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Băsescu: Împotriva Ucrainei nu s-a produs o invazie 
Preşedintele Traian Băsescu 

a declarat joi, la Palatul Cotro-
ceni, că România nu apreciază 
că împotriva Ucrainei s-a pro-
dus o invazie şi că în ţară este 
o escaladare semnifi cativă a 
sprijinului pe care Rusia îl acor-
dă separatiştilor.

„România nu apreciază că îm-
potriva Ucrainei s-a produs o in-
vazie. Invazia înseamnă toate ca-
tegoriile de forţe. Ceea ce se pe-
trece în estul Ucrainei este o es-
caladare semnifi cativă a spriji-

nului pe care Rusia îl acordă se-
paratiştilor”, a declarat Traian 
Băsescu. El a precizat că din ana-
liza făcută ieri împreună cu MAE, 
cu serviciile de informaţii ale ar-
matei, SIE şi SRI, reiese doar că 
„se produce o debalansare a for-
ţelor în favoarea separatiştilor”. 
Preşedintele a precizat însă că 
România condamnă acţiunile Ru-
siei de a sprijini separatiştii. „Ro-
mânia reafi rmă susţinerea pen-
tru suveranitatea şi integritatea 
teritorială a Ucrainei. Obiectivul 

lui Putin este să realizeze o 
Transnistrie de dimensiuni mult 
mai mari în Ucraina”, a punctat 
Traian Băsescu.

Ambasadorul ucrainean la 
UE, Konstiantin Eliseiev a afi r-
mat, ieri, că „trupe ruse” au 
preluat controlul asupra oraşu-
lui frontalier strategic Novoa-
zovsk, situat la 100 de kilome-
tri sud de bastionul rebel Do-
neţk, unde au avut loc confrun-
tări violente în ultimele zile. 
Ucraina a cerut Uniunii Euro-

pene să îi acorde un „ajutor mi-
litar de anvergură”  în urma 
unei „invazii ruse nedisimula-
te”. Ambasadorul rus la OSCE, 
Andrei Kelin, a declarat însă că 
nu există soldaţi ruşi în Ucrai-
na. Un important ofi cial mili-
tar din cadrul NATO a declarat 
însă ieri că „de la jumătatea lui 
august, forţele ruse sunt anga-
jate activ în lupte” şi a estimat 
la aproximativ 20.000 numărul 
soldaţilor desfăşuraţi de-a lun-
gul frontierei ruso-ucrainene.

Zilele Castelului Bánffy 
din Bonţida

Perioada: 30 – 31 august
Castelul Bánffy, Bonțida

QuartFest
Perioada: 29 – 31 august

Iulius Parc – ora 18:00

monitorul weekendde

Declarația săptămânii

„Comerțul cu primari 
înseamnă comerț cu oameni, 

asta vrea să facă PSD.”

MONICA MACOVEI | 
europarlamentar

Zilele Castelul BannfyȚeapă cu iz exotic
Muzică, adopţii de animale şi filme 
la castelul din Bonţida în acest 
weekend. Pagina 6

Vacanță de coșmar pentru un grup 
de clujeni care au plătit un sejur 
în Grecia. Pagina 5

Accident între un tramvai şi un troleibuz în Mănăştur
Mai multe persoane au fost rănite. Află cum a fost posibil în materialul din pagina 3

Legea care permite 
traseismul politic 
dezbină scena 
politică: Ponta 
consideră că astfel 
se face dreptate, 
în timp ce Opoziția 

a declarat război 
acestei ordonanțe.  

Unii fac şi „glumiţe” 
şi anunţă premii 

substanţiale pentru primii 
care „sar pârleazul”. Pagina 5

Prostituția politică, 
premiată cu un Duster
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Aleșii 
locali au 

dreptul să se 
mute de la un partid 

la altul fără să își 
piardă mandatul, 

ba chiar pot fi 
premiaţi
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Seri de vară clujene
Perioada: 1 – 30 august
„Seri de Vară Clujene“ aduce 
şi anul acesta seri de jazz, blu-
es, folk, pop, operă şi opere-
tă, oferite de artişti clujeni. 
Noutatea din acest an constă 
în două locaţii noi de specta-
col.

Expoziţie de pictură 
„Jocul… de-a vara“
Perioada: 26 august – 28 
septembrie
Silvia’s Art Gallery

QuartFest
Perioada: 29 – 31 august
Iulius Parc – ora 18:00
QuartFest este primul festival 
dedicat în totalitate cvartetelor 
de coarde din România şi unul 
dintre foarte puţinele festivaluri 
de acest gen din Europa 
Centrală şi de Est. Ediţia din 
acest an a QuartFest se va bucu-
ra, în cele trei seri de festival, de 
prezenţa a nouă cvartete româ-
neşti apreciate la nivel naţional 
şi internaţional: Rua Quartet, 
Cantabile Quartet, Four Season 
Quartet, Grazioso Quartet, 
Napocensis Quartet, Nuages 
Quartet, Q Quartet, Unique 
Quartet, Accord Quartet.

Concurs de identitate vizuală – 
Cluj-Napoca CCE 2021
Perioada: 18 august – 08 
septembrie

7: O pic(ă)tură pe zi – 
expoziţie Zágon Szentes
Perioada: 7 august 
– 7 octombrie
Librăria Cărturești

Expoziţia Ars incognita. 
Fascinanta lume a unui iconar 
din secolul XVIII
Perioada: 07 – 31 august
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Expoziţia „Natură Statică“
Perioada: 24 iulie – 7 sep-
tembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţie „Rememorând 
Marele Război 1914 – 2014“
Perioada: 27 iunie – 30 sep-
tembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei

Cluj Guided Tours – tururi 
ghidate în Cluj-Napoca
Perioada: 1 mai – 31 oc-

tombrie
Piaţa Unirii Cluj

Laszlo Toth – Expoziţie 
retrospectivă
Perioada: 18 august – 18 oc-
tombrie
Galeria Quadro

Expoziţia Zero G, semnată de 
artista Monica Romanca
Perioada: 21 august – 11 
septembrie
Diverta Hubertus – Cluj
vineri

Concert special susţinut 
de copiii defavorizaţi
Biserica Unitariană Cluj 
– ora 18:00
Copiii defavorizaţi de la Pata 
Rât vor susţine un concert 
acompaniaţi de membri ai 
Orchestrei Filarmonicii de Stat 
„Transilvania”. După repetiţii in-
tensive şi ore de predare la 
Liceul de Defi cienţi de Vedere 
din Cluj-Napoca, cei mici au 
şansa să demonstreze că au în-
văţat să cânte la un instrument 
în doar o săptămână. Intrarea 
la eveniment este liberă.

SÂMBĂTĂ

Ziua Porţilor Deschise la 
Cetatea Zânelor – Covasna
Cetatea Zânelor, Covasna – 
ora 10:00
Ziua Porţilor Deschise pe 
Şantierul arheologic de epocă 
dacică Cetatea Zânelor 
(Covasna) este un eveniment 
organizat de Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei, între 
orele 10-16.
Vizitatorii vor benefi cia de 
ghidaj de specialitate, vor afl a 
povestea cetăţii şi vor putea 
admira artefactele descoperi-
te pe parcursului actualei 
campanii de săpături şi anu-
me: ceramică, unelte şi usten-
sile, piese de port şi podoabă. 
Cetatea Zânelor este una din-
tre cele mai mari şi mai bine 
conservate cetăţi dacice din 
afara Munţilor Orăştiei.

Zilele Castelului Bánffy 
din Bonţida
Perioada: 30 – 31 august
Castelul Bánffy Bontida – ora 
11:00

Atelier de dezvoltare personal 
– „Creează o viaţă creativă“
Diverta Hubertus – 
ora 11:00 – 14:00
Atelier destinat părinţilor, 
educatorilor sau altor persoa-
ne care lucrează cu copii.

Bazar cu lucruri gratis
L'Atelier Café – ora 13:00

Concert Special „Arii din opere 
şi canţonete“
La Perne Cluj – ora 20:00
Tenorul clujean Darius Coltan 
va interpreta arii din opere 
celebre şi canţonete cunoscu-
te. El va fi  acompaniat de pi-
anistul Nagy Gergo. Seara va 
conţine şi momente teatrale, 
susţinute de actorii Csaba 
Marosan şi Andreea 
Mureşan.

DUMINICĂ

Revând Market
Expo Transilvania – ora 8:00

Anul nou bizantin
Parcul Etnografi c Naţional 
„Romulus Vuia” - ora15:00

Potrivit vechiului calendar folosit în spaţiul ro-
mânesc până în secolul al XVIII-lea, 1 septem-
brie era ziua de început a noului an.
Anul nou bizantin va fi  sărbătorit duminică în 
Parcul Etnografi c.
Potrivit vechilor credinţe, Dumnezeu a început 
să făurească lumea pe 1 septembrie. Anul ca-
re are ca început această zi era numit și Anno 
Mundi (Anul Lumii), spre deosebire de Anno 
Domini (Anul Domnului), numerotat de la 
nașterea lui Isus Hristos.
Sărbătoarea era ţinută pentru evitarea furtu-
nilor, inundaţiilor, cutremurelor și altor catas-
trofe naturale, iar de femei pentru fertilitate și 
pentru naștere ușoară. Era, de asemenea, in-
terzisă începerea unor construcţii noi în aceas-
tă zi, existând credinţa că acestea se vor pră-
buși.
Se credea, în schimb, că fructele culese în ziua 
de 1 Septembrie, în special merele, vor fi  să-
nătoase, putând fi  păstrate până în primăvara 
următoare.
Dacă ajunul sărbătorii era blând și însorit, se 
credea că întreg anul va fi  rodnic și plin de bu-
curii. Dacă dimineaţa era ploioasă se credea 
că primăvara va fi  și ea ploioasă, iar dacă 
amiaza era însorită, se considera că vara va fi  
frumoasă.
Data de 1 septembrie a fost considerată ca zi 
de început al anului, în Imperiul Roman de 
Răsărit, cu începere din secolul al V-lea. 

Sărbătorirea anului după ritul vechi a fost păs-
trată de către Patriarhia din Constantinopole 
până în anul 1728, iar în Rusia până în anul 
1700.
Ţările Române au fost ultimele state europene 
care au renunţat la era constantinopolitană, în 
anii 1760 (Ţara Românească) și 1765 
(Moldova).
Cu ocazia sărbătorii Anului nou bizantin, la 
Biserica lui Horea (foto) din Parcul Etnografi c 
„Romulus Vuia” vor avea loc mai multe con-
certe de muzică folclorică dar și un recital de 
muzică veche bizantină.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

29 august 14

1936: În urma presiunilor cer-
curilor guvernamentale din 
Germania și Italia, Nicolae 
Titulescu este înlăturat de la 
conducerea Ministerului de 
Externe al României.

1949: Uniunea Sovietică 
testează prima sa bombă 
atomică la Semipalatinsk, 
Kazakhstan.

2005: Apele umfl ate de 
Uraganul Katrina s-au revăr-
sat peste digurile din preaj-
ma orașului New Orleans, 
inundând 80% din acest 
oraș și din zonele suburba-
ne din jurul acestuia.

30 august

1877: Asaltul armatei româ-
ne asupra redutei turcești 
Plevna III, în timpul războiu-
lui pentru independenţă.

1944: România a rupt, du-
pă lovitura de stat de la 23 
august, relaţiile diplomatice 
cu Ungaria horthystă.

31 august

1939: Germania nazistă 
montează un atac organizat 
de postul de radio Gleiwitz, 
creând o scuză pentru a ata-
ca Polonia, în ziua următoa-
re, astfel, începând al 
Doilea Război Mondial în 
Europa.
1944: Trupele sovietice au 
intrat în București.
1963: Inaugurarea „telefo-
nului roșu”, legatura telefo-
nică directă dintre președin-
ţii american și sovietic.
1997: Diana, Prinţesă de 
Wales (foto), prietenul ei 
Dodi Fayed și șoferul Henri 
Paul mor într-un accident de 
mașină la Paris.
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Joi dimineaţă, în jurul 

orei 11.00, un troleibuz şi 

un tramvai s-au ciocnit 

sub podul Calvaria din 

Mănăştur.

Reprezentanţii Inspectora-

tului de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj au declarat că accidentul 

s-a produs după ce şoferul tro-

leibuzului care circula dinspre 

Calea Mănăştur spre Strada 

Primăverii nu a acordat prio-

ritate unui tramvai care circu-

la regulamentar.

Din cauza neatenţiei şofe-

rului de troleibuz, cele două 

autovehicule s-au ciocnit, 

tramvaiul fi ind scos de pe şi-

ne, potrivit martorilor.

Troleibuzul implicat în ac-

cident este dintr-un lot nou 

cumpărat de Compania de 

Transport Public (CTP) Cluj-Na-

poca, pagubele produse fi ind 

importante. Tramvaiul lovit es-

te model vechi, nu face parte 

din seria de tramvaie mov achi-

ziţionate de Primărie şi CTP.

În urma impactului, opt 

persoane au fost rănite fi ind 

transportate de urgenţă la Uni-

tatea de Primiri Urgenţe (UPU) 

din cadrul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj.

„Accidentul a avut loc pe 

baza neacordării de prioritate. 

Un troleibuz care circula din-

spre Calea Mănăştur spre stra-

da Primăverii nu a acordat pri-

oritate unui tramvai care cir-

cula regulamentar. În urma 

ciocnirii dintre cele două au-

tovehicule, opt persoane au 

suferit leziuni, acestea fi ind 

transportate de urgenţă la Uni-

tatea de Primiri Urgenţe”, a 

declarat Carmen Jucan, purtă-

torul de cuvânt al IPJ Cluj, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Şapte ambulanţe 
trimise la accident

Potrivit directorului Servi-

ciului de Ambulanţă Judeţean 

(SAJ) Cluj, Horia Simu, la lo-

cul accidentului au fost trimi-

se cinci ambulanţe, trei ale 

SAJ, o ambulanţă pentru trans-

port victime multiple de la In-

spectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă Cluj, precum şi o ma-

şină SMURD.

„Au fost rănite uşor mai 

multe persoane, majoritatea 

au suferit contuzii la membre 

şi, în primă fază, li s-a acor-

dat primul ajutor la faţa locu-

lui, apoi au fost transportate 

la spital cu cele cinci ambu-

lanţe”, a declarat, pentru Me-

diafax, Horia Simu.

Reprezentanţii Companiei 

de Transport Public Cluj au 

precizat că în cele două mij-

loace de transport în comun 

care s-au ciocnit se afl au câ-

teva zeci de persoane.

Liviu Neag, directorul CTP 

Cluj, a declarat că împotriva 

şoferului de troleibuz care a 

provocat accidentul se vor lua 

„măsurile care se impun”, fă-

ră să facă însă şi alte comen-

tarii legate de acest aspect.

În urma accidentului, cir-

culaţia a fost blocată timp de 

aproximativ o oră.

Accident între un tramvai 
şi un troleibuz în Mănăştur
Opt persoane au fost rănite şi au ajuns, joi, la spital în urma unui accident între un tramvai şi un troleibuz 
care a avut loc în zona podului Calvaria din Mănăştur. 

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj a 

cheltuit aproximativ 

100.000 euro pentru realiza-

rea unui punct de informa-

re turistică în Cheile Turzii.

Autorităţile judeţene au re-

parat mare parte din drumul 

de acces spre Cheile Turzii, 

dar nu a mai găsit bani ca să 

repare o porţiune de drum de 

200 de metri care duce la acest 

obiectiv turistic.

Astfel, prima parte a dru-

mului de acces către Cheile 

Turzii este modernizată, asfal-

tul este drept ca în palmă, în 

timp ce ultima porţiune este 

un calvar pentru orice şofer 

din cauza gropilor, a denive-

lărilor şi a bucăţilor lipsă din 

carosabil. Turiştii care ajung 

la acest obiectiv turistic se 

împiedică, la propriu, în gro-

pile de pe drumul de acces. 

Şi, dacă luăm în considerare 

datele autorităţilor locale, nu-

mărul vizitatorilor sare de 

100.000 în fi ecare an, majo-

ritatea fi ind din străinătate.

De ce a rămas 
nereparată ultima parte

În cazul drumului către 

Cheile Turzii, autorităţilor ju-

deţene li se potriveşte cu suc-

ces zicala “S-a înecat ca ţiga-

nul la mal”. Astfel, după ce 

au reparat mare parte din dru-

mul care duce către Cheile 

Turzii, brusc fondurile s-au 

terminat şi o porţiune de 200 

de metri a rămas pe dinafară.

Primarul comunei Mihai Vi-

teazu ştie care este situaţia bu-

căţii respective, dar spune că 

el nu poate să facă nimic din 

cauză că drumul se afl ă în pro-

prietatea Consiliului Judeţean.

„200 de metri au rămas ne-

asfaltaţi pentru că s-au terminat 

banii. Demersurile sunt făcute, 

dar ni s-a spus că trebuie să 

avem răbdare. Singurul lucru 

pe care l-am putut face noi a 

fost nivelarea drumului pentru 

că erau bucăţi mari de asfalt 

rupt”, a declarat Ioan Zeng, pri-

marul din Mihai Viteazu. El 

adaugă că în mod sigur drumul 

nu va fi  reparat foarte curând 

deoarece de la Regia Autonomă 

a Drumurilor Judeţene i s-a co-

municat că nu sunt bani.

Conducerea Consiliului 
Judeţean promite 
rezolvarea situaţiei

De cealaltă parte, conduce-

rea Consiliului Judeţean Cluj 

susţine că anul acesta ar putea 

totuşi începe modernizarea por-

ţiunii respective. „ Sunt şanse 

să reparăm drumul anul acesta 

pentru că trebuie să primim răs-

puns de la CNSC (Consiliul Na-

ţional de Soluţionare a Contes-

taţiilor – n.red.) şi apoi putem 

demara lucrările. Este una din 

priorităţile noastre pe anul aces-

ta”, a declarat Vakar Istvan, pre-

şedintele Consiliului Judeţean.

Punct de informare 
turistică de 100.000 €

Dacă autorităţile judeţe-

ne nu au mai găsit bani pen-

tru ultima parte a lucrărilor 

la drumul de acces spre Che-

ile Turzii, pentru un punct 

de informare turistică a fost 

posibilă totuşi identifi carea 

surselor de fi nanţare. Punc-

tul de informare este aproa-

pe fi nalizat, lucrările fi ind 

95% realizate. Valoarea to-

tală a investiţiei este de apro-

ximativ 100.000 euro, banii 

fi ind asiguraţi din bugetul 

judeţului. În momentul de 

faţă, mai trebuie realizate lu-

crări de amenajări exterioa-

re, mai exact amenajarea te-

renului, amplasarea unei 

scări metalice care să facili-

teze accesul spre una dintre 

terase şi extinderea unui spa-

ţiu destinat depozitării lem-

nelor. Valoarea acestor lu-

crări este estimată la 22.100 

lei, fără TVA.

100.000 euro pentru un punct de informare 
în Cheile Turzii. Drumul de acces, deplorabil În Salina Turda au loc 

zilele acestea fi lmări pen-

tru un documentar de pro-

movare şi pentru un fi lm 

în care apar actori din

O echipă de la televiziunea 

naţională japoneză NHK s-a 

afl at joi la Salina Turda, unde 

realizează un documentar pe 

care îl va difuza în 15 septem-

brie, reprezentanţii salinei spu-

nând că acţiunea face parte din 

demersurile iniţiate pentru pro-

movarea acesteia în străinăta-

te. Documentarul va avea o du-

rată de 50 de minute. Pentru 

echipa de televiziune japone-

ză a fost pus în scenă şi un 

spectacol folcloric în incinta sa-

linei, a menţonat şeful Servi-

ciului Turism al Salinei Turda, 

Florin Vulturar. El a subliniat 

că Salina Turda a fost vizitată 

până acum de turişti din Core-

ea de Sud, India şi din China, 

dar şi din Rusia şi Ungaria.

Tot zilele acestea, în sali-

nă, în mina Rudolf, la o adân-

cime de 120 de metri, este tur-

nat fi lmul american „Name-

less” („Fără nume"), regizat 

de Bryan Thurman şi Luis Es-

teban, acesta fi ind un thriller 

psihologic care va apărea în 

cinematografe în 2015. Bog-

dan Moncea, producător de-

legat al fi lmului din partea 

Castle Film România, a decla-

rat că fi lmările în România au 

început în 11 august la Sighi-

şoara şi vor continua la Bra-

şov şi Bucureşti. “Salina Tur-

da nu este cunoscută, este o 

locaţie foarte interesantă şi 

neobişnuită, este un mare câş-

tig pentru fi lm”, a spus Mon-

cea. “Regizorul şi scenaristul 

Bryan Thurman a scris aces-

te secvenţe special pentru Sa-

lina Turda, a ales locaţia în 

urmă cu un an”, a mai preci-

zat Moncea.

Salina Turda, platou de filmare
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Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
în calitate de operator de servicii publice de transport local de persoane prin curse regu-

late pe raza administrativ- teritoariala a Asociatiei Metropolitane de Transport Public Local 
Cluj, anunta publicul calator ca incepand cu data de 01.09.2014 urmatoarele categorii de 
persoane, care actualmente benefi ciaza de gratuitate pe transportul in comun in baza unor 
legi, hotarari de guvern sau de consiliu local, vor putea circula gratuit pe toate liniile din in-
teriorul municipiului Cluj-Napoca si din comunele Floresti si Apahida:
  Pensionarii din Cluj-Napoca, Floresti si Apahida in baza HCL Cluj-Napoca 715/2007, HCL 

Floresti 90/2014, HCL Apahida 63/2013;
  Persoane persecutate din motive politice, precum si cele deportate in strainatate ori con-

stituite prizonieri, din Cluj-Napoca, Floresti, Apahida, Baciu, Feleacu, Chinteni si Ciurila, in 
baza Legii 118/1990 , Legii 189/2000 si OUG 214/1999;

  Veteranii de razboi si vaduvele de razboi, din Cluj – Napoca, in baza Legii 44/1994;
  Eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 

1989, din Cluj-Napoca, in baza Legii 341/2004;
  Persoanele cu handicap grav si accentuat, nevazatori si cu defi ciente de auz din Cluj-Na-

poca, in baza Legii 448/2006, HCL 121/2010 si HCL 183/2013.
Persoanele benefi ciare vor avea asupra lor abonamentul eliberat de Compania de Trans-
port Public Cluj-Napoca SA si actul de identitate

PUBLICITATE

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

face cunoscut publicului cãlãtor faptul ca incepand cu data de 01.09.2014, urma-
toarele curse ale liniei 39 vor fi  prelungite pe Valea Chintaului, pana in statia Ca-
tun, dupa cum urmeaza:

Plecari din Cluj-Napoca – statia P-ta Mihai Viteazul:

Luni – Vineri / Orele : 05,00 – 06,15 – 09,15 – 11,40 – 14,35 – 15,55 – 18,25

Plecari din Vl. Chintaului – statia Catun :

Luni – Vineri / Orele : 05,40 – 06,55 – 09,50 – 12,15 – 15,15 – 16,35 – 19,05

PUBLICITATE

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Microbuzele şcolare sunt 

insufi ciente comparativ 

cu numărul mare de elevi 

din Cluj care sunt nevoiţi 

să facă naveta.

La ora actuală, pe raza ju-

deţului Cluj funcţionează un 

număr de 101 microbuze şco-

lare. Acestea sunt insufi ciente 

însă, deoarece există localităţi 

care nu deţin astfel de micro-

buze sau, chiar dacă au, aces-

tea sunt vechi şi nu mai sunt 

în stare bună de funcţionare.

Conform reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj, până în luna sep-

tembrie a anului 2015 în Cluj 

ar trebui să ajungă 35 de mi-

crobuze şcolare noi.

Două microbuze au ajuns

Ministerul Educaţiei a orga-

nizat o licitaţie pentru achiziţi-

onarea, la nivel naţional, a 600 

de microbuze şcolare. Dintre 

acestea, judeţului Cluj i-au fost 

repartizate un număr de 35.

„În prima etapă, judeţului 

nostru i-au fost alocate 12 mi-

crobuze şcolare. Două dintre 

acestea au ajuns în data de 23 

iulie, în comunele Căianu şi 

Căşeiu, iar următoarele zece 

urmează să ajungă luna viitoa-

re. Celelalte 23 de microbuze 

vor fi  distribuite judeţului nos-

tru până în luna septembrie a 

anului 2015”, a declarat Valen-

tin Cuibus, inspectorul şef al 

Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj, pentru Monitorul de Cluj,

În unele localităţi există mi-

crobuze şcolare vechi care au 

fost scoase din funcţiune. „Avem 

microbuze vechi, din anul 2004, 

pe care nu le mai putem folo-

si. Pe acestea le vom înlocui. 

După ce ne vor ajunge toate 

cele 35 de microbuze putem 

spune că sunt sufi ciente”, a 

mai adăugat Valentin Cuibus.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

La Cluj, multe unităţi de 

învăţământ vor începe 

noul an şcolar fără a avea 

autorizaţii sanitare de 

funcţionare. Asta deoarece 

nu îndeplinesc toate condi-

ţiile impuse de lege în ceea 

ce priveşte legea sanitară.

Inspectorii Direcţiei de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj au 

făcut toate controalele necesa-

re în cele 677 de obiective şco-

lare de pe raza judeţului şi au 

ajuns la concluzia că doar 82% 

dintre ele vor primi autoriza-

ţii sanitare de funcţionare.

Fără apă potabilă în şcoli

E greu de crezut că în se-

colul XXI mai există unităţi de 

învăţământ în care nu există 

apă potabilă sau în care elevii 

sunt nevoiţi să meargă afară 

la toalete. Astfel de şcoli mai 

există însă şi în Cluj, iar in-

spectorii DSP nu le-au elibe-

rat autorizaţii de funcţionare.

„Au fost controlate cele 677 

de obiective şcolare de pe ra-

za judeţului Cluj. Obiective 

şcolare înseamnă şcoli, grădi-

niţe, cantine, internate, săli 

de sport s.a. Dintre acestea, 

555 au primit autorizaţii sa-

nitare de funcţionare, iar ce-

lelalte nu. Principalele moti-

ve pentru care nu au fost eli-

berate autorizaţii sanitare la 

cele 122 de obiective şcolare 

au fost: lipsa apei potabile, 

grupuri sanitare neconforme 

sau pentru că unitatea de în-

văţământ funcţionează în clă-

diri degradate”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj directo-

rul Direcţiei de Sănătate Pu-

blică Cluj, dr. Dorina Duma.

Grădiniţele cu probleme, 
majoritatea
în mediul rural

În ceea ce priveşte statis-

tica autorizaţiilor sanitare din 

mediul urban şi din cel rural, 

Dorina Duma a mai ţinut să 

precizeze că: „din mediul ur-

ban, din cele 387 de obiecti-

ve şcolare, doar cinci sunt fă-

ră autorizaţie de funcţionare. 

Spre exemplu, o grădiniţă nu 

are cabinet medical şi din acest 

motiv nu i-am putut elibera 

autorizaţie de funcţionare. În 

mediul rural, din cele 290 de 

obiective şcolare, 173 au pri-

mit autorizaţii sanitare de 

funcţionare şi 117 nu”.

În mai puţin de trei săptă-

mâni, elevii clujeni se vor în-

toarce la şcoală. În judeţul 

Cluj funcţionează peste 400 

de unităţi de învăţământ.

2 din 35: atâtea microbuze şcolare 
au ajuns până acum la Cluj

Anul şcolar începe la Cluj în clădiri degradate,
în care nu există apă potabilă şi toalete funcţionale.

Zeci de şcoli din Cluj, 
fără apă potabilă
şi cu toaletele în curte
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Programul Operational Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”- 
co – fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Dej, 29.08.2014

Finalizare proiect „Achiziţii de utilaje şi echipamente performante 
pentru creşterea competitivităţii fi rmei S.C. CORTUSA S.R.L.”

S.C. CORTUSA S.R.L. cu sediul în municipiul Dej, str. Henri Coandă, nr. 6, 
judeţul Cluj, anunţa încheierea în data de 29.08.2014, a proiectului, „Achiziţii 
de utilaje şi echipamente performante pentru creşterea competitivităţii 
fi rmei SC CORTUSA SRL”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 2.842.878,79 lei, din care asistenţă 
fi nanciară nerambursabila este de 1.064.927,55 lei (valoarea nerambursabilă 
acordată din FEDR fi ind de 915.837,69 lei, iar valoarea nerambursabilă 
acordată de la bugetul naţional fi ind de 149.089,86 lei).

Proiectul s-a implementat în localitatea Dej, judeţul Cluj pe o durată de 11 luni.

Obiectivul proiectului a constat în Creşterea competitivităţii fi rmei
SC CORTUSA SRL

Detalii suplimentare puteţi obţine la:

Nume persoana de contact: Ciurean Cosmin Augustin
Funcţie: Responsabil producţie şi logistică
Tel: 0743-036325, Fax: 0364-411981, e-mail: cortusa@cortusa.ro

Dana MUNTEAN
redactia@mesageruldesibiu.ro

Au călătorit o zi şi jumă-

tate de la Bucureşti până 

pe insula Zakynthos, 

numai pentru a afl a că 

agenţia de turism unde 

şi-au plătit sejurul nu le 

garanta şederea la hotelul 

promis. Este povestea 

unor ardeleni care au ales 

serviciile agenţiei Tramp 

Travel din Sibiu.

Ei aveau contractate şapte 

nopţi de cazare în Zakynthos – 

Laganos, începând cu 27 au-

gust. Însă, după ce au achitat 

cei 20 de euro care reprezentau 

contravaloarea dus-întors a că-

lătoriei cu feribotul până pe in-

sulă, oamenii au afl at că nu se 

vor caza acolo unde li s-a pro-

mis. „La Paralia a coborât ju-

mătate din autocar, apoi au ur-

cat alţi români, în fi ne, la sosi-

rea la destinaţie ni s-a spus că 

nu sunt locuri de cazare dispo-

nibile şi că trebuie să înţelegem, 

că suntem în plin sezon turis-

tic. Colac peste pupăză, ne-au 

dus într-un fel de club afl at în-

tr-un beci, numit «Diva», care 

era mai degrabă bordel, plin de 

femei aproape dezbrăcate. Mo-

mente penibile pentru cei care 

erau plecaţi cu familia, cu copi-

ii... Nu s-a respectat ce ne-au 

promis. Am mers până în Gre-

cia, cu un autocar în care se afl a 

şi un domn grec, despre care 

am înţeles că este unul dintre 

patronii fi rmei de turism. Aces-

ta, împreună cu şoferii, au în-

cercat să ne calmeze, spunân-

du-ne mereu că totul se va re-

zolva. Dar, când au văzut că oa-

menii sunt la un pas să-i linşe-

ze, au dat bir cu fugiţii“, poves-

teşte o clujeancă din autocar.

Au apelat la autorităţi

Turiştii au plătit câte 200 de 

euro de persoană pentru seju-

rul pe Zakynthos şi au rămas 

cu buza umfl ată. „Ne-au lăsat 

să ne cazăm pe unde se poa-

te. Cuiva i s-a făcut rău, a tre-

buit să chemăm salvarea. Am 

apelat şi la poliţişti, care s-au 

dovedit foarte cooperanţi. Pâ-

nă la urmă, am apelat şi la am-

basada română din Atena, în 

fi ne, acum suntem cazaţi, dar 

în condiţii mult inferioare ce-

lor pe care le-am contractat. 

Colac peste pupăză, când am 

luat-o la întrebări pe ghida din 

Bucureşti şi am cerut să vor-

bim cu cineva de la agenţia de 

turism, femeia ne-a spus că nu 

are roaming-ul activat pe tele-

fon şi că, oricum, la agenţie nu 

răspunde nimeni...“, continuă, 

revoltată, clujeanca.

Ieri după-amiază, confrun-

taţi cu jurnaliştii, reprezentan-

ţii agenţiei Tramp Travel din Si-

biu au evitat să comenteze su-

biectul şi ne-au direcţionat spre 

Luiza Dimitriou, directorul de 

vânzări şi marketing, al cărei 

telefon mobil era închis.

Ţeapă cu iz exotic

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Premierul Victor Ponta a 

declarat la începutul 

şedinţei Guvernului că îşi 

asumă această ordonanţă 

privind migraţia primari-

lor, pentru că trebuie 

făcută dreptate.

Prin dreptate, premierul în-

ţelege legalizarea traseismu-

lui. Primarii, şefi i de consilii 

judeţene, consilierii locali şi 

consilierii judeţeni vor avea la 

dispoziţie 45 de zile să îşi alea-

gă în ce partid vor să intre, fă-

ră să-şi piardă mandatul.

ACL, reacţie-fulger

O reacţie interesantă a ve-

nit din partea ACL, care a de-

cis că nu va primi în rându-

rile sale niciun primar, pre-

şedinte de Consiliu Judeţean, 

consilier local sau judeţean 

în urma emiterii Ordonanţei 

de Urgenţă prin care aleşii lo-

cali îşi pot schimba în 45 de 

zile partidul.

Mai mult, parlamentarii Ali-

anţei Creştin-Liberale au cerut 

sprijinul Comisiei de la Vene-

ţia în demersurile întreprinse 

pentru protejarea sistemului 

democratic din România şi au 

solicitat conducerii Comisiei 

să adopte şi să-şi exprime o 

poziţie publică privind situa-

ţia din România.

De asemenea, europarla-

mentarul clujean PDL Daniel 

Buda a subliniat că Victor Pon-

ta şi miniştrii contrasemnatari 

ai O.U.G 44/2014 au devenit 

de astăzi „cei mai notorii in-

fractori“ din România.

„Prin adoptarea O.U.G. ca-

re permite migraţia politică, 

Victor Ponta şi miniştrii care 

au contrasemnat acest act nor-

mativ au intrat în zona ilici-

tului penal, săvârşind infrac-

ţiunea de abuz în serviciu.

(…)Prin comportamentul 

său, Victor Ponta şi PSD con-

tinuă practic seria atacurilor 

asupra statului de drept, încăl-

când  totodată deciziile ante-

rioare ale Curţii Constituţiona-

le, precum şi recomandările 

Comisiei de la Veneţia care in-

terzic adoptarea unor acte nor-

mative care pot perturba pro-

cesul electoral înainte cu 12 

luni de data oricăror alegeri.

Domnilor Victor Ponta şi 

Liviu Dragnea, nu uitaţi un 

lucru: atragerea răspunderii 

penale pentru ceea ce aţi fă-

cut astăzi este doar o ches-

tiune de timp“, a spus Da-

niel Buda.

Avocatul Poporului
„va refl ecta“

Şi europarlamentarul Mo-

nica Macovei a mers, ieri, la 

sediul Avocatului Poporului 

pentru a depune o solicitare 

ca această instituţie să sesi-

zeze CC arătând că, dacă or-

donanţa este declarată necon-

stituţională, atunci se poate 

reveni asupra acestei decizii.

Întrebată dacă există vreo 

variantă de a împiedica efec-

tele acestei ordonanţe până 

se pronunţă Curtea Constitu-

ţională, Macovei a spus că în 

cazul în care Curtea decide că 

ordonanţa este neconstituţio-

nală atunci se poate reveni la 

această decizie, precizând că 

s-a mai întâmplat acest lucru.

„Dacă ordonanţa intră în 

vigoare imediat şi primarii vor 

trece, dacă se decide că este 

neconstituţională, atunci se 

poate reveni la această deci-

zie, s-a mai întâmplat în cazul 

Năstase. E vorba de aceeaşi 

speţă, adică nu se aplică la al-

te cazuri, ci se aplică la acest 

caz. Curtea spune: a fost ne-

constituţional ca primarii în 

zece zile să poată să treacă la 

alt partid şi dacă exact în aceas-

tă situaţie facem contestaţie şi 

Curtea decide că e neconstitu-

ţional atunci se poate reveni“, 

a explicat Macovei.

Ulterior, la ieşirea de la în-

tâlnirea cu Avocatul Poporu-

lui pe tema atacării la CC a 

OUG privind migraţia aleşilor 

locali, Macovei a spus că aces-

ta i-a promis că va refl ecta şi 

va studia practica constituţi-

onală în această situaţie.

Macovei a adăugat că l-a în-

trebat pe Avocatul Poporului de 

mai multe ori dacă va ataca or-

donanţa la CC, dar că răspunsul 

acestuia a fost că va refl ecta.

UDMR nu va vota 
ordonanţa în Parlament

Preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor, a anunţat că gru-

purile parlamentare ale UD-

MR nu vor vota OUG privind 

migraţia primarilor în momen-

tul în care aceasta va fi  supu-

să dezbaterii Parlamentului.

Kelemen Hunor a declarat 

că migraţia politică este „o 

boală cronică în politica ro-

mânească“.

Ordonanţa traseiştilor a fost adoptată
Ordonanţa de Urgenţă care permite migraţia aleşilor locali de la un partid la altul,
fără ca aceştia să-şi piardă mandatul, a fost adoptată de Guvern.

Traseismul politic este însă premiat în judeţul Argeș, acolo unde 
primarul din Albota, Ion Dumitru, a anunţat că primii trei pri-
mari care trec la PSD vor primi câte un autoturism Dacia Duster.

Anunţul a fost făcut cu puţin înaintea aprobării OUG privind mi-
graţia aleșilor locali, care le permite să treacă de la un partid la 
altul, pentru 45 de zile, fără să-și piardă mandatul, scrie b1.ro.

„Grăbiţi-vă cu adeziunile, pentru că primii trei care vor trece 
la PSD vor primi câte un Duster. Deja am dat primele două 
Dustere, unul la Davidești, de acum fost primar PDL, iar pe 
cel de-al doilea la Băbana, lui Bebe Ivan, care mi-a promis că 
vine și cu 200 de membri de la PNL....“, a declarat primarul 
din Albota, pentru universulargesean.ro.

Ulterior, într-o intervenţie telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, 
primarul a spus că totul a fost o glumă, iar partidul sau gu-
vernul nu sunt implicate.

„A fost o glumă pe care am făcut-o cu primarii de la PNL. A 
fost o glumă personală, nu a fost implicat partidul sau guver-
nul în această problemă”, a spus Ion Dumitru.

Traseismul politic, premiat în Argeş
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În acest weekend are loc 

evenimentul „Barock. 

Zilele Castelului Bánffy 

de la Bonţida”.

Sâmbătă şi duminică (30-31 

august) are loc cea de a XIII-a 

ediţie a „Barock. Zilele Caste-

lului Bánffy de la Bonţida”. Eve-

nimentul vine anul acesta cu 

noutăţi faţă de ediţiile prece-

dente, anunţă organizatorii. 

Astfel, în acest weekend vor 

avea loc la Bonţida şi un târg 

de carte şi unul pentru adopţii 

de animale, dar şi spectacole 

de teatru şi un picnic la castel. 

Din program nu vor lipsi pro-

iecţiile de fi lme, expoziţiile, con-

certele de muzică, demonstra-

ţiile hipice sau ateliere de meş-

teşuguri tradiţionale. De ase-

menea, copiii se vor putea de-

lecta cu teatru de păpuşi, dar 

şi diverse jocuri şi activităţi. 

Concertele programate vor fi  

susţinute de Theory of Mind, 

Loose Neckties Society, Terni-

pe, Urma, NemEz, Natif, Intim 

Torna Illegál şi Robin and the 

Backstabbers.

De la balurile 
de pe vremuri 
la concertele de azi

Castelul Bánffy din Bonţi-

da, a cărui piatră de temelie 

a fost pusă, potrivit unor do-

cumente istorice, în urmă cu 

aproape 600 de ani, în 1437, 

a avut o istorie zbuciumată, 

primind de-a lungul timpului 

destinaţii foarte diverse.

Supranumit Versailles-ul 

Transilvaniei, castelul de la 

Bonţida a trecut de la recepţi-

ile şi balurile de odinioară, în 

care erau primite înalte perso-

nalităţi ale vremii de la Curtea 

imperială de la Viena, la ma-

nifestări moderne cum ar fi  

concertele de muzică, dar ca-

re adună la un loc poate mai 

multă lume ca niciodată.

Manifestarea cu cel mai ma-

re afl ux de participanţi este 

Electric Castle, organizată în 

acest an pentru a doua oară, la 

sfârşitul lunii iunie a.c., şi ca-

re a reunit aproape 80.000 de 

participanţi, record pentru ma-

nifestările de profi l din ţară.

Istoricul Lucian Nastasă Ko-

vacs a declarat, pentru Ager-

pres, că la reşedinţa Bánffy se 

organizau pe vremuri multe 

reuniuni culturale, recepţii şi 

petreceri cu etichetă, la care 

invitaţii erau atent selecţionaţi.

„Avem de-a face cu o fami-

lie de secol 17-18, cu ramifi -

caţii în familii princiare, însăşi 

castelul era considerat un Ver-

sailles al Transilvaniei. Fără în-

doială că au avut loc recepţii 

— şi sunt memorii, sunt o mul-

ţime de materiale în acest sens. 

Bánffy Miklos s-a ocupat de 

cultură, de altfel este unul din 

fondatorii Erdely Helikon şi 

Bonţida a fost folosită şi pen-

tru aceste întâlniri cu scriito-

rii, prietenii lui din acea peri-

oadă, de la arhitectul Kos Ka-

roly şi baronul Kemeny Lajos, 

până la alţi fondatori şi per-

soane care au scris la Erdely 

Helikon. Biblioteca lui de la 

Bonţida, în 1944, când naziş-

tii au incendiat-o, avea peste 

25.000 de volume, asta însem-

na cel puţin două saloane pli-

ne de cărţi. Acolo aveau loc 

aceste întâlniri”, precizează is-

toricul clujean.

El spune că în afară de aces-

te întâlniri literare, culturale, 

se organizau şi baluri, cu di-

ferite ocazii, dar invitaţii erau 

numai din înalta societate.

„Pe de altă parte, ca la ori-

ce familie cu înrudiri princia-

re, aveau loc baluri. În perioa-

da aceea, aceste reuniuni erau 

bine articulate, în sensul că in-

vitaţii erau aleşi, toţi cei care 

participau erau numai din fa-

milii nobiliare. Pe de altă par-

te, era o muzică a epocii. Atunci 

se făceau mai multe spectaco-

le pe an, erau anumite mo-

mente ale anului. Nu trebuie 

să uităm că familia Bánffy era 

de religie reformată, ca atare 

perioadele de îngrădire erau 

foarte reduse, nu existau de-

cât două îngrădiri pe an din 

acest punct de vedere. De exem-

plu, de sărbătorile de iarnă, 

Crăciunul era bine marcat prin-

tr-o asemenea serbare. Sau 

erau diverse momente, ziua de 

naştere a vreunui Bánffy, de 

exemplu a tatălui lui Nicolae 

Bánffy. Toate acestea însem-

nau recepţii”, explică Lucian 

Nastasă Kovacs.

Suite împărăteşti 
la Bonţida

Dar existau şi recepţii fas-

tuoase organizate cu ocazia 

primirii unor personalităţi ale 

epocii, mai ales când venea 

câte un reprezentant al Curţii 

imperiale de la Viena. „Au mai 

avut loc recepţii cu ocazia tre-

cerii unor suite împărăteşti, 

adică a unor trimişi de la Vie-

na, de exemplu, care veneau, 

inspectau, erau guvernatori. 

Dacă nu mă înşel, în secolul 

19 a venit chiar un principe 

moştenitor, a fost la Gherla şi 

când a venit s-a oprit la Bon-

ţida. Atunci când treceau ast-

fel de persoane, automat se or-

ganiza câte o recepţie la care 

veneau toţi aristocraţii din re-

giune. Vizitele acestea impe-

riale erau pregătite, se anun-

ţau dinainte, totul era calculat 

şi socotit. Cine dă caii, până 

unde îi dă, că nu mergeau mai 

mult de 40 km, mereu se schim-

bau caii. Pe urmă, se organi-

zau adevărate primiri cu tor-

ţe, se stabilea pe unde se pri-

mea, totul «se negocia», în sen-

sul că se stabilea dinainte pro-

tocolul”, spune istoricul.

Ultimul proprietar 
al castelului 
din familia Bánff y

Ultimul proprietar al caste-

lului din familia nobiliară a 

fost Miklos Bánffy, om de cul-

tură şi fost ministru de exter-

ne al Ungariei. Miklos Bánffy 

(1873-1950) a fost conte de 

Losoncz, politician, scriitor, ju-

rist, grafi cian, scenarist, o per-

sonalitate complexă, care – 

spune istoriografi a – a militat 

pentru bunele relaţii dintre ro-

mâni şi maghiari. A fost şi pre-

fect de Cluj în perioada 

1906-1910, deputat liberal, iar 

în perioada 14 aprilie 1921-19 

decembrie 1922 a fost minis-

tru de externe al Ungariei. A 

mai fost redactor-şef la două 

publicaţii clujene – Erdely La-

pok şi Erdely Helikon, iar în 

perioada 1934-1940 a scris cea 

mai cunoscută operă a sa, Tri-

logia transilvană, tradusă în 

mai multe limbi, o primă par-

te inclusiv în română.

În 1943, din însărcinarea 

premierului Istvan Bethlen, a 

participat la Bucureşti la dis-

cuţii secrete cu Iuliu Maniu, 

în vederea unei înţelegeri ro-

mâno-maghiare. Acest demers 

de a apropia forţele române şi 

maghiare l-a costat scump, 

pentru că în 13 octombrie 1944 

soldaţii SS au dat foc castelu-

lui din Bonţida şi fl ăcările au 

distrus opere de artă şi bibli-

oteca cu 26.000 de volume.

Rămas fără avere, Miklos 

Bánffy moare în 1950, dar în 

1976 rămășițele îi sunt depu-

se, conform ultimei sale dorin-

ţe, în cavoul familiei din cimi-

tirul clujean Hajongard.

În prezent, Castelul Bánffy 

din Bonţida se afl ă într-un am-

plu proces de restaurare, sub 

patronajul Prinţului Charles, 

moştenitorul coroanei Marii 

Britanii.

Muzică, adopţii de animale 
şi filme la Castelul Bánnfy
Zilele Castelului Bánffy de la Bonţida aduc anul acesta noi evenimente 
faţă de ediţiile precedente, inclusiv un picnic la castel.

De vineri şi până dumini-

că au loc Zilele Turzii.

În acest an vor susţine con-

certe: Direcţia 5, Spitalul de 

Urgenţă, Connect-R, Elena 

Gheorghe, Adrian Sărmăşan, 

ANER, Aminda şi Hazard, 

Smiley, Zdob&Zdub, DJ Sa-

va& Raluk. Evenimentele vor 

avea loc în centrul oraşului.

Programul ediţiei din acest 

an a Zilelor Turzii include şi 

o serie de expoziţii. Pe lîngă 

tradiţionala „ExpoFlora” ce 

aduce, an de an, producători 

consacraţi de plante orna-

mentale din toată ţara, orga-

nizatorii au pus la cale şi o 

expoziţie auto „Retromobil 

Turda 2014” a cărei vernisa-

re va avea loc sâmbătă, 30 

august, de la ora 9.30, în Par-

cul Teilor.

De la ora 10 vor debuta do-

uă evenimente, primul la Sa-

lina Turda – vernisaj de pic-

tură „Cultura fără frontiere”, 

iar la primăria Turda se va 

desfăşura tradiţionala premi-

ere a cuplurilor care împlinesc 

50 de ani de căsnicie.

Tot atunci va avea loc şi o 

lansare de carte Valentin Vi-

şinescu şi Horaţiu Groza.

Muzeul de istorie va cele-

bra „Ziua Porţilor Deschise”, 

subiectul central fi ind Castrul 

Roman Turda.

Duminică, în Parcul Teilor 

vor avea loc o serie de mani-

festări pentru copii.

Pentru organizarea ediţiei 

din acest an a Zilelor Turzii, 

autorităţile locale au la dispo-

ziţie un buget de circa 400.000 

de lei. D.D.

Expoziţie de automobile 
retro la Turda

Miklos Bánff y în 1912
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Zara a retras miercuri de 

la vânzare un tricou cu o stea 

galbenă care a atras critici din 

cauza asemănării cu steaua 

impusă evreilor de către na-

zişti, potrivit France Presse.

Tricoul comercializat onli-

ne de Zara a creat o adevăra-

tă controversă internaţională 

din cauza designului. Acesta 

nu doar că avea o stea galbe-

nă cu şase colţuri, dar era şi 

unul în stil marinăresc, re-

spectiv cu dungi albastre şi 

albe, adică foarte asemănător 

cu uniformele pe care evrei 

erau obligaţi să le poarte în 

lagărele de concentrare în tim-

pul celui de-al Doilea Război 

Mondial. În plus, tricoul era 

destinat copiilor.

Uniformă de şerif, nu de 
deţinut, spune Zara

Între timp, conducerea Za-

ra a decis să retragă modelul 

de la comercializare şi şi-a 

cerut scuze faţă de clienţi. 

“Designul original se inspiră 

din stelele de şerif din fi lme-

le western americane”, dese-

ori aurii şi cu şase colţuri, a 

declarat un purtător de cu-

vânt al Zara, adăugând că 

„designul original nu are ni-

cio legătură cu conotaţiile ca-

re i-au fost asociate”.

„Înţelegem că există o sen-

sibilitate în legătură cu acest 

subiect şi bineînţeles, ne ce-

rem scuze faţă de clienţii noş-

tri”, a adăugat purtătorul de 

cuvânt.

Cu toate că au existat şi une-

le voci care au luat apărarea 

brandului internaţional, majo-

ritatea clienţilor s-au arătat ofen-

saţi de design, în special că pro-

dusul se adresează copiilor, şi 

au lăsat comentarii negative la 

adresa vânzătorului.

Tricourile care au stârnit con-

troversa au fost produse în Tur-

cia dar designul a fost stabilit 

de un designer care lucrează 

în A Coruña, Spania, unde îşi 

are sediul Inditex, compania 

care deţine brandul. Tricourile 

care au rămas nevândute ar ur-

ma să fi e distruse, potrivit unei 

surse din cadrul companiei. Di-

rectorii companiei nu au dorit 

să comenteze incidentul.

Tricouri cu mesaj antisemit 
comercializate de Zara

Tricoul pentru copii comercializat de Zara seamănă cu uniformele 
purtate de evrei în lagărele de concentrare

În 2007, Zara comercializa genţi pe care apărea o svastică. Acum au 
scos la vânzare tricouri pentru copii cu o stea galbenă în şase colţuri.

Zara nu se afl ă la primul 
incident de acest fel. 
Brandul spaniol a fost criti-
cat în 2007 pentru că a 
vândut o geantă care avea 
o svastică pe ea. Zara s-a 
apărat susţinând că nu a 
observat svastica de pe 
acea geantă, care fusese 
fabricată de unul dintre fur-
nizorii săi.

Mișcările antisemite au 
luat din nou amploare în 
ultima vreme, odată cu 
confl ictul dintre Israel și 
Gaza. De asemenea, în lu-
na mai a acestui an, patru 
oameni au fost uciși, după 
ce un bărbat a deschis fo-
cul în clădirea Muzeului 
Evreiesc din Bruxelles.

Există şi 
antecedente

g

Prima mini-bibliotecă per-

manentă în aer liber din 

Cluj a fost deschisă 

într-unul din parcurile ora-

şului de organizatorii cam-

paniei „Cărţile pe faţă”.

În parcul Iulius Mall au fost 

instituite mici depozite de car-

te, care pot fi  citite pe bancă 

în parc. Cei care doresc să îm-

prumute o carte pe termen 

mai lung sunt îndemnaţi să 

aducă o altă carte la schimb. 

„Împrumuturile de la bănci 

nu trebuie să fi e neapărat le-

gate de sume de bani şi nici 

să necesite o dobândă. La Cluj, 

există bănci de unde se pot 

împrumuta cărţi: băncile din-

tr-un parc”, se arată într-un 

comunicat transmis de orga-

nizatorii campaniei.

Căsuţa de cărţi în care se 

afl ă mini-biblioteca are forma 

unei cărţi deschise iar iniţia-

torii campaniei spun că do-

resc să inaugureze şi alte 

„bănci de cărţi” în oraş.

Ultima ediţie din acest an a 

evenimentului „Seri de vară 

clujene” va avea loc în Parcul 

Central „Simion Bărnuţiu”. În 

această seară, de la ora 20, va 

avea loc un concert în premie-

ră susţinut de Orcherstra Sim-

fonică Cluj. Concertul “Music 

& Film in the park” va cuprin-

de o selecţie din coloanele so-

nore ale unor fi lme celebre şi 

constă în suprapunerea muzi-

cii interpretate de orchestră cu 

secvenţele fi lmelor. Acest eve-

niment va fi  ultimul din cadrul 

„Serilor de vară clujene” din 

acest an. Orchestra Simfonică 

Cluj, un ansamblu tânăr şi efer-

vescent, este condus de dirijoa-

rea Mihaela Cesa-Goje, lector 

la Academia de Muzică „Ghe-

orghe Dima” din Cluj. Progra-

mul de operă şi balet al Operei 

Naţionale din Cluj este progra-

mat să înceapă sâmbătă, 30 au-

gust, de la ora 20.

Bibliotecă în aer 
liber, într-un parc

Premieră la “Seri 
de vară clujene”
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (20.20)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere la Valea 
Ierii, cu facilitate, avans și rate. 
Inf. suplimentare la tel. 
0747-700044. (2.4)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa 
utilă între 100-150 mp, pod, ga-
raj, teren/grădină min. 400 mp, 
front minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (7.7)

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. 
Inf. la tel. 0747-700044. (5.5)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 ca-
mere + hol + cămară + curte în su-
pr. de 500 mp. Inf. și relații supli-
mentare la tel. 0755-568802. (4.7)

¤ Vând urgent casă în zona Va-
lea Ierii, la preţul de 5000 euro, 
în stadiu de fundaţie cu materia-
le gratis, de 4000 euro. Tel. 
0736-577060. (5.5)

Vând casă și teren în supr. de 70 
mp, în Florești, str. A. Iancu. Are 
toate utilităţile, gaz, apă, curent. 
Relaţii la tel. 0749-813005, 
0742-097455. (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (2.7)

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (4.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 

zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (7.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 0751-
044086. (5.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (4.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 
asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 
Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (6.9)

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren pentru construcţii, 
în supr. de 1066 mp, pe str. Câm-
pului 36 și teren în supr. de 3000 
mp și 7500 mp, pe str. Câmpului 
364. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ 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 lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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), cen-
trura 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

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
tip vilă, în zona Sigma Center (Zo-
rilor), utilat și mobilat, pentru pre-
tenţioși. Inf. suplimentare la tel. 
0364-115774. (1.9)

¤ Proprietar, dau în chirie pentru 
locuinţă, ap. cu 2 camere dintr-o 
casă, pe str. Andrei Mureșanu, bu-
cătărie, baie, 2 cămări, hol comun 
cu vecinii, curte proprie 280 mp, 
mobilat sau nemobilat. Exclus acti-
vităţi comerciale sau sediu fi rmă. 
Tel. 0744-219124. (2.2)

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ultra-
central, renovat recent, zona P-ţa 
Mihai Viteazul, geamuri la stradă, 
curte interioară, contorizat, C.T., 
cheltuieli mici, pretabil pentru ca-
binete, sediu fi rmă, depozit sau lo-
cuit. Tel. 0764-471829. (6.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Tel. 
0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același spaţiu 
cu Carmangeria CINA, între Ban-
ca Transilvania și Magazinul Fie-
rul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, colţ cu Regele Ferdinand, 
60-160-200 mp, cu coridor exte-
rior și curte interioară 70 mp, în-
treg eteajul unei clădiri comercia-
le. Tel. 0766-297057. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, 160 mp, cu vitrine 
foarte mari la stradă. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi ni-
sat, toate utilităţil, acces direct 
din șosea principală, posibilităţi 
de parcare în curte, pretabil pen-
tru birouri, magazin, depozit, IT, 
dispecerat, etc. Inf. suplimenatre 
la tel. 0728-976723. (5.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp, cu garsonie-
ră în Cluj + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (4.7)

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

¤ Tânără, caut loc de muncă în do-
meniul gastronomic, experienţă 
de 3 ani, cu diplomă, în hoteluri 
sau pensiuni, numai în Cluj-Napo-
ca. Ofer și rog seriozitate. Tel. 
0753-913845.

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, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. 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

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (6.7)

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (6.7)

CURSURI

¤ P.F.A. înscriu pentru califi care 
la Cercul Militar, cursanţi pentru: 
cameraman, fotograf, acustician, 
DJ, depanator audio-video și or-
ganizator de protocol și eveni-
mente. Detalii și programări pen-
tru seria sep.-dec., la tel. 
0725-521945. (2.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând moped ACTIV, marca 
First-Bike, cu motor de 50 cmc, în 
patru timpi, cu partu viteze, puţin 
rulat și cască moto, nouă, nr. 56. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (6.9)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (5.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină. 
Inf. la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (6.9)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, 
an de fabricaţie 2007, ITP 
2015, diesel, culoare albastru, 
la bord 129000 km, unic pro-
prietar, taxa de mediu plătită, 
în stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, benzi-
nă, an de fabricaţie 2007, culoare 
argintiu, în loc. Bistriţa. Inf. supli-
mentare la tel. 0743-433704 sau 
0748-914032. (6.7)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (6.7)

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic. Informaţii la 
0733-040936. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria şi vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, in-
dicativ 866 – 205/60/R15, stare 
bună sau nou. Sunaţi la tel. 
0744-653097. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă nouă, culoare na-
tur, canapea extensibilă, nou ta-
piţată. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (2.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (4.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (5.7)

¤ Vând corpuri bonanza. Sunaţi 
al tel. 0744-763157. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, rămase în urma desfi nţă-
rii unui atelier mecanic, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc. Rog seriozitate. Inf. 
la tel. 0743-330440. (2.7)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (5.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (5.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (6.9)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vând convenabil scule aschie-
toare, burghie, freze, cuţite de 
strung, unei persoane serioase și 
interesate pentru aceste scule. Inf. 
la tel. 0743-330440. (7.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 
farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
40 m cablu coaxial, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecomenzi. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (2.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (5.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 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 TV color ”Sport”, nou, di-
agonala 32 cm, video ”Panaso-
nic”, cu casete, aproape nou, 2 
antene parabolice, ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând URGENT 15 blugi, de toa-
te culorile și mărimile, la preţul 
de 5 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (2.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Silstar”, 
preţ pachet 300 euro fi x. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 30 
RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând răcitor de lapte 400 l, 
preţ 10 RON. Inf. la tel. 
0747-700044. (3.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (7.7)

¤ Vând moară pentru grâu. Rela-
ţii la tell 0740-240238. (4.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de 
Ø 0,5 mm, format 1000 x 2000 
mm. Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (4.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 2,3 m, 
un palmier de 2 m, plantă ornament 
cu frunză lată de 1,7 m, toate deose-
bit de frumoase, pentru interior. In-
formașii la tel. 0722-518119. (7.7)

¤ Vând scule pentru lăcătușerie, 
chei, burghie, rulmenţi, tapet. Su-
naţi la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând/desfi nţez gospodărie: 
raft din metal, 3 bare 4/4, 18 ml 
pătrat, 18 ml ţeavă cupru ½, co-
turi T-uri, ţeavă PVC Ø 32, Ø 40, 6 
kg cositor, altele, toate ieftin. Inf. 
la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând două biciclete unul bărbă-
tesc, marca ”Set Rocco”, plus sca-
un pentru copil, preţ 230 RON și 
una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la preţul 
de 80 lei, negociabil. Inf. la tel. 
0264-487028. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (5.7)

¤ POLARIS HOSPITALITY S.R.L., 
cu C.U.I. 32341286, pierdut 
certificat constatator.
Se declară nul. (1.1)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.
Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.
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ACORD DE ANGAJARE

SC EUROTURISM CONSULT SRL
PENSIUNE TURISTICĂ ADRESATĂ SEGMENTULUI 
CORPORATE TRAVEL ÎN VECINĂTATEA PARCULUI 

INDUSTRIAL TETAROM 1 ÎN CLUJ-NAPOCA

ANGAJEAZĂ:

RECEPŢIONER – 3 persoane
CERINŢE:
• studii superioare
• abilităţi de comunicare și de utilizare PC
•  cunoașterea limbii engleze (la nivel avansat) și a unei 

alte limbi străine de circulaţie internaţională
• persoană organizată, dinamică și responsabilă
• experienţă în domeniul hotelier de minim 1 an

ASISTENT ADMINSTRATOR DE PENSIUNE – 1 persoana
CERINŢE:
• studii medii
•  experienţă în domeniul turistic-hotelier/restaurant de 

minim 1 an
• peroană implicată, dinamică, responsabilă
RESPONSABILITĂŢI: desfășurarea activităţilor de aprovizionare, 
pregătirea și servirea micului dejun, asistarea recepţionerilor 
în primirea și servirea clienţilor, asistarea administratorului 
în organizarea evenimentelor.

FEMEIE DE SERVICIU – 1 persoana
CERINŢE:
• experienţă de minim 2 ani
• persoană serioasă și responsabilă

PERSONAL PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII – 1 persoană
CERINŢE:
• studii medii (preferabil tehnice)
•  experienţă de minim 2 ani în întreţinerea și mentenanţa 

instalaţiilor sanitare/termice

Așteptăm CV-urile dumneavoastră la e-mail euroturismconsult@
gmail.com sau la nr. de tel/fax 0264-484.622.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
Societăţii COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 30 septembrie 2014, ora 14,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 202, 
judeţul Cluj, în data de 30 septembrie 2014, ora 14,00, la 
care sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în 
registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 24.09.2014, care 
este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului auditorului fi nanciar și a 
auditorului intern.

2. Prelungirea mandatului administratorilor.
3. Aprobarea datei de 17.10.2014 ca dată de înregistrare.
4. Diverse.
5. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 30 septembrie 2014, ora 15,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la 
sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107, sala 
202, judeţul Cluj, în data de 30 septembrie 2014, ora 
15,00, la care sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi 
în registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 24.09.2014, care 
este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea modifi cării actului constitutiv prin actualizarea art. 
18 și 19 cu noile date ale auditorului fi nanciar și intern aleși.

2.  Validarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie.
3.  Aprobarea datei de 17.10.2014 ca dată de înregistrare.
4.  Diverse.
5.  Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul 
de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi 
a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit 
de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii au dreptul de a adresa, în scris, întrebări cu 
privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea 
acţionarilor în adunările generale precum și materialele de 
ședinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai 
sus, începând cu data de 29.08.2014.

În cazul în care pe data de 30 septembrie 2014, ora 
14,00 pentru AGOA, respectiv ora 15,00 pentru AGEA, nu 
se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele 
constitutive, adunările generale se vor desfășura pe data 
de 01 octombrie 2014, în același loc, la aceleași ore, având 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Naş Sorin-Valeriu

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:
-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro
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Peste 3500 de tineri orto-

docşi din ţară şi din străinăta-

te se vor întâlni anul acesta, 

la începutul lunii septembrie, 

la Baia Mare, în cadrul Reuni-

unii Tinerilor Ortodocşi, afl a-

tă la a doua ediţie. Evenimen-

tul, care se va derula în inter-

valul 3-6 septembrie, este or-

ganizat de Episcopia Maramu-

reşului şi Sătmarului, cu spri-

jinul Mitropoliei Clujului şi a 

primăriei municipiului Baia 

Mare. Proiectul este susţinut 

şi de alte instituţii locale, pre-

oţi şi familii care locuiesc în 

vecinătatea oraşului. Aproape 

30 de parohii ortodoxe din ju-

deţul Maramureş au confi rmat 

implicarea în susţinerea eve-

nimentului, iar peste 1.500 de 

tineri vor fi  cazaţi în gospodă-

riile unor ţărani din satele apro-

piate oraşului.

Dezbateri, seminarii, 
mese rotunde şi vizite la 
muzee, propuneri pentru 
Reuniunea Tinerilor 
Ortodocşi de la Baia Mare

Reuniunea Tinerilor Orto-

docşi din România are un ca-

racter cultural şi marchează 

anul Sfi ntei Euharistii şi al Sfi n-

ţilor Martiri Brâncoveni. Ast-

fel tinerii vor avea ocazia să 

participe la dezbateri, semina-

rii, mese rotunde şi să vizite-

ze muzee şi locuri deosebite 

din Baia Mare. Vor fi  discuta-

te teme precum: Sfi nţii Brân-

coveni – Modele ale Credinţei 

Mărturisitoare; viaţa tinerilor 

ortodocşi practicanţi; Tinerii; 

istoria locală a Maramureşu-

lui: Pintea Viteazul şi curajul 

de a sta împotrivă; conştiinţa 

identităţii noastre naţionale, 

culturale şi religioase.

Primirea tinerilor ortodocşi 

din ţară, a celor din diaspo-

ra, precum şi a participanţi-

lor din Bisericile Ortodoxe su-

rori din străinătate, se va fa-

ce luni, 1 septembrie, la Ca-

tedrala „Sfânta Treime”. A do-

ua zi va fi  organizat un pro-

gram special pentru oaspeţii 

din străinătate. Pentru prima 

dată la întâlnire vor participa 

tineri din Grecia, Ucraina, Mol-

dova şi din câteva ţări ale Eu-

ropei Apusene. Pe 3 septem-

brie va fi  organizat un peleri-

naj prin Maramureşul istoric 

şi Ţara Lăpuşului, ocazie cu 

care participanţii vor putea să 

cunoască şi să descopere lo-

curi pline de frumuseţe şi far-

mec ale oraşului Baia Mare şi 

a împrejurimilor. Deschiderea 

ofi cială a manifestării va avea 

loc în după-masa zilei de 3 

septembrie, de la ora 17, în 

faţa Catedralei Episcopale 

"Sfânta Treime" , unde cei 

prezenţi vor lua parte la un 

program de rugăciune, discu-

ţii şi prezentarea delegaţiilor 

din străinătate.

În fi ecare zi, tinerii se vor 

ruga împreună în 12 biserici 

parohiale din Baia Mare şi vor 

dezbate temele propuse în 

grupuri mici organizate în 12 

şcoli din municipiu. Partici-

panţii vor rosti împreună ru-

găciunile de seară la Catedra-

la Episcopală şi vor asculta 

cuvinte de învăţătură ale ie-

rarhilor. În fi ecare seară, pe 

scena din apropierea Catedra-

lei, manifestarea va fi  întregi-

tă de bucuria cântecului ro-

mânesc. Programul artistic va 

fi  susţinut în mare măsură de 

tineri artişti consacraţi din Ma-

ramureş şi din ţară. Miercuri 

seara va avea loc un program 

artistic de muzică pop şi fo-

lk, iar joi şi vineri: muzică po-

pulară. Pe durata celor 4 zile, 

timp în care se desfăşoară re-

uniunea tinerilor ortodocşi, 

vor avea loc şi vizite la mai 

multe muzee din Baia Mare, 

printre care Muzeul Satului, 

Pavilionul de Etnografi e, Mu-

zeul de Artă şi Muzeul de Is-

torie şi Muzeul de Mineralo-

gie. Prin aceste vizite se do-

reşte stimularea atât a tineri-

lor localnici, cât şi a celor ca-

re vor veni în Baia Mare pen-

tru cunoaşterea oraşului, a 

frumuseţilor şi valorilor au-

tentice pe care le deţine mu-

nicipiul.

Un eveniment inedit va 

avea loc joi după-masa, de 

la ora 15:30, când maestrul 

Dan Puric va susţine confe-

rinţa „Ortodoxia şi identita-

tea noastră naţională”. În 

deschidere vor cânta artiştii 

grupului Brio Sonores. O al-

tă activitate specială va avea 

loc în seara zilei de 5 sep-

tembrie, când va fi  organi-

zată de la ora 19:00, proce-

siunea "Bucuria credinţei", 

pe traseul: Centrul Vechi – 

Primărie – Bulevardul Unirii 

– Catedrala „Sfânta Treime”.

Reuniunea tinerilor 
ortodocşi, un act de 
rezistenţă în faţa 
secularizării

„Reuniunea tinerilor orto-

docşi era o necesitate, mai 

ales că s-a ajuns la o stare de 

risipire colectivă”, a afi rmat 

Pr. Milan Bălan, consilierul 

sectorului Teologic – Educa-

ţional al Episcopiei Maramu-

reşului şi Sătmarului. Părin-

tele a precizat că această sta-

re de risipire este improprie 

omului, o spun şi Sfi nţii Pă-

rinţi, aceasta pentru că omul 

a fost creat ca fi inţă integră, 

unitară şi echilibrată.

Reuniunea tinerilor orto-

docşi poate fi  un act încura-

jator, de rezistenţă în faţa va-

lurilor secularizante care ne 

bântuie. Este momentul ca tâ-

năra generaţie să preia mesa-

jele adânci «Cine suntem?» şi 

să înţeleagă că nu-i totul pier-

dut, că-i posibil să pierdem 

tot patrimoniul material, dar 

sufl etul să ne rămână viu”, a 

transmis într-un interviu rea-

lizat de Radio Renaşterea, Pă-

rintele Milan Bălan, consilie-

rul sectorului Teologic – Edu-

caţional al Episcopiei Mara-

mureşului şi Sătmarului.

Reuniunea Tinerilor Ortodocşi 
de la Baia Mare

Preoţii şi credincioşii din 

Municipiul Cluj-Napoca au 

răspuns pozitiv la apelul lan-

sat de Patriarhia Română pen-

tru ajutorarea sinistraţilor din 

sudul ţării. În postul Adormi-

rii Maicii Domnului, în întreg 

protopopiatul Cluj II s-a efec-

tuat o colectă în bani, haine 

şi alimente neperisabile . Toa-

te acestea vor fi  transportate 

mâine, 27 august 2014, în lo-

calităţile afectate de inunda-

ţii din sudul ţării.

„Preoţii şi credincioşii din 

protopopiatul Cluj II au răs-

puns prompt la această acţi-

une de ajutorare a semenilor 

noştri. S-au strâns 4. 991 Kg 

de alimente, 50 de pături şi 

70 de saci cu haine”, a decla-

rat protopopul de Cluj II, pă-

rintele Gheorghe Braica.

La nivelul municipiului s-au 

strâns peste 69.000 de lei, bani 

care vor fi  donaţi familiilor 

grav afectate de inundaţiile 

de la sfârşitul lunii iulie.

Colectă pentru sinistraţi, la nivelul Municipiului Cluj-Napoca

Protosinghel
Simeon PINTEA

Luna august este considera-

tă luna Maicii Domnului, de-

oarece pe 15 august Biserica 

Ortodoxă serbează cel mai ma-

re Praznic al ei – Adormirea Sa. 

Praznicul este precedat de un 

post de două săptămâni, peri-

oadă în care credincioşii se roa-

gă şi se pregătesc pentru întâl-

nirea cu Maica lor cerească. 

Dar, ceea ce marchează în de-

osebi această pregătire este Pa-

raclisul Maicii Domnului cân-

tat în fi ecare seară în biserici. 

Mulţi creştini vin seară de sea-

ră să se roage Maicii Domnu-

lui cu Paraclisul ei, însă puţini 

ştiu că această tradiţie este una 

foarte veche, care-şi are origi-

nea în Constantinopol şi stă în 

legătură şi cu alte rânduieli să-

vârşite în această perioadă, toa-

te invocând mila lui Dumne-

zeu şi mijlocirea Maicii Sale.

„Paraclitos” înseamnă Mân-

gâietor, iar Paraclisul Maicii Dom-

nului este Canonul de Mângâ-

iere al Maicii Domnului, care 

„se cântă la întristarea sufl etu-

lui, la orice întâmplare grea şi 

la vreme de nevoie, fi ind foar-

te folositor pentru tot creştinul”. 

Cărţile de cult conţin două Pa-

raclise, primul alcătuit de Teos-

tirict Monahul (sec. IX), iar cel 

de-al doilea, numit şi Paraclisul 

cel Mare, alcătuit de împăratul 

Teodor Lascaris (sec. XIII). Po-

trivit rânduielilor bisericeşti, ele 

se cântă alternativ seara după 

Vecernie, în afara câtorva zile 

când se face Priveghere (sâm-

bătă seara, în ajun de Schimba-

rea la Faţă şi în ajunul Adormi-

rii Maicii Domnului), iar dumi-

nică seara se cântă întotdeauna 

Paraclisul cel Mare. În practică, 

însă, aceste rânduieli nu se res-

pectă, Primul Paraclis fi ind mai 

răspândit şi cântat aproape în 

toate bisericile.

Ştim din istorie că marea ce-

tate a Constantinopolului a fost 

închinată de către împăraţii bi-

zantini ocrotirii Maicii Domnu-

lui. Împărăteasa cerurilor pro-

teja cetatea sub cinstitul ei aco-

perământ. Iar atunci când pri-

mejdiile de orice fel se abăteau 

asupra ei, creştinii cetăţii îm-

părăteşti aduceau laude şi ru-

găciuni de pocăinţă Maicii Dom-

nului, care intervenea ca o bu-

nă mijlocitoare, adeseori în chip 

minunat. Rugăciunile erau în-

mulţite mai ales în timp de răz-

boi, dar şi în toiul verii când 

seceta şi epidemiile ameninţau 

vieţile oamenilor. De aceea, la 

1 august erau scoase lemnele 

cinstitei Cruci şi Icoana Maicii 

Domnului „Povăţuitoarea” şi 

se făcea Litie cu sfi nţirea ape-

lor, înconjurându-se cetatea, 

pentru a fi  ferită de calamităţi. 

Apoi se făcea Priveghere cu Pa-

raclisul Maicii Domnului la ca-

re slujea însuşi patriarhul şi la 

care asista întreaga casă impe-

rială, în fi ecare seară, până la 

15 august. Maica Domnului era 

invocată ca „păzitoarea creşti-

nilor nebiruită”, „rugătoare ne-

încetată către Făcătorul”, „iz-

vor de milă şi lumii scăpare”, 

„izbăvitoare din nevoi”, „mân-

tuirea credincioşilor”, care mân-

tuieşte „cetatea şi poporul”, 

„pacea celor din războaie, li-

niştea celor înviforaţi, singura 

folositoare a credincioşilor”.

Paraclisul Maicii Domnului 

este o rugăciune îndrăgită de 

creştini, care îl citesc şi în par-

ticular, încadrându-l chiar în 

rânduiala de rugăciune perso-

nală. Când întristarea sufl etu-

lui, din cauza multor griji, pă-

cate, ispite, boli şi nevoi ne cu-

prinde, ne adresăm Mângâie-

toarei celei bune: „De multe is-

pite fi ind cuprins, către tine 

alerg căutând mântuire..., de 

rele şi de nevoi mântuieşte-mă” 

sau „De la izvorul lacrimilor 

mele să nu-ţi întorci faţa ceea 

ce ai născut pe Hristos, care a 

şters toată lacrima de pe faţa 

tuturor”. Cunoscând trecerea 

pe care o are ea la Fiul ei şi 

Dumnezeul nostru, noi îi ce-

rem: „Ajutorului omenesc nu 

ne încredinţa pe noi, Preasfân-

tă Stăpână, ci primeşte rugă-

ciunea robilor tăi, că scârbele 

ne cuprind şi nu putem răbda 

săgetările diavolilor; acoperă-

mânt nu ne-am agonisit nică-

ieri unde să scăpăm noi, păcă-

toşii, pururea fi ind mântuiţi; 

mângâiere nu avem afară de ti-

ne, Stăpâna lumii...”. Iar rezul-

tatul nu va întârzia, deoarece 

noi ştim că „pentru toţi care 

scapă cu credinţă întru acope-

rământul ei cel puternic”, ea 

se roagă lui Dumnezeu.

Cântarea, citirea sau ascul-

tarea Paraclisului Maicii Dom-

nului cu credinţă şi stăruinţă, 

va aduce mângâiere oricărui 

sufl et necăjit care-şi pune nă-

dejdea în ajutorul ei.

Maica Domnului – Mângâietoarea

Duminică, 24 august 2014, 

comunitatea parohială din lo-

calitatea Gârbăul Dejului a 

participat la Sfânta Liturghie 

Arhierească ofi ciată de Prea-

sfi nţitul Vasile Someşanul, Epi-

scopul vicar al Arhiepiscopi-

ei Clujului.

Cu acest prilej, ierarhul a 

adresat mulţimii un cuvânt 

duhovnicesc, despre impor-

tanţa respectării celei mai im-

portante porunci lăsate de 

Mântuitorul Iisus Hristos, ace-

ea de a-L iubi pe Dumnezeu 

şi pe semenii noştri: „Nu în-

tâmplător, Mântuitorul nostru 

Iisus Hristos ce cere nouă cre-

dincioşilor să căutăm mai în-

tâi Împărăţia lui Dumnezeu 

şi dreptatea Lui pentru că ce-

lelalte de trebuinţă ni se dă-

ruiesc prin munca noastră, ca 

dar al lui Dumnezeu. Întrea-

ga descoperire dumnezeias-

că, proorocii şi întreg Vechiul 

Testament, îl regăsim în po-

runca iubirii, care ne cere să-L 

iubim pe Dumnezeu din tot 

sufl etul nostru, din toată vâr-

tutea noastră, din toată pute-

rea noastră, iar pe aproapele 

nostru ca pe noi înşine”.

La fi nalul Sfi ntei Liturghii, 

cei prezenţi au putut asista la 

un spectacol folcloric susţinut 

de cunoscuţi interpreţi de mu-

zică populară din ţară, cu pri-

lejul serbării zilei localităţii 

Gârbăul Dejului, a declarat pă-

rintele paroh Gavrilă Şteţcu. 

Parohia ortodoxă Gârbăul De-

jului are o biserică veche din 

lemn ce datează din secolul al 

18-lea. În prezent, slujbele se 

ofi ciază în biserica de zid a 

parohiei construită în urmă cu 

mai bine de 50 de ani.

Prezenţă Arhierească în 
parohia Gârbăul Dejului

În duminica a 11-a după 

Rusalii, 24 august 2014, Mi-

tropolitul Clujului a ofi ciat 

Sfânta Liturghie şi a sfi nţit un 

monument închinat eroilor, 

în fi lia Valea Unguraşului a 

parohiei Ceaba din protopo-

piatul Gherla. Sfânta Liturghie 

a fost săvârşită în sobor de 

preoţi şi diaconi pe un podi-

um special amenajat în cur-

tea bisericii parohiale cu hra-

mul „Sfi nţii Arhangheli Mi-

hail şi Gavriil”.

În cuvântul de învăţătură, 

ÎPS Părinte Andrei a vorbit 

despre raportul pe care în ge-

neral, îl au oamenii faţă de 

Dumnezeu şi faţă de semenii 

lor, pornind de la pilda „da-

tornicului nemilostiv”. „Dacă 

suntem foarte sinceri vom ve-

dea că modul nostru de a ne 

comporta faţă de Dumnezeu 

este departe de a fi  cel corect. 

La toate darurile pe care Dum-

nezeu le revarsă peste noi, de 

multe ori suntem nemulţumi-

tori. Nu avem o reciprocitate 

comportamentală. În ce îi pri-

veşte pe semenii noştri, lu-

crurile stau mult mai rău. 

Evanghelia de astăzi dă glas 

la ceea ce se întâmplă de foar-

te multe ori”.

Slujba s-a încheiat cu sfin-

ţirea unui monument ridi-

cat în cinstea erorilor din 

sat care au luptat în cele do-

uă Războaie Mondiale. Po-

trivit părintelui paroh Mi-

hai Koblişka, biserica din fi-

lia Valea Unguraşului ocro-

tită de „Sfinţii Arhangheli 

Mihai şi Gavriil” datează din 

anul 1914.

Liturghie Arhierească şi sfinţirea 
unui monument închinat eroilor 
în filia Valea Unguraşului
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BERBEC
Cei din jur vă apreciază seriozitatea și vă cer sfatul. Este o săptămână bună pentru 
a lega noi prietenii. Ar fi  bine să profi taţi de această perioadă, în care aveţi un 
randament deosebit. Vă sfătuim să nu neglijaţi persoana iubită.

TAUR
Plecaţi într-o călătorie în interes personal, care vă apropie mai mult de persoa-
na iubită. Pe drum, faceţi cunoștinţă cu o persoană dispusă să vă dea sfaturi 
pentru afaceri. Aveţi grijă să nu faceţi nici o promisiune dacă nu sunteţi sigur că 
vă puteţi ţine de cuvânt! Vă sfătuim să nu uitaţi de odihnă.

GEMENI
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin și vă înţelegeţi foarte bine cu 
familia. Sunteţi bine dispus și comunicaţi cu mare ușurinţă. Puteţi rezolva chiar 
probleme ale celor din jur.

RAC
Este posibil ca persoana iubită să vă facă un cadou deosebit, cu care va impresi-
onează. Trebuie să luaţi o decizie importantă în ceea ce privește relaţiile senti-
mentale. Vă recomandăm să vă ascultaţi intuiţia. S-ar putea ca prietenii să vă 
invite într-o excursie.

LEU
Recunoașteţi că vă preocupă excesiv propria persoană! Vă sfătuim să acordaţi mai 
multă atenţie relaţiilor sentimentale. Ar fi  bine să amânaţi activităţile importante 
pentru altă dată. V-ar prinde bine o ieșire împreună cu persoana iubită.

FECIOARĂ
Munca din ultima perioadă începe să își arate roadele. Aveţi satisfacţii pe plan social 
și fi nanciar. Vă puteţi asigura succesul în continuare prin rigurozitatea și seriozitatea 
care vă caracterizează. Vă recomandăm să fi ţi mai prudent în relaţiile sentimentale. 
Acordaţi mai multă atenţie problemelor persoanei iubite!

BALANŢĂ
Sunteţi hotărât să vă asumaţi noi responsabilităţi. Conjunctura este favorabilă 
activităţilor intelectuale. Aveţi ocazia să vă afi rmaţi. Cei din jur – și în special o 
persoană de sex opus – nu pot să nu vă remarce farmecul.

SCORPION
Sunt favorizate relaţiile cu prietenii și cu rudele. Vă întâlniţi cu o persoană pe ca-
re o apreciaţi și cu care nu v-aţi văzut de multă vreme. Puteţi să rezolvaţi proble-
me familiale îndelung amânate.

SĂGETĂTOR
Dacă vi se oferă ocazia să plecaţi într-o excursie împreună cu persoana iubită, ar 
fi  bine să nu staţi mult pe gânduri. Oricum, ar fi  bine să faceţi ceva pentru relaţi-
ile sentimentale. Vă sfătuim să nu vă ocupaţi de afaceri, pentru că s-ar putea să 
vă loviţi de lipsa de corectitudine a partenerilor.

CAPRICORN
Aveţi o mare putere de convingere și relaţiile cu cei din jur sunt excelente. Puteţi 
să negociaţi contracte sau să semnaţi acte ofi ciale. Vă recomandăm să aveţi 
răbdare și să nu încercaţi să obţineţi câștiguri imediate.

VĂRSĂTOR
Este o zi bună pentru întâlniri cu prietenii. Aveţi șanse să rezolvaţi o problemă de 
familie. Sunteţi entuziast și doriţi să începeţi o lucrare planifi cată mai demult. 
Dacă întâmpinaţi difi cultăţi, vă sfătuim să apelaţi la o persoană mai în vârstă.

PEŞTI
Nu aveţi o clipă de răgaz, dar reușiţi să terminaţi tot ce v-aţi propus, graţie unor 
idei originale. Vă sfătuim profi taţi de această conjunctură favorabilă, dar cu mă-
sură. Nu neglijaţi odihna! Persoana iubită vă apreciază iniţiativele și vă susţine.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

WEEKEND la TV
vineri, 29 august

TVR 1
12:20 Discover România (reluare)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Benefi ciar România (emis. mag.)
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.)
16:00 Documentar TVR 1
17:00 Canotaj. Campionatele Mondiale (live)
18:10 Post meridian (emis. info.)
18:45 Antologie Chaplin
19:35 Discover România (reluare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Festivalul Internaţional de Folclor "Cântecele munţilor" (V)
23:00 Nopţi însângerate (engl.-sua, 2010, f. dr.)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Poft iţi pe la noi! (2014, diverti sment)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.) (live)
20:30 Vedete la apă (2014, emis. con.)
0:00 Slevin: Nevinovat cu ghinion (sua, 2006, thrill.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, episodul 4784)
15:00 Un geniu autenti c (sua, 1985, com.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, diverti sment)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Nemuritorii: Războiul zeilor (sua, 2011, f. fant.acţ.)
22:45 Scorpionul roșu: Riposta (sua-sud afr.-namib, 1989, acţiune)
0:45 Nemuritorii: Războiul zeilor (sua, 2011, f. fant.acţ.) (reluare)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Liceenii Rock 'n' Roll (rom., 1992, com. rom.)

15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Nuntă cu surprize (2011, reality show) (reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere (tur., 2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (2014, diverti sment)
0:30 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Războiul sexelor (rom., 2007, s. com.)

TRANSILVANIA
12:30 Tonik Show (2012, diverti sment) (reluare)
13:30 Liga I: Afc Botoșani - FC Universitatea Cluj (emis. sport) 
15:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (reluare)
16:30 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
17:00 Top Goluri. Top Ratări (2014, emis. sport) (reluare)
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
18:30 Liga I: CS Gaz Metan Mediaș - CS Pandurii Tg. Jiu (emis. sport)
20:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
21:00 Liga I: FC Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Concordia Chi-
ajna (emis. sport) (live)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
0:00 Ști ri Look TV (2013, emis. info.)

sâmbătă, 30 august
TVR 1

13:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., a-n)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Canotaj. Campionatele Mondiale (live)
16:15 Căpitanul Jack (engl., 1999, avent. f)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.) (reluare)

19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Călăreţul singurati c (sua, 1962, west., a-n)
23:05 Profesioniști i... (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Mireasă pentru fi ul meu (reality show)
0:30 Bărbatul perfect (sua, 2005, com.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Patru nunţi și o provocare (2013, diverti sment)
15:00 Lassie (sua, 1994, avent. f)
17:00 Supraveghetorul (sua, 2011, com. de fam.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, s. com.)
22:30 Câinele negru (sua-engl.-fra., 1998, acţiune)
0:15 Las fi erbinţi (rom., 2011, s. com.) (reluare)

KANAL D
13:45 O mărit pe mama soacră! (2014, divertisment) (reluare)
15:30 Romeo și Julieta (fra., 2002, musical)
17:45 D-Paparazzi (2010, mag. life-style) (reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Deschide Camera Comorilor (2014, quiz) (reluare)
22:45 Blestemul 3: Cheia Misterului (sua, 2009, horror)
0:45 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)

22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

TRANSILVANIA
14:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (reluare)
14:30 Liga I: FC Ceahlăul Piatra Neamţ - CS Concordia Chi-
ajna (emis. sport) (reluare)
16:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (reluare)
17:30 Cinema Live (2013, emis. mag.)
18:00 Povești le României
19:00 Celebrity (2012)
20:00 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:30 Speed: Raliuri (reluare)
21:00 FC Viitorul Constanţa - FC Steaua București  (emis. sport)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)

duminică, 31 august
TVR 1

13:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
14:00 Canotaj. Campionatele Mondiale (live)
15:45 Dincolo de hartă (doc.)
16:15 Comoara din munţi (sua, 2010, f. avent.fam.)
17:50 Sushi
18:00 Lozul cel mare (diverti sment) (live)
18:30 Festi valul Internaţional de Circ de la Massi
18:50 Stele de 5 stele
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Revolta de pe Bounty (engl.-sua, 1984, f. dr.)
23:25 Garantat 100% (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Bărbatul perfect (sua, 2005, com.) (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 Cursa mortală: Infernul (sua, 2012, acţiune)
22:30 Vedete la apă (2014, emis. con.) (reluare)
1:45 Cursa mortală: Infernul (sua, 2012, acţiune) (reluare)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Patru nunţi și o provocare (2013, diverti sment)
15:00 Supraveghetorul (sua, 2011, com. de fam.) (reluare)
17:00 Iepurașul casei (sua, 2008, com.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 RED - Greu de pensionat (sua, 2010, acţiune)
22:45 Puicuţe bune (sua, 2002, com. rom.)

KANAL D
13:45 Pasti la de râs - Medicament fără efecte secundare 
(2011, diverti sment) (reluare)
14:30 Jumătatea mea ști e (2013, 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 O mărit pe mama soacră! (2014, diverti sment)
23:00 D-Paparazzi (2010, mag. life-style) (reluare)
0:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

TRANSILVANIA
13:00 Big Boletus (2012, diverti sment) (reluare)
14:00 Tonik Show (2012, diverti sment) (reluare)
18:00 Casa Poporului (2013, talk show) (reluare)
19:00 Liga I: AFC Astra Giurgiu - CS U Craiova (emis. sport) 
21:00 Liga I: FC Petrolul Ploiești  - FC CFR 1907 Cluj (emis. 
sport) (reluare)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
0:00 Ști ri Look TV (2013, emis. info.)
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Platini: FIFA 
are nevoie 
de un suflu nou
Michel Platini speră că Joseph 
Blatter își va depune candida-
tura pentru șefi a FIFA. 
Președintele UEFA, Michel 
Platini, a anunţat ofi cial, ieri, la 
Monte Carlo, că nu va candida 
la conducerea Federaţiei 
Internaţionale de Fotbal (FIFA) 
și a precizat că a ales cu inima 
să rămână în fruntea forului 
european. „Am ales cu inima 
să rămân în fruntea UEFA. Nu 
voi candida pentru președinţia 
FIFA, aceasta este alegerea 
mea. M-am gândi foarte mult 
dacă să candidez sau nu, dar 
cred că încă nu a venit timpul 
meu. Joseph Blatter nu și-a ofi -
cializat candidatura, dar cred că 
o va face în curând. L-am ajutat 
în 1998, în 2002, în 2007, iar 
în 2011 mi-a cerut el ajutorul. 
Cred că pentru 2015 este nevo-
ie de o schimbare, i-am spus 
asta lui Blatter. FIFA are nevoie 
de un sufl u nou. Îi port o mare 
stimă lui Blatter, dar cred că ar 
trebui să lasa locul altcuiva", a 
spus Platini. Singura persoană 
care și-a anunţat până în acest 
moment candidatura la preșe-
dinţia FIFA este francezul 
Jerome Champagne, în vârstă 
de 56 de ani. Alegerile pentru 
președinţia FIFA vor avea loc în 
29 mai 2015.

Sergiu Negruţ 
a fost operat
Atacantul echipei din Gruia, 
Sergiu Negruţ, a fost operat în 
ieri dimineaţă în Centrul de 
Medicină Sportivă din 
Acibadem Fulya, Turcia. Sergiu 
Negruţ a suferit o ruptură de li-
gamente după intrarea pe care 
a avut-o la portarul Stelei, 
Giedrius Arlauskis, și pentru ca-
re a luat cartonaș roșu în me-
ciul disputat pe 15 august aca-
să. „Fotbalistul Sergiu Negruţ a 
suferit în data de 28 august 
2014 o intervenţie de recon-
strucţie la ligamentele încruci-
șate anterioare și posterioare 
la genunchiul drept. Prof. Dr. 
Ömer Tașer – Specialist 
Ortopedie și Traumatologie, a 
fi nalizat cu succes intervenţia în 
Centrul de Medicină Sportivă a 
Spitalului Acibadem Fulya, 
sportivul urmând să revină pe 
teren într-o perioadă de 6-7 
luni”, scriu ofi cialii clubului pe 
site-ul ofi cial. Atacantul CFR 
Cluj este așteptat din nou pe 
teren în returul Ligii 1.

Vlad Munteanu 
a donat sânge 
în cadrul Ice Bucket 
Challenge
Isteria Ice Bucket Challenge, ca-
re a făcut mii de fani, a ajuns și 
la clubul Universitatea Cluj, dar 
cu mici modifi cări, Vlad 
Munteanu preferând să doneze 
sânge pentru spitalele din 
România. Președintele Vlad 
Munteanu s-a numărat printre 
donatorii de ieri de la Centrul 
de Transfuzii, iar provocarea 
merge mai departe către pri-
marul Emil Boc, Tudor Giurgiu, 
președintele Festivalului 
Internaţional de Film 
Transilvania (TIFF), și către sta-
ff-ul și jucătorii Universităţii.

Pe scurt

Alături de fetele şi de sta-

ful tehnic al echipei, la 

conferinţa de presă de 

lansare a noii denumiri a 

mai luat parte primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, şi preşedintele 

Alexandrion Grup 

România, Nawaf Salameh.

Nawaf Salameh a declarat 

că acest proiect este unul de 

durată şi are în plan ca echi-

pa „U” Alexandrion să devină 

o pepinieră pentru echipa na-

ţională atât la junioare cât şi 

la senioare. „Proiectul meu a 

început acum 15 ani de zile 

când a început Distileriile Ale-

xandrion să între pe româneşti, 

după care au urmat cu o altă 

distilerie care este de mai mult, 

şi am spus că „de ce nu”, şi 

în sportul Românesc. După ce 

am început cu Steaua la hand-

bal masculin, dânşii au spus 

că fi m şi cu „U” Cluj la hand-

bal feminin. Asta înseamnă că 

deja ca fundaţie au proiectul 

strategic pe lungă durată, şi 

voi vorbi cu Federaţia de Hand-

bal la nivel naţional pentru ca 

„U” Cluj să poată deveni o pe-

pinieră pentru handbalul na-

ţional, nu doar la junioare ci 

şi la senioare ca să poată pro-

duce, şi la fel va fi  şi la hand-

balul masculin, cu băieţii de 

la Steaua Bucureşti”, a mai 

spus Nawaf Salameh.

Faptul că Cristina Laslo a 

fost declarată cel mai bun co-

ordonator de meci de la Cam-

pionatul Mondial a făcut să 

schimbe puţin planurile in-

vestiţiei, declară Nawaf. „Aces-

ta este proiectul nostru şi va 

continua, iar eu vreau să fac 

parte şi să sprijin sportul ro-

mânesc. Noi aveam alte gân-

duri dar acum echipa prin re-

alizările ei ne-a dat de lucru”, 

a declarat preşedintele fi rmei.

Primarul a transmis un sem-

nal de alarmă tuturor fi rme-

lor din România şi le-a încu-

rajat să investească în spor-

tul românesc pentru ca tine-

rii să poată face performanţă. 

„Dacă măcar câteva grupuri 

de afaceri din România ar fa-

ce ceea ce face grupul Alexan-

drion sunt convins că situa-

ţia sportului din România ar 

fi  alta decât ceea ce este în 

momentul de faţă. Sunt foar-

te mulţi care vorbesc, sunt tari 

cu „U” Cluj din vorbe, dar 

când este să pună osul la mun-

că sunt foarte puţini. Sper ca 

prin ceea ce aţi făcut dumnea-

voastră aţi deschis o pârtie 

pentru ca şi alţii să fi e alături 

de sport, a declarat Emil Boc.

Antrenorul echipei se plân-

ge că din cauza problemelor 

fi nanciare au plecat foarte mul-

te jucătoare şi că nu s-a inves-

tit pentru a aduce altele, iar 

noul sezon care începe sâm-

bătă va fi  unul foarte greu. 

„Sâmbătă începe un alt cam-

pionat, un campionat destul 

de greu. Au plecat multe ju-

cătoare şi nu a mai venit ni-

meni, dar cu grupul pe care 

am reuşit să-l aducem şi să-l 

formăm sperăm într-o clasare 

cât mai bună la fi nalul sezo-

nului. Avem nevoie susţine-

rea a cât mai multor oameni 

de sport, de fi rme, pentru a 

avea un parcurs cât mai liniş-

tit şi cât mai bun”, a declarat 

Ioan Ani-Senocico, antrenorul 

echipei „U” Alexandrion.

Preşedintele grupului Ale-

xandrion a refuzat să spună ca-

re este suma cu care va ajuta 

echipa, şi a declarat că proble-

me fi nanciare de până acum 

nu sunt problema lui. „Funda-

ţia Alexandrion se implică de 

acum în viitor, dar pentru tre-

cut nu răspundem, şi am înţe-

les că aceste probleme vor fi  

rezolvate”, a adăugat Salameh.

Sâmbătă echipa de hand-

bal feminin „U” Alexandrion 

va avea primul meci care dă 

startul Ligii Naţionale de hand-

bal feminin, debutând astfel 

pe teren propriu, în compa-

nia formaţiei HCM Roman. 

Partida va avea de la ora 12:30, 

în Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, iar preţul unui bilet de 

intrare este de 10 lei.

„U” Alexandrion este în haine noi

Alexandra Dulgheru, 

locul 95 WTA, a fost la un 

pas de a renunţa la 

meciul cu Maria 

Şarapova, reuşind să 

joace doar datorită antiin-

fl amatoarelor.

Jucătoarea româncă a de-

clarat după înfrângerea sufe-

rită, miercuri, în faţa Mariei 

Şarapova, în turul doi al US 

Open, că acest meci îi dă în-

credere că poate reveni între 

cele mai bune 30 de jucătoa-

re de tenis din lume.

Ea a declarat că speră să re-

vină la locul de unde a plecat.

„La încălzire practic n-am 

putut să joc cu dreapta şi m-am 

gândit dacă sa intru sa joc sau 

nu. Am decis să intru, am lu-

at antiinfl amator şi am reuşit 

să joc până la capăt, dar mâi-

ne cu siguranţă că o să mă 

doară destul de tare. Din se-

tul doi am simţit că îmi obo-

seşte mâna. Sunt bucuroasă 

că am reuşit să duc meciul 

până la capăt, pentru public 

şi pentru mine în primul rând. 

Un meci ca acesta mă ajută 

mult să-mi aduc aminte că 

pot sa revin din nou la locul 

la care am fost”, a spus Dul-

gheru, fostă numărul 26 ATP.

Sportiva din România a 

afi rmat că ştie cum trebuie să 

joace în faţa Mariei Şarapova.

„Ştiu cum trebuie jucat 

cu Şarapova, ştiu că trebuie 

sa fi i foarte bine pregătită şi 

să te mişti foarte bine, min-

gea ei vine lung şi apăsat. 

Astăzi ştiam că dacă ajung 

la setul trei nu mai aveam 

resurse, dar până la urmă 

meciul per total a fost bun 

şi sunt mulţumită având în 

vedere condiţiile mele de joc. 

Eu nici măcar nu m-am an-

trenat pe Arthur Ashe şi la 

primele ghemuri am fost pu-

ţin în aer, nu înţelegeam nici 

distanţa, după care am înce-

put să intru în atmosferă şi 

când este public şi atmosfe-

ră parcă reuşeşti să dai mai 

mult din tine”, a precizat 

Dulgheru.

Alexandra Dulgheru a de-

clarat că îşi va lua două săptă-

mâni de pauză după US Open.

Dulgheru, fostă locul 26 

WTA, a etalat un tenis de în-

altă clasă şi a pus-o de mul-

te ori în difi cultate pe Şarapo-

va. Românca, acuzând acci-

dentarea la încheietura mâi-

nii drepte, suferită în primul 

tur, s-a recunoscut greu învin-

să, surprinzând-o pe Şarapo-

va cu loviturile sale câştigă-

toare, într-una dintre cele mai 

frumoase partide de pe tablo-

ul feminin al US Open.

Dulgheru: „Am jucat pentru public”

Echipa de handbal feminin din municipiul Cluj-Napoca și-a lansat aseară noua denumire, 
„U” Alexandrion și noile tricouri ale echipei.


