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INFORMARE DE PRESĂ
Manifestări dedicate Zilei Naţionale a României
Programul manifestărilor organizate în municipiul Cluj-Napoca vineri, 1
Decembrie 2017, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naţionale a României va începe la ora
9:30 în Catedrala Mitropolitană Cluj-Napoca unde va avea loc slujba Te-Deum.
Slujba religioasă va fi urmată la ora 10:00 de ceremonia militară de depunere
de coroane şi jerbe de flori la statuia lui Avram Iancu din piaţa cu acelaşi nume, iar la
final se va desfăşura defilarea efectivelor şi tehnicii, organizată de Divizia 4 Infanterie
„Gemina”. Aproximativ 800 de militari şi specialişti din cadrul Diviziei 4 Infanterie
„Gemina”, Inspectoratului de Poliţie Cluj, Inspectoratului de Jandarmi Cluj, Grupării de
Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”, Serviciului Român de Informaţii Cluj, din Crucea
Roşie Română şi Poliţia Locală Cluj-Napoca, cu 60 de mijloace tehnice vor participa la
parada organizată la Cluj-Napoca pentru a marca Ziua Naţională a României.
Cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la Marea Unire din 1918 şi în celelalte
municipii din judeţul Cluj şi oraşul Huedin vor avea loc ceremonii militare-religioase,
spectacole folclorice, alte activităţi cultural-artistice.
* * *
Menţionăm faptul că, în conformitate cu art. 16 din Legea nr. 215/2016 în cadrul unei
ceremonii oficiale va putea fi depusă câte o singură coroană din parte următoarelor entităţi
prezente:
a) Preşedintele României/Administraţia Prezidenţială;
b) Parlamentul României;
c) Guvernul României/prefectul;
d) primarul localităţii unde are loc ceremonia;
e) preşedintele consiliului judeţean;
f) corp diplomatic;
g) entitatea organizatoare.
După încheierea ceremoniei oficiale pot fi depuse coroane şi din partea altor entităţi sau
persoane.
Organizatorii evenimentului solicită înţelegere participanţilor la trafic şi cetăţenilor din
Cluj-Napoca pentru eventualele neplăceri cauzate de restricţionarea circulaţiei pe timpul
desfăşurării evenimentelor.
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