
VINERI

12
0
C

SÂMBĂTĂ

14
0
C

DUMINICĂ

19
0
C

M
ET

EO 1  = 4.7415   LEI

1  =4.2846   LEI

100  = 1.4294 LEI

D
et

al
ii 

în
 p

ag
in

a 
2

Alte evenimente în pagina 2

VA
LU

TE

CA
LE

N
D

A
R

ECONOMIE

De ce se tem cuplurile când vine vorba de bani?
A nu avea un venit sigur, impo-

sibilitatea de a-și întreține copiii și 

lipsa unor resurse fi nanciare sufi -

ciente la pensie sunt doar câteva 

dintre gândurile care le dau fi ori 

adulților de la noi.

Expertul fi nanciar Eusebiu Burcaș 

a demarat în premieră în România 

un studiu pentru a afl a care sunt te-

merile românilor când vine vorba de 

bani în familie, studiu la care au par-

ticipat mai multe cupluri.„Finanțele 

în cuplu sunt mult mai complexe de-

cât fi nanțele individuale. Fiecare din-

tre noi avem niște tipare fi nanciare 

„moștenite” din familie pe care nu 

le conștientizăm. Abia atunci când 

ne așezăm la masă cu partenerul, 

acestea încep să iasă la iveală și de 

multe ori duc la confl icte. De ace-

ea, este bine să învățăm să ne 

cunoaștem partenerul și din acest 

punct de vedere pentru a învăța cum 

să ne atingem împreună obiective-

le fi nanciare.”, spune Eusebiu 

Burcaș inițiatorul studiului. 

La studiu au participat peste 1000 

de persoane din toată țara. 61% din-

tre persoane sunt căsătorite, iar 25.7% 

sunt necăsătorite. Marile temeri când 

vine vorba despre banii în familie sunt: 

frica de a nu avea un venit sigur (30.3% 

dintre respondenți), frica de a nu îți 

putea întreține copiii (17.5% dintre 

respondenți) și frica de a nu avea bani 

la pensie (15.5% dintre respondenți). 

Subiectele despre care românii ar do-

ri să afl e mai multe sunt: investițiile 

(35.7%) educația fi nanciară a copi-

ilor (18.8%), achizițiile mari precum 

case, mașini sau pământuri (10.7%) 

și economiile (10.7%). Inițiatorul stu-

diului a vrut să afl e și ce fel de com-

portamente fi nanciare au membrii într-

un cuplu. 36.6% dintre respondenți 

au spus că au un comportament ase-

mănător cu cel al partenerului când 

vine vorba despre a cheltui sau a 

câștiga bani, iar 35.4% dintre 

participanții la studiu au comporta-

mente parțial diferite de cele ale par-

tenerilor lor. 

Vernisajul expoziției Opera
Vineri, ora 10.00 – 19:00 

Opera Națională Română Cluj-Napoca

Festivalul Cărții pentru Copii
Sâmbătă, ora 10:00 – 19:00 

Centrul de Cultură Urbană

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Anul XXII, nr. 174 (5599) ¤ 20 – 22 SEPTEMBRIE 2019 ¤ 12 pagini ¤ 1,50 lei

CFR Cluj - Lazio Roma
s-a jucat aseară la Cluj

Polițiștii clujeni au „luat pe sus” 
sute de cerșetori în acest an

Nasra a fost dat jos din funcție. 
PSD Cluj are un nou președinte.

Despre meciul atât de așteptat 
de fanii din Gruia, 
citiți exclusiv online. 

Şeful Poliţiei Locale a declarat că de la începutul lui 2019 
au fost identificate 389 de persoane care practicau 
cerşetoria pe raza municipiului Cluj-Napoca. Pagina 4

Jurnalistul Liviu Alexa este noul preşedinte al 
filialei locale PSD Cluj după ce Horia Nasra a fost 
demis de Viorica Dăncilă. Pagina 3

PUBLICITATE

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

O poantă în patru versuri!

De ce se tem clujenii de Piața Gării? 

Zeci de clujeni pasionați de epigrame se î ntâ lnesc lună  de lună  la Turnul Croitorilor. Citesc ce-au scris 

și râd în hohote. Epigramistul Eugen Albu ne explică  de ce este greu să  scrii doar patru versuri.  Pagina 5
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile

METEO

60/140C
Variabil

50/190C
Soare

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/15° Variabil

5°/14° Variabil

5°/13° Variabil

5°/14° Variabil

6°/20° Soare

6°/19° Soare

6°/19° Soare

6°/19° Soare
5°/12° Înnorat

2°/9° Înnorat

3°/11° Soare

1°/9° Variabil

4°/17° Soare

4°/15° Soare

 4°/18° Soare

5°/16° Soare
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

20 septembrie

1974: A fost inaugurat drumul 
naţional Transfăgărășan, 
drum situat la cea mai înaltă 
altitudine din ţară - 2 045 m. 
El cuprinde cel mai lung tunel 
rutier din România (887 m), 
situat la cea mai mare înălţi-
me (2042 m); lungimea 
Trasfăgărășanului este de 
91,5 km. Alţi parametri: lăţi-
mea părţii carosabile - 6 m; 
parapeţi - 54 km; curbe - pes-
te 800; ziduri de sprijin - peste 
26 000 mc.

21 septembrie

1972: La București, a fost inau-
gurat Centrul european pentru 
învăţământul superior al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite 

pentru Educaţie, Știinţă și 

Cultură (UNESCO).

22 septembrie

1938: S-a născut scriitorul 

Augustin Buzura, membru titu-

lar al Academiei Române 

(1992). (m. 10 iul. 2017)

1768: A murit, în exil, la Roma, 

Ioan Inochentie Micu Clain 

(Klein), iluminist român, epi-

scop al Bisericii Române Unite 

cu Roma (Greco-Catolică) din 

Transilvania, militant pentru 

drepturile românilor ardeleni. 

(n. 1692) 

60/120C
Variabil
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CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

7°/13° Variabil

6°/13° Variabil

5°/11° Variabil

6°/13° Variabil
5°/11° Variabil

1°/6° Variabil

4°/9° Soare

2°/3° Variabil
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PARCURSUL WEEKENDULUI

Petale zburătoare 2019
11-30 septembrie 2019

Expozitia de fl uturi vii de la 

Gradina Botanica „Alexandru 

Borza“ de anul acesta are ca 

obiectiv principal atragerea atenti-

ei publicului asupra unor specii de 

fl uturi tropicali și autohtoni și încu-

rajarea conservării lor.

În expoziție vor putea fi  văzute 15 

specii de fl uturi exotici preponde-

rent din zona Amazonului și 6-7 

specii de fl uturi autohtoni, carac-

teristici pentru pajiștile tradiționale 

din zona Clujului.

În cadrul expoziției se vor 

desfășura și alte activități de 

educație pentru cunoașterea și 

protejarea naturii. Aceste activități 

sunt adresate în special copiilor și 

tinerilor și cuprind explorarea la 

microscop a diferitelor părți din 

anatomia fl uturilor, explicarea și 

ilustrarea ciclului de viață, adaptă-

rilor și modului de hrănire al insec-

telor, jocuri pentru învățarea spe-

ciilor autohtone, puzzle-uri și mici 

ghicitori despre fl uturi.

Expoziția are loc în perioada 11-

30 septembrie 2019 în sera de 

lângă institutul botanic (Sera în 

fața căreia se afl ă colecția de 

cactuși) și poate fi  vizitată între 

orele 10-17 zilnic, inclusiv sâmbă-

ta și duminica. Accesul la expoziție 

este inclus în biletul de intrare în 

Grădina Botanică.

Expoziţia Lumea mea.

Elena Surdu Stănescu
Muzeul de Arta Cluj Napoca

Expoziţia va fi  deschisă în perioa-

da 4 – 22 septembrie 2019, de 

miercuri până duminică inclusiv, 

în intervalul orar 10:00 17:00.

Planetariu mobil – Jumătate 

de secol de la primul pas 

pe lună
Duminică, 22 septembrie, ora: 

9:00 - 18:00

Planetariu Mobil revine la Cluj – 

Napoca, în perioada 19 – 22 sep-

tembrie 2019 cu spectacolul 

„Jumătate de secol de la primul 

pas pe lună”. Au trecut 50 de ani 

de cand astronautul Neil 

Armstrong a păşit pentru prima 

data pe lună. Planetariu mobil vă 

invită să sărbătorim împreună ju-

matate de secol de la primul pas 

pe luna, printr-un spectacol interac-

tiv. Reprezentaţiile show-ului edu-

caţional vor include explicaţii de la 

doi povestitori unplugged, care vor 

interacţiona cu publicul, proiecţiile 

live spectaculoase, mecanica ce-

rească, ştiinţele aerospaţiale şi cu-

cerirea spaţiului cosmic vor încânta 

publicul. Evenimentele se vor des-

făşura într-un dome mobil cu dia-

metrul de 8 metri şi înălţimea de 5 

metri, care va fi  plasat în interiorul 

cinematografului Dacia de pe stra-

da Bucegi nr. 11 (Manaştur).

Proiecţiile se vor desfăşura între 

orele 9:00 şi 18:00, din oră în oră. 

Durata unei proiecţii este de apro-

ximativ 50 de minute, iar preţul 

unui bilet este 16 RON.

Accesul la eveniment se face pe ba-

ză de rezervări la 0740.365.699 

sau cu 15 minute înainte de înce-

perea evenimentului, în limita locu-

rilor disponibile.

Vârsta minimă recomandată 

pentru vizitatori este de 4 ani, 

cu însoţitor adult.

VINERI

Vernisajul Expoziției OPERA
 Opera Națională Română 

Cluj-Napoca

20, septembrie

Timp: 0:00 - 23:59

La împlinirea unui centenar de 

la înfi inţarea Operei Naţionale 

Române din Cluj-Napoca, avem 

plăcerea de a vă dezvălui şi in-

vita la Expoziţia fotografi că 

OPERA 100!

 Expoziţia propune o călătorie fasci-

nantă în istoria teatrului liric clu-

jean şi este primul eveniment de 

acest fel dintr-o serie menită să 

marcheze acest moment special. 

Vom refl ecta cele mai reprezentan-

tive momente ale parcursului său 

artistic – de la spectacolul inaugu-

ral ce i-a deschis uşilor la 25 mai 

1920 în calitate de primă instituţie 

lirică înfi inţată în ţara noastră, şi 

până la cele mai recente producţii, 

printre fi guri istorice proeminente, 

artişti de renume internaţional şi 

spectacole legendare.

Expoziţia va fi  deschisă publicu-

lui până pe data de 9 octombrie 

2019. *Intrarea este liberă.

SÂMBĂTĂ

Festivalul Cărții pentru Copii 
Sâmbătă, 21 septembrie ora 

10:00 - 20:00

Centrul de Cultură Urbană 

Cluj-Napoca

În Anul Cărții, celebrăm cartea 

pentru copii prin activități dedica-

te, la prima ediție a Festivalului 

Cărții pentru Copii. Vor avea loc 

întâlniri cu scriitori și ilustratori de 

carte pentru copii, spectacole de 

teatru, muzică și balet, activități 

pentru întreaga familie..

DUMINICĂ

Bánff y Day: Ziua porților 

deschise
Duminică, 22 septembrie, ora: 

11:00 - 19:00

Bánffy Day – Ziua porților deschise 

la Bonțida! Cu programe pentru 

copii, tururi ghidate, și lansarea ro-

manului Trilogia transilvană de 

Miklós Bánffy, tradusă în limba ro-

mână. La prezentarea romanului 

veți avea ocazia să vă întâlniți și cu 

membri familiei Bánffy, care vor fi  

prezenți la eveniment. Vă 

așteptăm cu drag!

Teatrul Naţional Cluj-Napoca vă invită la pre-
miera Porno de Visky András în traducerea lui 
Andrei Dosa, proiect în cadrul Programului 
„Teatru-forum“, care va avea loc în Studioul 
„Euphorion“, vineri, 20 septembrie 2019, de 
la ora 19:00. Regia și scenografi a: Răzvan 
Mureșan, asistent de scenografi e: Radu 
Lărgeanu, video: Marius Mureșan, maestru 
de lumini: Jenel Moldovan. Distribuția: 
Alexandra Tarce, Irina Wintze, Miron Maxim, 
Ruslan Bârlea, Cosmin Stănilă, Radu Dogaru, 
Radu Lărgeanu.

Visky András este director artistic al Teatrului 
Maghiar de Stat din Cluj, conferențiar la 
Facultatea de Teatru și Televiziune din cadrul 
UBB Cluj-Napoca, profesor la Károli Gáspár 
University din Budapesta, membru al 
Academiei de Litere și Arte „Széchenyi” afi liată 
Academiei Ungare de Științe din Budapesta și 
nu în ultimul rând, dramaturg, în sensul lessin-
gian al termenului și scriitor.
„Am scris multe piese pentru a evita Porno, mai 
ales că subiectul și aspectele personale cereau 
o anume radicalitate a expresiei poetice. 
Pierderea unui copil, în 1989, în mare măsură 
din cauza unor presiuni psihologice exercitate 
asupra noastră de Securitate, s-a suprapus în 
timp cu ideea unei Revoluţii interioare profun-
de, fără de care libertatea socială și politică ră-
mâne o fi cţiune (auto)distrugătoare. Am reușit, 

în sfârșit, să scriu piesa după mai bine de două-
zeci de ani după întâmplările așa numite reale. 
Scriind-o am reintrat în realitatea anului 1989, 
un an singuratic, dezgolit și brutalizat în istoria 
recentă a României”, a explicat Visky András.
Omul de teatru a afi rmat că această piesă a a-
părut în cadrul unui proiect în care a trebuit să 
scrie un text pornind de la una dintre cele zece 
porunci biblice.
Recomandare de vârstă: 14+

Porno de András Visky – premieră

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII
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În ultima perioadă 

s-a investit din ce în 

ce mai mult în aparatură 

medicală modernă 

şi de calitate în spitalele 

clujene, indiferent 

că este vorba de mediul 

public sau cel privat.

Consiliul Judeţean Cluj 

va aloca pentru Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţioase 

Cluj-Napoca, unitate sani-

tară aflată în subordinea fo-

rului administrativ judeţean, 

nu mai puţin de 2.250.000 

de lei pentru achiziţionarea 

unor aparaturi şi echipamen-

te medicale de ultimă gene-

raţie. „2019 este Anul Sănă-

tăţii, aşa că vom continua 

dotarea şi modernizarea spi-

talelor”, susţin reprezentan-

ţii forului judeţean.

Concret, resursele fi nan-

ciare alocate vor fi  utilizate 

pentru achiziţionarea de că-

tre CJ Cluj a următoarelor a-

parate şi echipamente, care 

vor fi  date în folosinţa spi-

talului: un aparat RX pentru 

fl uoroscopie şi radiografi e di-

gitală cu 2 detectori, un fl ow-

citometru, patru ventilatoa-

re de terapie intensivă, pre-

cum şi a unui computer to-

mograf cu 64 sliceuri.

Bani pentru Urologie.

De asemenea, au fost in-

vestiţi 500.000 de lei în luna 

iulie pentru Spitalul de Uro-

logie. Investiţia a prevăzut, 

printre altele, achiziţionarea 

de echipamente speciale pen-

tru ecograful intervenţional 

al Blocului Operator şi un 

echipament caree permite tra-

tarea litiazei renoureterale.

Compartimentul ATI a fost 

dotat cu şase monitoare pen-

tru urmărirea funcţiilor vita-

le ale pacienţilor, două larin-

goscoape necesare pentru in-

tubarea pacienţilor în vede-

rea intervenţiilor chirurgica-

le, 12 seringi automate şi 17 

aparate pentru umidifi carea 

oxigenului la administrarea 

pacienţilor postoperator.

De asemenea, pentru Labo-

ratorul Clinic şi de Imunolo-

gie a fost achiziţionat un con-

gelator pentru uz medical, ca-

re să congeleze la cel puţin mi-

nus 70 de grade Celsius, nece-

sar pentru conservarea probe-

lor ADN ale pacienţilor trans-

plantaţi, precum şi a altor pro-

be ADN sau biologice.

Spitalului Clinic 
de Pneumoftiziologie 
„Leon Daniello”

Consiliul Judeţean Cluj a 

câştigat un proiect cu finan-

ţare europeană nerambursa-

bilă ce vizează dotarea Am-

bulatoriului Spitalului Cli-

nic de Pneumoftiziologie 

„Leon Daniello”. Investiţia 

presupune dotarea spitalu-

lui cu aparatură medicală 

de înaltă performanţă în sco-

pul creşterii calităţii actului 

medical şi asigurării unui 

diagnostic şi tratament de î-

naltă calitate.

Concret, cele 18 echipamen-

te pe care Consiliul Judeţean 

Cluj le va achiziţiona pentru 

a dezvolta şi diversifi ca acti-

vitatea ambulatoriului sunt: 

un aparat de radiologie digita-

lă, un ecovideobronhoscop, 

două videobronhoscoape, un 

bodypletismograf şi un aparat 

destinat ergospirometriei. Tot-

odată, instituţia spitalicească 

va benefi cia şi de un turn de 

laparoscopie (toracoscopie), 

două lămpi scialitice cu doi sa-

teliţi destinate sălilor de ope-

raţie, o masă de operaţie mo-

bilă electromecanică seria 5000, 

doi analizori de gaze şi ioni şi 

şase monitoare funcţii vitale.

Aparatură modernă 
şi la spitalele private

Spitalul Monza, Centre-
le Ares şi CardioTeam au 
deschis cel mai mare spital 
privat de cardiologie din 
centrul ţării, la Cluj-Napo-
ca în primăvara acestui an.

Această investiţie de la 

Cluj presupune 1,5 milioane 

de euro în aparatură medi-

cală de ultimă performanţă.

Întins pe o suprafaţă de 2500 

de metri pătraţi, pe trei niveluri, 

spitalul are în prezent două săli 

de angiografi e unde se poate 

efectua toată gama de servicii 

cardiologice pentru bolile coro-

nariene, bolile structurale, pre-

cum şi pentru cele vasculare ne-

urologice sau periferice, cinci 

rezerve cu câte două paturi, o 

sală post-anestezie cu cinci pa-

turi şi opt cabinete medicale 

pentru consultaţii clinice.

Aparatură medicală modernă pentru 
spitalele din municipiul Cluj-Napoca
Pacienții care vin la analize sau la tratament au condiții bune și la stat și la privat 

Tot mai multe spitale clujene primesc aparatură modernă

Liderii PSD s-au întâlnit, 

miercuri seara, în ședința 

Comitetului Executiv, 

unde au luat decizia 

de a-l schimba din funcție 

pe deputatul clujean 

Horia Nasra, cel care 

conducea, ca președinte 

interimar, PSD Cluj.

Nasra a plătit pentru re-

zultatele proaste pe care le-

a avut PSD la ultimele ale-

geri pe Cluj.

Locul lui Nasra ar urma 

să fi e luat de jurnalistul şi 

omul de afaceri Liviu Alexa.

„Am luat în discuția 

organizația Cluj, unde am nu-

mit un nou președinte interimar 

în locul domnului Horia Nasta, 

având în vedere rezultatul foar-

te slab obţinut atât pe munici-

piu, cât şi pe judeţ. L-am numit 

ca şi preşedinte interimar pe Li-

viu Alexa. Spăram ca la CLuj 

rezultatul să fi e mult mai bun 

decât a fost până acum”, a spus 

Viorica Dăncilă.

Deputatul Horia Nasra 

conducea organizaţia jude-

ţeană din postura de preşe-

dinte interimar.

„În această seară, doam-

na Viorica Dăncilă a propus 

schimbarea președintelui in-

terimar al PSD Cluj fără ale-

geri libere și fără vreun mo-

tiv real, ci dintr-un conside-

rent pur subiectiv. Cei mai 

mulți colegi au votat aceas-

tă propunere. Nu toți :) Le 

mulțumesc colegilor din PSD 

Cluj pentru buna colabora-

re din ultimii trei ani, de la 

fi ecare am învățat câte ceva! 

Despre greșeli mari, făcute 

de "lideri" vremelnici și 

nepricepuți vom mai vorbi.", 

a scris fostul președinte al 

PSD Cluj pe Facebook.

Dăncilă speră ca prin nu-

mirea lui Alexa să dea lovitu-

ra de care are nevoie în lup-

ta pentru alegerile preziden-

ţiale. Noul lider al PSD Cluj a 

vorbit despre instalarea lui în 

funcţie şi speră ca va putea 

resuscita organizaţia locală.

"Doamna preşedinte Vio-

rica Dăncilă arată prin numi-

rea mea că PSD este un par-

tid viu, dornic să se reforme-

ze şi să se îndrepe către ti-

neri. Pe mine m-a convins un 

singur lucru, care e şi cel mai 

important. Atunci când doam-

na Dăncilă m-a chemat să îmi 

facă propunerea, mi-a spus 

'Liviu, ai o singură misiune 

imedată, sa ştergi toate blatu-

rile şi înţelegerile transparti-

nice ale PSD-ului la Cluj, tot 

ce a împiedicat acest partid 

să respire. Nu am venit aici 

să preiau o organizaţie ce stră-

luceşte, ci una care are rezul-

tate dezastruoase. Vreau să 

creez o echipă care să mun-

cească şi să crească la Cluj, 

lucru care nu s-a mai întâm-

plat de 15 ani", '”, a explicat 

noul preşedinte al PSD Cluj.

Noul președinte PSD Cluj este jurnalistul Liviu Alexa

Cea mai scăzută 

temperatură din ţară 

s-a înregistrat joi dimi-

neaţa, la Joseni, unde 

mercurul termometrelor 

a arătat minus 4,2 grade 

Celsius, valori negative 

fi ind consemnate 

şi în alte localităţi 

ale judeţului Harghita.

Meteorologul de serviciu 

de la Centrul Meteorologic Re-

gional Transilvania Sud Sibiu, 

Narcisa Milian, a declarat, că 

cea mai scăzută temperatură, 

de minus 4,2 a fost măsurată 

la Staţia Meteo Joseni, în vre-

me ce la Miercurea Ciuc ter-

mometrele au arătat minus 

3,9 grade, iar la Topliţa au fost 

minus 3,6 grade Celsius.

La Odorheiu Secuiesc, 

temperaturile au fost mai ri-

dicate, minima consemnată 

fiind de 1,6 grade Celsius. 

De asemenea, în tot judeţul 

a căzut brumă.

Potrivit sursei citate, tem-

peraturile sunt mai scăzute 

decât media perioadei, dar nu 

s-a înregistrat un record al 

acestei zilei, fi ind ani în care 

temperaturile în Harghita au 

scăzut şi mai mult.

Narcisa Milian a precizat 

că această scădere a tempe-

raturilor este cauzată de o pă-

trundere de aer mult mai re-

ce dinspre Nord, pe un fond 

de cer senin.

La Cluj-Napoca, mimima 

a fost de 2 grade Celsius în a-

ceastă dimineaţă. Valul de frig 

se va menţine până luni, tem-

peraturile fi ind scăzute doar 

pe timpul nopţii.

Un ciclon de aer polar 
a ajuns în Transilvania!
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Marcel Bonţidean, şeful 

Poliţiei Locale 

din Cluj-Napoca, a vorbit 

la un post de radio 

despre problema 

cersetorilor din oraş.

Şeful Poliţiei Locale a de-

clarat că de la începutul lui 

2019 au fost identifi cate 389 

de persoane care practicau cer-

şetoria pe raza Municipiului 

Cluj-Napoca. Un număr de 97 

de persoane aveau domiciliul 

în Cluj-Napoca, în timp ce re-

stu până aproape de cifra de 

400 sunt veniţi din localităţi 

precum Fizeşu Gherlii, Apahi-

da, Bonţida, Nădăşel, dar şi 

din alte judeţele ale ţării.

Marcel Bonţidean a recu-

noscut că legea este proastă şi 

cerşetorii nu pot fi  sancţionaţi, 

dar conform unei hotărâri de 

Consiliu Local poliţiştii le pot 

confi sca sumele obţinute ce-

lor care practică cerşetoria.

"Noi am depistat câteva gru-

puri care vin din proximitatea 

Clujului, fi ind debarcaţi de mi-

crobuze în zona Gării după ca-

re se împrăştie în tot oraşul. Nu 

putem lua nicio măsură când 

se dau jos din autobuze. Legea 

este ambiguă în acest sens şi 

prea multe măsuri nu putem să 

luăm în acest sens, dar avem o 

hotărâre de Consiliu Local prin 

care le putem confi sca banii. În 

plus, am cerut la fi ecare persoa-

nă o verifi care pentru a vedea 

dacă benefi ciază de ajutor so-

cial şi au fost identifi cate per-

soane care benefi ciau de astfel 

de ajutor şi apelau la mila oa-

menilor pentru reîntregirea bu-

getului", a spus Bonţideanu.

De cele mai multe ori, mu-

nicipiul Cluj-Napoca este îm-

pânzit de cerşetori în preajma 

sărbătorilor de iarnă. Gândul 

că sufl etul oamenilor se înmoa-

ie în preajma Crăciunului îi în-

curajează pe cerşetori, care se 

aşteaptă la "încasări" pe mă-

sură în următoarea perioadă. 

Singuri sau împreună cu mi-

cuţi, îmbrăcaţi colorat, de cele 

mai multe ori, cerşetorii colin-

dă şi au mereu cuvintele la ei, 

mergând pe principiul „mâna 

întinsă care nu spune o poves-

te nu primeşte pomană”.

De asemenea, cerşetorii nă-

vălesc buluc în momentul în ca-

re vine căldura, terasele se des-

chid, iar clujenii îşi petrec mai 

mult timp afară. Atunci, printre 

mese, ostentativ, se plimbă tot 

felul de femei şi de bărbaţi, ca-

re cerşesc bani. Unii au o po-

veste impresionantă, care îi aju-

tă pe clujeni să îşi deschidă mai 

uşor portofelele, alţii însă doar 

cer mărunţiş, fără să încerce să 

împresioneze până la lacrimi.

Poliţiştii recomandă tu-
turor clujenilor să nu mai 
ofere bunuri cerşetorilor, 
deoarece cei veniţi din alte 
zone se vor instala în 
Cluj-Napoca dacă obţin ve-
nituri importante.

389 de cerşetori identificaţi 
de Poliţia Locală în Cluj-Napoca!

Persoanele care urcă în 

mijlocul de transport 

cu îmbrăcăminte murdară 

şi urât mirositoare sau 

care fac gesturi obscene şi 

insultă şoferii şi controlorii 

de bilete riscă să primească 

o amendă usturătoare. 

Cine îi va controla însă?

Răspunsul la această între-

bare l-a oferit Marcel Bonţidean, 

şeful Poliţiei Locale a munici-

piului Cluj-Napoca. Potrivit aces-

tuia, călătorii care miros urât 

sau consumă alimente cu mi-

rosuri proeminente vor fi  amen-

daţi de către controlorii Com-

paniei de Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca. Angajaţii CTP nu 

îi vor mirosi pe călătorii indis-

ciplinaţi, aceştia fi ind sesizaţi 

în mod fi resc de ceilalţi pasa-

geri, susţine Bonţidean.

„Se va aplica regulamentul 

aprobat în Consiliul Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Sunt 

controlorii Companiei de Trans-

port, nu îl miroase (n.red. pe 

călătorul problematic), dar că-

lătorii sesizează când o persoa-

nă este neîngrijită, murdară, cu 

mirosuri proeminente. Sigur, se-

sizează, inclusiv şoferii de pe 

autobuze. Mai mult, aţi văzut, 

am pus în circulaţie încă 21 de 

autobuze electrice, sunt 42 la a-

ceastă oră, ele sunt dotate cu 

camere de supraveghere, care 

sunt legate într-un dispecerat la 

CTP, se poate urmări”, a preci-

zat şeful Poliţiei Locale, în ca-

drul unei emisiuni radio.

Potrivit noului regulament, 

cei care călătoresc cu mijloa-

cele de transport în comun cu 

haine murdare sau urât miro-

sitoare pot fi  sancţionaţi cu 

amendă între 100 şi 200 lei. La 

fel, cei care transportă alimen-

te sau materiale cu mirosuri 

neplăcute – shaorma, de exem-

plu –, care deranjează călăto-

rii, vor fi  şi ei sancţionaţi. De 

asemenea, şi cei care arată 

semne obscene sau înjură vor 

fi  aspru sancţionaţi.

„Nu se simte mirosul, dar 

îl vezi cum arată. Dacă sunt 

insolvabili (n.red. nu pot plă-

ti amenda), li se interzice să 

mai călătorească, deci îl dau 

jos din autobuz, mai pe ro-

mâneşte. Mi se pare o măsu-

ră bună, va fi  efi cientă în trans-

portul public. Nu poţi face in-

vestiţii majore în autobuze 

noi ca să fi e distruse de ast-

fel de persoane”, este de pă-

rere Marcel Bonţidean.

Cine va amenda clujenii 
care miros urât în autobuz?

Împânzită deseori 

cu cerşetori adunaţi 

din toată ţara şi 

„condimentată” cu 

prostituate care 

ademenesc, discret, 

clienţii, Piaţa Gării 

este una dintre petele 

negre pe obrazul 

municipiului Cluj-Napoca.

Mulţi clujeni afi rmă că trec 

cu prudenţă în zona respec-

tivă, mai ales noaptea, sim-

ţindu-se în pericol din prici-

na persoanelor dubioase ca-

re se perindă în Piaţa Gării. 

Fie că vorbim de cerşetori, 

fi e de femeile care vând plă-

ceri carnale pe sume derizo-

rii în zona statuii lui Horea 

– majoritatea de etnie romă 

–, piaţa este privită în conti-

nuare cu reticenţă de cetă-

ţeni, în pofi da modernizări-

lor derulate în ultimii ani.

„Nu este un pericol iminent 

acolo, şi vă spun de ce. Sigur, 

acea zonă este frecventată de 

foarte multe persoane care vin 

din alte părţi şi apelează la mi-

la publicului, practică cerşeto-

ria, persoane fără adăpost. Am 

o situaţie care a fost gestiona-

tă de către Poliţia Locală în 

acest an. Până la zi, au fost 

depistate un număr de 389 

de persoane care apelau la 

mila publicului”, a dezvălu-

it şeful Poliţiei Locale Cluj-Na-

poca, Marcel Bonţidean, la 

un post de radio local.

Bonţidean, vicepreşedin-

te al Consiliului de coordo-

nare al poliţiilor locale la 

nivel naţional, susţine că 

„legea este ambiguă” pri-

vind cerşetorii. Tot ce pot 

face organele de ordine şi 

siguranţă publică este să „îi 

impoziteze”, confiscând su-

mele de bani adunate din 

cerşetorie, afirmă şeful Po-

liţiei Locale, potrivit unei 

hotărâri de Consiliu Local. 

Doar 97 din cei aproape pa-

tru sute de cerşetori sunt 

din Cluj-Napoca, restul fie 

din judeţ (Fizeşu Gherlii, 

Nădăşel, Apahida, Bonţida 

etc.), fie din întreaga ţară, 

de la Deva, Timişoara sau 

Piatra Neamţ, până la Slati-

na, Sibiu sau Bucureşti.

„Noi am depistat câteva 

grupuri care vin din proxi-

mitatea Clujului, fiind de-

barcaţi de microbuze în zo-

na Gării, după care se îm-

prăştie în tot oraşul. (...) În 

plus, am cerut la fiecare per-

soană o verificare pentru a 

vedea dacă beneficiază de 

ajutor social (n.red. în loca-

lităţile de provenienţă) şi au 

fost identificate persoane ca-

re beneficiau de astfel de a-

jutor, dar apelau la mila oa-

menilor pentru reîntregirea 

bugetului”, a mai precizat 

Bonţidean, dezvăluind că 

cerşetorii se feresc să nu fie 

văzuţi de oamenii legii.

Cândva raiul hoţilor, pa-
sajul subteran este în conti-
nuare ocolit de mulţi clujeni

Întrebat de moderatorul Lu-

cian Danciu dacă ştie de ce 

mulţi clujeni evită în continu-

are să folosească pasajul sub-

teran din Piaţa Gării – reno-

vat în urmă cu cinci ani, Mar-

cel Bonţidean a răspuns sec: 

„nu!”. „Singura problemă o 

constituie persoanele în vâr-

stă şi cele cu dizabilităţi, ca-

re nu pot folosi acele scări. În 

rest, pasajul este curat, cei ca-

re circulă sunt în siguranţă”, 

susţine şeful Poliţiei Locale.

Cu toate acestea, Bonţidean 

recunoaşte că marea majori-

tate a persoanelor „dubioase” 

a fost depistată în Piaţa Gă-

rii, dar există un punct fi x 

pentru poliţiştii locali în acea 

zonă, care se ocupă exclusiv 

de acel perimetru. Revenind 

la cerşetori, Marcel Bonţidean 

îi roagă pe clujeni să nu le 

mai dea bani sau bunuri aces-

tora, altfel, obişnuindu-se cu 

„dărnicia” clujenilor, nu vor 

mai pleca din Cluj-Napoca.

„Nu am avut infracţiuni cu 

violenţă în acea zonă, proba-

bil sunt grupuri de tineri na-

vetişti, care până vine trenul 

mai beau o bere acolo, îşi pi-

erd timpul. (...) Siguranţa es-

te reală în municipiul Cluj-Na-

poca, iar pentru asta colabo-

răm şi cu Jandarmeria, cola-

borăm zilnic, acţionăm noap-

tea în zona cluburilor, baru-

rilor. Şi ziua, şi noaptea se 

poate circula în Cluj-Napoca 

fără sentimentul de teamă că 

vei fi  atacat de cineva”, este 

de părere şeful Poliţiei Loca-

le Cluj-Napoca.

De ce se tem clujenii de Piața Gării?
Poliția Locală nu știe de ce: „Siguranța este reală!”

Piața Gării este una din cele mai temute zone din oraș

MARCEL BONȚIDEAN | șeful Poliției Locale 

 „Noi am depistat câteva grupuri care vin din 
proximitatea Clujului, fi ind debarcaţi de 
microbuze în zona Gării, după care se împrăştie 
în tot oraşul. (...) În plus, am cerut la fi ecare 
persoană o verifi care pentru a vedea dacă 
benefi ciază de ajutor social (n.red. în localitățile 
de proveniență) şi au fost identifi cate persoane 
care benefi ciau de astfel de ajutor, dar apelau la 
mila oamenilor pentru reîntregirea bugetului“
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În contextul în care mulţi 

nu ştiu ce este aceea 

o epigramă, există oameni 

care le scriu zi de zi 

şi se întâlnesc apoi pentru 

a le citi şi ulterior 

a discuta pe marginea lor.

Epigramele au rolul de a 

satiriza societatea romană. 

Astfel, epigramiştii clujeni se 

luptă cu umor cu problemele 

de care se lovesc zi de zi.

Despre Satiricon

Fiindcă şi printre oame-

nii de cultură clujeni au 

existat iubitori de epigra-

me, persoane care se expri-

mă mai bine în patru ver-

suri cu o poantă la final, în 

urmă cu 40 de ani, a fost 

înfiinţat Satiricon. Satirico-

nul s-a înfiinţat la 25 iunie 

1979 avându-i ca membri 

fondatori pe Vasile Langa, 

Pavel Bellu – primul preşe-

dinte, Viana Şerban, Ioan 

Horoban, Mircea Matcabo-

ji, Ioan Pop, Vasile Preda, 

Zeno Turdeanu, Alexandru 

Stănescu. Din păcate, doar 

ultimul mai este în viaţă.

Începând cu 1991, cena-

clul a fost condus de apre-

ciatul profesor şi umorist 

Vasile Langa, până la moar-

tea sa în 1989, apoi de Ioan 

Pop, Marian Popescu. În pre-

zent, preşedintele asociaţi-

ei este Eugen Albu.

„În urmă cu 40 de ani, în 

Cluj, cu toate că exista o efer-

vescentă activitate culturală, 

s-a simţit nevoia de a fi  aco-

perit un gol cu un cenaclu de 

satiră şi umor. Astfel că la 25 

iunie 1979 la liceul clujean 

George Coşbuc, directorul 

Vasile Langa şi profesorul Pa-

vel Bellu au iniţial un cena-

clu literar de satiră şi umor, 

Satiricon. Satiricon vine de 

la numele celui mai vechi ro-

man umoristic, de pe vremea 

lui Nero. La acest cenaclu 

au aderat ulterior şi alţi iu-

bitori de frumos, de artă, de 

umor în mod special. În mo-

mentul de faţă suntem 30 de 

membri activi ai cenaclului. 

Noi am fost al treilea cena-

clu de epigramişti din ţară. 

Pe atunci mai era doar la Ti-

mişoara un cenaclu şi la Bu-

cureşti”, a spus Eugen Albu, 

preşedintele Satiricon.

De-a lungul timpului, se-

diul cenaclului s-a schim-

bat. Iniţial au fost la Bibli-

oteca Judeţeană, apoi s-au 

mutat în Primărie, apoi la 

Casa de Cultură Municipa-

lă, iar în momentul de faţă 

se întâlnesc la Turnul Croi-

torilor, despre care Eugen 

Albu spune că „nu este un 

spaţiu potrivit pentru întâl-

nirile unui cenaclu literar”.

Ce alţii scriu în 400 
de pagini, epigramiştii 
scriu în patru versuri

Membrii cenaclului se 

mândresc că reuşesc să or-

ganizeze întâlnirile lunare 

cu regularitate şi aleg epi-

grama lunii, care apoi apa-

re într-un ziar local. Epigra-

mistul Eugen Albu, condu-

cătorul cenaclului, care pâ-

nă acum a publicat 15 vo-

lume, spune că nu este atât 

de simplu precum pare să 

creezi o epigramă.

„Este foarte uşor să versi-

fi ci. Ceea ce este greu este să 

ai idei bune care să rămână 

şi care să devină epigrame an-

tologice. O epigramă trebuie  

să cuprindă în patru rânduri 

un univers întreg. Epigrama 

are formă fi xă, care trebuie să 

aibă prozodie, ritm, rimă, sa-

tiră, idei, originalitate şi în pa-

tru rânduri trebuie să concen-

trezi ceea ce un poet scrie 

într-o poezie. Cineva care mi-a 

dăruit o carte mi-a scris pe 

dedicaţie: Ce am scris eu în 

400 de pagini, tu ai fi  scris în 

patru rânduri. Unii numesc 

epigrama o poezie în panta-

loni scurţi, alţii o critică, o 

consideră ca o Cenuşăreasă a 

literaturii, dar asta o fac oa-

menii care nu cunosc în pro-

funzime arta de a scrie o epi-

gramă. Epigramele sunt mai 

vechi în lume decât toate ce-

lelalte specii literare”, a expli-

cat Eugen Albu.

Un cenaclu apreciat 
la nivel naţional

Bucurându-se, de-a lun-

gul timpului, de participa-

rea unor mari personalităţi 

şi scriitori talentaţi, Satiri-

conul şi-a câştigat un pre-

stigiu binemeritat între ce-

naclurile de umor din ţară, 

membrii săi culegând nu-

meroase premii la concur-

surile de epigramă, în spe-

cial ,şi de umor, în general.

„Nu vreau să mă laud, 

dar noi am fost mereu un 

cenaclu foarte apreciat la ni-

vel naţional. Am fost mereu 

pe primele locuri în clasa-

mente şi ne păstrăm aceas-

tă poziţie. Am avut epigra-

mişti buni mereu”, a adău-

gat preşedintele cenaclului.

Eugen Albu este primul 

clujean autor de carte de epi-

grame. A publicat pentru pri-

ma dată în anul 1992 şi acum 

a ajuns la cel de-al cinspre-

zecelea volum.

„Aproape toţi colegii vor 

să lase în urma lor cel pu-

ţin o carte de epigrame, o 

creaţie personală”, a adău-

gat cenaclistul.

Trebuie adăugat că pe lân-

gă cele patru decenii de exis-

tenţă pe care Satiricon le-a 

împlinit în acest an, festiva-

lul de epigrame pe care ce-

naclul îl organizează, a ajuns 

în luna iunie la cea de-a 

XXX-a ediţie. 

40 de ani de epigrame la Cluj
Despre Satiricon, cenaclul epigramiștilor clujeni

Festivalul pentru pasionații de epigrame de la Cluj a împlinit 30 de ani de existență

Epigrama (din latină epigramma, prin franceză épigramme) 
este o specie a poeziei lirice, de proporţii reduse, de obicei 
catren, care satirizează elementele negative ale unui caracter 
omenesc, ale unei situaţii etc. și se termină printr-o poantă 
ironică, mușcătoare, la adresa unui personaj, a unui fapt etc.

Epigrama este o formă fi xă de poezie, cu un conţinut sati-
ric, umoristic, aforistic sau poetic, ce ţine de ascuţime și de 
arta ingeniozităţii, având o structură binară ce-i conferă si-
metrie și opoziţie între argument și contrargument. 
Printr-un mecanism epigramatic, această structură naște o 
tensiune numită „epigramatică”, descărcată printr-o „scân-
teie”, o surpriză ce poartă numele de poantă.

Epigramele constituie o modă a literaturii Epocii Luminilor, 
prin care autorul satirizează defecte morale, mai puţin fi zi-
ce, ale individului. În special, se dezaprobă lăcomia, ipocri-
zia și alcoolismul, prin versuri cu un caracter etic, al căror 
model este preluat din Antichitate.

În literatura universală s-au evidenţiat epigramiști ca 
Simonide (Grecia), Voltaire (Franţa), Lessing (Germania), 
Pușkin (Rusia) ș.a., iar în literatura română George 
Topîrceanu, George Ranetti, Cincinat Pavelescu, Radu D. 
Rosetti, Alexandru O. Teodoreanu (Păstorel), Tudor Arghezi, 
Alexandru Clenciuși mulţi alţii.

Ce sunt epigramele?

Înregistrarea primului interviu pe care i l-am luat epigrami-
sului Eugen Albu, președintele Satiricon, a dispărut din cau-
za unei erori a tehnologiei. Așa că am stat încă o dată de 
vorbă cu el, de data aceasta telefonic. Eugen Albu a dedicat 
acestui moment o epigramă.

„M-a-ntrebat recent un om

Ce naiba e romtelecom?

I-am răspuns în propriu-mi stil

Ţiganul cu telemobil”.

O epigramă pentru telefoane

Actorul Petre Băcoiu

Președintele cenaclului, Eugen Albu
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Deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

dezvăluie că a sesizat 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, supărat 

pe cozile formate dimi-

neaţa la plata creşelor 

şi grădiniţelor.

„Domnule primar, este in-

admisibil ca în Clujul cu pre-

tenţii de smart city şi de digi-

talizare a administraţiei să 

stăm la cozi dimineţile, la pla-

ta creşelor şi grădiniţelor. Cer 

implementarea unui sistem 

online de plată a meselor la 

toate grădiniţele şi creşele din 

Cluj, pentru a nu mai pierde 

5-10 minute la coadă, mai ales 

dimineaţa când este aglome-

raţie în oraş şi trebuie să ajun-

gem la timp la locul de mun-

că”, se arată într-un mesaj al 

deputatului clujean.

În paralel, la solicitarea mai 

multor părinţi clujeni şi având 

în vedere că grădiniţele pri-

vate costă cât un salariu mi-

nim pe economie, Adrian Do-

hotaru solicită crearea unui 

grup de lucru care caută so-

luţii pentru ca fi ecare copil 

din Cluj să aibă acces la o cre-

şă şi grădiniţă publică.

Dohotaru: „Este inadmisibil să stăm 
la cozi dimineţile, la plata creşelor!”

Peste 300 de elevi 

din mai multe judeţe 

ale Transilvaniei vor putea 

experimenta viaţa 

de student la Universitatea 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

în cadrul weekendului 

lung pentru liceeni 

organizat în perioada 

19-22 septembrie 2019.

Programul este destinat 

liceenilor cu rezultate bu-

ne la învăţătură şi are me-

nirea de a le oferi acestora 

un prim contact cu mediul 

universitar, cu viaţa de stu-

dent, dar şi cu oferta edu-

caţională a UBB.

„Weekendul lung pentru 

liceeni este deja la a şaptea 

ediţie şi s-a dovedit a fi  un 

succes. Elevii participanţi, u-

nii dintrei ei fi ind pentru pri-

ma dată la Cluj-Napoca, au 

fost încântaţi de experienţa 

de «student la UBB»”, afi rmă 

iniţiatorii programului.

Liceenii participanţi vor 

fi  cazaţi într-unul dintre că-

minele Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” Cluj-Napoca şi 

vor participa la cursuri şi se-

minarii interactive susţinu-

te de cadrele didactice ale 

UBB, se arată într-un comu-

nicat remis de universitate.

Weekend-ul lung pentru 

liceeni face parte dintr-o se-

rie de activităţi educative şi 

interactive dedicate elevilor 

şi organizate, în perioada 

septembrie–noiembrie 2019.

Peste 2.400 de absolvenţi 

de liceu şi peste 800 de ab-

solvenţi de facultate şi-au 

depus dosarele în cadrul 

celei de-a doua sesiuni de 

admitere organizate de U-

niversitatea Babeş-Bolyai 

pentru anul universitar 

2019-2020.

La admiterea din vară, 

peste 19.280 de candidaţi 

şi-au depus dosarele de în-

scriere pentru cursurile de 

licenţă şi master la zi şi la 

distanţă la Universitatea Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Cea mai căutată specia-

lizare a fost şi în acest an 

cea de Media digitală din 

cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării, unde con-

curenţa a fost de 14,26 de 

candidaţi pe un loc.

Week-end lung 
pentru liceeni, la UBB
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Survival Challenge Run 

este un eveniment sportiv 

interactiv care îşi doreşte 

să transforme un traseu 

într-o provocare. 

Acesta este amenajat cu pro-

be surpriză, prin care cei în-

scrişi trebuie să treacă. Este un 

eveniment sportiv dedicat iu-

bitorilor de mişcare, fi ind o cur-

să provocatoare cu obstacole, 

surprize şi multă distracţie.

Desfăşurat în Poligonul Mi-

litar din Someşeni, Cluj-Napo-

ca, evenimentul crează o legă-

tură între iubitorii de sport, mu-

zică de fanfară, tehnică şi acti-

vităţi militare. Astfel, Clubul 

Sportiv Atletic Cluj îşi propune 

să contribuie activ la dezvolta-

rea conceptului de Sport & Fun, 

dar şi la dezvoltarea totului u-

nitar alcătuit de acestea.

Concurenţii de la Survi-

val Challenge Run vor avea 

de parcurs un traseu de 10 

kilometri pentru adulţi, în 

timp ce pentru copii va fi  or-

ganizat un alt concurs pe 

distanţa de 1,2 kilometri. În-

trecerea pe echipe aduce în 

faţa concurenţilor un traseu 

de 5 kilometri.

1. Toate categoriile de vâr-

stă destinate adulţilor vor avea 

acelaşi start, ora 12.00.

2. Startul în cursele copiilor 

va fi  diferit, în funcţie de cate-

goria de vârstă şi gen, astfel:

Fete 6-8 ani ora 13.30;

Băieți 6-8 ani ora 13.40;

Fete 9-10 ani ora 13.50;

Băieți 9-10 ani ora 14.00;

Fete 11-13 ani ora 14.10;

Băieți 11- 13 ani ora 14.20.

La cursele de Survival Team 

Challenge vor fi  formate obli-

gatoriu din 3 persoane. Fieca-

re echipă trebuie să aibă în 

componenţă cel puţin o per-

soană de gen feminin.

4. Traseul de concurs pen-

tru cursele Individual Mas-

culin, Individual Feminin şi 

Survival Team Challenge – 

este o cursă provocatoare cu 

obstacole, ce se desfăşoară 

pe o lungime de 5 km cu 15 

obstacole; baloţi de paie, ca-

uciucuri, aruncarea grenade-

lor, târâş, labirint, groapă cu 

noroi, escalade de obstacole, 

scări, tir cu aer comprimat 

(doar pentru persoanele cu 

vârsta de peste 18 ani).

5. Traseul are o lungime 

de 5 km. În întrecerea pe echi-

pe, traseul este parcurs o sin-

gură dată. Concurenţii din în-

trecerile Individual Masculin 

şi Individual Feminin vor par-

curge traseul de două ori.

6. Clasamentul va fi  făcut 

pe grupe de vârstă pentru 

cursele de Individual Mas-

culin, Individual Feminin si 

Napofarm Kids Race.

7. La Survival Team Chal-

lenge clasamentul va fi fă-

cut pe echipe. Clasamentul 

pe echipe se stabileşte pe 

baza clasamentului indivi-

dual, prin adunarea locuri-

lor obţinute de cei trei con-

curenţi ai echipei. Echipa 

care are suma locurilor mai 

mică este câştigătoare. În 

caz de egalitate, locul cel 

mai bun în clasament este 

atribuit echipei care are un 

sportiv mai bine clasat.

Important!
Părinţii sau tutorii legali 

vor semna o declaraţie pe 

proprie răspundere privind 

calitatea de părinte sau tu-

tore legal şi a faptului că cei 

tineri au o stare de sănătate 

fi zică şi mentală care le per-

mite participarea la concurs.

Numărul maxim 
de concurenţi

Individual Masculin, 10 km 

– Army şi Amatori » 200

Individual Feminin, 10 km 

– Army şi Amatori » 200

Survival Team Challenge, 

5km » 100 echipe

Kids Race, 1,2 km » 300

* Aceste cifre pot suferi 

modificări, care vor fi 

anunțate online, în newsletter 

și pe rețelele sociale.

Clubul Atletic Cluj organizează Survival 
Challenge Run la finalul săptămânii
Clubul Atletic Cluj va organiza, sâmbătă, 21 septembrie, Survival Challenge Run la Poligonul Militar din Someşeni.

Concursul Survivor se va desfășura la Poligonul din Someșeni

În data de 26 septembrie, 

clujenii vor putea să vadă 

opera în patru acte I 

Lombardi. Rolul Giseldei va 

fi  interpretat de soprana 

Elena Moşuc!

Premiera absolută a operei I 

Lombardi de Verdi a avut loc la 

11 februarie 1843 la Opera Sca-

la din Milano. La acea vreme 

avusese un succes la public mai 

mare decât Nabucco. Acum, 

opera va fi  prezentată publicu-

lui clujean.

„Acum un an şi jumătate 

am avut un proiect extraordi-

nar de mare la Budapesta. Aco-

lo ne-am cunoscut cu regizo-

rul nostru, Némedi Csaba. De 

acolo am ţinut legătura cu C-

saba şi am vrut să facem ce-

va care să pornească de la ide-

ea de a lucra cu corul. Aşa am 

găsit opera aceasta despre ca-

re eu sincer până la momen-

tul respectiv auzisem numai 

fragmente. Şi când mi s-a pro-

pus am început să mă docu-

mentez. A venit împreună la 

pachet cu ideea de o aduce pe 

Elena Moşuc”, a explicat Gy-

ula Szép, directorul Operei Ma-

ghiare din Cluj

Astfel, invitata specială este 

soprana de talie mondială Ele-

na Moşuc, care debutează în 

operă şi în rolul Giseldei.

Elena Moşuc a câştigat în 

2019, Oscar della Lirice, cea 

mai prestigioasă distincţie in-

ternaţională a muzicii de ope-

ră, echivalentul Oscarului în ci-

nematografi e.

Temele operei sunt două, ca-

re merg în paralel fără nici o le-

gătură între ele. Prima temă îl 

are în centrul atenţiei pe Paga-

no, cel care în loc să-şi ucidă 

fratele, îşi ucide tatăl.

Ajunge să moară ca un erou, 

soldat în rândurile cruciaţilor. 

A doua temă vizează poves-

tea de dragoste dintre Giselda 

şi Oront, cel din urmă murind 

tot pe câmpul de luptă şi tot 

în rândurile armatei cruciaţi-

lor. Două teme care, graţie mu-

zicii mult mai variate decât 

Nabucco de exemplu, au asi-

gurat succesul încă din seara 

premierei. Ar fi  sufi cient să 

amintesc corul fi nal al crucia-

ţilor, veritabil îndemn la lup-

tă, nu departe de Va pensiero. 

Succesul s-a datorat nu numai 

subiectului în sine, artiştilor, 

ci şi problemelor pe care I lom-

bardi le-a avut înainte de pre-

mieră, din cauza cenzurii po-

liţiei austriece. Verdi nu a mo-

difi cat nimic, premiera a avut 

loc cu succesul cunoscut. Da-

torat ariilor (,,Salve Maria”/

Giselda, ,,Se vano e il prega-

re”/Giselda, ,,La mia letizia 

infonderere”/Oronte, ,,Sciagu-

rata, ed hai creduto” sau ,,Ma 

quando un suon terrible”/Pa-

gano), corurilor (,,O signore, 

dal Tetto Natio” de care amin-

team mai sus).

Mai trebuie semnalat un lu-

cru. Verdi revine asupra parti-

turii la I lombardi, modifi când-o 

pentru Opera pariziană, unde 

va avea premiera în 1847, cu ti-

tlul Jerusalem). Opera Maghia-

ră din Cluj oferă varianta origi-

nală din 1843.

Premieră națională la Opera Maghiară 
din Cluj-Napoca. În rol principal, Elena Moșuc.
I Lombardi de Verdi, pentru clujenii pasionați de operă

Spectacolul „Szegény 

Dzsoni és Árnika”/

„Sărmanul Djoni şi 

Arnika", după Ervin Lázár 

va fi  prezentat pe scena 

Teatrului „Puck” sâmbătă, 

21 septembrie, de la ora 11.

Eroul acţiunii este sărmanul 

Djoni, cel care în ciuda complo-

turilor Vrăjitoarei cu 100 de Chi-

puri, ajunge să îşi cunoască ade-

vărata iubire, pe Árnika, fru-

moasa fi ică a regelui Östör.

Regia este semnată de Varga 

Ibolya. În distribuţie: Szabolcs 

Domokos, Giriti Réka, György 

László, Köto Áron, Dorottya Ba-

logh, Patka Ildikó şi Urmánczi 

Jeno.

Spectacolul se joacă în lim-

ba maghiară.

Vârsta minimă recomandată 

este de patru ani.

Spectacolul de duminică, 22 

septembrie este „Lupul inter-

zis", realizat după un text ori-

ginal de Patrice Seiler, în regia 

lui Radu Dinulescu, redând în 

stilul vechilor fabule – adresate 

în egală măsură celor mici şi ce-

lor mari – povestea celor care 

sunt nevoiţi să îşi părăsească lo-

curile natale pentru o viaţă mai 

bună printre străini.

Povestea lupului cel rău pe 

care o cunoaştem cu toţii din 

copilărie nu mai este de actua-

litate. Lumea s-a schimbat, po-

pulaţia a îmbătrânit, tinerii au 

plecat pentru a găsi de lucru de-

parte de casă... Apoi au apărut 

monştrii cu dinţi de fi er şi cu 

lame de oţel, care au smuls unul 

după altul toţi copacii, iar cres-

tele au devenit golaşe. Rămas 

singur într-un ţinut pustiit, ero-

ul nostru, Lupul, şi-a luat cu el 

câteva lucruşoare şi a plecat 

să-şi caute norocul, cum se spu-

ne la TV, într-o altă lume, într-o 

altă pădure.

„Este vorba de un lup care, 

gonind prin pădurea care îi era 

casă, din cauza defrişării şi ne-

maiavând nimic în jurul lui, emi-

grează. Trece marea, străbate ţi-

nuturi după ţinuturi şi ajunge 

într-o favelă, la marginea unui 

oraş uriaş", descrie Radu Dinu-

lescu, regizorul spectacolului.

„Povestea poate părea pen-

tru cei mari, însă este creată ca 

o fabulă şi se poate adresa şi 

copiilor, asemeni celor ale lui 

Fontaine", a adaugat Dinules-

cu.

Ilustraţia muzicală este sem-

nată de Radu Dinulescu, sceno-

grafi a de Patrice Seiler, sculptu-

ra de Florin Marin, iar pictura 

de Elena Ilaş. Distribuţia este al-

cătuită din actorii Adina Ungur 

şi Ionuţ Constantinescu.

Spectacolul se joacă de la 

orele 11, este prezentat în lim-

ba română, iar vârsta minimă 

recomandată este de cinci ani.

Tot duminică, 22 septembrie, 

artiştii Teatrului „Puck" vor pre-

zenta două spectacole la Caste-

lul Bánffy din Bonţida, cu pri-

lejul Zilei porţilor deschise. Ast-

fel, de la ora 12 va putea fi  ur-

mărit spectacolul „Szegény Dz-

soni és Árnika"/„Sărmanul Djo-

ni şi Arnika", (în limba maghia-

ră), în clădirea Miklós. De ase-

menea, de la ora 13, în capela 

edifi ciului va fi  interpretat spec-

Două spectacole pline de emoție la Puck
Teatrul de Păpuși „Puck" din Cluj-Napoca își așteaptă micii spectatori 
la finalul săptămânii cu două spectacole pline de emoție și învățăminte
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Darius Echim

În Duminica după Înălţarea 

Sfi ntei Cruci, 15 septembrie 

2019, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

afl at în mijlocul comunită-

ţii din municipiul Dej, jude-

ţul Cluj, prilej cu care a târ-

nosit Biserica Parohiei Dej 

IV, cu hramul „Sfântul 

Apostol Andrei”, situată 

pe strada Miron Costin, car-

tierul Mulatău.

Slujba de sfi nţire a început 

la ora 8:30, iar de la ora 10:00, 

la altarul de vară din curtea 

bisericii, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a ofi ciat Sfânta 

Liturghie, fi ind înconjurat de 

un sobor mare de preoţi şi di-

aconi. Din sobor au făcut par-

te: consilierul cultural al Ar-

hiepiscopiei Clujului, preotul 

Bogdan Ivanov, consilierul 

eparhial pe probleme de mi-

siune şi protocol, arhidiaco-

nul Claudiu Grama, protopo-

pul de Dej, preotul Ioan Buf-

tea, parohul bisericii, preotul 

Silviu Pop, precum şi alţi pre-

oţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Părintele Mitropolit 

Andrei a rostit un cuvânt de 

învăţătură, intitulat „Ruşinea 

de a ne mărturisi credinţa”, 

prin intermediul căruia a evi-

denţiat importanţa mărturisi-

rii credinţei prin fapte, pornind 

de la Evanghelia după Marcu, 

capitolul 8, versetul 38. În ca-

drul slujbei, Ierarhul a hiroto-

nit întru preot pe diaconul Va-

sile Cosmin Moldovan, fost 

cântăreţ al Catedralei Mitropo-

litane din Cluj-Napoca, pe sea-

ma Parohiei Archiud, Protopo-

piatul Bistriţa.

Răspunsurile liturgice au fost 

oferite de Corul de cameră „Psal-

modia Transylvanica” al Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca, dirijat de părinte-

le profesor Vasile Stanciu, deca-

nul facultăţii. La chinonic Eu-

genia Marinescu, Ioana Breda 

Morar şi Ioan Dordoi au inter-

pretat mai multe pricesne.

Pentru întreaga activitate des-

făşurată în parohia încredinţată 

spre păstorire, Părintele Mitropo-

lit Andrei a acordat părintelui pa-

roh Silviu Pop „Crucea Transil-

vană”, cea mai înaltă distincţie 

pentru clerici din Mitropolia Clu-

jului. Primarul municipiului Dej, 

Costan Morar, a primit o Diplo-

mă de aleasă cinstire. De aseme-

nea, membrii comitetului şi con-

siliului parohial au fost distinşi 

cu diplome de aleasă cinstire, 

precum şi alţi binefăcători.

În încheiere, preotul paroh 

Silviu Pop a mulţumit ierarhu-

lui, ofi cialităţilor, celor prezenţi 

şi tuturor celor ce au ajutat la 

edifi carea lăcaşului de cult. Tot-

odată, Părintelui Mitropolit An-

drei i-a oferit o icoană cu Sfân-

tul Apostol Andrei, ocrotitorul 

spiritual al bisericii şi al Înalt-

preasfi nţiei Sale.

La Sfânta Liturghie au fost 

prezente ofi cialităţi locale şi cen-

trale, precum şi numeroşi dejeni.

Biserica „Sfântul Apostol An-

drei” a fost construită între anii 

2011-2016, iar între anii 2016-2019 

a fost împodobită cu pictură în 

tehnica frescă, realizată de pic-

torul bisericesc Alexandru Cri-

şan din localitatea Baciu, jud. 

Cluj, asistat de colaboratorii săi. 

De asemenea, s-a realizat un 

sistem de încălzire centrală, prin 

pardoseală, un altar nou de va-

ră şi un monument închinat ero-

ilor neamului. Tot în această pe-

rioadă a fost construită şi o ca-

să parohială nouă.

Sfințirea Bisericii 
„Sfântul Apostol Andrei” din Dej

Marţi, 17 septembrie 

2019, la sediul 

Protopopiatului Huedin, 

în cadrul şedinţei lunare 

a preoţilor, a avut loc lan-

sarea cărţii Cântări la 

înmomântarea mirenilor, 

apărută la editura 

Renaşterea, cu binecuvân-

tarea Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, al cărei 

autor este părintele Vasile 

Stanciu, decanul 

Facultăţii de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca.

În deschiderea evenimen-

tului a fost săvârşită slujba 

Acatistului Mântuitorului Ii-

sus Hristos, în paraclisul pro-

topopiatului. A urmat cuvân-

tul de bun venit al protopo-

pului de Huedin, părintele 

Dan Lupuţan, adresat părin-

telui decan Vasile Stanciu, pre-

cum şi părintelui profesor Da-

niel Mocanu.

Prezentarea cărţii a fost fă-

cută de părintele arhid. Dani-

el Mocanu, profesor la Semi-

narul Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca. În cadrul pre-

zentării au fost realizate şi câ-

teva audiţii muzicale. În con-

tinuare, a luat cuvântul părin-

tele decan Vasile Stanciu, ca-

re a expus motivele care au 

dus la apariţia acestei cărţi. 

Acesta a rememorat perioada 

în care a suplinit, timp de 6 

luni, Parohia Dealu Mare, din 

Protopopiatul Huedin.

La fi nal, părintele proto-

pop le-a mulţumit celor doi 

oaspeţi de seamă, arătând re-

cunoştinţă pentru efortul de-

pus de aceştia în apariţia aces-

tei cărţi şi le-a recomandat 

preoţilor să achiziţioneze a-

ceastă carte, care este de un 

real folos pentru slujire.

La acest eveniment au fost 

prezenţi preoţii din Protopo-

piatul Huedin, precum şi cân-

tăreţii bisericeşti.

Cartea semnată de pr. 

prof. Vasile Stanciu cuprin-

de o colecţie importantă de 

cântări, după melodii tradi-

ţionale din Transilvania, pe 

o singură voce, destinate 

serviciului funebral.

Lansare de carte 
la Protopopiatul Huedin

Sâmbătă, 14 septembrie 

2019, la Praznicul 

Înălţării Sfi ntei Cruci, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

afl at în mijlocul obştii 

Mănăstirii Căşiel, cu oca-

zia hramului aşezămân-

tului monahal. Cu acest 

prilej, de la ora 10:00, la 

altarul de vară al mănăs-

tirii, Părintele 

Mitropolitul Andrei a ofi -

ciat Sfânta Liturghie, în 

sobor de preoţi şi dia-

coni, în prezenţa a mii 

de pelerini.

Din sobor au făcut parte con-

silierul eparhial pe probleme de 

misiune şi protocol, arhidiaco-

nul Claudiu Grama, protopopul 

de Dej, preotul Ioan Buftea, du-

hovnicul mănăstirii Căşiel, pro-

tosinghelul Serafi m Bădilă, pre-

cum şi alţi preoţi invitaţi

După citirea pericopei evan-

ghelice, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei a rostit un cuvânt 

de învăţătură, intitulat „Cru-

cea – motiv de laudă pentru 

noi, creştinii”, evidenţiind fap-

tul că Crucea este semn iden-

titar pentru creştini.

„Nu poţi fi  creştin adevărat 

dacă nu iubeşti, nu cinsteşti 

Sfânta Cruce. (…) Ea este sem-

nul nostru identitar. Nu trebu-

ie să ne ruşinăm a ne face Sfân-

ta Cruce în orice loc ne-am gă-

si, când trecem pe lângă o tro-

iţă, pe lângă o biserică, pentru 

că mărturisim apartenenţa noas-

tră la lumea creştină.”, a spus 

ÎPS Părinte Andrei.

În cadrul slujbei Mitropo-

litul Andrei a hirotonit întru 

diacon pe teologul Vasile Cos-

min Moldovan, fost cântăreţ 

al Catedralei Mitropolitane din 

Cluj-Napoca. La fi nal, părin-

tele Serafi m Bădilă, duhovni-

cul mănăstirii, a mulţumit ie-

rarhului şi tuturor celor pre-

zenţi la sărbătoarea aşeză-

mântului monahal.

Răspunsurile la Sfânta Litur-

ghie au fost date de un grup de 

studenţi de la Facultatea de Te-

ologie Ortodoxă din Cluj-Napo-

ca, iar la chinonic: Eugenia Ma-

rinescu, Cristina Beldean Mo-

şuţan şi Vlad Coste au interpre-

tat mai multe pricesne închina-

te Sfi ntei Cruci.

Sărbătoarea hramului Mă-

năstirii „Înălţarea Sfi ntei Cru-

ci” de la Căşiel a început din 

ajunul praznicului, cu ofi ci-

erea slujbei Privegherii şi a 

rânduielii tunderii în mona-

hism a şase vieţuitoare, de 

către Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului.

Istoricul mănăstirii

Mânăstirea Căşiel, din Pro-

topopiatul Dej, judeţul Cluj, a 

fost ctitorită de călugărul Pa-

homie Georgiu, în anul 1765 

pe pământul părinţilor lui. A 

fost cruţată de la distrugere 

atunci când împăratul Iosif al 

II-lea a dispus, la 1784-1785, 

desfi inţarea mănăstirilor orto-

doxe din Ardeal, cele care mai 

rămăseseră după acţiunea din 

1761-1762 a generalului Bukow, 

cu excepţia acelora care aveau 

şcoală pentru ,,învăţarea copi-

ilor”. Biserica a ars în 1823 şi 

a fost refăcută de localnici, dar 

s-a prăbuşit în anul 1925, iar-

na, sub povara zăpezii. Bise-

rica de lemn, azi monument 

istoric, datează din secolul al 

XVIII-lea. După 1863, până în 

anul 1956 mănăstirea nu a mai 

avut călugări, rămânând în tot 

acest timp biserică de sat, Va-

lea Căşielului fi ind fi lie a sa-

tului Strâmbu.

Din 1956, vrednicul de po-

menire Arhiepiscopul Justini-

an Chira, pe atunci stareţul 

Mănăstirii „Sfânta Ana” – Ro-

hia, a închegat prima obşte de 

maici, iar în anul 1959, când, 

prin Decretul 410 autoriăţile 

comuniste au decis desfi inţa-

rea mănăstirii, maicile au fost 

constrânse să plece, biserica 

rămânând din nou peste 30 de 

ani ca biserică de mir.

În anul 1991, Sfântul Sinod 

al Bisericii Ortodoxe Române a 

aprobat reînfi inţarea Mănăstirii 

„Înălţarea Sfi ntei Cruci” – Că-

şiel ca mănăstire de maici, iar 

în anul 1994, vrednicul de po-

menire Mitropolitul Bartolomeu 

Anania a sfi nţit paraclisul cu 

hramul „Buna Vestire”.

Până astăzi, mănăstirea a 

cunoscut o dezvoltare im-

presionantă, aici vieţuind în 

prezent 30 de maici condu-

se de maica stareţă, stavro-

fora Varvara Georgiu şi de 

părintele duhovnic, protos. 

Serafi m Bădilă. Pe lângă pro-

gramul duhovnicesc de ru-

găciune, călugăriţele desfă-

şoară activităţi administrati-

ve şi se îndeletnicesc cu con-

fecţionarea de veşminte pre-

oţeşti, de icoane îmbrăcate 

cu veşmânt şi litografi ate.

Mănăstirea păstrează un 

fragment din lemnul Sfi ntei 

Cruci, precum şi o raclă cu 

părticele din moaştele a mai 

multor sfi nţi.

Hramul Mănăstirii de la Cășiel, sărbătorit în 
prezența Mitropolitului Andrei și a mii de pelerini

Pr. Robert Kovacs

Programul „Donează un 

ghiozdan cu rechizite pen-

tru un copil nevoiaş” este 

proiectul prin care, la 

începutul fi ecărui an şco-

lar, Asociaţia Filantropia 

Ortodoxă, fi liala Gherla şi 

Biroul de Asistenţă Socială 

al Protopopiatului Ortodox 

Român vin 

în întâmpinarea copiilor 

ce provin din familii care 

cu greu pot 

să le asigure rechizitele 

şi cele necesare 

pentru revenirea 

în băncile şcolii.

Proiectul vizează creşterea 

participării la cursuri a elevilor, 

prevenirea abandonului şcolar 

în rândul categoriilor defavori-

zate de copii si motivarea lor 

să-şi continue studiile. Datori-

tă sprijinului acordat, peste 60 

de şcolari au benefi ciat de ghioz-

dane echipate, atât din cicluri-

le primar şi gimnazial, cât şi 

din cel liceal, copiii fi ind selec-

taţi din rândul familiilor cu pro-

bleme sociale şi fără posibili-

tăţi materiale, monoparentale 

sau în care copiii sunt crescuţi 

de bunici.

Campania, ajunsă la cea de-a 

şaptea ediţie, bucură an de an 

tot mai mulţi copii, dar şi im-

plică oameni cu sufl et mare.

Suportul companiilor şi a 

persoanelor fi zice este esenţial 

şi ne bucurăm că împreună pu-

tem face lucruri mari! Ca şi dum-

neavoastră, credem cu tărie că 

investiţia în educaţie este una 

dintre cele mai bune modalităţi 

de a creşte calitatea vieţii. Ne 

dorim ca împreună să putem 

schimba destinele acestor copii 

care merită toate şansele la o 

viaţă socială normală! Protopo-

piatul Ortodox Român Gherla 

şi Asociaţia Filantropia Ortodo-

xă, fi liala Gherla aduce mulţu-

miri tuturor sponsorilor, dona-

torilor şi oamenilor de bine ca-

re ne-au fost alături în această 

campanie fi lantropică şi care, 

atunci când le-au pus copiilor 

ghiozdanul în spate, plin de re-

chizite, le-au oferit încrederea 

că vor reuşi.

Final de campanie, la 
Protopopiatul Gherla: 
„Donează un ghiozdan 
cu rechizite pentru un 
copil nevoiaș”



vineri – duminică, 20 – 22 septembrie 2019 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 9

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Abonează-te la

¤  plăteşti doar 
25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Azi la TV:  Te cunosc de undeva! (rom., 2013, concurs)                         ora 20 30            Pag. 9

Ce îţi prezic astrele?     Pag. 10

                

Cel mai vechi ceas de turn din Cluj are aproape 275 ani şi este unul dintre cele mai vechi din țară. 

Ceasul nu mai este funcţional din anii ’30, însă, dacă vor fi alocate sumele necesare în bugetul 

județului pentru 2014, el ar putea readus la viață. 
Pagina 3

E bătrân de trei veacuri, a amuțit de 75 de ani, însă ar putea da, din nou, ora exactă

Reporniți ceasul!
CLUJ-NAPOCA

20C Detalii în pagina 2M
ET

EO

1

PUBLICITATE

 = 4.4684 LEI

ACTUALITATE

Wi-fi rural
Şcolile de la ţară aşteaptă cu nerăbdare in-

ternetul promis de minister. Pagina 2

SOCIAL

Ilegalitate cu 

semnalizare publică
Primăria Apahida anunţă public că va în-

călca legea, organizând licitaţie pentru 

vânzarea produselor de tip fast-food în 

curtea şcolii. 
Pagina 4

ECONOMIE

Aeroportul va fi legat 

de calea ferată
Aeroportul din Cluj-Napoca se pregăteşte 

să facă faţă unui trafi c de 3 milioane de 

călători pe an. Pagina 5

MIERCURI | 4 DECEMBRIE 2013 | anul XVI, nr. 232 (4193) | 12 pagini | 1 leu

CULTURĂ

Spectacole live de la Scala 

din Milano, la cinema Victoria

JUSTIŢIE

Pedepse aspre în dosarul 

„privatizărilor strategice“

SOCIAL

Medicii turdeni vor parcări 

şi locuinţe de serviciu

Fostul ministru al Econo-

miei Codruţ Şereş a fost con-

damnat marţi de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie la şase 

ani închisoare cu executare în 

dosarul privatizărilor strategi-

ce, iar fostul ministru al Co-

municaţiilor şi Tehnologiei In-

formaţiei Zsolt Nagy a fost 

condamnat la cinci ani de de-

tenţie, însă decizia nu este de-

fi nitivă.
Alte condamnări: Michal 

Susak (cetăţean ceh) – 10 ani 

închisoare (patru ani şi zece 

luni pentru iniţierea unui 

grup infracţional transnaţio-

nal şi zece ani de închisoare 

pentru complicitate la spio-

naj); Mircea Călin Flore (se-

nior director CSFB Europe 

Ltd. Londra, cetăţean româ-

no-englez) – 9,6 ani închisoa-

re (patru ani şi zece luni de 

închisoare pentru iniţierea 

unui grup infracţional trans-

naţional şi nouă ani şi şase 

luni de închisoare pentru 

complicitate la spionaj). Con-

sultantul internaţional Vadim 

Benyatov a fost condamnat 

la 10 ani închisoare pentru 

spionaj, iar Stamen Stanchev 

a primit pedeapsa cea mai 

mare din acest dosar, respec-

tiv 11 ani de închisoare.

Mihai Radu Donciu, fost 

consilier al ministrului Comu-

nicaţiilor şi Tehnologiei Infor-

maţiei a primit şapte ani de 

închisoare; Mihai Dorinel Mu-

cea, fost adjunct al şefului 

OPSPI, a fost condamnat la 

şase ani de închisoare, Gabor 

Kerekes – cinci ani de închi-

soare, iar cetăţeanul turc Mus-

tafa Oral a fost condamnat la 

cinci ani închisoare.

Grupul era concentrat pe 

obţinerea de date şi informa-

ţii secrete referitoare la priva-

tizarea unor societăţi strategi-

ce româneşti din domeniile 

energetic şi de comunicaţii.

În cadrul şedinţei de con-

siliu de la Turda, atât consili-

era PSD, Dora Arion, cât şi 

Daniela Florea de la PDL, au 

transmis executivului câteva 

dintre doleanţele exprimate de 

cadrele medicale de la spita-

lul din Turda cu ocazia întâl-

nirii avute cu reprezentanţii 

forului deliberativ.

Consilierul Dora Arion a 

sugerat să se găsească spaţii 

locative, în regim locuinţă de 

serviciu, pentru medicii ca-

re fac naveta la Turda. Aceas-

ta a fost completată de cole-

ga sa Daniela Florea care a 

spus că şI profesorii merită 

acest lucru, aceeaşi situaţie 

fi ind valabilă pentru cadrele 

didactice, ca o formă de sti-

mulare, să rămână să profe-

seze la Turda.

În replică primarul Tudor 

Ştefănie a spus ca există o 

variantă ca acest lucru să fi e 

pus în practică, în momen-

tul în care Blocul O va fi  re-

abilitat.
„Reabilitarea Blocului O 

din Piaţa Romană este prevă-

zută la capitolul investiţii în 

anul 2014. Am putea lua în 

calcul repartizarea unor locu-

inţe de serviciu de acolo”, a 

arătat primarul.

Tot în cadrul interpelării, 

Daniela Florea a vorbit despre 

necesitatea organizării unor 

parcări pentru personalul me-

dical de la spital, pentru că în 

incinta instituţiei nu mai este 

permis acest lucru.

Un alt subiect de discuţii în 

şedinţa Consiliului local al mu-

nicipilui Turda a fost creşterea 

infracţionalităţii din oraş. Un 

consilier a dat exemplul fostei 

gări – sau gara mică, cum mai 

este ea cunoscută –, clădire 

afl ată în pragul prăbuşirii din 

cauza furturilor masive de fi er 

vechi şi de materiale de con-

strucţii.  Daciana Derda

Cinematograful Victoria 

din Cluj-Napoca va transmite 

live, prin satelit, spectacolele 

care deschid stagiunea 

2013-2014 de la Scala din Mi-

lano şi Opera Naţională din 

Paris.
Transmisiunea de la Mila-

no a Traviatei, cu care Scala 

din Milano începe noul sezon, 

se va realiza sâmbătă, 7 de-

cembrie, iar cea a spectacolu-

lui Frumoasa din pădurea 

adormită, de la Opera din Pa-

ris, la mijlocul lunii decembrie.

Potrivit unui comunicat 

transmis marţi Agerpres, da-

ta de 7 decembrie este tradi-

ţională pentru începerea noii 

stagiuni la Scala, deoarece 

atunci este sărbătorit sfântul 

Ambrosie, ocrotitorul oraşu-

lui Milano.
Opera aleasă are, la rândul 

său, o semnifi caţie aparte, 

având în vedere că anul aces-

ta se împlinesc 200 de ani de 

la naşterea lui Verdi, iar Sca-

la a ales să-l celebreze pe ma-

estrul liric italian montând 

această operă.

Din distribuţia Traviatei fa-

ce parte şi soprana germană 

Diana Damrau, interpreta Vi-

olettei, care şi-a început stu-

diile de operă la Universitatea 

de Muzică din Würzburg, sub 

îndrumarea sopranei român-

ce Carmen Hanganu.

Baletul în trei acte „Fru-

moasa din pădurea adormi-

tă”, pe muzica lui P.I. Ceai-

kovski, care deschide stagiu-

nea Operei Naţionale din Pa-

ris, va putea fi  vizionat în di-

rect luni, 16 decembrie, de la 

ora 20.30, tot la Cinema Vic-

toria. Atât reprezentaţia din 

seara de gală cu ‚„La Travia-

ta”, cât şi celelalte reprezen-

taţii, se vor juca cu casa în-

chisă. Preţul unui bilet, pen-

tru aceste spectacole, la Cine-

ma Victoria, este de 40 de lei.

0264.59.77.00

ANUNŢ DE MEDIU

Primaria comunei Margău anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pentru pentru proiectul „Înfi ințare rețea de alimentare cu 
apă în localitaățile Bociu și Buteni, comuna Margău” propus a fi  amplasat în comuna 
Margău, satele Bociu și Buteni.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr.99 în zilele de: luni între orele 09,00-16,30 și luni-
joi între orele 09,00-14,00 și vineri între orele 9,00-12,00 și la punctul de lucru Comuna 
Margău, județul Cluj.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj.

monitorul
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădi-
nă cu pomi fructiferi, la 50 km 
de Cluj-Napoca. Pentru infor-
mașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (5.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (9.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 

preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (9.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm

INGINER 
ELECTROMECANIC 
SAU TEHNICIAN.

Asteptăm C.V. la micro@

microcomputer.ro.

Detalii la: 0726-392686. 

(6.14)

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (9.11)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 

sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (7.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (7.14)

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

LICITAȚII

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
30.09.2019, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând din: - Merce-
des - Benz GL 320 CDI 4Matic, 7 
locuri, an fabricaţie 2008 , preţ 
62.700 lei, plus TVA 11913 lei; - 
Volkswagen 9KV SLAYQXO1, ve-
hicul cu utilizare multiplă, an fa-
bricaţie 2001, preţ 4.600 lei, 
plus TVA 874 lei; - BMW 560L 
NC71, an fabricaţie 2004, preţ 
19.700 lei, plus TVA 3743 lei. 
Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, sala 
10, ghiseul 11, telefon 
0264.591670, interior 586 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

MATRIMONIALE

¤ Dacă mai crezi în valorile 
prieteniei, în comunicare și 
bun simț, ai între 49-55 de 
ani, peste 180, scrie-mi pe e-
mail: dana_is66@yahoo.com 
sau tel. 0756-751818. (3.5)

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relație serioasă. Eu, sunt ro-
mantică, fără obligații, blonă, 
cu aspect fi zic plăcut. Aștept răs-
puns la tel. 0743-492064. (1.7)

DIVERSE

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (9.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (9.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Desfiinţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ VÂND: frigider ARCTIC, 
mașină de splat ALBA LUX, a-
parate radio auto, fier de căl-
cat, tablouri, foarfeci pentru 
tuns gard și iarbă, sacouri, 
pompă pentru cauciucuri, 

mașină de cusut ZINGER – da-
mă, scaune vechi, mobilier, ca-
napea, reviste fier beton pen-
tru construcții, stâlp fier țeavă, 
curmătoare (joagăr). 
Informații suplimentare la te-
lefon 0746-460550. (1.3)

¤ Vând putină din lemn pentru 
brânză, de 25 l, preț 180 RON. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (1.7)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informații și 
relații suplimentare la tel. 0722-
515094. (1.7)

¤ Vând uși, geamuri din lemn, 
de la o casă în demolare. Tel. 
0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

ANUNȚ DE VÂNZARE PRIN LICITAŢIE: 
UTILAJE SECOND-HAND

Societatea A6 IMPEX S.A., cu sediul în Dej, str. Bistriţei 
nr. 63, jud. Cluj, organizează în dată de 23.09.2019, ora 
13.00 licitaţie publică pentru vânzarea a 2 (două) turbine 
energetice cu contrapresiune și priză reglabilă:

• TA5 – Tip AKSR 6, 6 MW, Debit intrare abur 80t/h, An 
fabricaţie: 1972

• TA1 – Tip AKSR 6, 6 MW, Debit intrare abur 80t/h, An 
fabricaţie: 1964

Utilajele pot fi  văzute la sediul societăţii din Dej, str. Bis-
triţei nr. 63, jud. Cluj, în fi ecare zi de luni până vineri între 
orele 8.00-14.00.

Utilajele sunt funcţionale, complete și în stare bună de 
conservare.

Lista utilajelor este afi șată pe site-ul www.scrgrup.ro
Taxa de participare la licitaţie (nerambursabilă): 2000 

lei+TVA (conţine caietul de sarcini)
Garanţia de participare: 10% din preţul de pornire al bu-

nului/bunurilor licitat/licitate se achita în contul RO10B-
TRLRONSALA0S9212601 deschis la Banca Transilvania. Ga-
ranţia de participare la licitaţie poate fi  constituită și prin 
prezentarea unei Scrisori de Garanţie Bancară.

Criteriul de adjudecare: cel mai mare preţ oferit.
În situaţia în care utilajele nu se adjudecă la data de 

23.09.2019 se va organiza licitaţii în fi ecare zi de Luni, Mier-
curi și Vineri, în același loc și la aceeași oră.

Pentru detalii suplimentare referitoare la participarea la 
licitaţie ne puteţi contacta la sediul societăţii sau la tel.: 
0741-089150, 0747-236.962, iar pentru detalii tehnice la 
tel. 0745-755.515
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

MICA PUBLICITATE: 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. Aleea 
Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul post la 
punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat în Turda, 
str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:

-  Absolvent de studii superioare de specialitate.

- Atestat de liberă practică.

- Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare 
și relaţionare interpersonală.

-Interes profesional.

-Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii și 
colegii.

-Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 
de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail 
offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a cărui 
dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile postului.

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior 
Resurse Umane.

ANUNŢ DE MEDIU

”SC MIXT LOGISTIC SRL, in calitate de titular, anunta 
publicul interest asupra declansarii etapei de incadrare, 
conform cu Hotararea de Guvern nr. 1076/2004, in vederea 
obtinerii avizului de mediu pentru: “PUZ PENTRU 
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE CU REGIM DE 
INALTIME P+E, IMPREJMUIRE PERIMETRALA, RACORDURI 
SI BRANSAMENTE LA UTILITATI”, in com. Floresti,  str. 
Stadionului, fn, jud. Cluj. Prima versiune a planului poate 
fi  consultata la sediul Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul SC MIXT LOGISTIC 
SRL, loc. Huedin, str. Protop. A. Munteanu, nr. 50, jud. 
Cluj, din data de 20/09/2019, intre orele 8:00-14:00 . 
Publicul interest poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pana la data de 08/10/2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, dupa urmatorul program: 
luni-vineri intre orele 09:00-14:00.”

ANUNŢ DE MEDIU

SC HOBAN INVEST SRL si ADA TRANSPORT SRL, titulari 
al proiectului “CONSTRUIRE DE 4 IMOBILE DE LOCUINTE 
COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S(D)+P+4E+ER, 
AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI 
SI BRANSAMENTE LA UTILITATI CONFORM PUZ APROBAT 
PRIN HCL NR. 26/26.02.2019”, anunta publicul interest 
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia 
pentru Protectia Mediului Cluj, in cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare 
adecvata pentru proiectul “CONSTRUIRE DE 4 IMOBILE DE 
LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S(D)+P+4E+ER, 
AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI 
SI BRANSAMENTE LA UTILITATI CONFORM PUZ APROBAT 
PRIN HCL NR. 26/26.02.2019”, propus a fi  amplasat in 
com.Floresti, str. Somesului, FN, jud. Cluj. Proiectul deciziei 
de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi  
consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia 
mediului APM Cluj, Cluj Napoca, str. Calea Dorobantilor, 
nr. 99, jud. Cluj, in zilele de luni – joi intre orele 9:00-
14:00, vineri intre orele 9:00-12:00, precum si la 
urmatoarea adresa de internet : http://apmcj.anpm.ro. 
Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii 
competente pentru protectia mediului.
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Cinci jucătoare 
de la “U“ merg 
la „naţionale“
În pauza competiţională care 
urmează în handbalul femi-
nin vor avea loc diferite acţi-
uni ale loturilor naţionale, iar 
cinci „studente” au fost con-
vocate la echipele naţionale.
Lotul naţional de tineret fe-
minin (2000/2001) se reu-
nește pentru a desfășura un 
nou stagiu de pregătire. 
Acţiunea lotului va avea loc 
în perioada 23-29 septem-
brie la Brașov. De la echipa 
de handbal feminin a CS 
Universitatea Cluj au fost 
convocate trei sportive: 
Miruna Pica, Patricia Moraru 
și Rebeca Necula.
Totodată, universitarele 
Larissa Araujo și Macarena 
Gandulfo au fost convocate la 
naţionalele lor, Brazilia și, re-
spectiv, Argentina. Aceste do-
uă echipe naţionale, împreu-
nă cu cele ale Norvegiei și 
Japoniei, vor participa la un 
turneu internaţional de pre-
gătire în perioada 23-29 sep-
tembrie în Stavanger, 
Norvegia. Scopul acestui tur-
neu este pregătirea echipelor 
pentru Campionatul Mondial 
de Handbal Feminin din 
Japonia – 2019.

România pe locul 31 
în clasamentul FIFA
România a coborât de pe lo-
cul 28 pe locul 31, cu un total 
de 1.490 de puncte, în clasa-
mentului FIFA/Coca-Cola, dat 
publicităţii joi. În această lu-
nă, „tricolorii” au pierdut cu 
1-2 meciul jucat acasă cu 
Spania și au învins, cu 1-0, 
tot pe teren propriu, Malta, 
în preliminariile Euro 2020.
Adversarele tricolorilor din 
grupa preliminară F pentru 
Campionatul European, ocupă 
următoarele poziţii: locul 7, în 
urcare de pe locul 8, Spania 
(1.631 puncte); locul 18, sta-
ţionare, Suedia (1.560 de 
puncte); locul 47, în urcare de 
pe 50, Norvegia (1.435 de 
puncte); locul 109, în coborâ-
re de pe locul 108, Insulele 
Feroe (1.191 de puncte); lo-
cul 179, în urcare de pe locul 
181, Malta (933 de puncte).

Fanii “U“ vor primi 
bilete nelimitate la 
meciul de la Craiova
Universitatea Craiova este 
dispusă să ofere câte bilete 
doresc fanii Universităţii Cluj 
la meciul din 16-imile de fi-
nală ale Cupei României.
Cele două formaţii se vor du-
ela marţi, de la ora 21 :30, 
pe stadionul Ion Oblemenco, 
iar fanii clujeni vor primi bile-
te la Peluza Nord. 
Capacitatea mare a arenei 
din Craiova permite un nu-
măr de 1.500 de bilete pen-
tru echipa oaspete în mod 
normal, dar gazdele au anun-
ţat că toţi fanii ardeleni care 
vor merge la Craiova vor pri-
mi bilete chiar dacă se depă-
șește cifra normală.
Oltenii speră ca la meciul cu 
Universitatea Cluj să umple 
arena, motiv pentru care cel 
mai ieftin bilet este 10 lei la 
peluză, iar bilete la cele do-
uă tribune costă 15, respec-
tiv 20 de lei. 

Pe scurt

Paulo Vinicius, fundaşul 

central care a contribuit 

decisiv la ultimele două 

titluri câştigate de CFR 

Cluj, a avut o reacţie 

nervoasă înaintea 

meciului cu Lazio Roma.

Jucătorul brazilian nu a 

fost inclus pe lista de 22 pen-

tru Europa League, iar acest 

lucru l-a enervat teribil în con-

diţiile în care a fost unul din-

tre preferaţii lui Dan Petrescu 

în ultimele două sezoane.

„Nu înţeleg de ce susţin că 

sunt accidentat, eu am avut 

o problemă medicală acum o 

lună jumate şi vreau şi eu să 

ştiu de ce cel mai bun apără-

tor, folosit în toate meciurile, 

nu este pe listă. Eu sunt bi-

ne, pot juca, conducerea tre-

buie să dea o explicaţie”, a 

declarat Vinicius.

Dan Petrescu a evitat să 

ofere un răspuns concret la 

conferinţa de presă în momen-

tul în care a fost întrebat des-

pre absenţa lui Vinicius de pe 

lista UEFA:

„Nu îmi reproşez, îmi pare 

rău doar. Avem prea puţini ju-

cători pe listă, numai 19 jucă-

tori de câmp şi trei portari” , a 

spus antrenorul clujenilor.

Paulo Vinicius este fundaşul 

central care a dus greul apărării 

în ultimele două sezoane pen-

tru CFR Cluj. A evoluat în 65 de 

meciuri pentru echipa din Gru-

ia şi şi-a trecut în cont şapte go-

luri. De asemenea, Vinicius a bi-

fat pe teren toate minutele în du-

blele lui CFR Cluj din acest se-

zon european cu Astana, Mac-

cabi Tel Aviv şi Celtic. În martie 

2019, Vinicius îşi prelungise con-

tractul cu încă un sezon cu CFR.

Vinicius, supărat 
pe Dan Petrescu: 
„Aştept explicaţii”

CFR Cluj este obligată 

de Liga Profesionistă 

de Fotbal să plătească 

aproximtiv 500 de lei 

pentru transportul 

lui Sebastian Colţescu 

de la Craiova la Comisia 

de Disciplină.

Campionii României au ră-

mas fără antrenor pentru pa-

tru etape, dar şi fără Adrian 

Păun, mijlocaşul fi ind suspen-

dat trei etape pentru injurii la 

adresa brigăzii de arbitri.

Meciul de la Giurgiu a 

fost unul extrem de tensio-

nat, iar pe lângă Păun şi Pe-

trescu au mai primit suspen-

dări Mario Camora şi Cos-

min Vâtcă, cei doi fiind eli-

minaţi în meciul respectiv.

„FC Astra vs. FC CFR 1907 

Cluj – Solicitare decont chel-

tuieli – În baza art. 115.4 din 

RD obligă clubul FC CFR 1907 

Cluj la plata cheltuielilor le-

gate de deplasarea la comi-

sie a domnului Colţescu Se-

bastian în suma de 514,37 

lei”, se arată în comunicatul 

Ligii Profesioniste de Fotbal.

Clujenii au fost nevoiţi 

să plătească 6.500 de lei 

pentru suspendarea lui Dan 

Petrescu, 6.000 de lei pen-

tru suspendarea lui Adrian 

Păun şi 5.500 de lei pentru 

Cosmin Vâtcă. 

Ioan Ivaşcu, juristul clu-

bului, a primit şi el o amen-

dă de 13.600 de lei pentru 

scandalul de la Giurgiu.

CFR Cluj, obligată să plătească 
transportul lui Colţescu 
la Comisia de Disciplină

Cele două formaţii 

cu o istorie extrem 

de bogată erau văzute 

printre principale favorite 

la promovare înainte 

de startul sezonului, 

dar lucrurile nu au mers 

cum se aşteptau fanii.

Universitatea Cluj este pe 

penultimul loc în acest mo-

ment cu trei puncte în şase 

meciuri, în timp ce Petrolul 

ocupă locul şapte cu 11 punc-

te acumulate. Cele două ri-

vale au câte un meci mai pu-

ţin fi ecare după ce au fost 

amânate partidele Petrolul 

Ploieşti – Sport Club Mier-

curea Ciuc şi Universitatea 

Cluj – UTA Arad din cauza 

schimbării gazonului de pe 

stadionul celor de la Petro-

lul, în timp ce ardelenii şi-au 

amânat meciul după ce Tel-

cean şi Dur-Bozoancă au fost 

chemaţi la echipele naţiona-

le de tineret şi juniori.

Pe jucătorii celor două echi-

pe îi aşteptă un gazon nou ca-

re a fost pregătit minuţios de 

experţi aproximativ o lună şi 

jumătate după festivalul UN-

TOLD. Clujenii ar fi  trebuit să 

joace şi acest meci fără specta-

tori, dar după un apel la Comi-

sia de Disciplină sancţiunea a 

fost redusă, iar partida cu Pe-

trolul se va juca cu spectatori.

Situaţie tensionată 
în cele două tabere

Ofi cialii şi fanii celor de la 

Petrolul Ploieşti sunt supăraţi 

foc pe jucători după ce luni 

au remizat, 1-1, pe teren pro-

priu cu Sportul Snagov, echi-

pă care a început sezonul cu 

şase înfrângeri şi un golave-

raj de 1-21. Trupa ilfoveană a 

fost condusă cu 1-0, dar a ega-

lat în ultimele minute şi a pro-

vocat o reacţie dură în tabă-

ra ploieştenilor.

Adrian Falub va rămâne an-

trenorul Universităţii Cluj pâ-

nă în iarnă, dar cu toate astea 

situaţia rămâne una agitată la 

club. Noul tehnician al echi-

pei a avut o coferinţă de pre-

să dură la adresa factorilor de 

decizie din club şi a criticat 

transferurile făcute în vară.

„Nu este în regulă din punct 

de vedere sportiv că au fost 

aduşi 7-8 portughezi. Acest club 

are nevoie de oameni care să 

înţeleagă spiritul echipei. Situ-

aţia echipei în acest moment 

este puţin disperată pentru că 

nu avem puncte şi nici jucă-

tori. Suntem 14 jucători la an-

trenamente după ce unii por-

tughezi au plecat. Cei care sunt 

acum la echipă vor continua 

până în iarnă sigur. Nu e vina 

jucătorilor. Ei au fost aduşi, dar 

nimeni nu le-a explicat despre 

ce este vorba la această echi-

pă. Trebuie să găsim o cale să 

ieşim din această criză. Mo-

mentam nu ne putem gândi la 

promovare, ar fi  ridicol. Noi 

suntem mai aproape de Liga a 

3-a decât de Liga 1 la momen-

tul de faţă. ”, a declarat Falub.

Antrenorul clujenilor îşi do-

reşte ca foştii jucători ai Uni-

versităţii Cluj să fi e mai apre-

ciaţi în viitor şi să nu mai în-

depărtaţi atât de uşor de club.

„Am văzut o grămadă de 

specialişti în ţara asta. Când la 

Universitatea lucrurile merg bi-

ne, toţi specialiştii vin să ne în-

veţe fotbal. Aş vrea ca din mo-

mentul acesta să facă parte din 

organigramă toţi cei care au 

crescut aici. Prea mult timp au 

fost ignoraţi cei care au crescut 

la U Cluj. Chiar şi vara asta. 

Sunt jucători care au plecat, 

dar ar fi  trebuit să rămână. Din 

punctul acesta aş vrea ca lu-

crurile să intre în normalitate. 

Nu am alte interese, decât ca 

echipa să meargă înainte”, a 

completat antrenorul.

Rivalitate uriaşă între 
ultraşii celor două echipe

Ultraşii celor două echipe 

au fost implicaţi în altercaţii 

la ambele meciuri din sezonul 

precedent, atât la Cluj, cât şi 

la Ploieşti. Fanii Petrolului au 

fost atacaţi în Piaţa Muzeului 

din Cluj-Napoca anul trecut 

scenariu care avea să se repe-

te şi la duelul de la Ploieşti.

Universitatea Cluj revine pe Cluj Arena! 
Trupa lui Falub întâlneşte vineri Petrolul.
Universitatea Cluj şi Petrolul Ploieşti se vor duela vineri, 
de la ora 18 :00, într-o partidă care se va disputa pe Cluj Arena.

Jucatorii Universitatii Cluj si Petrolul Ploiesti intr-o partida din 2018
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