Este îndemnul pe care 

mi l-a dat India. Nu m-am 

gândit niciodată că voi ajun-

ge acolo. S-a întâmplat şi In-

dia s-a strecurat în inima mea 

şi m-a transformat. Acolo am 

devenit mai puternică, mai 

deschisă la tot ceea ce e în ju-

rul meu, mai tolerantă, mai 

bună, în ultimă instanţă. Şi 

apoi, dincolo de toate aces-

tea, India mi-a îndeplinit mul-

te vise, mi-a dat încredere că 

pot face orice îmi doresc.

R: Ai avut o bursă la Cal-
cutta...

M.G.: Da, am avut, în 2009, 

o bursă postdoctorală oferită 

de ICCR (Indian Council for 

Cultural Relations). Am stu-

diat fi losofi a la Jadavpur Uni-

versity. De fapt, am avut o te-

mă interdisciplinară destul de 

grea: Filosofi a religiilor la Mir-

cea Eliade şi Rabindranath Ta-

gore. Însă m-am achitat cu bi-

ne de sarcină. Mi-a plăcut me-

diul universitar indian. Foar-

te mult. De altfel, cred că 

atunci mi-a venit ideea ca la 

întoarcerea acasă să fac ceva. 

Şi am făcut...

R: Cum a apărut ideea 
unui centru de studii indi-
ene?

M.G.: Prin 2011, am pus 

bazele, alături de două prie-

tene la fel de îndrăgostite de 

cultura Indiei, Centrului Cul-

tural Rabindranath Tagore Ro-

mânia, prin intermediul căru-

ia organizăm de atunci încoa-

ce, în fi ecare an, la Bucureşti, 

Festivalul Namaste India e un 

prilej minunat de a strânge 

laolaltă oameni îndrăgostiţi 

de cultura indiană, de bucă-

tăria şi muzica Indiei...

Însă eu am mai mult. Lu-

crând în cercetare, mi-am do-

rit o componentă ştiinţifi că. 

În 2011 am adus-o la Bucu-

reşti, pentru o conferinţă des-

pre Rabindranath Tagore, pe 

Uma Dasgupta, important spe-

cialist în viaţa şi opera lui Ta-

gore. Am avut succes şi cred 

că atunci m-am ambiţionat să 

fac ceva în direcţia asta, şti-

inţifi că. Aşa se face că mi-am 

pus în gând să înfi inţez acest 

Centru Clujean pentru Studii 

Indiene în cadrul Universită-

ţii „Babeş-Bolyai”.

Anul trecut, în noiembrie, 

am lansat provocarea... Am 

vorbit cu doi dintre prorectori 

şi le-am spus că ar fi  bine ca 

UBB să aibă un astfel de Cen-

tru. Le-a plăcut ideea şi am 

început lucrul. Un an mai târ-

ziu suntem aici. Aproape de 

momentul deschiderii ofi cia-

le. Ce e greu, abia de acum 

începe. Mă bucur tare mult 

că am găsit sprijin la Recto-

ratul UBB şi la Facultatea de 

Litere, în cadrul căreia şi func-

ţionează acest Centru.

R: Cui i se adresază pro-
gramul Centrului?

M.G.: Centrul are ca obiec-

tiv principal promovarea cul-

turii indiene şi o mai bună în-

ţelegere a ei prin programe 

complete de educaţie, cerce-

tare şi publicare. Vom dezvol-

ta colaborări cu centrele simi-

lare de la mari universităţi din 

Europa, USA şi India. Centrul 

nostru este deschis tuturor 

acelora care îşi doresc să îşi 

însuşească o parte din incre-

dibila cultură a Indiei.

R: Cu ce vă veţi ocupa acolo?
M.G.: La Universitatea Bu-

cureşti funcţionează o secţie 

de limba Hindi. Noi ne pro-

punem mai mult de atât. Fie 

că e vorba de fi lm, muzică, 

dans, carte sau bucătărie, tot 

ce ţine de India este bine pri-

mit de publicul din România. 

Asta vreau să fac la UBB. Să 

fac accesibile nu doar limbi-

le, ci şi aspecte ale culturii, 

fi losofi ei, religiei, ştiinţei. Eu 

cred că se poate. Asta e, de 

fapt, marea provocare.

R: Care sunt difi cultăţile 
unui astfel de centru afl at 
la început de drum?

M.G.: Încercăm să punem 

pe picioare o Bibliotecă de 

studii indiene, avem nevoie 

de cât mai mult sprijin Am 

primit deja multe cărţi fru-

moase şi utile prin donaţii. 

Avem însă nevoie şi de un 

sprijin fi nanciar susţinut, pen-

tru a putea organiza, lunar, 

evenimente frumoase. Avem 

în vedere lansări de carte şi 

proiecţii de fi lme, seminarii 

tematice despre religiile Indi-

ei, expoziţii de fotografi e şi 

workshopuri pe diferite teme. 

Pentru toate acestea am lan-

sat deja invitaţii şi avem con-

fi rmări: Sega, autorul celebrei 

serii Namaste, ne va ţine o 

conferinţă cu prima ocazie 

când se va afl a la Cluj. Însă 

pentru ca aceste evenimente 

să devină realitate, avem ne-

voie de susţinere. Eu sper că, 

la Cluj, se vor găsi câteva fi r-

me, bănci, fundaţii dornice să 

ne întindă o mână de ajutor. 

Le mulţumim anticipat.

R: Când vor începe cursurile? 
M.G.: La momentul potri-

vit o să anunţăm şi cursurile 

pe care Cluj Center for Indi-

an Studies le oferă. Sper să 

reuşim să oferim diversitate 

şi profesionalism. Deschide-

rea ofi cială va fi  curând... în 

noiembrie. Vă vom ţine la cu-

rent.

Cum a ajuns cultura indiană la Cluj ?
Primul Centru de Studii Indiene din România a fost deschis la Universitatea „Babeș-Bolyai”.

MIHAELA GLIGOR |  fondator al Centrului 
de Studii Indiene

„India mi-a îndeplinit multe vise, mi-a dat 
încredere că pot face orice îmi doresc“

Anotimpul n
Dana MUNTEAN
redactia@mesageruldesibiu.ro

„Am avut privilegiul 

extraordinar de a trans-

forma acest oraş după 

cum însuşi Sibiul m-a 

inspirat să o fac. De fi eca-

re dată când am construit 

ceva în şi pentru această 

comunitate, am găsit aici 

dorinţa de schimbare, 

interesul pentru un bun 

mers al lucrurilor şi pre-

ţuire pentru valori“, măr-

turiseşte Klaus Iohannis.

Cetăţenii României împăr-

tăşesc aceeaşi deschidere şi 

aceeaşi toleranţă precum ro-

mânii, ungurii, romii şi evre-

ii din Sibiu care l-au ales pri-

mar pe un sas într-un oraş un-

de mai trăiesc puţin peste 

1.500 de etnici germani, opi-

nează, în autobiografi a sa, po-

liticianul care a readus nor-

malitatea în Sibiu şi care as-

tăzi le promite tuturor româ-

nilor o ţară a lucrului bine fă-

cut: „Misiunea mea, ca Pre-

şedinte al României, va fi  ace-

ea de a construi, împreună cu 

românii, o ţară a lucrurilor fă-

cute cum trebuie. Iar aşa ce-

va nu se întâmplă practicând 

injuria, jocul abil de culise şi 

prefăcătoria lozincardă. Se în-

tâmplă doar dacă muncim îm-

preună, ne sprijinim unii pe 

alţii şi avem toată încrederea 

că se poate. Şi se poate!“

„Mă consider acasă 
în România“

Pe 18 iunie 2000, Klaus Io-

hannis îşi începea primul man-

dat de primar, la doar câteva 

zile de când împlinise 41 de 

ani. „Faptul că am fost ales a 

constituit o surpriză pentru 

toată lumea, inclusiv pentru 

mine“, recunoaşte el. Buna 

reputaţie câştigată de Iohan-

nis ca inspector şcolar gene-

ral a reprezentat, probabil, un 

argument hotărâtor pentru si-

bienii care l-au ales. Dar mai 

era ceva. „La nivel personal, 

cred că a fost important in-

clusiv faptul că sunt căsăto-

rit cu o româncă: faptul că so-

ţia mea este româncă arată, o 

dată în plus, că mă consider 

acasă în România şi că fac 

parte din acest popor şi din 

această comunitate“, punc-

tează artizanul schimbării la 

faţă a Sibiului. De sus în jos, 

„reţeta“ sa a funcţionat: „mo-

delul persoanei care conduce 

o instituţie este preluat des-

tul de repede de către subal-

tern“.

Pentru ca treaba 
să meargă ceas

Sloganul electoral de acum 

14 ani ilustrează şi acum sti-

lul de lucru al lui Iohannis. 

De la întâlnirile scurte şi la 

obiect cu subordonaţii şi cu 

partenerii, până la colabora-

rea cu investitorii pentru spon-

Mihaela Gligor este absolventă a Facultăţii de Filosofi e 
(2001) din cadrul Universităţii Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, 
unde a urmat și un program de Studii Aprofundate de 
Filosofi a Umanului (2002). Doctor în Filosofi e al aceleiași 
Universităţi cu o teză despre Mircea Eliade și extrema 
dreaptă românească (2006).

„Cred că Iohannis ar fi  
un președinte bun pentru 
că nu a fost implicat în po-
litică și este un om curat. În 
al doilea rând, nemţii sunt 
oameni serioși, își fac trea-
ba bine, sunt de cuvânt, 
cinstiţi și muncitori. Știu as-
ta pentru că am trăit în co-
munitatea lor. Am văzut 
multe gospodării de ţărani 
nemţi care reprezentau un 
model. Cred că trebuie să 
avem un alt fel de preșe-
dinte, care atunci când spu-
ne că face un lucru, să îl și 
facă. Eu cred că Iohannis 
este acel om. Este sobru, 
serios și te poţi baza pe cu-
vântul lui, inspiră încrede-
re.” (Prof. dr. Oliviu Pascu, 
şeful Clinicii de Gastroente-
rologie din Cluj-Napoca)

Cine este Mihaela Gligor

„Cred că trebuie să avem un alt fel 
de preşedinte”

Klaus Iohannis - din Capitala Culturală Eu

Misiunea sa, ca președinte, va fi  aceea de a co
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sorizarea proiectelor comuni-

tăţii. „Este şi logic să dai ce-

va înapoi comunităţii din ca-

re fac parte oamenii care mun-

cesc pentru tine, iar aceia ca-

re dispun de fonduri au înţe-

les că este foarte important 

pentru toată lumea ca ei să 

se intereseze şi să se preocu-

pe de calitatea mediului în ca-

re trăiesc oamenii. Implicarea 

socială a fost şi este parte din-

tr-o schimbare de optică pe 

care mi-o doresc extinsă la ni-

velul întregului mediu de afa-

ceri“, arată Klaus Iohannis. În 

cei 14 ani de când conduce 

Primăria Sibiu, Iohannis a re-

uşit să aducă în jurul acele-

iaşi mese specialişti şi deci-

denţi cum nu se poate mai di-

feriţi. „Experienţa mi-a con-

fi rmat că se poate găsi un lim-

baj comun, că poate exista un 

program comun şi, foarte im-

portant, un scop care să-i mo-

bilizeze pe toţi. Fiecare trebu-

ie să-şi conceapă realmente 

un program: să se gândească 

ce vrea să facă dacă ajunge 

în funcţie. Dacă aş da timpul 

înapoi, aş avea deja trei prio-

rităţi, înainte de a mă apuca 

de lucru: analiza pe resurse 

şi posibilităţi, importanţa unei 

abordări integrate şi impor-

tanţa unei viziuni. Uitându-mă 

în urmă, aş putea spune că 

sunt chiar trei principii câşti-

gătoare, indiferent ce vrei să 

construieşti“, a apreciat el.

Paşi mici

Străzile din Sibiu erau, în 

2000, „cele mai găurite din 

întreg universul“, îşi aminteş-

te şi acum Iohannis. Mizeria 

şi dezordinea se găseau pre-

tutindeni, lipsa de perspecti-

ve era evidentă. Până în 2004, 

schimbările la nivelul oraşu-

lui nu au fost prea mari, însă 

atunci începeau transformă-

rile fundamentale care îi poar-

tă semnătura lui Iohannis. Ele 

au culminat cu anul Capita-

lei Culturale Europene. „Nu 

am ştiut de la început cum să 

abordez problemele mari, dar 

am avut noroc că am locuit 

sufi cient de mult în Sibiu pen-

tru a înţelege cum trebuie să 

funcţioneze reabilitarea unui 

oraş ca întreg, ca organism 

urban. Am ajuns, între timp, 

să gândim proiecte de propor-

ţii, foarte complexe şi compli-

cate tehnologic“, descrie Io-

hannis.

Respect pentru individ

Iohannis este de părere că 

lumea în care acţionăm, lu-

mea pe care vrem să o modi-

fi căm şi în care ne propunem 

să construim pentru viitor es-

te o lume creată de şi pentru 

indivizi, cu tot ceea ce ne 

apropie sau ne desparte pe 

unii de ceilalţi. „Fie că am ac-

ţionat la nivel local sau naţi-

onal, în centrul preocupărilor 

mele de politician a stat me-

reu binele general, binele pu-

blic, dar asta pentru că am 

pornit mereu de la ideea că 

absolut fi ecare membru al so-

cietăţii noastre merită respect 

şi incluziune. Fiecare dintre 

noi venim cu profi lul nostru 

aparte, cu problemele şi cu 

nevoile care ne individuali-

zează, iar progresul unei so-

cietăţi şi mai bunul mers al 

unei comunităţi vin din şi oda-

tă cu îmbunătăţirile pe care 

le resimţim fi ecare dintre noi, 

indivizii care o formăm“, con-

chide candidatul ACL la 

Preşedinție.

normalității începe în noiembrie

„Klaus Iohannis este o 
șansă pentru România. Și 
aceasta este părerea mea 
personală. Fiind în continua-
re membru al nostru și fost 
președinte al FDGR timp de 
11 ani, normal că îl spriji-
nim. Spuneam că Iohannis 
este o șansă pentru ţară, 
pentru oamenii acestei ţări 
și un mare câștig de imagi-
ne pentru România. De 
exemplu, de nu știu cât 
timp ni se refuză, fără un 
motiv întemeiat, intrarea în 
Spaţiul Schengen. Dar eu 
sunt sigur că, dacă Iohannis 
va ajunge președinte, în 
scurt timp România va fi  în 
Schengen. În plus, dacă vă 
uitaţi peste lista celor 14, 
Iohannis este cel mai capa-
bil dintre toţi. Noi avem nevoie de politicieni care să facă cu 
adevărat ceva și pentru oamenii acestei ţări și să facă ceva 
și pentru imaginea României peste hotare. În acest mo-
ment, imaginea României peste hotare este făcută de «am-
basadori» cu îndeletniciri deloc cinstite sau legale. E mo-
mentul să facem ceva pentru ca acest lucru să se schimbe, 
imaginea României peste hotare să se schimbe, viaţa ro-
mânilor din ţară să se schimbe. În bine!“  (dr. Paul-Jürgen 
Porr, preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din 
România, medic plecat din Cluj-Napoca)

„Ca și sibieni, ne do-
rim să avem un președin-
te sibian. La această do-
rinţă mă raliez și eu. 
Faptul că Iohannis a fost 
un bun administrator la 
Primăria Sibiu ne arătă că 
poate fi  un bun adminis-
trator și la nivelul ţării. 
Situaţia politică din ulti-
mii ani i-a deschis calea 
către politica naţională. 
Candidatura la 
Președinţia României a 
venit fi resc, având în ve-
dere contextul politic 
existent. A avut o relaţie 
bună cu Crin Antonescu și 
este apreciat de liberali. 
Candidatura sa la 
Președinţie nu a fost un 
obiectiv pentru Klaus 
Iohannis, dar evoluţia lu-
crurilor l-a adus în aceas-
tă poziţie. Eu cred că are 
șanse reale la Președinţie. 
Ca urmare a investiţiilor pe care le derulăm în ţară, am avut 
ocazia să stau de vorbă cu mulţi oameni, iar reacţiile sunt 
pozitive. Ceea ce a realizat pentru Sibiu este preluat drept 
model și pentru alte orașe din ţară. Klaus Iohannis este apre-
ciat pentru ceea ce a făcut pentru Sibiu, iar acest lucru îi 
conferă o imagine bună la nivel naţional.“  (Mircea 
Bulboacă, proprietarul companiei CON-A, constructorul Sălii 
Polivalente din Cluj-Napoca)

„Iohannis desfi de con-
venţiile, pentru că vorbeș-
te mai rar, pentru că vine 
din alt regn politic, de ad-
ministrator, vine din lu-
mea protestantă germa-
nă, care în cazul acesta 
poate fi  și un avantaj. El 
este un om care spune lu-
crurilor pe nume. Omul 
acesta, cred, că atunci 
când își explică averea, 
neavând un exerciţiu po-
pulist, demagogic, de a 
vorbi cu modestie despre 
precaritatea mijloacelor 
sale, așa cum de ani de 
zile fac toţi acești politici-
eni care vizitează DNA-ul 
sau sunt vizitaţi de mas-
caţi. El nu face parte din 
această categorie. Acest 
om nu are uzanţa scuzelor 
populiste.“  (Emil 
Hurezeanu, jurnalist)

„Este o bucurie că un repre-
zentant al Sibiului a ajuns să 
candideze pentru o asemenea 
funcţie în stat. Ţinând cont că 
este candidatul ACL, în speţă al 
PNL-ului, cred că este o mare 
cinste. Klaus Iohannis este cel 
mai potrivit pentru români de 
pe actuala scenă politică naţio-
nală. Imaginea foarte bună a 
lui Klaus Iohannis și proiectele 
pe care le-a pus în practică la Sibiu sunt principalele atuuri pentru 
câștigarea alegerilor prezidenţiale. Proiectele derulate de Klaus 
Iohannis în Sibiu au fost de succes. Unul dintre aceste proiecte 
este crearea și dezvoltarea Zonei industriale Vest. Aici, prin apor-
tul său au fost create peste 12.000 de locuri de muncă. În urma 
dezvoltării acestei zone, șomajul în municipiul Sibiu este sub 
media naţională. Un alt lucru foarte important la care și-a adus 
contribuţia Klaus Iohannis este dezvoltarea turismului. Practic, 
Sibiul a devenit unul dintre centrele turistice ale României. De 
altfel, evenimentele culturale fi nanţate prin agenda culturală 
atrag în fi ecare an numeroși turiști. Practic, evenimentele de pe 
agenda culturală vin să încheie un proiect amplu și de succes: 
Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007. Klaus Iohannis va fi  
președintele României!“  (Virgil Popa, viceprimarul Sibiului) 

„Iohannis este o şansă pentru România“

„Are șanse reale la Președinție“

„Este un om care spune lucrurilor pe nume“„Klaus Iohannis va fi președintele României“

uropeană, în capitala europeană a României.

onstrui, împreună cu românii, o țară a lucrurilor făcute cum trebuie, afi rmă Klaus Iohannis

KLAUS IOHANNIS | candidat la Președinţie

„Dacă te-ai născut şi ai crescut aici, e 
aproape imposibil să nu te întrebi cum 
ar fi  arătat Sibiul astăzi fără investiţiile 
imense care au făcut posibilă 
reabilitarea şi modernizarea lui, 
începând cu anul 2004. Faptul că 
aceste schimbări s-au putut face 
într-un timp atât de scurt dovedeşte 
că, până la urmă, tot oamenii şi voinţa 
lor de transformare modifi că faţa 
lucrurilor.“
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 4 ca-
mere, în cart. Mănăștur, et. 3, 
balcon, cu 2 băi, beci, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-568802. (2.7)

¤ Vând casă, grajd și teren în 
supr. de 752 mp, în Florești, 
str. Avram Iancu, are racordate 
toate utilităţile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relaţii la 
tel. 0742-813005 sau 
0742-097455. (6.7)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe dru-
mul principal, 3 camere, un 
dormitor, baie, bucătărie, că-
mără, două beciuri, centrală, 
gaz + centrală termică, lemne, 
garaj, încălzire + 1000 mp, 
grădină cu pomi și legume. Inf. 
la tel. 0749-548801. (6.7)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă 
de 550 mp, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115, 
dimineața și seara. (7.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + 
curte în supr. de 500 mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (2.7)

¤ Urgent! Vând casă la munte, 
Valea Ierii, cu toate dotările la 
9999 euro. Inf. la tel. 
0736-5770606. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, puţin 
mai sus de Restaurantul STIL, 
supr. de 4200, front la stradă 
42 mp, pentru construcţii, se 
poate vinde și jumătate sau 
parcela. Preș negociabil. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-3744986. (2.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, la intrare 
în sat Valea Fânaţelor, front la 
drum 90 m, curent electric, 
apă, carte funciară, cadastru, 
preţ 12 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zona centrală, 
front la drum principal 100 m, 
zonă centrală, carte funciară, 
cadastru, curent electric, apă 

potabilă, preţ 12 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744653097. (3.5)

¤ P.F. vând 620 mp teren intra-
vilan în Cluj-Napoca, în spatele 
bisericii de pe str. Primăverii. Re-
laţii la tel. 0756-091346. (3.7)

¤ P.F. vând teren livadă în su-
pr. de 700 mp, în Cluj-Napoca, 
str. Donath nr. 20. terenul se 
afl ă situat pe deal, în spatele 
blocului Turn II, la cca 70 m de 
aceasta, accesul pe lângă gră-
diniţă, preţ 15 euro/mp. Inf. la 
tel. 0762-689193. (3.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășu-
ne extravilan. Informaţii la tel. 
0741-244133. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
supr. de 3600 mp, front 23 m, si-
tuat în cart. Gheorgheni, str. So-
porului, la cca 400 m de la capă-
tul troleiului nr. 3, toate utilităţile 
în faţa terenului. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0364-262314 
sau la 0756-406578. (7.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. 
de 100 mp, front 20 ml la 
drum de servitute, cu C.F. și 
C.U., P+6, preţ 250 euro mp. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ 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 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa 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.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – IAS), 

centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 

de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 

0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, 
mobilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu 
încălzire prin pereți, preț nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb teren la 19 km 
de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
cu garsonieră în Cluj, acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-568802. (2.7)

¤ Schimb casă la 60 km de 
Cluj, 3 camere + hol + cămară 
+ curte în supr. de 500 mp, cu 
garsonieră în Cluj + diferenţă. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0755-568802. (2.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez persoane pentru cu-
les mere, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073.

S.C. ALPINA SHOE 
PRODUCTION REGHIN 

S.R.L.
din Reghin, str. Ierbus nr. 10, 
jud. Mureș, producătoare de 
încălţăminte,

ANGAJEAZĂ:
INGINERI CONFECŢII PIELE 

– CU EXPERIENŢĂ SAU 
TINERI ABSOLVENŢI – 

PENTRU
POSTURI ÎN CADRUL 

DEPARTAMENTULUI TEHNIC 
ŞI ANUME:

TEHNOLOGI, CREATORI 
(proiectare pe calculator), 

COORDONATOR CTC.
Informaţii la numerele de 
tel. 0265-511.802 fax 
0265-511425 sau la mail

office@alpina.ro.

Deasemenea C.V.-urile se vor 
trimite pe adresa de mail 
mentionată. (2.4*)

¤ Tânără, nefumătoare, caut 
loc de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabi-
litate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, ex-
perienţă 18 ani (şi pe comuni-
tate), cat. B şi C, cunoscător al 
lb. germane şi engleze. Rog şi 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

SERVICII

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

geamuri faţă electrice, 
volan reglabil, scaun 
reglabil pe înălţime, 

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând CART. Inf. la tel. 
0741-244133. (4.7)

¤ Vând remorcă ”Padiș-
Salonta”, de 750 kg, în stare 
bună, înmatriculată, vopsită, 
instalație electrică nouă. Preț 
2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (5.10)

¤ VÂND SUPERNOVA asigura-
re şi revizie tehnică la zi, an fa-
bricaţie 2001, km reali 
79.000, motor 1,4, injecţie 
benzină (Renault Clio), tinichi-
geria şi vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la 
telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de iar-
nă-vară, cu jante de aluminiu, 
pentru autoturism ”Opel Cor-
sa”. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0742-770358. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă maro, 
formată din 8 rânduri, cu ușă 
metalică dublă, preţul sub cel 
de piaţă. Inf. la tel. 
0264-432680. (2.7)

¤ Vând aspirator ultramodern, 
dotat cu fi er de călcat, adus din 
străinătate, nou, bun pentru vi-
le, hoteluri, preţ 1300 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-323779. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pen-
tru grâu, capacitate mare. Su-
naţi la tel. 0751-044086. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat no-
uă, marcă germană ”Brother”, 
cu un pat, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-323779. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, 
două cutii electrolizi, 6 kg cosi-
tor, preţ foarte bun. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(6.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând canapea elegantă pen-
tru birou, preţ 2000 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0740-323779. (4.7)

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu 
saltele confor-zone, un tobo-
gan pentru copii de h = 1 m, 
măsuță furnir, toate albe, no-
uă, toate în perfectă stare, preț 
foarte bun. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-386266, între orele 

8-21. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând conductă metalică cu 
diametru 75 mm, 6 buc x 9 m, 
preţul sub cel de piaţă. Inf. la 
tel. 0264-432680. (2.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (4.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosi-
te, cu ochiuri 5/5 cm, grosimea 
sârmei 3 mm, 60 ml. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. 
(4.7)

¤ Vând două perechi de rotile 
pe bocanci, nr. 40-41, preţ 50 
RON/buc, negociabil. Sunaţi la 
tel. 0740-323779. (4.7)

Vând URGENT bicicletă eliptică în 
stare perfectă, nefolosită.

Inf. suplimentare
la tel. 0723-172514. (2.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mes-
teacăn, 3 m lungime, preţ 6 
RON/ buc. Tel. 0747-700044. 
(4.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 
430 litri, la preţul de 900 euro. 
Inf. la tel. 0736-577060. (4.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe 
bocanci, nr. 40, nou, preţ 50 
RON. Inf. la tel. 0740-323779. 
(4.7)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. 
Inf. la tel. 0749-725785. (6.7)

¤ Vând blană astrahan fru-
moasă. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și 
seara. (7.7)

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Informa-
tii la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, popu-
lară, simfonică, toate în stare bună. 
Relaţii la tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (1.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie 
”Malboro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ Cumpăr mașină de scris ve-
che, culoare neagră. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (4.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistra-
te o singură dată, 360/540 m, 
muzică ușoară. Tel. 
0755-920694. (4.5)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii 
de insigne românești, cartona-
șe de bere, suc, băuturi, apă, 
cartoane pe care se pun paha-
rele în localuri. Tel. 
0749-174082. (4.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat sau 
pentru crescut, calitate extra, 
diferite greutăţi, crescuţi fără 
concentrat, hrănit cu cereale și 
lucenă, în cart. Gheorgheni-So-
por, pe ales din 10 buc la pre-
ţul de 10 RON/kg. Asigur loc 
de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924.

PIERDERE

¤ Declar pierdut autorizaţie de 
taxi nr. 1235 deţinut de SC Te-
oanaMotors SRL.O declar nulă.

URBANISM

¤ Kallo Ştefan Întreprindere 
Individuală anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 
pentru obiectivul „Construire 
imobil de locuinţe colective 
P+2E+ER, amenajări exterioa-
re, branşamente la utilităţi, 
împrejmuire“, propus a fi  am-
plasat în Florești Str. Florilor, 
nr. 41C, judeţul Cluj. Consulta-
rea propunerii se poate realiza 
în cadrul Primăriei Florești, Ser-
viciul Urbanism. (1.1)
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Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

CITAŢIE

Se citează pârâţii S.C. Lion Communication S.R.L., C.I.F. 
2555974, J12/1063/2009 cu sediul social în Cluj-Napoca, 
str. Gheorghe Dima nr. 20, sc. 2, et.1, ap. 14, jud. Cluj, 
Lazăr Luiza la locul de muncă S.C. Lion Communication 
S.R.L., Fundaţia Culturală Armonia cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Lunii nr.11, ap. 35, jud. Cluj, Novăcescu Ion cu domiciliul 
în Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima nr. 20, sc. 2, et.1, ap. 
14, și locul de muncă Fundaţia Culturală Armonia, Novăcescu 
Gabriela cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. Gheorghe Dima 
nr. 20, sc. 2, et.1, ap.14, și locul de muncă Fundaţia Culturală 
Armonia, pentru a se prezenta la judecată în dosarul nr. 
30096/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, în data de 
12.11.2014, ora 8,30, în contradictoriu cu reclamanta 
Cabinet individual de insolvenţă Magdaş Marilena cu 
sediul biroului în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 39-41, 
bl. D, ap. 4, jud. Cluj, în dosarul anterior menţionat, având 
ca obiect pretenţii la atingere imagine.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CII Pop Vasile, tel. 0722-342090, fax: 0264-437165, 
e-mail: offi ce@insolventacluj.ro, lichidatorul judiciar al 
debitoarei Iongabifl or SRL, C.U.I.: 21694207, J12/2040/2007, 
cu sediul social în Bonţida, nr. 937, judeţ Cluj

VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE
Un autoturism Dacia Logan Break pe motorină, an fabricaţie 
2008, km la bord 134.232.

Preţul de pornire: 2.570 euro echivalent a 11.310 lei la 
care se adaugă TVA.

Autoturismul poate fi  vizionat la sediul social al debitoarei 
între orele 10,00-14,00 în zilele lucrătoare.

Ședinţele de licitaţie se vor desfășura săptămânal, în 
fi ecare zi de joi orele 12,00 la biroul lichidatorului din 
Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 1-2, etaj 3, camera 5. Pasul 
de licitaţie va fi  de 100 euro.

Participanţii la licitaţie vor depune la lichidator o garanţie 
de participare la licitaţie de 10% din preţul de pornire (320 
euro sau echivalentul în lei) cu cel puţin 3 zile înainte de 
data licitaţiei, garanţie care se constituie în avans plată a 
preţului în caz de adjudecare. Garanţia se restituie în caz 
de neadjudecare. Garanţia nu se restiruie în caz de adjudecare 
și neplata preţului total în termen de 10 zile de la data 
licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine prin accesarea 
site-ului lichidatorului judiciar www.insolventacluj.ro , 
rubrica Vânzări prin lichidator, societatea Iongabifl or SRL.

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

spectacole

Casătoria  – cu Victor Rebengiuc, Dana Dogaru,
Mariana Mihuţ, Doru Ana

Luni 27 octombrie 2014 ora 19.00

Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern
Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00

Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Joi 6 noiembrie 2014 ora 19.00

Teatrul Naţional

Colegiul Academic

My Fair Lady, Frederick Loewe
Vineri, 24 Octombrie 2014, ora 18.30

Requiem, Giuseppe Verdi
Duminică, 26 Octombrie 2014, ora 20.00

Opera Naţională

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

Trimiteţi C.V.-urile la adresa: cartopack@yahoo.com.

Relaţii la tel. 0740-3145.44.

Concert extraordinar de închidere a festivalului
Vineri 24 octombrie 2014 ora 19.00
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Parohia Ortodoxă Română 

„Naşterea Domnului” din 

Cluj-Napoca a încheiat un par-

teneriat educaţional cu şcoala 

„Constantin Brâncuşi” din oraş 

pe durata anului şcolar 2014-2015. 

Proiectul se intitulează „Cu Hris-

tos în faţa marilor încercări ale 

vieţii de şcolar”.

În cadrul acestui partene-

riat vor fi  organizate o serie 

de întâlniri în care vor fi  in-

vitaţi credincioşi din parohie 

şi nu numai, care, prin cu-

vânt, dar mai ales prin faptă, 

adică prin modul cum şi-au 

trăit şi îşi trăiesc viaţa, le vor 

demonstra tinerilor că mode-

lele adevărate pentru ei sunt 

oamenii obişnuiţi de lângă noi 

care trăiesc frumos.

Un primul dialog cu elevii 

de la şcoala „Constantin Brân-

cuşi” pe tema „Am nevoie de 

un model de urmat în viaţă? 

Unde să-l găsesc?” a avut loc 

joi, 16 octombrie 2014, la Bi-

serica Ortodoxă „Naşterea 

Domnului” din cartierul clu-

jean Gheorgheni.

Au fost invitate pentru a 

purta un dialog cu tinerii pe 

tema „Două vârste, aceeaşi 

dăruire: două vieţi puse în 

slujba oamenilor”, doamna 

Maria Şopterean, în vârstă de 

97 de ani şi tânăra Oana Ru-

su, redactor la Ziarul „Lumi-

na”, Ediţia de Transilvania.

La această masă rotundă 

au participat elevii din clasa 

a VIII-a B de la şcoala „Con-

stantin Brâncuşi” din oraş, în-

soţiţi de doamna profesoară 

Alina Bărăian, directorul ad-

junst al acestei şcoli, doam-

na Daniela Necula, profesoa-

ră de religie şi profesoara Ana 

Maria Ţibre.

În cadrul întâlnirii doam-

na Maria Şopterean a vorbit 

despre istoria celor două răz-

boaie mondiale şi a vremuri-

lor de după ele, prin care a 

trecut în mod demn şi cu su-

fl etul plin de credinţă. Invita-

ta le-a povestit tinerilor amin-

tirile din copilăria dânsei, ca-

re deşi a fost una plină de lip-

suri, a fost încărcată de bu-

curie, dar şi din tinereţe.

Elevii prezenţi au ascultat 

poveştile de viaţă şi apoi au 

pus întrebări invitatelor cu pri-

vire la adevăratele modele în 

viaţă. În acelaşi timp şi-au ex-

primat dorinţa de a găsi mode-

le de oameni care trăiesc fru-

mos, fi ind îndemnaţi atât de 

cele două invitate, precum şi 

de părintele Nicolae Buda să le 

caute lângă ei, în oamenii ca-

re prin dăruirea şi dragostea lor 

le fac viaţa mai fumoasă celor 

care îi înconjoară.

Activitatea s-a încheiat cu 

o mică agapă în sala de la de-

misolul bisericii.

Dialog cu tinerii despre adevăratele 
modele de urmat în viaţă

În duminica a 20-a după 

Rusalii, 19 octombrie 2014, a 

avut loc sfi nţirea Bisericii cu 

hramul „Sfâmta Cuvioasă Pa-

rascheva” a parohiei Surduc 

din Protopopiatul Turda. Târ-

nosirea a fost ofi ciată de Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, 

Mitropolitul Clujului, în pre-

zenţa unui sobor de preoţi şi 

a numeroşi localnici şi credin-

cioşi veniţi din satele alătura-

te. Ritualul specifi c al sfi nţirii 

noului locaş de cult a fost ur-

mat de Sfânta Liturghie, săvâr-

şită pe un podium special ame-

najat în vecinătatea bisericii.

„Nu moartea are ultimul 
cuvânt, ci viaţa”

Prin minunea relatată în 

Evanghelia de astăzi, a Învi-

erii fi ului văduvei din Nain, 

Mântuitorului vrea să ne ara-

te că nu moartea are ultimul 

cuvânt, ci viaţa, a spus Mitro-

politul Clujului, în cuvântul 

de învăţătură adresat celor 

prezenţi: „E o avanpremieră 

a ceea ce se va întâmpla oda-

tă cu noi cu toţi. Va veni cea-

sul când Domnul Hristos se 

va întoarce şi noi toţi vom în-

via, numai că vom sta în fa-

ţa Lui, la judecată. Domnul 

Iisus Hristos, prin această mi-

nune a învierii fi ului văduvei 

din Nain, vrea să ne demon-

streze nouă că nu moartea, ci 

viaţa îşi are ultimul cuvânt”.

E important ca oamenii 
să fi e aproape de biserică

La fi nalul slujbelor, Mitro-

politul Clujului a vorbit des-

pre importanţa ctitoriilor de 

biserici şi a preocupărilor spi-

rituale în rândul oamenilor: 

„Vrednici sunteţi cu toţii şi pu-

teţi fi  mândri de realizarea pe 

care aţi făcut-o. E adevărat că 

în lumea post-modernă în ca-

re trăim noi se comentează, 

mai ales de către cei ce locu-

iesc în ţările apusene, că nu e 

vremea ridicărilor de biserici. 

Eu zic că este vremea ridică-

rilor de biserici, pentru că da-

că merg lucrurile anapoda, 

merg pentru că nu sunt des-

tule preocupări spirituale. Noi 

în România avem această mân-

gâiere că bisericile noastre sunt 

pline, deşi este adevărat că pro-

centul celor care merg dumi-

nică de duminică la biserică 

nu este foarte mare. Şi-atunci 

noi cei ce suntem prezenţi aici 

ne facem apostolii acestui punct 

de vedere, să-i determinăm pe 

semenii noştri să fi e aproape 

de biserică şi să participe la 

slujbele bisericii”.

Distincţii, la fi nal
de ctitorie

Cu ocazia sfi nţirii noii bi-

sericii a parohiei Surduc, cei 

care au ajutat la ridicarea no-

ului locaş de cult au fost dis-

tinşi cu diplome de aleasă cin-

stire. Părintele paroh Radu Ro-

şu a primit cu această ocazie 

distincţia de iconom stavro-

for, iar părintele Mihai Seman, 

cel care a început construcţia 

acestui locaş de cult, a primit 

brâul roşu.

Construcţia Bisericii cu hra-

mul „Sfânta Cuvioasă Paras-

cheva” din localitatea Surduc 

a început în anul 1999. În lo-

calitate mai există o Biserica 

veche, din lemn, ocrotită de 

„Sfi nţii Arhangheli Mihail şi 

Gavriil”, care datează din 

1758. Aceasta se afl ă pe no-

ua listă a monumentelor isto-

rice şi a celor de patrimoniu.

Sărbătoare aleasă în parohia 
Surduc din protopopiatul Turda

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Din punct de vedere obiectiv 

Taina Spovedaniei ne curăţeşte 

de păcatele de care ne pocăim. 

Ne tămăduieşte sufl eteşte şi re-

stabileşte comuniunea nostră cu 

Dumnezeu şi cu semenii. Pute-

rea de a ierta păcatele de-a ne 

tămădui sufl eteşte, au primit-o 

apostolii şi urmaşii lor de la Mân-

tuitorul. În duminica Învierii, 

seara, Mântuitorul apare în mij-

locul ucenicilor, sufl ă asupra lor 

şi le zice: Luaţi, Duh Sfânt, că-

rorara veţi ierta păcatele, le vor 

fi  iertate şi cărora le veţi ţine, vor 

fi  ţinute (Ioan 20, 22-23).

Nu este om care să n-aibă 

păcat chiar botezat fi ind, ne 

spune acelaşi sfânt autor: Da-

că zicem că păcat nu avem, ne 

amăgim pe noi înşine şi ade-

vărul nu este întru noi. Dacă 

mărturisim păcatele noastre, El 

este credincios şi drept, ca să 

ne ierte păcatele şi să ne cură-

ţească pe noi de toată nedrep-

tatea (1 Ioan 1,8-9). Aşadar Tai-

na Pocăinţei se curăţeşte şi ne 

pregăteşte pentru a-L putea pri-

mi pe Hristos Euharistic.

Dar Taina Spovedaniei pe 

lânga această lucrare obiecti-

vă ce o face, mai are şi un rol 

subiectiv: îl descătuşează pe 

om de frământările conştiin-

ţei. Îmi aduc aminte cu nos-

talgie de vremea pe când eram 

preot tânăr în Turda. Într-o zi 

o credincioasă din parohie, a 

venit cu omare durere. Soţul 

ei avea cancer, era în ultima 

fază, şi suferea cumplit.

M-a chemat la patul lui să-i 

fac o rugăciune, pentru că de 

Spovedanie nu putea fi  vor-

ba, el fi ind de confesiune re-

formată, chiar dacă ea era or-

todoxă. M-am dus şi bietul 

om mi-a solicitat ceea ce eu 

nu mă aşteptam: să-l spove-

desc şi să-l împărtăşesc.

Atunci i-am spus : „dumnea-

voastră aveţi o altă confesiune, 

ca să vă pot oferi Sfi ntele Taine 

ar trebui să treceţi la Biserica Or-

todoxă. Şi pastorul ce-o să spu-

nă?”. Replica a fost următoarea: 

„eu părinte nu am fost un creş-

tin practicant. Pastorul nu mă 

cunoaşte. De ani de zile am fost 

activist al partidului comunist 

în fabricile din Turda. Dacă pen-

tru a mă spovedi şi a mă îm-

părtăşi trebuie să trec la Biseri-

ca Ortodoxă, o fac bucuros.”

I-am administrat Taina Sf. 

Mir şi apoi l-am spovedit. Ce-

ea ce m-a uimit a fost sinceri-

tatea şi frângerea de inimă cu 

care s-a spovedit. O asemena 

poicăinţă am întâlnit-o arare-

ori şi la ortodocşii din născare. 

După spovedanie, s-a simţit eli-

berat de povara ce-i stătea pe 

sufl et şi l-am împărtăşit. Ne-am 

despărţit, dar nu înainte de a-mi 

spune cu seninătate: „părinte, 

eu am doar zile de trăit . Să vii 

la înmormântare.”

Am relatat acest caz pentru 

a sublinia faptul că Spoveda-

nia ne spală de păcate, dar ne 

şi uşurează conştiinţa. Câţi oa-

meni n-au conştiinţa împovă-

rată de tot felul de fapte repro-

babile? Din nefericire, neavând 

o viaţă religioasă normală, nu 

apelează la soluţia cea mai efi -

cientă: duhovnicul şi spoveda-

nia. Mi s-ar pute reproşa că nu-i 

modern să apelezi la duhovnic 

având la îndemână psihologul. 

Nu-i acelaşi lucru!

De sute de ani lucrarea spi-

rituală a duhovnicilor noştri a 

fost salvatoare. În plin comu-

nism în jurul marilor duhovnici 

s-au creat adevărate şcoli de spi-

ritualitate, neconvenţionale dar 

efi ciente care constituiau o ade-

vărată supapă de siguranţă pen-

tru societatea afl ată sub presiu-

nea sistemului totalitar.

Îmi aduc aminte cu drag de 

mari duhovnici, acum plecaţi la 

domnul, Paisie Olaru, Cleopa 

Ilie, Arsenie Papacioc, Teofi l Pâ-

râianu, Sofi an Boghiu, Constan-

tin Galeriu, Geoge Teodorescu 

şi mulţi alţii. În timpul lor func-

ţionau adevărate şcoli de du-

hovnicie, iar cei ce-i căutau ple-

cau întăriţi sufl eteşte şi rezistau 

în faţa tăvălugului.

Părintele duhovnicesc este 

mai important pentru viaţa su-

fl etească a omului decât orice 

alt director de conştiinţă pre-

ocupat de formarea spirituală. 

Sfântul Pavel ne zice: de aţi 

avea zeci de mii de învăţători 

în Hristos, totuşi nu aveţi mul-

ţi părinţi. Căci eu v-am născut 

prin Evanghelie în Iisus Hris-

tos (1 Corinteni 4,15).

Ne spune părintele Andrei 

Scrima că: noţiunea de părin-

te spiritual prezintă toate carac-

teristicile unei valori centrale, 

ireductibile. Nici o defi niţie nu 

ar fi  în stare să o conţină, şi cu 

atât mai puţin să o epuizeze. 

El e purtător de duh, „pnevma-

tic”, şi chiar dacă nu încetea-

ză a fi  om, este mai mult de-

cât om; el trăieşte în duh.

Şi cu toate că nici o defi ni-

ţie nu poate sintetiza calităţi-

le pe care trebuie să le aibă 

duhovnicul totuşi vom da una: 

Duhovnicul este omul care, da-

torită mortifi cărilor patimilor 

şi nepătimirii pe care o dobân-

deşte, devine cunoscător al lu-

crurilor dumnezeieşti şi are fa-

ţă de lucrurile omeneşti o dreap-

tă judecată, datorită căreia, fă-

ră nici un pericol pentru el, ştie 

să-i călăuzească pe alţii pe ca-

lea lui Dumnezeu.

Duhovnicul îi pregăteşte pe 

fi i săi spiritali pentru întâlnirea 

cu Domnul Hristos Euharistic. 

Şi-i pregăteşte determinându-i 

la o sinceră şi efi cientă Pocăin-

ţă. Sfântul Nicodim Aghioritul, 

mare duhovnic al neamurilor 

sale, dorind să sublinieze im-

portanţa Tainei Pocăinţei este 

convingător: Tatăl Care a trimis 

pe Înaintemergătorul Ioan, ca 

să boteze, a propovăduit prin 

gura lui, păcătoşilor: Pocăiţi-vă 

( Matei 3,2). Fiul când S-a ară-

tat în lume, a grăit acest cuvânt, 

începătură şi temelie a propovă-

duirii sale: Pocăiţi-vă (Matei 

4,17). Duhul Sfânt, când S-a po-

gorât în chip de limbi de foc, cu-

vântul acesta l-a rostit, prin Apos-

tolul Petru: „Pocăiţi-vă” (Fapte-

le Apostolilor 2,38 ). Trei sunt 

ca ei ce mărturisesc şi mărturia 

celor trei este adevărată, mai 

mult, este însuşi adevărul. Deci 

fraţii mei păcătoşi : Pocăiţi-vă, 

pocăiţi-vă, pocăiţi-vă, căci s-a 

apropiat Împărăţia cerurilor. Şi 

eu zic să ne spovedim şi apoi 

„să gustăm şi să vedem că e bun 

Domnul” (Psalmul 33,8)

CURĂŢIŢI PRIN SPOVEDANIE ÎL PUTEM RECUNOAŞTE PE HRISTOS ÎN EUHARISTIE

Pregătirea pentru întâlnirea
cu Domnul Hristos Euharistic
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Celebrul ansamblu al 

Teatrului de Operetă din 

Budapesta va susţine, 

duminică 26 octombrie, 

de la orele 15.00 şi 19.00, 

două spectacole cu „Ţara 

Surâsului“, una dintre 

cele mai îndrăgite operete 

create de Franz Lehár.

Teatrul de Operetă din Bu-

dapesta va fi  prezent cu o dis-

tribuţie de primă clasă, într-o 

montare vizuală spectaculoa-

să, scenografi e şi costume sen-

zaţionale. Spectacolul va pur-

ta marca regizorală a renumi-

tului KERO într-o coproduc-

ţie în care artiştii Teatrului de 

Operetă Budapesta vor fi  acom-

paniaţi de orchestra Operei 

Maghiare Cluj.

Directorul Operei Maghiare 

Cluj Szép Gyula a declarat că 

acest turneu este unul istoric.

„Semnifi caţia turneului Tea-

trului de Operetă din Buda-

pesta este una istorică. După 

părerea mea, în reprezentarea 

acestui gen nu există nivel 

mai ridicat decât cel produs 

de ei. În ultimii 40 de ani pen-

tru regizorii, scenografi i, pro-

ducătorii noştri, marii artişti 

din Budapesta au fost model 

şi sursă de inspiraţie. Avem 

onoarea dar şi norocul ca Tea-

trul de Operetă din Budapes-

ta să vină cu întregul colectiv 

de scenă, solişti, cor, balet 

pentru a ne prezenta «Ţara su-

râsului», asta însemnând în 

jur de 100 de artişti. «Cireaşa 

de pe tort» este Kerényi Mi-

klós Gábor, adică Kero, un re-

cunoscut regizor, maestru al 

teatrului liric de operă şi ope-

retă, care mulţi ani la rând a 

condus destinul instituţiei din 

Budapesta. Cel care va con-

duce orchestra noastră va fi  

dirijorul Teatrului de Opere-

tă, Makláry László. Colabora-

rea dintre instituţia noastră şi 

cea din Budapesta a început 

acum câţiva ani, anul trecut 

Opera Maghiară Cluj având o 

prezentare în ţara vecină a 

operetei Prinţesa circului. Am 

speranţa că această colabora-

re nu se va opri aici, ca pu-

blicul din ambele ţări se poa-

tă bucura de aceste spectaco-

lele de nivel mondial”, a pre-

cizat Szép Gyula.

Spectacolul este subtitrat 

în limba română.

Teatrul de operetă din 
Budapesta, pentru prima 
dată în România

Pianistul și compozitorul 

Bogdan Ota revine în con-

cert pe scena Operei 

Naționale Române, pe data 

10 noiembrie, de la ora 

20:00, pentru a-și lansa la 

Cluj-Napoca, așa cum a 

promis, cel de-al doilea 

album, intitulat 

„Revelations”. În binecu-

noscutul stil al artistului, 

spectacolul va oferi din 

nou sunet și videoproiecții 

de înaltă defi niție, lumini 

și efecte speciale. 

Bogdan Ota a reușit să adu-

că pe acest album scriitura or-

chestrală clasică în secolul 

XXI, sintetizatoarele ocupând 

în discursul muzical un rol la 

fel de important ca și orches-

tra. De asemenea, stilul mu-

zical abordat este diversifi cat: 

lucrări pentru pian și orches-

tră sau alte instrumente solis-

tice, dar și lucrări pentru soliști 

vocali. Alături de Bogdan Ota 

și Nordic Sonata Orchestra 

vor fi  prezenți pe scenă noii 

artiști colaboratori, printre ca-

re tenorul Sergiu Coltan de la 

Opera Națională Română Cluj, 

solista Ilinca Băcilă, candida-

tă la Vocea României și deja 

cunoscutul Lucian Angel.

Concertul „Revelations” va 

transpune publicul într-o lu-

me angelică a energiei pure, 

artistul străduindu-se să ilus-

treze muzical teme majore 

precum Creația, rolul nostru 

în Univers, iubirea dincolo de 

viață și de moarte și vindeca-

rea emoțională.

Bogdan Ota este unul din-

tre cele mai sonore nume din 

industria muzicală contempo-

rană și unul dintre artiștii ro-

mâni cu cea mai spectaculoa-

să ascensiune din ultimii ani. 

Absolvent al Universității de 

Arte „George Enescu” din Iași, 

artistul român a ajuns extrem 

de cunoscut și apreciat în în-

treaga lume o dată cu parti-

ciparea sa la competiția „Nor-

way Got Talent”, în 2011, un-

de a înregistrat un succes ful-

minant.

Biletele se găsesc la Agenția 

Teatrală Cluj și în Iulius Mall.

Prețul biletelor: cat. I 130 

lei, cat. a II-a 100 lei, cat. a 

III-a 80 lei, cat. a IV-a 60 lei, 

cat. a V-a 40 lei.

Bogdan Ota revine la Cluj-Napoca 
pentru a-și lansa cel de-al doilea 
album, „Revelations” 

Asociaţia pentru 

Promovarea Filmului 

Românesc şi Festivalul 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) iniţia-

ză o nouă etapă a progra-

mului de educaţie cine-

matografi că – EducaTIFF, 

Săptămâna Filmului pen-

tru Elevi.

În perioada 27 octombrie 

– 2 noiembrie, la Cinema Vic-

toria din Cluj-Napoca, elevii 

şi profesorii din judeţul Cluj 

sunt invitaţi la 14 fi lme spe-

cial alese pe categoriile de vâr-

stă 8+ (cls. II-IV), 11+ (cls. 

V-VIII), 15+ (cls. IX-XII), în-

tr-o selecţie generoasă de do-

cumentare, animaţii şi fi lme 

de aventuri, titluri participan-

te la festivaluri internaţiona-

le, ce tratează subiecte impor-

tante pentru educaţia cinema-

tografi că a tinerilor.

Calea Împăratului (Franţa, 

2005; vârstă 8+) prezintă ci-

clul de viaţă, iubire, reprodu-

cere şi moarte a pinguinilor 

imperiali din Antarctica. Şcoa-

la noastră (România-Elve-

ţia-SUA, 2011; vârstă 11+) es-

te o poveste dulce-amară des-

pre speranţă şi rasă, şi o ele-

gie despre confl ictul între ge-

neraţii şi oportunităţi irosite.

Crulic – drumul spre din-

colo (România, 2011; vârstă 

15+) spune povestea reală a 

lui Claudiu Crulic, un român 

arestat în Polonia pentru un 

presupus furt, ţinut în închi-

soare în ciuda probelor ulte-

rioare care arătau că, la data 

jafului, el nu se mai afl a în 

capitala Poloniei, şi abando-

nat de toată lumea până la 

moartea survenită în urma 

grevei foamei.

O altă animaţie din pro-

gram, un fi lm de aventură fan-

tastic ca niciun altul, Călăto-

ria lui Chihiro (SUA, 2002; 

vârstă 8+), spune povestea 

lui Chihiro, o fetiţă ambiţioa-

să de 10 ani, nefericită că fa-

milia ei îşi mută domiciliul şi 

va trebui să-şi facă prieteni 

noi, pătrunzând într-o lume 

magică, a spiritelor.

Copiii cu vârstă 8+ sunt 

aşteptaţi la aventurile lui Tom 

Sawyer şi Huck Finn, din fi l-

mele ce le poartă numele, am-

bele producţii nemţeşti, fi lma-

te parţial în România.

Programul complet

Luni, 27 octombrie
– h 11:00 CALEA ÎMPĂRATU-

LUI (vârstă 8+) Franţa, 2005, 

Documentar, 80 min

– h 13:00 TOM SAWYER (vâr-

stă 8+) Germania, 2012, Aven-

turi, 109 min

Marti, 28 octombrie
– h 11:00 HUCK FINN (vârstă 

8+) Germania, 2013, Aven-

turi, 99 min

– h 13:00 ŞCOALA NOASTRĂ 

(vârstă 11+) România-Elveţia-SUA, 

2011, Documentar, 95 min

Miercuri, 29 octombrie
– h 11:00 BĂIATUL CU BICI-

CLETA (vârstă 11+) Franta, 

2012, Dramă, 87 min

– h 13:00 LUMEA VĂZUTĂ DE 

ION B. (vârstă 15+) România, 

2009, Documentar, 60 min

Joi, 30 octombrie
– h 11:00 EXPLORATORUL 

(vârstă 11+) România, 2013, 

Documentar, 72 min

– h 13:00 ILUZIONISTUL (vâr-

stă 15+) Franţa, 2010, Ani-

maţie, 90 min

Vineri, 31 octombrie
– h 11:00 DESPRE MIERE ŞI 

NU NUMAI (vârstă 11+) El-

vetia – Germania, 2014, Do-

cumentar, 95 min

– h 13:00 ALFABET (vîrstă 

15+) Germania, 2014, Docu-

mentar, 113 min

Sâmbătă, 1 noiembrie
– h 11:00 A FOST ODATĂ O 

PĂDURE (vârstă 11+) Fran-

ţa, 2014, Documentar, 78 min

– h 13:00 CĂLĂTORIA LUI 

CHIHIRO (vârstă 8+) SUA, 

Animaţie, 2001, 124 min

Duminica, 2 noiembrie
– h 11:00 FETIŢA ŞI VULPEA 

(vârstă 8+) Franţa, 2009, 

Aventuri, 92 min

– h 13:00 CRULIC-DRUMUL 

SPRE DINCOLO (vârstă 15+) 

România, 2011, Animatie – 

Documentar, 73 min

Accesul la eveniment se fa-

ce pe baza unui bilet la preţ 

redus, în valoare de 5 lei. Pen-

tru elevi de la şcoli speciale 

sau şcoli din afara municipiu-

lui Cluj-Napoca, intrarea este 

gratuită, doar pe bază de re-

zervări, la numărul de tele-

fon: 0742.302.230

EducaTIFF revine cu Săptămâna Filmului pentru Elevi

Opera Națională Română 

din Cluj-Napoca invită clu-

jenii vineri, 24 octombrie, 

ora 18.30, la cel mai vesel 

și iubit dintre musical-uri: 

”My Fair Lady”, de 

Frederick Loewe. Plăcuta 

serată lirică va aduce pe 

scenă doi invitați speciali: 

dirijorul Gheorghe Victor 

Dumănescu și tenorul 

Samuel Druhora.

Considerată a fi  ”musical-

ul perfect”, creația lui Frede-

rick Loewe a avut un succes 

fulminant la  premiera sa mon-

dială din anul 1956, pe scena 

celebrului Teatru Broadway. 

Încântătoarea poveste de dra-

goste a stângacei fl orărese Eli-

za Doolittle şi a ilustrului pro-

fesor Higgins, care îşi propu-

ne să o transforme într-o ve-

ritabilă lady, a captivat gene-

raţii întregi prin umor și şar-

mul britanic al anilor 1900, 

fi ind readus în fața publicu-

lui de nenumărate ori, pe sce-

ne din întreaga lume.

Savuroasa comedie muzi-

cală aduce pe scena Operei 

clujene o distribuție de top:  

soprana Iulia Merca în rolul 

Elizei Doolittle, baritonul 

Cristian Hodrea ca și Henry 

Higgins, Simonfi  Sandor, ba-

sul Petre Burcă, Ștefania 

Barz, Samuel Druhora (invi-

tat), Elena Potopea, Liliana 

Neciu, Radu Pintea, Călin 

Nițulescu, Florin Pop, 

Nicușor Crăciun, Ramona 

Bolojan și Anca Aluaș, 

acompaniați de Corpul de 

balet și Orchestra Operei 

Naționale Române din Cluj-

Napoca, afl ată sub bagheta 

distinsului dirijor invitat, 

Gheorghe Victor Dumănescu. 

George Zaharescu semnează 

regia artistică.

Biletele spectacolului sunt 

puse în vânzare la Agenţia 

Teatrală.

Inspirat de faimoasa pie-

să ”Pygmalion”, de George 

Bernard Shaw, cu un libret 

de Alan Jay Lerner, “My Fair 

Lady” este cel mai cunoscut 

şi iubit musical realizat vre-

odată. Lansarea de pe Broa-

dway în anul 1956 a opere-

tei în  3 acte şi 17 tablouri, 

a marcat un succes răsună-

tor, înregistrând la acel mo-

ment recordul în preferinţe-

le publicului. Reuşita nemai-

întâlnită a plasat de îndată 

musical-ul în repertoriul ce-

lor mai mari teatre lirice ale 

lumii, fi ind urmat de o repre-

zentaţie la fel de monumen-

tală la Londra.

Aprecierea faţă de creaţia 

lui Loewe a fost apoi reactua-

lizată de lansarea, în anul 1964, 

a fi lmul omonim, un fenomen 

al artei cinematografi ce, care 

i-a adus în lumina refl ectoare-

lor pe şarmantul Rex Harrison 

şi inconfundabila Audrey He-

pburn, producţie distinsă cu 

opt premii Oscar, savurată de 

generaţii întregi, revizionată şi 

în zilele noastre.  

Muzică legendară și 
romantism britanic în cel mai 
iubit musical, „My Fair Lady”
Musicalul va face deliciul publicului, printre replici hilare,
bâlbe şi accente amuzante şi ironii subtile, într-un clasic umor britanic.
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Cuscrii
V-J: 14:00

Serena
V-J: 17:00

Furia: Eroi anonimi
V-J: 20:00

Automata
V-J: 23:00

Cinema Victoria
Automata
Ma: 15:00; D, Mi:17:30; S, L: 
20:00; V, J: 22:30

Serena
L: 15:00; V, J:17:30; D, Mi: 20:00; 
Ma: 22:30

What if
Mi: 15:00; S:17:30; Ma: 20:00

Poarta Albă
D: 15:00; Ma:17:30

Poarta Albă
J: 19:30

Quod Erat Demonstrandum
V: 15:00; L: 22:30

Gone Girl
J: 15:00; L:17:30; V: 20:00; S: 
22:30

Before I Go to Sleep
S: 15:00; J: 20:00; D, Mi: 22:30

SĂPTĂMÂNA FILMULUI PENTRU ELEVI
27 octombrie – 2 noiembrie

Cinema City Polus
Before I Go to Sleep 2D
V – J 20:50

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
S – D 11:00

Escape from Planet Earth 3D dub-
bed
S – D 12:40

Gone Girl 2D
V – J 13:50, 19:10

The Maze Runner 2D
V – J 17:00

Dracula Untold 2D
V, L – J 13:40, 15:40, 17:40, 
19:40; S – D 11:20, 15:40, 17:40, 
19:40

Annabelle 2D
V – J 20:20, 22:20

A Walk Among the Tombstones 2D
V – J 14:40, 19:20, 21:50

The November Man 2D
V – J 18:10

The House of Magic 3D
V, L – J 14:20, 16:10; S – D 12:10, 
14:20, 16:10

Serena 2D
V, L – J 13:30, 16:00, 18:20, 20:40; S – 
D 11:20, 13:30, 16:00, 18:20, 20:40

Automata 2D
V – J 13:10, 15:30, 17:50, 20:10, 
22:30

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
S – D 12:00

Cuscrii 2D
V – J 13:20, 15:20, 17:10, 19:00, 
22:50

The Equalizer 2D
V – J 21:40

Fury 2D
V, L – J 14:10, 16:50, 19:30, 
22:10; S – D 11:30, 14:10, 16:50, 
19:30, 22:10

Kill the Messenger 2D
V – J 16:40, 22:00

The Boxtrolls 3D – dubbed
S – D 11:40, 13:40

Cinema City Iulius
The Boxtrolls 3D – dubbed
S – D 12:00, 14:00

Guardians of the Galaxy 3D
V – J 17:20

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
V, L – J 14:20; S – D 12:10, 14:20

Escape from Planet Earth 3D dubbed
S – D 11:00

Let's be cops 2D
V, L – J 22:10; S – D 12:20, 22:10

Gone Girl 2D
V, L – J 17:00, 20:00; S – D 11:10, 
17:00, 20:00

A Walk Among the Tombstones 2D
V – J 15:00, 19:50

The House of Magic 3D
V, L – J 13:20, 16:30; S – D 11:30, 
13:20, 16:30

Serena 2D
V, L – J 14:40, 16:50, 19:00, 21:20; S – 
D 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:20

Automata 2D
V – J 14:20, 16:50, 19:10, 21:30

Before I Go to Sleep 2D
V – J 17:40, 19:40

The Maze Runner 2D
V – J 14:40

If I stay 2D
S – D 12:50

The Equalizer 2D
V – J 20:40

Kill the Messenger 2D
V – J 15:20, 18:20

Dracula Untold 2D
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20; S – D 12:00, 14:10, 
16:20, 18:20, 20:20, 22:20

Annabelle 2D
V – J 16:10, 18:30, 20:30, 22:30

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
V, L – J 14:10; S – D 12:10

Cuscrii 2D
V – J 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:00

The November Man 2D
V – J 21:40

Fury 2D
V, L – J 14:30, 17:10, 20:00, 22:40; S – 
D 11:50, 14:30, 17:10, 20:00, 22:40

BERBEC
Sunteţi preocupat de problemele personale și aveţi tendinţa să neglijaţi relaţiile sen-
timentale. Doriţi să faceţi schimbări interesante, însă ar fi  bine să le amânaţi pentru 
altă dată. S-ar putea să plecaţi într-o excursie împreună cu persoana iubită. Este 
chiar indicat vă desprindeţi de problemele zi cu zi și să vă reîncărcaţi bateriile. 

TAUR
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin, iar relaţiile în familie și cele 
cu prietenii sunt foarte bune. Bună dispoziţie și ușurinţă cu care comunicaţi 
vă ajută să rezolvaţi problemele unor persoane din anturaj. Îi faceţi compli-
mente persoanei iubite și chiar un cadou mai deosebit. 

GEMENI
Vă face o deosebită plăcere să vă reîntâlniţi cu o persoană pe care o apreci-
aţi și cu care nu v-aţi văzut de mult. Aveţi șanse să rezolvaţi probleme de fa-
milie pe care le-aţi tot amânat. Este o săpzămână bună pentru întâlniri cu 
prietenii. Vă recomandăm să ascultaţi sfaturile unei femei mai în vârstă. Vă 
vor fi  de folos într-o problemă fi nanciară. 

RAC
S-ar putea să rămâneţi mai mult la serviciu, din cauza unei situaţii neprevă-
zute. Vă sfătuim să nu vă enervaţi. Este posibil să cumpăraţi ceva important 
pentru casă. Familia este foarte mulţumită de această iniţiativă. Faceţi pla-
nuri pentru o excursie la sfârșit de săptămână. 

LEU
Nu este o săptămână prea bună pentru tranzacţii fi nanciare și nici pentru proiecte 
de afaceri. În schimb, puteţi avea mari satisfacţii pe plan sentimental. Nu este ex-
clus chiar să faceţi declaraţii de dragoste. Vă sfătuim să evitaţi afacerile grad mare 
de risc. Ar fi  bine și să nu vă forţaţi norocul și să nu alergaţi după câștiguri necuve-
nite. Riscaţi să pierdeţi bani și, mai rău, să aveţi probleme cu legea. 

FECIOARĂ
Sunteţi într-o formă deosebit de bună și treceţi printr-un moment prielnic pentru 
afaceri, întâlniri romantice și călătorii. Faptul că staţi excelent din punct de vedere 
sentimental vă face să fi ţi entuziast. Cu sănătatea nu aveţi nici o problemă. 

BALANȚĂ
Este posibil  să faceţi un pas important în viaţă. Vă sfătuim să vă păstraţi 
calmul și să nu vă faceţi griji. O rudă apropiată vă ajută cu bani. Nu neglijaţi 
problemele de serviciu! 

SCORPION
Este posibil ca pe plan sentimental să aibe loc schimbări importante, în bi-
ne. Sunteţi foarte comunicativ și puteţi să legaţi o prietenie adevărată. Dacă 
se va baza pe încredere și va fi  presărată cu gesturi frumoase, sunt șanse ca 
această relaţie să dureze și chiar să ducă la căsătorie. Vă recomandăm să 
evitaţi orice fel de speculaţii. 

SĂGETĂTOR
Întâlniţi o persoană deosebită care vă cucerește și care vă poate schimba 
viaţa. Este posibil chiar să petreceţi sfârșitul de săptămână împreună. Pe 
plan profesional și în afaceri, vă recomandăm să vă bazaţi pe intuiţie, dar 
să ţineţi cont și de sfaturile unei persoane mai în vârstă. Un membru mai 
tânăr al familiei vă dă o veste bună și vă oferă un cadou. 

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi probleme la locul de muncă, pentru că nu vă puteţi con-
centra prea bine. Vă întâlniţi pe neașteptate cu o persoană la care ţineţi 
mult și care vă invită la o petrecere. Aveţi ocazia să vă revedeţi cu prieteni 
vechi. Vă sfătuim să fi ţi cumpătat. 

VĂRSĂTOR
Petreceţi prima parte a weekendului împreună cu persoana iubită și cu prie-
tenii. Sunteţi foarte ocupat cu pregătirile pentru o excursie sau o călătorie. 
Vă recomandăm să vă odihniţi mai mult și să vă menajaţi sănătatea. 

PEȘTI
Partenerul de viaţă și prietenii vă apreciază pentru dorinţa de schimbare. Vă 
sfătuim să profi taţi din plin de șansele care vi se oferă. Aveţi posibilitatea să 
terminaţi o lucrare importantă, începută mai demult. Se pare că nu sunteţi 
prea mulţumit de situaţia fi nanciară.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Trupele speciale canadiene au anihilat un terorist care a ucis un soldat şi s-a baricadat în parlament. 
Premierul Canadei, Stephen Harper, a fost evacuat din parlament şi transportat spre o locaţie sigură.
În urma mai multor schimburi de focuri teroristul a fost ucis  de trupele speciale din fotografi e.
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WEEKEND la TV
vineri, 24 octombrie

TVR 1
12:30 Președinte pentru România (talk show)
13:00 Finanţe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.) (live)
16:00 Președinte pentru România (talk show)
17:00 Zon@
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Starea naţiei (reality show)
18:15 Clubul celor care muncesc în Româ-
nia (rep., episodul 9)
18:20 Legendele palatului: Pictorul de la cur-
te (sud cor., 2008, s. rom., episodul 35-36)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 O dată-n viaţă (diverti sment) (live)
0:00 Nocturne (talk show)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.) 
(live)
20:30 X Factor (2014, emis. con.)

Cel de-al patrulea sezon al megashow-ului X Factor 
aduce surprize de anvergură pentru români. Juriul, 
în acest an, este format din trei artiști celebri, iubiţi 
de marele public, nume de referinţă în show-biz: 
Delia, Horia Brenciu și Ștefan Bănică sunt cei care 
au misiunea de a selecta cele mai mari talente ale 
României în acest sezon și de a-i pregăti pentru 
celebritate pe cei mai buni dintre ei, urmând ca unul 
singur să intre în posesia marelui premiu. Cei trei 
artiști sunt în premieră în această formulă într-un 
show de divertisment, iar Ștefan Bănică este pentru 
prima dată în rol de jurat.

23:30 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) 
(reluare)

PRO TV
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 
4, episodul 4)
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 
episodul 30)
15:00 Partenerul ideal (sua, 1997, com. rom.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (diverti sment)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)
22:45 De-a v-aţi ascunselea (sua, 2005, thrill.)

Cine nu s-a jucat, în copilarie, de-a v-aţi ascunselea? 
Evocarea acestui joc ne poartă cu gândul în trecut, 
la o epocă fără griji, când nu aveam altceva de făcut 
decât să ne jucăm cu ceilalţi copii. Unii dintre noi 
chiar s-au jucat, poate, cu niște prieteni imaginari. 
Uneori, însă, prietenii imaginari pot deveni extrem 
de reali. Este cazul lui Emily Callaway (interpretată 
de Dakota Fanning), o fetiţă de 9 ani a cărei joacă 
de-a v-aţi ascunselea cu un amic imaginar pe nume 
Charlie se transformă în cu totul altcevă. Emily se 
trezește prinsă în vârtejul unor evenimente din ce 
în ce mai terifiante, unele pe care nici tatăl sau, 
David Callaway (Robert De Niro), nu le poate împiedica. 

0:45 Ști rile Pro TV (reluare)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality 
show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diverti sment) (relu-
are)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia iu-
birii (tur., 2011, s. avent.)
22:15 D-Paparazzi (2010, mag. life-style)
23:15 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (re-
luare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (relua-
re)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.) - Ulti mul 
episod
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4834)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. 
rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
13:00 Nauti c Show (emis. sport, episodul 
41) (reluare)
13:30 Big Boletus (2012, diverti sment) (re-
luare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
16:30 Blestemul familiei Kennedy (can., 
2011, mini-s., episodul 2)
17:30 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (re-
luare)
19:30 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Top Goluri. Top Ratări (2014, emis. 
sport) (reluare)
20:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
21:00 Liga 1: FC Brașov - CS U Craiova (emis. 
sport) (live)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
0:00 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, sezonul 1, episodul 4)

sâmbătă, 25 octombrie

TVR 1
12:00 România deșteaptă (2012, emis. in-
fo.)
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizaţiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Lumea azi (emis. info.) (live)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., 
a-n)
16:00 Dosar România (2013, emis. info.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. in-
fo.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Președinte pentru România (talk show) 
(live)
22:30 Adio, Tovarăși! (fra.-ger.-ung., 2011, 
s. doc., col., a-n, episodul 4) - Trezirea
23:30 Profesioniști i... (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 

(live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (2014, 
emis. con.)

PRO TV
11:00 Partenerul ideal (sua, 1997, com. rom.) 
(reluare)
13:00 Ști rile Pro TV
13:15 O pacoste de comoară (sua, 1994, 
com.)
14:30 MasterChef (2014, emis. con.) (relu-
are)
16:30 Vocea României (2014, emis. con.) 
(reluare)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Conan (sua, 2011, fantasy)

Conan, legendarul luptător care timp de opt decade 
a fascinat întreaga lume, revine pe marile ecrane 
într-o ecranizare nouă și extrem de spectaculoasă, 
în format 3D. Martor la asasinarea tatălui său și la 
distrugerea până în temelii a satului în care a copilărit, 
Conan este mai hotărât ca niciodată să se răzbune 
și pornește în căutarea asasinilor. Crescut în lumea 
fără scrupule a nelegiuiţilor, luptătorul a deprins 
toate tertipurile necesare pentru a-i înfrunta pe cei 
mai cumpliţi inamici: căpcăuni, monștri terifianţi și 
vrăjitori cu puteri inimaginabile. Războiul sângeros 
îl duce pe Conan pe căi nebănuite și lupta lui pentru 
supravieţuire ajunge mai repede decât și-a imaginat 
la dimensiuni epice. Poporul său din Hyboria este 
acum în pericol de moarte, iar Conan este singurul 
care poate face faţă încleștării cumplite cu forţele 
malefice care îi ameninţă. 

22:45 13 (sua, 2010, f. dr.)
0:45 Local Kombat: "KO în ADN"

KANAL D
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (relu-
are)
16:15 O mărit pe mama soacră! (2014, di-
verti sment) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, mag. life-style) (re-
luare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Norocul îţi bate la ușă (2014, diver-
ti sment)
22:30 Cizme deocheate (sua-engl., 2005, 
com.)

Având la bază o poveste adevărată și amuzantă, 
această comedie reconfortantă și proaspătă e realizată 
de echipa de succes care ne-a dat și "Calendar Girls". 
Timp de mai multe generaţii, familia Price a 
confecţionat pantofi bărbătești cât se poate de clasici 
și de practici. Dar pentru a salva afacerea de la un 
inevitabil faliment, tânărul Charlie Price apelează la 
un consilier de creaţie dubios: un cântăreţ de cabaret 
travestit, un personaj al cărui stil avangardist și ale 
cărui schiţe originale reprezintă un suflu proaspăt 
pentru acest magazin vechi și prăfuit. Haios și original, 
este un film care trebuie văzut pentru că demonstrează 
în cel mai bun mod cu putinţă că pentru a te adapta, 
trebuie să ieși în evidenţă.

0:30 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (re-
luare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (relua-
re)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr., 
episodul 1)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4835)

17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. 
rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
12:00 Liga 1: FC Brașov - Cs U Craiova (emis. 
sport) (reluare)
14:00 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
15:00 Top Goluri. Top Ratări (2014, emis. 
sport) (reluare)
15:30 Celebrity (2012) (reluare)
16:30 Povești le României
17:30 Cinema Live (2013, emis. mag.)
18:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
18:30 Liga 1: FC Universitatea Cluj - FC Vii-
torul Constanţa (emis. sport) (live)
20:00 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
21:00 Liga 1: AFC Botoșani - FC Rapid Bucu-
rești  (emis. sport) (live)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live) 
- Ediţie specială

duminică, 26 octombrie

TVR 1
12:00 Viaţa satului (program cult.) - Partea 
a doua
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 Politi că și delicateţuri (emis. mag.)
15:35 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 Adio, Tovarăși! (fra.-ger.-ung., 2011, 
s. doc., col., a-n, episodul 4) (reluare) - Tre-
zirea
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Discover România (emis. info.)
18:50 Gala umorului (2014, mag. de div.) 
(reluare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Președinte pentru România (talk show) 
(live)
22:30 Starea naţiei (reality show) - Best Of
23:30 Garantat 100% (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (2013, emis. 
con.) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Dansează printre stele (2014, emis. 
con.)
0:00 Arta seducţiei (sua, 1997, com.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Apropo TV (diverti sment)
14:00 MasterChef (2014, emis. con.) (relu-
are)
16:00 Întâlnire de sărbători (sua, 2003, com.)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 O noapte la muzeu 2 (sua-can., 2009, 
com.)

În primul film turnat vreodată în complexul 
Smithsonian, distracţia începe când Larry lasă în 
urmă slujba modestă de paznic de muzee pentru a 
deveni un căutat inventator de produse info-
comerciale Dispozitive Daley. Pare să aibă totul, dar 
ceva în viaţa lui lipsește, ceva ce-l atrage înapoi, o 
veche obsesie, Muzeul de Istorie Naturală, unde a 
trăit cândva o noapte magică, unică în viaţă. Acolo, 
face o descoperire neliniștitoare. Exponatele sale 
preferate, cei mai buni prieteni ai săi, au fost etichetate 
ca fiind expirate. Ambalate în lăzi, acestea așteaptă 
să fie transportate în marea arhivă de la Smithsonian.

22:45 Evadare în zori (sua, 2006)
1:15 Apropo TV (diverti sment) (reluare)

KANAL D
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (relu-
are)
14:45 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) 
(reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 KIDSing (2014, emis. con.)
23:00 Besti a (sua, 2006, horror)

Relaţia dintre un adolescent și tatăl lui vitreg poate 
fi una anevoioasă. Dar nu chiar atât de dificilă ca în 
BESTIA, filmul regizat de Lance W. Dreesen. După ce 
pleacă împreună cu colegii lui să petreacă un weekend 
de pomină la reședinţa de vacanţă a tatălui său 
vitreg, Derek Cowley (Trevor Duke) descoperă că o 
parte din gașca lui a dispărut în condiţii misterioase. 
Nu după mult timp, Trevor începe să-și suspecteze 
tatăl vitreg de faptul că este vârcolac, bazându-se 
pe dovezile sângeroase descoperite în încercările lui 
de a-și găsi prietenii. Bazat pe filmul Vârcolacul din 
1941, producţia lui Lance W. Dreesen urmărește firul 
atrocităţilor bazându-se pe indicii neclare, astfel 
încât suspansul crește încet și sigur, până la momentul 
deznodământului.

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (re-
luare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (relua-
re)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4836)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. 
rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (re-
luare)
15:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
15:30 Liga 1: CS Concordia Chiajna - FC CFR 
1907 Cluj (emis. sport)
17:30 Tonik Show (2012, diverti sment)
18:30 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
19:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:00 Liga 1: AFC Asa 2013 Tg. Mureș - FC 
Steaua București  (emis. sport) (live)
22:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:00 Big Boletus (2012, diverti sment) (re-
luare)

Mulţumim asistentelor Mirela Hurducaș și Aurica Moldovan. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

5 septembrie

Clinica Ginecologie 1
Micu Diana karina

11 octombrie

Clinica Ginecologie
1.07 Balint Mira Antonia
12.00 Enache Maja
14.55 Boita Alexandru Cristian
17.55 Giura Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Boita 
Alexandru Cristian (3,900 kg, 
56 cm)

Clinica Stanca
21.20 Jobroian Daria Dorina
23.05 Muzicaș Văsălică
23.35 Luczi Cosmin Marian
Bebeluşul vedetă a fost 
Muzicaş Văsălică (3,900 kg, 
55 cm)

Clinica Gynia
9.45 Oros Patrick Mihai

20.10 Candea Ioan Victor

12 octombrie

Clinica Ginecologie
10.00 Vădan Raul Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Vădan 
Raul Ştefan (3,250 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
5.15 Sturz Rareș Daniel
6.00 Oprea Mihai
6.50 Halmagyi Helga
11.00 Popa Ioana Silvana
12.05 Mureșan Abel Dan
14.35  Olosutean Cristian 

Ștefan
15.20 Lupu Eduard Yanis
17.55 Pop Mihail Alexandru
19.10  Dengyel Antonia 

Alexandra
20.00 Trif Darius Andrei
23.15 Moldovan Emanuel
Bebeluşul vedetă a fost 
Olosutean Cristian Ştefan 
(4,150 kg, 56 cm)

13 octombrie

Clinica Ginecologie 1
10.09 Podișor Ștefania
10.15  Stanciu Radmina 

Andreea
10.47 Velescu Sophia
13.38 Sabău Darius Alexandru

Bebeluşul vedetă a fost
Sabău Darius Alexandru 
(3,700 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
12.20 Sâmboan Patric – Ionuţ
13.35 Boca Paul Andrei
15.35 Băldean Ingrid Sofi a
18.30 Simon David Gabriel

Bebeluşul vedetă a fost
Simon David Gabriel
(3,800 kg, 59 cm)

Clinica Gynia
5.00 Varga Dominic Vlad

14 octombrie

Clinica Ginecologie 1
1.40 Linul Sara Maria
3.18 Apăscăriţi Matei
6.20 Rusu Sonia Gabriela
6.30 Luca Daniela Andreea
8.50 Egly Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Apăscăriţi Matei
(3,900 kg, 60 cm)

Clinica Stanca
4.55 Pop Marcos
9.20 Rîza Karin Matei
13.15 Szabo Adelina Sofi a
13.20 Staignăr Izabela Maria
14.25  Sîncrăian Octavian 

Cristian
21.40 Pop Mara Elena
22.45 Sălăgean Patricia
23. 10 Zamfi r Eduard Ionuţ

Bebeluşul vedetă a fost Zamfi r 
Eduard Ionuţ (4,200 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
15.55 Csani Zsombor

15 octombrie

Clinica Ginecologie 1
0.05 Copaciu Sofi a Lidia
3.33 Kovacs Krisztian
10.44 Secară David
12.15 Dascăl Denisa Sorina
21.07 Pașcalău Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost Kovacs 
Krisztian (4,200 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
1.00 Tăuţ Ramona Rahela
3.10 Vitus Emilia Melissa
3.15 Vitus Raul
5.50 Câmpean Taisia
8.20 Saidon Ovidiu Marian
11.45 Gabor Petru
11.50 Gabor Ștefan
19.45 Maier Ana Sofi a
21.30 Humă Ștefania Maria
Bebeluşul vedetă a fost Maier 
Ana Sofi a (4,150 kg, 55 cm)

bun venit pe lume !



SPORTSPORT.
vineri-duminică, 24-26 octombrie 2014

U-BT joacă 
la Tg. Mureş
Baschetbaliștii U-BT U16 antre-
naţi de Mita Popa și Gyuri 
Grunwald joacă duminică în de-
plasare, la Târgu Mureș, de la 
ora 12:30, meciul contând pen-
tru etapa a 3-a a fazei de califi ca-
re, juniorii clujeni având la activ 
o victorie și o înfrângere în acest 
sezon. Weekend-ul următor echi-
pa condusă de antrenorii Răzvan 
Cenean și Horia Pascu va întâlni 
echipa Amicii Pitești, sâmbătă de 
la ora 10, în sala de sport a Școlii 
Generale „Ion Agârbiceanu” din 
cartierul clujean Mărăști (zona 
Kaufl and). Meciul contează pen-
tru etapa a 2-a a fazei de califi ca-
re.

România pe locul 
21 (FIFA)
Naţionala României ocupă locul 
21 în clasamentul FIFA, cu 876 
puncte, urcând cinci poziţii faţă 
de luna trecută. Saltul românilor 
vine după egalul cu Ungaria 
(1-1) și victoria cu Finlanda 
(2-0). Adversarii României din 
preliminariile EURO 2016 ocupă 
poziţiile: Grecia – 18 (în cădere 4 
locuri), Irlanda de Nord – 43 (în 
urcare 28 de locuri), Ungaria – 
50 (în urcare 4 locuri), Finlanda 
– 63 (în urcare 2 locuri) și Feroe 
– 187 (în cădere 8 locuri). 
Campioana mondială Germania 
este în continuare pe primul loc. 

Pe scurt

Sportiva legitimată la clu-

burile CSM „U” 

Cluj-Napoca şi Dinamo 

Bucureşti, Alexandra Pop, 

în vârstă de 20 de ani, a 

trecut la categoria 48 de 

kilograme în primul tur de 

Sadija Amrane (Algeria), 

dar apoi a pierdut în faţa 

turcoaicei Dilara 

Lokmanhekim. În recalifi -

cări, clujeanca a câştigat 

în faţa portughezei Joana 

Diogo, iar în meciul pen-

tru locurile 3-5 a învins-o 

pe Cristina Budescu 

(Republica Moldova).

Alţi şapte judoka români vor 

intra în competiţie, Oana Nico-

laescu, Larisa Florian (ambele 

cat. 52 kg) şi Ştefania Adelina 

Dobre (cat. 57 kg) ne vor re-

prezenta la feminin, iar la mas-

culin vor evolua pentru ţara 

noastră Marcel Cercea (cat. 66 

kg), Alexandru Raicu, Elemer 

Szocs (ambii la 73 kg) şi Mir-

cea Croitoru (cat. +100 kg).

Sportivii care reprezintă Ro-

mânia la Campionatele Mondi-

ale de judo pentru juniori de la 

Fort Lauderdale (Florida) sunt 

însoţiţi de Gianina Andreica, 

antrenoarea lotului de junioa-

re, Emilian Rabolu, antrenorul 

lotului naţional de juniori şi de 

arbitrul internaţional Marius Je-

berean, iar delegaţia este con-

dusă de preşedintele Federaţiei 

Române de judo, Doru Ioan 

Sapta şi de Alexandru Bălgră-

dean, secretarul general al FRJ.

La competiţia din Florida 

participă 521 de judoka din 72 

de ţări, 308 la masculin şi 213 

la feminin.

Luna trecută sportiva din 

Cluj-Napoca a cucerit medalia 

de argint la Campionatele Eu-

ropene de juniori de la Bucu-

reşti, la categoria 48 de kilogra-

me, trecând pe rând de Joana 

Diogo (Portugalia), Gulkader 

Senturk (Turcia), Cristina Bu-

descu şi Dilara Lokmanhekim 

(Turcia).

Alexandra Pop declara du-

pă câştigarea titlului de vice-

campioană europeană că îi pa-

re rău că nu a cucerit medalia 

de aur.

„Îmi pare rău că nu am pu-

tut cuceri titlul de campioană 

europeană. Mi-ar fi  plăcut să 

mi se cânte imnul la mine aca-

să. Turcoaica a fost mai puter-

nică, o cunoşteam, pentru că 

m-a învins şi la cadete. Mă voi 

întoarce în sala de antrenament 

şi voi începe să lucrez mai mult, 

inclusiv în sala de forţă, pen-

tru că îmi doresc să cuceresc 

aurul. Eu mai am în palmares 

o medalie de argint la Mondi-

alele de juniori din 2013”, a de-

clarat sportiva originară din 

Cluj-Napoca.

O clujeancă pe podiumul 
mondial de judo la juniori
Alexandra Pop din Cluj-Napoca a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale 
de judo pentru juniori de la Fort Lauderdale (Florida).

Gala UFT 2014 îi va aduce 

la Cluj-Napoca pe cei mai 

buni luptători de 

Kickbox, Karate şi MMA 

– Arte Marţiale Mixte din 

România.

Sportivii din Cluj-Napoca, 

Bucureşti, Timişoara, Arad, 

Bistriţa, Piteşti, Constanţa, 

Năsăud, Târgovişte, Deva, Gă-

ieşti şi Satu Mare promit un 

show de arte marţiale în cuş-

că de excepţie în data de 7 

noiembrie 2014 la Sala Spor-

turilor din Cluj-Napoca.

În deschiderea evenimen-

tului vor avea loc primele me-

ciuri de karate şi kumite ro-

tativ pe echipe, avându-i ca 

protagonişti pe cei mai buni 

karateka din ţară, campioni 

mondiali, europeni şi interna-

ţionali.

După aceasta vor urma me-

ciurile de kickbox unde vor 

lupta cei mai în vogă luptă-

tori de la cele mai importan-

te cluburi de profi l din ţară.

Gala UFT 2014 se va înche-

ia cu meciurile MMA – Arte 

Marţiale Mixte, unde publicul 

îi va putea urmări pe cei mai 

buni luptători de arte marţia-

le. Aceştia vor lupta în picioa-

re, la sol, vor încerca să-şi fi -

nalizeze adversarii prin pro-

cedee de brazilian jiu-jitsu sau 

să obţină KO-ul prin lovituri-

le de braţe sau picioare. Vor 

fi  folosite proiectări şi proce-

dee de ducere la sol din judo 

şi wrestling.

Gala UFT 2014 este cea mai 

spectaculoasă promoţie de ar-

te marţiale unde publicul îi va 

putea vedea pe cei mai buni 

sportivi din cele mai dure arte 

marţiale – MMA şi Kickbox – 

dar şi fi neţea, eleganţa şi pre-

cizia campionilor de karate.

Evenimentul va avea loc 

la Sala Sporturilor „Horia De-

mian” din Cluj-Napoca. Bi-

letele se găsesc la standul de 

bilete de la Iulius Mall, stan-

dul de bilete de la Casa de 

Cultură a Studenţilor, stan-

dul de bilete de la CORA, 

precum şi în locaţiile parte-

nere.

Preţul biletelor este de 20 

de lei până în ziua evenimen-

tului, 25 lei în ziua evenimen-

tului şi 100 lei la mesele VIP 

(locuri limitate).

Luptătorii de arte marțiale 
promit show în cușcă

Simona Halep afi rmă că 

nu are nimic de pierdut şi 

acest lucru o face să evo-

lueze fără presiune şi să 

de totul pe teren.

Jucătoarea de tenis Simo-

na Halep, locul 4 WTA, a de-

clarat că a venit al Turneul 

Campioanelor de la Singapo-

re fără mari aşteptări, ceea ce 

o face să evolueze fără presi-

une şi să joace la fel cum a 

făcut-o la Roland Garros, un-

de a ajuns în fi nală.

„Am avut o perioadă difi -

cilă înaintea acestui turneu şi 

am spus că vreau să lucrez la 

serviciu, pentru că la Beijing 

nu m-a ajutat prea mult. Am 

muncit din greu în fi ecare zi, 

cam 20 de minute numai la 

serviciu. Pot să spun că joc 

aici aşa cum am făcut-o la 

French Open, fără presiune, 

fără aşteptări. Pentru că dacă 

mă aştept la ceva, corpul meu 

se încordează foarte mult şi 

nu pot juca. Am venit aici să 

o iau meci cu meci şi să văd 

cât de departe pot ajunge, dar 

acum este unul dintre cele 

mai bune turnee din acest an 

pentru mine. Sunt bucuroasă 

de mine şi vreau să profi t de 

acest moment”, a afi rmat Ha-

lep potrivit Mediafax.

Primul său succes în faţa 

Serenei Williams a însemnat 

în acelaşi timp cea mai dras-

tică înfrângere suferită de ju-

cătoarea americană în carie-

ră şi capătul unei serii de 16 

meciuri câştigătoare la Turne-

ul Campioanelor.

Simona Halep a înregistrat 

alte două premiere prin vic-

toria obţinută miercuri, în fa-

ţa Serenei Williams: primul ei 

meci câştigat cu o sportivă 

din Top 3 WTA şi prima ro-

mâncă învingătoare în faţa 

unei ocupante a locului 1 WTA 

în istoria de 39 de ani a ier-

arhiei profesioniste feminine.

Românca Simona Halep, 

locul 4 WTA, a învins-o, mier-

curi, cu scorul de 6-0, 6-2, în 

65 de minute, pe americanca 

Serena Williams, la Turneul 

Campioanelor.

Cu două victorii în tot atâ-

tea meciuri, românca condu-

ce în clasamentul Grupei Ro-

şii, urmată de Williams cu do-

uă victorii şi o înfrângere, Iva-

novic cu o victorie, şi de Bo-

uchard care a înregistrat trei 

înfrângeri din tot atâtea me-

ciuri jucate.

În semifi nale se califi că 

ocupantele primelor două lo-

curi din fi ecare grupă de pa-

tru jucătoare. Dacă va termi-

na prima, atunci Halep va evo-

lua împotriva ocupantei pozi-

ţiei secunde din Grupa Albă, 

în caz contrar va juca în faţa 

câştigătoarei.

Halep: „Este unul dintre cele 
mai bune turnee pentru mine”


