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Ambulanţele ISU Cluj ar trebui să sune la „Salvare”
Toate ambulanţele utili-

zate de Inspectoratul pen-
tru Situaţii de Urgenţă Cluj 
ar trebui duse la fier vechi, 
pentru că pun în pericol 
chiar vieţile pe care ar tre-
bui să le salveze.

Inspectoratul pentru Situa-
ţii de Urgenţă (ISU) Cluj va 
primi, la începutul săptămâ-
nii viitoare, trei ambulanţe cu 
tracţiune integrală, a anunţat 
joi, într-o conferinţă de pre-
să, şeful instituţiei, generalul 
Ion Moldovan.

„Încep să apară roadele 
Programului Operaţional de 

Infrastructură Mare, în sen-
sul că începând de astăzi, I-
SU primeşte ambulanţele noi 
şi, în acelaşi timp, şi servi-
ciile de ambulanţă judeţene 
au primit 12 bucăţi. ISU Cluj 
va primi luni trei ambulan-
ţe de tip B, care sunt deser-
vite doar de paramedici; sunt 
ambulanţe 4x4”, a spus Ion 
Moldovan.

Potrivit acestuia, toate am-
bulanţele ISU Cluj şi-au depă-
şit norma de casare.

ISU Cluj are în prezent 15 
ambulanţe, dintre care 13 în 
intervenţie.
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Cadou de la primarul Emil Boc 
pentru clujenii delăsători

Anul viitor, 
TIFF ajunge la majorat!

Taximetriştii din Cluj ar putea 
prelua comenzi din Floreşti

Zeci de proprietari vor plăti impozit majorat cu 500% 
pentru imobilele degradate şi în 2019.  Pagina 4

Cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film 
Transilvania va avea loc între 31 mai și 9 iunie.  Pagina 6

Taximetriştii clujeni au fost amendaţi de poliţiştii locali 
din Floreşti după ce au dus clienţi la mall.  Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Taxă ppe-nnopptat,, ca ppe litoral!
Banii vor merge către atracțiile turistice.

Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj primeşte 
numele regretatului taragotist Dumitru Fărcaş
Interpretul de muzică populară Dumitru Fărcaş s-a stins din viaţă la 80 de ani. 
Acum, în semn de omagiu, Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj îi va purta numele. Pagina 4

monitorul weekendde

În luna 
august

429.245
de turiști au 
venit la Cluj

Cazarea în Cluj-Napoca 
va costa mai mult de anul 
viitor, după ce primăria 
va introduce o taxă 
specială. Suma 
pe care municipalitatea 
speră să o strângă 
în urma introducerii 
taxei de turism 
va fi investită 
în promovarea 
atracțiilor turistice 
din oraș. Pagina 3



2 TIMP LIBER monitorulcj.ro | vineri – duminică, 14 – 16 decembrie 2018 

Unde mergem în weekend?
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

14 decembrie

1467: Bătălia de la Baia. 
Victoria domnului Moldovei, 
Ștefan cel Mare (1457-1504), 
asupra armatelor ungare con-
duse de regele Matei Corvin 
(1458-1490). (14-15)

1799: A murit primul preșe-
dinte al Statelor Unite ale 
Americii, George Washington. 
(1789- 1797). 

2005:  La Ocnele Mari 
(Vâlcea) s-a declanșat prăbu-
șirea rapidă a plafonului de 
la caverna cu saramură, for-
mându-se un crater cu diame-
trul de zece metri, codul de 
alertă din zonă trecând de la 
„verde” la „galben”.

15 decembrie

1791: Au intrat în vigoare „Bill 
of Right”, primele 10 amenda-
mente aduse Constituţiei 
Statelor Unite ale Americii.

1876: A fost înfi inţat Cercul 
militar al ofi ţerilor din garni-
zoana București, actualul Cerc 
Militar Naţional. 

16 decembrie

1653: Oliver Cromwell a fost 
declarat Lord protector al 
Commonwealth-ului Angliei, 
Scoţiei și Irlandei. 

1897: A murit scriitorul fran-
cez Alphonse Daudet. 

1989: Declanșarea Revoluţiei 
Române în orașul Timișoara.
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WEEKENDULUI

,,Evoluția stării civile și a 
evidenței populației în Ardeal”
Biblioteca Judeţeană „Octavian 
Goga” Cluj
14 decembrie 2018
Luni, 10 decembrie 2018, în foaie-
rul Bibliotecii Județene ,,Octavian 
Goga“ Cluj, în prezența unui public 
numeros, a avut loc vernisajul 
expoziției „Evoluția stării civile și a 
evidenței populației în Ardeal“, 
expoziție ce va putea fi  vizitată pâ-
nă în data de 14 decembrie a.c., 
între orele 8.00-20.00.
Organizat de Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Cluj, 
instituție publică de interes 
județean afl ată sub autoritatea 
Consiliului Județean, în colaborare 
cu Serviciul Județean al Arhivelor 
Naționale, Biblioteca Județeană 
„Octavian Goga“ și colecționarul 
Manache Valentin, ineditul eveni-
ment și-a propus să aducă în 
atenția publicului interesat o serie 
de acte deosebit de valoroase care 
documentează viața omenească 
de-a lungul istoriei. Studierea 
evoluției sociale a comunităților 
ardelene este cu atât mai anevo-
ioasă cu cât izvoarele istorice nu se 
păstrează în fonduri arhivistice 
compacte, de unde provine și difi -
cultatea demersului inițiat.

EXPOZIŢIA “CLUJENII ŞI 
MAREA UNIRE DIN 1918”
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
2.11.2018-3.03.2019
Expoziţia marchează împlinirea 
unui secol de la înfi inţarea în 
Cluj a Senatului Naţional Român 
din Ardeal (2 noiembrie 1918), 
primul organism democratic al 
românilor, condus de Amos 
Frâncu şi Emil Haţieganu, al că-
rui sediu era în clădirea Băncii 
„Economul“ (azi str. Regele 
Ferdinand nr. 31, lângă Poşta 
Centrală). Cu această ocazie, pu-
blicul vizitator va putea vedea 
pentru prima dată panoul cu 
emblema Senatului, în chenar 
tricolor, amplasat în urmă cu un 
secol pe clădirea acestei instituţii 
fi nanciare româneşti din Cluj. 

PORTRETELE MARII UNIRI, 
LA MUZEUL ETNOGRAFIC
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
28.11.2018-28.12.2018
Expoziţia cuprinde portrete ale 
marilor personalităţi ale Marii 
Uniri, precum şi ale altor persona-
je care au contribuit la acest mare 
eveniment, realizate de maeştri 
contemporani români din toate 
zonele ţării.
Artiştii participanţi: Călin Raul 
Anton, Ilie Boca, Mihai Chiseliţă, 

Artisti care au facut istorie în muzica roma-
nească vor fi  prezenți pe scena Teatrului 
National din Cluj, sâmbătă 15 decembrie.
Semnal M
În toamna lui 1976 se pun bazele trupei, după 
o discuţie între Iuliu Merca si Ștefan Boldijar, 
purtată în prezenţa lui Mimi Găzdac (Varga), 
in restaurantul „Scoica” din Jupiter din vara 
aceluiași an.
Primăvara anului următor aduce cu sine înce-
putul repetiţiilor, în Cluj-Napoca. Formula era: 
Iuliu Merca, Ștefan Boldijar, Liviu Hrișcu (ex. 
Mondial), Constantin Sălăgean și Tavi 
Popovici. În luna martie se dă numele formaţi-
ei: Semnal.
Mircea Baniciu
S-a remarcat în muzica românească la începutul 
anilor ’70 când a devenit solist vocal al formaţi-
ei rock Phoenix. În 1992 a fondat trupa 
Pasărea Colibri, alături de Florian Pittiș, Mircea 
Vintilă și Vlady Cnejevici, cu care a cântat zece 
ani. În toamna anului 2007 părăsește din nou 
Phoenix pentru a-și continua cariera solo

Laurentiu Cazan
Este un multiinstrumentist (vioară, pian, chita-
ră, muzicuţă, percuţie), compozitor, textier, 
solist vocal și orchestrator român din Buzău. A 
studiat vioara și pianul încă din copilărie. Fiind 
autodidact, mai târziu învaţă să cânte la chita-
ră (acustică, electrică, bas) și își însușește teh-
nica percuţiei.
Laurenţiu Cazan a debutat în anul 1982 cu piesa 
“Uita tristetea”, iar în 1991 s-a stabilit în 
Olanda, decizie de moment, deoarece câţiva ani 
mai târziu s-a reântors în ţară. Ultimul său al-
bum, “Și iarăși voi zbura“, a fost lansat în 2003.
1996 – își lansează albumul “Say something”
Dintre cele mai cunoscute piese interpretate 
de Laurenţiu Cazan pot fi  enumerate: „Say 
Something”, „Uită tristeţea”, „Sunetul 
ploii”,”Noaptea în vis”, „Numai muzica”, 
„Pescărușul”, „Te caut”,”Survive”, 
„Sinceritate”, „Aud un strigăt”, „The Winner”, 
„Running and crying.”

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Concert Semnal M, Mircea Baniciu și Laurențiu Cazan

Mircea Ciacîru, Horea 
Cucerzan, Victor Dima, 
Laurenţiu Dimişcă, Florin 
Ghergu, George Grigorescu, 
Ciprian Istrate, Vasile Jurje, 
Dumitru Macovei, Laurenţiu 
Midvichi, Vasile Pop 
Negreşteanu, Mariana Papară, 
Ştefan Potop, Mircea Titus 
Romanescu, Aurel Stanciu, 
Valentin Tănase.

VINERI
ARTĂ
Timp: 19:00
Teatrul Național Cluj-Napoca
În Artă ne confruntăm cu o 
situaţie insolită (achiziţio-
narea unui tablou alb, cu 
dungi albe pe un fond alb) 
şi un trio masculin - Marc, 
Serge, Yvan - tipuri ale inte-
lectualului de sf îrşit de se-
col XX, care asigură vivaci-
tatea dialogului şi străluci-
rea piesei. Terorismul este-
tic doctrinar, dar şi moral, 
cultivarea absurdului doar 
de dragul uzanţelor monde-
ne, ironizarea cvasiparodică 
a variatelor teorii psiho-ar-

tistice îşi află, în acest spaţiu 
dialogal, un minunat pretext 
de extrapolare. Piesa poate fi 
citită şi ca o parabolă a între-
gii societăţi a sf îrşitului de mi-
leniu.

SÂMBĂTĂ
Madame Pové spune Povestea 
Oamenilor de Zăpadă
REACTOR de creaţie și experiment
Timp: 11:00 - 17:00
Madame Pové vine din lumea 
magică a basmelor pentru a ne 
istorisi o poveste de iarnă foar-
te sensibilă – Povestea oameni-
lor de zăpadă. Ea ne vorbește 
mai întâi despre prietenie, des-
pre empatie, dragoste faţă de 
natură şi apoi despre puterea 
de sacrificiu.
Este un spectacol interactiv de 
storytelling unde cei mici sunt 
invitaţi să participe activ alături 
de Madame Pové la relatarea 
unei poveşti cu un fir epic sim-
plu, dar cu o morală puternică.
„Spune tot Madame Pové, spune 
tot/Întâmplări nemaivăzute, spu-
ne tot!“ BILETELE se pot 
achiziționa:

1. online: https://www.bilet-
master.ro/ron/
Production/474018/Madame-
Pove-spune-Povestea-Oamenilor-
de-Zapada
2. de la MiniREACTOR, cu o oră 
înainte de începerea spectacolului

DUMINICĂ
ȚIGANIADA
Teatrul Național Cluj-Napoca
Timp: 19:00
„Țiganiada“ şi-a cucerit pri-
mele generaţii de cititori prin 
verva comică inepuizabilă, 
prin savoarea proverbială a 
limbajului, dar şi prin capaci-
tatea de a ridica probleme se-
rioase sub masca râsului. 
Există, la Budai-Deleanu, o 
punere sub semnul întrebării 
a inegalităţilor şi a prejudecă-
ţilor, dar şi o reflecţie profun-
dă privitoare la sistemele de 
guvernământ şi la faptul de a 
fi un bun cetăţean. Eroismul 
şi dragostea sunt, în acelaşi 
timp, ironizate şi glorificate, 
ca şi cum ni s-ar sugera să nu 
ne încredem pe deplin în ele. 
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Încă un bătrân 
înşelat prin metoda 
“Accidentul” 
Poliţiștii clujeni fac un apel pu-
blic pentru identifi carea unei 
persoane bănuite de înșelăciu-
ne prin metoda “Accidentul”. 
“La data de 12 decembrie, în 
jurul orei 03:33, persoana vă-
tămată, o femeie de 77 ani, 
din Cluj-Napoca a fost contac-
tată pe telefonul fi x de către o 
persoană necunoscută, care 
folosind o calitate mincinoasă, 
i-a adus la cunoștinţă faptul că 
fi ica ei a suferit un accident, 
căzând pe gresia din baie. În 
continuarea conversaţiei tele-
fonice, persoanei vătămate i-a 
fost pretinsă o sumă de bani 
în vederea efectuării unei in-
tervenţii chirurgicale de urgen-
ţă, intervenţie care se va efec-
tua la un spital din 
Târgu-Mureș. În urma conver-
saţiei, la ușa acesteia s-a pre-
zentat o femeie necunoscută, 
de aproximativ 35-40 ani, cu o 
înălţime de 1.60-1.65 m, păr 
de culoare negru, ten închis, 
îmbrăcată cu o scurtă de fâș, 
cu glugă și blăniţă, a pătruns 
în apartament, unde i-a fost 
înmânată suma de 50.000 Lei. 
După înmânarea sumei, per-
soana necunoscută a plecat 
sub pretextul grabei de a 
transfera banii de urgenţă în 
contul doctorului care urmează 
să realizeze intervenţia chirur-
gicală. În cauză poliţiștii desfă-
șoare activităţi în vederea 
identifi cării suspectei și recu-
perării prejudiciului”, transmi-
te IPJ Cluj.

Prins după 
ce a prădat un 
magazin din gară
La data de 12 decembrie, în 
jurul orei 05:30, poliţiștii sec-
ţiei Transporturi Cluj-Napoca 
au fost sesizaţi despre faptul 
că la un magazin amplasat în 
complexul staţiei CFR, în fosta 
clădire a staţiei de scurt par-
curs, s-a activat alarma de se-
curitate. “În urma deplasării 
la faţa locului s-a constat fap-
tul că unul din geamurile ex-
terioare ale magazinului era 
spart, din incintă fiind sustra-
se mai multe bunuri. În urma 
investigaţiilor efectuate de 
poliţiști a fost identificat sus-
pectul furtului în persoana 
unui bărbat, de 33 ani, din 
comuna Baciu, care a sustras 
bunuri și bani în valoare tota-
lă de aproximativ 4.200 lei. 
Cercetările sunt continuate de 
poliţiști pentru furt calificat, 
bărbatul fiind reţinut pentru 
24 ore”, transmite IPJ Cluj.

Zeci brazi confiscaţi 
de poliţişti
Poliţiștii din cadrul Serviciului 
pentru Combaterea Delictelor 
Silvice au acţionat pentru pre-
venirea și combaterea activi-
tăţilor ilicite săvârșite în do-
meniul silvic. În cadrul acestei 
acţiuni, poliţiștii au aplicat 
două sancţiuni contravenţio-
nale în valoare totală de 
10.000 lei. Totodată, poliţiștii 
au confiscat 71 pomi de 
Crăciun, în valoare de 1.800 
lei, 2,50 mc lemn foc fag, în 
valoare de 400 lei, precum și 
o autoutilitară. “La data de 
12 decembrie, în jurul orei 
06:30, un bărbat din comuna 
Căpușul Mare a fost prins în 
timp ce transporta pe DN 1 E 
60 un număr de 71 bucăţi 
pomi de Crăciun, fără docu-
mente legale de provenienţă 
și transport. De asemenea, un 
alt bărbat din comuna Gilău a 
fost depistat în timp ce trans-
porta pe raza comunei 2,5 mc 
lemn foc fag, fără documente 
legale de provenienţă și 
transport. Marfa confiscată a 
ajuns în custodia Ocolului 
Silvic Someșul Rece”, anunţă 
IPJ Cluj.

Pe scurt

După ce Consiliul 

Judeţean Cluj a instituit 

taxe pentru promovarea 

turistică atât pe raza 

municipiului Cluj-Napoca 

(170 lei/ghidaj – 4 ore), 

cât şi pe raza judeţului 

Cluj (700 lei/ghidaj 

– 8 ore), a venit rândul 

Primăriei să introducă 

taxa de turism 

de la 1 ianuarie 2019.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal din 19 decembrie, va fi  

supus votului consilierilor lo-

cali, proiectul de hotărâre pri-

vind instituirea taxei specia-

le pentru promovarea turis-

mului. Aceasta este calcula-

tă ca procent din tariful net 

de cazare încasat pe noapte, 

în cuantum de 1%. Banii în-

casaţi vor fo folosiţi pentru 

promovarea municipiului 

Cluj-Napoca.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, plătitorii de taxe spe-

ciale pentru promovarea tu-

rismului sunt persoanele ca-

re benefi ciază de servicii de 

cazare în structurile clasifi -

cate de pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca. Acestea în-

casează taxa prin reţinere la 

sursă şi o evidenţiază dis-

tinct faţă de tariful de caza-

re şi mic dejun.

„Cuantumul taxei va fi  sta-

bilit anual prin hotărârea de 

Consiliu Local privind stabi-

lirea nivelurilor pentru valo-

rile impozabile, impozitele şi 

taxele locale. Taxa încasată 

de structurile de cazare tu-

ristică va fi  virată lunar în 

bugetul local şi va fi  colecta-

tă prin Direcţia de impozite 

şi taxe locale într-un cont co-

lector unic. Fondul astfel con-

stituit va fi  utilizat pentru 

promovarea şi dezvoltarea tu-

rismului în Municipiul 

Cluj-Napoca, prin Direcţia 

Generală Comunicare, dez-

voltare locală şi management 

proiecte, conform destinaţiei 

şi obiectivelor şi instituirii ta-

xei speciale. Proiectul de ho-

tărâre a fost postat pe site-ul 

instituţiei la data de 

26.10.2018. În termenul legal 

de 10 zile nicio asociere le-

gal constituită nu a solicitat 

în scris organizarea unei dez-

bateri publice pe marginea 

subiectului”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

După expirarea termenu-

lui de 10 zile, a fost trimisă 

o scrisoare deschisă către 

toate hotelurile din Cluj-Na-

poca, prin care a fost propu-

să o taxă de promovare tu-

ristică calculată ca procent 

din tariful net de cazare în-

casat pe noapte, în cuantum 

de 1%. Această taxă trebuie 

plătită lunar, în data de 10 a 

lunii următoare celei în ca-

re a avut loc cazarea.

Obiectivele taxei speciale 

sunt următoarele: promova-

rea obiectivelor turistice; creş-

terea calităţii serviciilor tu-

ristice şi crearea de noi ser-

vicii de turism; dezvoltarea 

de proiecte cu fonduri euro-

pene direct legate de servici-

ile de turism; dezvoltarea 

smart turismului; susţinerea 

sistemului online de promo-

vare turistică; elaborarea unui 

plan multianual de promova-

re turistică; consolidarea bran-

dului turistic al municipiului 

Cluj-Napoca; promovarea pro-

duselor tradiţionale locale.

Potrivit Direcţiei Judeţene 

de Statistică Cluj, în luna au-

gust au fost cazaţi 429.245 tu-

rişti, din care 97184 turişti 

străini (reprezentând 22,6% 

din totalul turiştilor). Compa-

rativ cu aceeaşi perioadă din 

2017, numărul turiştilor stră-

ini a crescut cu 6,7%. Cei mai  

mulţi turişti străini provin din: 

Ungaria (14883), Germania 

(11804), Italia (10061), Rega-

tul Unit(6551), Franţa (6051), 

SUA (5846).

După Consiliul Judeţean, şi Primăria Cluj-Napoca 
introduce taxa pentru turism din 1 ianuarie 2019

Nu de puţine ori taxime-

triştii clujeni au fost amen-

daţi de poliţiştii locali din 

Floreşti după ce au dus cli-

enţi la mall-ul de la ieşirea 

din Cluj-Napoca. Acum, 

situaţia este pe punctul de 

a se schimba.

Un taximetrist a intrat în 

direct la radio, joi, cu vicepri-

marul Dan Tarcea căruia i-a 

solicitat ca şoferii de taxi să 

poată prelua comenzi din Flo-

reşti, iar cei din Floreşti să 

poată prelua comenzi din Cluj.

„Dacă tot s-a realizat uni-

unea cu Timişoara, Arad şi 

Oradea, am fost în urmă cu 

două săptămâni cu colegii 

din Timişoara la domnul Ro-

bu, ne-a primit în audienţă, 

foarte deschis, un primar eu-

ropean, mi-a plăcut foarte 

mult de dânsul şi chiar mi-a 

spus să vă transmit dacă am 

putea ca la nivel de serviciu 

de taximetrie să facem regle-

mentările, adică regulamen-

tele cadru, care ştiu că la ni-

velul Clujul este în discuţie 

noul regulament, să le uni-

formizăm, adică să fi e un 

mod unitar la regulament. Nu 

neapărat la tarife. Noi am de-

pus o documentaţie nouă, 

fundamentare există, un me-

moriu tehnico-economic exis-

tă, urmează să fi e luat în dis-

cuţie de administraţie”, i-a 

spus taximetristul viceprima-

rului Dan Tarcea.

„Este şi colaborarea pen-

tru identifi carea unor măsuri 

pentru creşterea performan-

ţei în administraţie. Suntem 

cu un ochi în Timişoara, la 

Oradea. Şi pe plan adminis-

trativ este obligatoriu să co-

laborăm pentru uniformiza-

rea practicilor în domeniu”, a 

răspuns Tarcea.

„Dacă în virtutea trans-

portului metropolitan, am 

putea să ajutăm, în mesage-

ria asociaţiei sunt multe so-

licitări de la clienţii din Flo-

reşti, am putea face un pro-

tocol sau un «gentlemen's 

agreement» în care colegii 

din Floreşti să vină la Cluj, 

noi să putem lua comenzi la 

Floreşti. Este perfect legal 

conform legii. Sunt mulţi ce-

tăţeni care rămân blocaţi în 

oraş, transportul în comun 

nu face faţă, mai ales la ore-

le de vârf, şi noi, efectiv, nu 

putem să răspundem solici-

tărilor de acolo. Şi nici in-

vers”, a plusat taximetristul.

Iar viceprimarul Clujului 

şi-a arătat disponibilitatea pen-

tru această iniţiativă.

„Are logică ceea ce spu-

neţi. Sunt anumite intervale 

orare în care nu găseşti ni-

ciun taximetru mai ales în 

zona centrală. Sigur, o să ini-

ţiem un astfel de dialog şi cu 

primarul Horia Şulea din Flo-

reşti să vedem care este şi 

poziţia dânsului. Şi o să vă 

dau un răspuns după ce dis-

cutăm. O să discutăm şi cu 

Apahida. Eu unul aş încura-

ja şi nu văd nicio problemă 

dacă există un transport me-

tropolitan pentru călători, să 

existe şi un transport metro-

politan de taxi. Va trebui să 

avem şi o consultare cu fi r-

mele de taxi, să vedem pozi-

ţia companiilor din Cluj-Na-

poca”, a spus Tarcea.

„Ar fi  extraordinar, ne-ar 

ajuta foarte mult. În Apahida 

nu sunt emise autorizaţii de 

taxi. În Floreşti, e singura co-

mună în care s-au eliberat”, 

a continuat taximetristul.

În vară, Asociaţia Taxime-

triştilor Cluj a anunţat pe o 

reţea de socializare, că va în-

ceta preluarea comenzilor cu 

destinaţia Floreşti, din cauza 

problemelor pe care le au ta-

ximetriştii clujeni cu Poliţia 

Locală Floreşti.

„Având în vedere faptul că 

Poliţia Locală Floreşti comite 

în continuare abuzuri repeta-

te la adresa colegilor licentiaţi 

pe UAT Cluj-Napoca care de-

barcă clienţi la centrul comer-

cial VIVO sancţionându-i pe 

aceştia cu avertisment scris, 

fără a indica fapta conform ca-

reia aplică sancţiunea şi fără 

a avea jurisdicţie în a aplica 

sancţiuni taximetrelor licenţi-

ate în alt UAT, rugăm public 

managementul centrului co-

mercial să ne spună punctul 

de vedere si anume dacă cre-

de că taximetrele autorizate pe 

UAT Floreşti POT prelua fl u-

xul de pasageri. În cazul în ca-

re aceste intimidări continuă 

ne rezervăm dreptul de a re-

fuza părăsirea localităţii de au-

torizare”, se arată într-un me-

saj pe pagina de Facebook a 

Asociaţiei Taximetriştilor Cluj.

Clujul şi Floreştiul se unesc. 
Deocamdată prin comenzile la taxi.
Taximetriştii din Cluj-Napoca ar putea să preia comenzi din Floreşti şi invers

Poliţia Locală Floreşti a amendat în mai multe rânduri taximetriştii din Cluj care aduceau clienţi la mall
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Prima porţiune de la grani-

ţa cu Ungaria a Autostrăzii 

Transilvania, în lungime 

de 5,35 kilometri, ar urma 

să fi e fi nalizată în martie 

2020, a anunţat joi la 

Oradea, într-o conferinţă de 

presă, directorul Companiei 

Naţionale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR), Narcis Neaga.

Semnarea contractului de pro-

iectare şi execuţie a acestui tron-

son, în valoare de 28,5 milioa-

ne de euro, din fonduri europe-

ne, a avut loc joi, în sala mare 

a Prefecturii Bihor, de către di-

rectorul CNAIR şi reprezentan-

ţii fi rmei bihorene Trameco şi ai 

fi rmei slovace Vahostav.

Tronsonul respectiv, nu-

mit Lotul 3 al Autostrăzii 

Borş – Suplacu de Barcău, 

are o lungime de 5,35 kilo-

metri, se întinde între loca-

lităţile Biharia şi Borş, pe o 

zonă de câmpie, până la gra-

niţa româno-ungară, inter-

sectând la nord de comuna 

Biharia drumul naţional 

DN19 (Oradea-Satu Mare).

Construcţia presupune şi re-

alizarea unui nod rutier, respec-

tiv nodul Biharia, cu cinci bre-

tele şi trei pasaje, alături de al-

te poduri şi pasaje peste DN 

19, peste calea ferată Oradea-Sa-

tu Mare şi peste un drum de 

exploatare peste autostradă.

Lucrările vor fi  executate de 

asocierea Trameco SA – Vaho-

stav SK AS – Drumuri Bihor SA 

– Drum Asfalt SRL – East Wa-

ter Drillings SRL.

Reprezentantul fi rmei Tra-

meco, Beniamin Rus, a ţinut să 

aprecieze "schimbarea de atitu-

dine a celor de la CNAIR, sus-

ţinerea guvernului faţă de fi r-

mele româneşti de construcţii.

„Noi ne-am pregătit, am lu-

at-o puţin înainte având certitu-

dinea contractului. Am şi făcut 

studii geo, ridicări topo. Deja ne 

pregătim pentru instalarea utila-

jelor şi a echipamentelor şi am 

decis să facem o fi rmă, SC Au-

tostrada Borş-Suplac, deoarece 

cel puţin trei ani acolo va fi  cen-

trul de greutate al fi rmei. În si-

tuaţia în care lucrurile merg bi-

ne, şi ar trebui să meargă bine, 

nu avem nicio emoţie să termi-

năm nu numai acest tronson, ci 

şi celălalt tronson care este încă 

în faza de contestaţii", a decla-

rat Beniamin Rus.

Valoarea acestui contract de 

proiectare şi execuţie este de 

134.221.397,72 lei, fără TVA, 

echivalentul a 28,5 milioane 

de euro, din fonduri europene 

nerambursabile. Costul pe ki-

lometru este de 5,3 milioane 

de euro, fără TVA.

Durata de realizare a con-

tractului este de 19 luni, din 

care patru luni pentru activita-

tea de proiectare şi 15 luni pen-

tru execuţia lucrărilor. Perioa-

da de garanţie a lucrărilor ofer-

tată de asocierea declarată câş-

tigătoare este de zece ani.

5,3 mil. € costă un kilometru 
de autostradă pentru conectarea 
Autostrăzii Transilvania cu Ungaria Primăria Cluj-Napoca 

nu iartă şi nu scuteşte pe 

nimeni de plata impozitului 

majorat cu 500% pentru 

clădirile neîngrijite.

Emil Boc declară război tu-

turor proprietarilor din centrul 

Clujului, nu doar celor care lo-

cuiesc în zona ultracentrală. Pri-

marul continuă „războiul” cu 

cei care locuiesc în centrul Clu-

jului în clădiri care stau să se 

prăbuşească. Anul viitor, şi pro-

prietarii bisericilor vor plăti im-

pozit majorat cu 500% pentru 

clădirile degradate. Lista Primă-

riei e însă mult mai lungă.

La începutul lui 2017 şi 2018, 

sute de proprietari din centrul 

Clujului au plătit impozitul ma-

jorat cu 500% pentru clădirile 

degradate. Primăria va conti-

nua această politică şi anul vi-

itor, iar sute de clujeni vor plă-

ti de anul viitor impozit majo-

rat cu 500% pentru clădirile 

degradate. Decizia va fi  luată 

săptămâna viitoare într-o şe-

dinţă de Consiliu Local.

Pe ordinea de zi a Consiliu-

lui Local sunt peste 20 de pro-

iecte toate cu acelaşi titlu: „pro-

iect de hotărâre privind majo-

rarea cu 500% a impozitului pe 

clădiri începând cu anul 2019”.

Cu titlu de exemplu, anul 

viitor, Parohia Romano-Catoli-

că Sf. Mihail va plăti impozit 

majorat cu 500% pentru clădi-

rea situată pe strada Arany 

Janos nr. 13, ca urmare a con-

statării stării tehnice de clădi-

re neîngrijită. Potrivit Primări-

ei Cluj-Napoca, prin clădire ne-

îngrijită se înţelege clădirea afl a-

tă în stare avansată de degra-

dare, stare de paragină, insalu-

bră, cu faţada nereparată/ne-

curăţată/netencuită/nezugră-

vită cu geamuri sparte sau al-

te situaţii de asemenea natură.

„A fost mare scandal în Con-

siliul Local că am impus su-

praimpozitarea de 500% pen-

tru cei care nu-şi refaţadizează 

clădirile din centrul oraşului. 

Acest efort a meritat. 511 pro-

prietari din 56 de clădiri au fă-

cut obiectul acestei proceduri 

de 500% şi pot să spun că as-

tăzi avem 210 clădiri refaţadi-

zate în centrul oraşului şi din-

tre cele care au fost amendate 

şi dintre cele care nu au fost 

amendate. Oamenii au început 

să înţeleagă că nu ne jucăm, 

că această politică va continua 

şi dacă vor sta în pasivitate vor 

intra cu 500%”, spunea prima-

rul Emil Boc anul trecut.

Pe lista imobilelor care ur-

mează să fi e supraimpozitate 

de anul viitor se numără clă-

diri de pe străzile Horea, Iuliu 

Maniu, Constanţa, Croitorilor, 

Dobrogeanu Gherea, Andrei Şa-

guna, Albert Einstein, Piteşti, 

Ploieşti, Dorobanţilor, Cloşca, 

Ştefan Ludwig Roth, Regele Fer-

dinand, Baba Novac, Universi-

tăţii, Tipografi ei, dar şi de pe 

Bulevardul 21 Decembrie 1989, 

Piaţa Unirii, Piaţa Muzeului sau 

Bulevardul Eroilor.

Impozit majorat cu 500% pentru 
imobilele degradate şi în 2019

Interpretul de muzică 

populară Dumitru Fărcaş 

s-a stins din viaţă în luna 

august într-un spital 

din Cluj, în urma unui 

infarct. Taragotistul avea 

80 de ani. Acum, în semn 

de omagiu, Casa de 

Cultură a Studenţilor din 

Cluj îi va purta numele.

Dumitru Fărcaş a fost con-

dus pe ultimul drum de pes-

te 500 de clujeni în acorduri 

de taragot şi acordeon, într-un 

moment folcloric susţinut de 

un grup de folclorişti în faţa 

Casei de Cultură a Studenţi-

lor din Cluj-Napoca, la fi na-

lul slujbei de înmormântare. 

Sicriul, acoperit cu steagul tri-

color şi fl ancat de o gardă de 

onoare, a fost depus pe sce-

nă şi înconjurat cu fl ori albe, 

dar şi de familia sa şi de cei 

dragi, printre care fi ica sa, An-

dreea, sau actorul Dorel Vi-

şan, îmbrăcaţi cu cămăşi po-

pulare. Printre cei prezenţi 

s-au numărat artişti de muzi-

că populară – Sava Negrean, 

Dinu Iancu Sălăjanu, Aurel 

Tămaş, Ioan Bocşa, Ionuţ Fu-

lea şi Maria Marcu.

Taragotistul Dumitru Făr-

caş a fost înmormântat cu 

onoruri militare, în grădina 

din spatele casei părinteşti 

din comuna maramureşeană 

Groşi, în prezenţa a peste 

1.000 de persoane, majorita-

tea localnici, dar şi artişti din 

lumea muzicii populare, ofi -

cialităţi locale, rude şi prie-

teni ai artistului.

Cine a fost Dumitru Făr-

caş? Făcea parte dintr-o fa-

milie cu tradiţie muzicală; 

bunicul, tatăl şi cei doi fraţi 

mai mari au cântat la fluier. 

Dumitru se familiarizează 

cu instrumentul şi se înscrie 

la liceul de muzică în 1956. 

Din 1962 până în 1967 ur-

mează cursurile Academiei 

de Muzică „Gheorghe Di-

ma” din Cluj-Napoca, în ca-

drul Facultăţii de Interpre-

tare, la clasa de oboi.

Fărcaş i-a ascultat în înre-

gistrări difuzate la radio pe ta-

ragotiştii Luţă Ioviţă, Ion Mur-

gu Bănăţeanu, Iosif Milu etc. 

După absolvirea academiei clu-

jene, învaţă autodidact tarago-

tul, împrumutând unele tehnici 

din cele specifi ce oboiului.

Dumitru Fărcaş şi-a început 

cariera profesională în 1960, 

când s-a angajat ca instrumen-

tist al Ansamblului „Maramu-

reşul” din Baia Mare. În 1962 

a preluat Ansamblul „Mărţi-

şorul” al Casei de cultură a 

studenţilor din Cluj-Napoca, 

împreună cu care a obţinut 

numeroase premii naţionale 

şi internaţionale.

Dumitru Fărcaş a primit ti-

tlul de „Cetăţean de onoare” 

al oraşului Phenian (Coreea 

de Nord) şi al oraşelor Cluj-Na-

poca, Bucureşti, Reşiţa şi Ba-

ia Mare. Era preşedinte de 

onoare al Congresului Inter-

naţional al Taragotiştilor.

Preşedintele României Ion 

Iliescu i-a conferit artistului 

Dumitru Fărcaş la 29 noiem-

brie 2002 Crucea naţională 

Serviciul Credincios clasa a 

III-a, „pentru crearea şi 

transmiterea cu talent şi dă-

ruire a unor opere literare 

semnificative pentru civili-

zaţia românească şi univer-

sală”. El i-a conferit la 7 fe-

bruarie 2004 şi Ordinul Me-

ritul Cultural în grad de Ma-

re Ofi ţer, Categoria D – "Ar-

ta Spectacolului", „în semn 

de apreciere a întregii acti-

vităţi şi pentru dăruirea şi 

talentul interpretativ pus în 

slujba artei scenice şi a spec-

tacolului”. La 7 martie 2008, 

Dumitru Fărcaş a primit ti-

tlul de Doctor Honoris Cau-

sa din partea Academiei de 

Muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj-Napoca.

Casa de Cultură a Studenţilor primeşte numele 
regretatului taragotist Dumitru Fărcaş
Consilierii locali vor aproba săptămâna viitoare în şedinţă un proiect de hotărâre privind atribuirea 
denumirii „Dumitru Fărcaş” Casei de Cultură a Studenţilor din municipiul Cluj-Napoca.

Interpretul de muzică populară Dumitru Fărcaş s-a stins din viaţă în luna august într-un spital din Cluj
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Cristian Tudor Popescu a 

comentat, la Digi 24, situa-

ţia Alianţei Vestului, for-

mată la sfârşitul săptămâ-

nii trecute. Jurnalistul este 

de părere că şeful PSD le 

va pune beţe în roate celor 

patru primari semnatari.

Jurnalistul susţine că demer-

sul primarilor din Cluj-Napo-

ca, Oradea, Arad şi Timişoara 

va fi  blocat chiar de Guvernul 

României, autoritatea care tre-

buie să aprobe proiectele care 

necesită fonduri europene. Aces-

ta este de părere că Alianţa Ves-

tului va pierde rapid din esen-

ţă odată cu solicitarea altor pri-

mării de a intra în „cvartetul” 

format la Timişoara.

„Zice Dragnea, ia de la mi-

ne 10 miliarde, nu de la 

Bruxelles, aşa cum vrea Ali-

anţa Vestului. Ce vor ei? Să 

ia banii direct de la Bruxel-

les. Nu faceţi ca ei, luaţi de 

la mine, că banii ăştia se pot 

şi deturna, se pot fura mai u-

şor. Nu e nevoie să comple-

tezi tot felul de dosare să ob-

ţii fonduri, după aia să fi i ve-

rifi cat la sânge de organisme-

le europene, cum cheltui ba-

nii... Nu, domnule, ia banii 

de aici, de la mine, dă-i dra-

cului pe ăia din Bruxelles.

Este o mişcare şi împotriva 

acestei Alianţe a Vestului, ca-

re în curând nu va mai fi  a 

Vestului! Iată, primarul din Re-

şiţa doreşte să se alăture, şi 

alţi primari, din Alba Iulia, Si-

biu, primarul din Iaşi, care spu-

ne: «domnule, eu de mult am 

făcut demersuri în direcţia as-

ta, să ne înfrăţim cu cei de pes-

te munţi în scopul de a face 

autostrada mai repede!».

Am discutat data trecută 

despre Transilvania – Elveţia 

Balcanilor şi au fost tot felul 

de reacţii. Nu s-a înţeles un 

lucru limpede. Nu am spus ni-

ciodată de o separare teritori-

ală a Transilvaniei. Se poate 

produce o separare de facto, 

prin conectarea acestor oraşe 

direct la Bruxelles, dacă PSD 

nu vrea să ia fonduri pe care 

i le dă chiar un Comisar euro-

pean de la PSD, Corina Creţu. 

Dacă nu vrea să le ia, le luăm 

noi! Problema e că nu le pot 

obţine fără aprobarea Guver-

nului, aşa am înţeles, şi atunci 

Guvernul acesta îi va reprima, 

nu va aproba. Va spune: «as-

tea sunt fonduri venite de la 

Soros, venite de la Bruxelles, 

reprezintă fi nanţarea separa-

tismului. Luaţi astea 10 mili-

arde de la mine». Va bloca dez-

voltarea pentru a nu pierde 

controlul!", a declarat Cristi-

an Tudor Popescu, la Digi 24.

Va boicota şeful PSD accesul la fondurile europene? 
„Alianţa Vestului va fi blocată de Dragnea!”

Vlad Nistor, fondatorul 

unei fi rme de tranzacţii 

cu bitcoin din Cluj, pen-

tru care procurorii din 

Statele Unite ale 

Americii au cerut extră-

darea, a fost plasat, 

joi, sub control judiciar 

de magistraţii Curţii 

de Apel Bucureşti. El nu 

are voie să părăsească 

municipiul Cluj-Napoca 

fără încuviinţare.

Magistraţii Curţii de Apel 

Bucureşti au respins sesiza-

rea Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel Cluj privind 

arestarea provizorie a lui 

Vlad Călin Nistor şi au dis-

pus măsura controlului ju-

diciar pentru o perioadă de 

30 de zile, până pe 10 ianu-

arie 2019 inclusiv.

Pe durata controlului ju-

diciar, bărbatul trebuie să se 

prezinte în faţa organelor ju-

diciare ori de câte ori este 

chemat, trebuie să informe-

ze imediat autorităţile dacă 

îşi schimbă locuinţa şi tre-

buie să se prezinte la orga-

nul de poliţie desemnat cu 

supravegherea sa.

El are interdicţie de a depă-

şi limita teritorială a munici-

piului Cluj-Napoca fără încu-

viinţarea instanţei de judeca-

tă. Totodată, pe timpul contro-

lului judiciar, Vlad Nistor nu 

poate efectua tranzacţii fi nan-

ciare prin folosirea de mone-

dă digitală (bitcoin sau orice 

alt tip de astfel de monedă).

Instanţa a stabilit un nou 

termen pe 20 decembrie 2018, 

la ora 12.00, timp în care 

Vlad Nistor trebuie să for-

muleze în scris motivele de 

opoziţie la extrădare.

Vlad Nistor, fondatorul 

Coinfl ux (fi rmă de tranzac-

ţii cu bitcoin din Cluj) a fost 

reţinut pe teritoriul Români-

ei la cererea procurorilor din 

Statele Unite ale Americii, 

au precizat surse judiciare, 

care mai precizează că acu-

zaţiile care i se aduc tânăru-

lui sunt înşelăciune, fraude 

informatice, constituire de 

grup infracţional organizat 

şi spălare de bani.

CoinFlux este o platformă 

online de tranzacţionare a mo-

nedelor digitale care funcţio-

nează precum o casă de 

schimb valutar. Potrivit infor-

maţiilor de pe site-ul platfor-

mei, CoinFlux a fost fondată 

în anul 2015, în Cluj, şi de la 

acel moment şi până în pre-

zent, au fost tranzacţionate 

peste 200 de milioane de eu-

ro în monede digitale. Platfor-

ma are o cifră de afaceri de 

peste 3 milioane de euro şi a 

realizat, anul trecut, peste 

30.000 de tranzacţii.

Clujeanul reţinut 
pentru ţepe cu Bitcoin, 
pus sub control judiciar

Piaţa rezidenţială nu se 

afl ă în faţa unei crize 

similare celei din 2008, 

în contextul în care pre-

ţurile sunt semnifi cativ 

mai mici decât atunci, 

ritmul de creştere a pre-

ţurilor a încetinit în acest 

an, iar salariile sunt mult 

mai mari decât în 2008, 

potrivit unei analize 

publicate joi de portalul 

imobiliare.ro.

Trendul ascendent pe ca-

re se înscrie rezidenţialul 

autohton din 2014 încoace 

alimentează speculaţiile cu 

privire la iminenţa unei cri-

ze similare celei din 2008, 

însă datele arată că actua-

lul context de piaţă este 

semnificativ diferit faţă de 

cel din 2008.

„Un prim argument în 

acest sens este dat de faptul 

că preţurile locuinţelor se si-

tuează, încă, la un nivel sem-

nifi cativ mai scăzut decât cel 

din perioada de boom. Su-

ma medie solicitată de către 

vânzătorii de apartamente 

(noi şi vechi) din întreaga 

ţară este cu aproape 40% 

mai mică decât cea consem-

nată în momentul de vârf al 

pieţei. Astfel, un apartament 

poate fi  achiziţionat în mo-

mentul de faţă cu 1.242 de 

euro pe metru pătrat (la fi -

nele lui noiembrie 2018), fa-

ţă de 2.058 de euro pe me-

tru pătrat (în martie 2008)”, 

arată analiza.

În Cluj, apartamentele 
sunt mai scumpe 
ca acum 10 ani

Cu o singură excepţie, ma-

rile oraşe mai au (unele mult) 

de recuperat din declinul 

consemnat în perioada de 

recesiune. Cel mai recent ra-

port relevă că cea mai mare 

diferenţă de preţ la 10 ani 

este valabilă, în continuare, 

chiar în cea mai mare piaţă 

imobiliară a ţării, anume Bu-

cureştiul – unde apartamen-

tele erau, în T3 2018, cu 

35,9% mai ieftine decât în 

perioada similară din 2008. 

Diferenţe importante pot fi  

observate şi în centre regio-

nale precum Constanţa 

(-25,9%), Braşov (-25,9%) 

şi Iaşi (-21,7%). Un ecart de 

preţ mai mic faţă de 2008, 

anume -5,5%, există Timi-

şoara, în vreme ce Cluj-Na-

poca este singurul mare cen-

tru regional al ţării în care 

apartamentele sunt mai 

scumpe acum decât în urmă 

cu zece ani – cu o diferenţă 

de 6,2% faţă de T3 2008.

Scumpirile, departe 
de cele din 2006-2008

În al doilea rând, este sem-

nifi cativ faptul că, deşi pro-

prietăţile rezidenţiale conti-

nuă, per ansamblu, să se apre-

cieze, ritmul de creştere a 

preţurilor a încetinit totuşi 

mult în 2018 – acesta situân-

du-se, totodată, mult sub cel 

consemnat în perioada de 

boom. Potrivit datelor, în cel 

de-al treilea pătrar al anului 

în curs, proprietăţile reziden-

ţiale din România s-au apre-

ciat cu doar 0,7% faţă de ce-

le trei luni anterioare (în scă-

dere de la câte 1,4% în pri-

mele două trimestre). Astfel, 

pe fondul majorărilor reduse 

de preţ din 2018, media tri-

mestrială a variaţiilor de pe 

segmentul rezidenţial se si-

tuează, după primele nouă 

luni din 2018, la un nivel de 

1,16%, faţă de 2,2% în 2017 

şi, respectiv, 2,9% în 2016. 

Spre comparaţie, în perioada 

de dinaintea declanşării cri-

zei imobiliare, marja trimes-

trială de creştere a preţurilor 

ajungea chiar să depăşească 

pragul de 10% – valorile ma-

xime au fost consemnate chiar 

în primul trimestru din 2018, 

când locuinţele s-au scumpit 

cu 16%, dar şi în T3 2006 

(+13%), T2 2006 (+11,25) 

şi T2 2007 (+10,58).

Mai mult decât 
o dublare a salariilor

Analiza arată că un al trei-

lea important aspect care face 

ca actualul context de piaţă să 

fi e semnifi cativ diferit faţă de 

cel din 2008 este reprezentat 

de evoluţia salariilor. Potrivit 

datelor centralizate de Institu-

tul Naţional de Statistică (INS), 

salariul mediu net lunar pe 

economie s-a majorat cu aproa-

pe 140% în ultimii (mai bine 

de) zece ani, de la 1.134 de lei 

în martie 2008, la 2.720 de lei 

în octombrie 2018. În condiţi-

ile în care proprietăţile rezi-

denţiale autohtone sunt eva-

luate, de cele mai multe ori, 

în euro, un posibil contraar-

gument la creşterea salariilor 

ar fi , desigur, evoluţia cursu-

lui valutar. De menţionat este 

însă că, în condiţiile în care 

euro a crescut, în acest răs-

timp, cu doar 25% (de la 3,7276 

de lei la fi nele lui martie 2008, 

până la 4,6668 de lei la sfârşi-

tul lui octombrie 2018), majo-

rarea veniturilor este departe 

de a fi  contracarată când vine 

vorba de achiziţii imobiliare. 

Ce seamănă şi ce diferă faţă 
de criza imobiliară din 2008?
Cluj-Napoca este singurul mare centru regional al ţării în care 
apartamentele sunt mai scumpe acum decât în urmă cu zece ani

Cluj-Napoca este singurul centru regional al ţării în care apartamentele sunt mai scumpe acum 
decât în urmă cu zece ani – cu o diferenţă de 6,2% faţă de T3 2008

Gheorghe Falcă (primar Arad), Nicole Robu (primar Timișoara), Emil Boc (primar Cluj-Napoca), și Ilie Bolojan 
(primar Oradea) sunt primarii care fac parte din Alianța Vestului
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Cea de-a 18-a ediţie va avea 

loc între 31 mai şi 9 iunie, 

iar organizatorii au deja 

veşti bune pentru cinefi li: 

primele fi lme confi rmate 

în program au fost lansate 

în cele mai importante fes-

tivaluri ale toamnei şi vor 

avea premiera românească 

la Cluj-Napoca.

Doi dintre regizorii premi-

aţi la TIFF revin în selecţie cu 

cele mai recente fi lme ale lor. 

Spaniolul Rodrigo Sorogoyen, 

câştigătorul Trofeului Transil-

vania în 2014 pentru 

„Stockholm”, spune în „The 
Realm” (San Sebastian, Toron-

to) o poveste ce pare inspira-

tă de actualitatea românească, 

un thriller politic trepidant în 

care corupţia domneşte la toa-

te nivelurile puterii.

Uruguayanul Federico Vei-

roj, câştigător al Premiului Spe-

cial al Juriului în 2011 pentru 

„La vida util”, creează în „Bel-

monte” portretul emoţionant al 

unui pictor proaspăt divorţat ca-

re încearcă să găsească echili-

brul între viaţa sa artistică pli-

nă de succes şi cea personală, 

marcată de dependenţa de fi i-

ca sa de 10 ani.

O incursiune în lumea pic-

turii, dar în cu totul alt regis-

tru, propune şi „My Masterpie-
ce” (Veneţia), noua comedie 

neagră a argentinianului Gas-

ton Duprat după „The Distin-
guished Citizen”, prezentat 

anul trecut la TIFF. Acuzat de 

galeristul său că nu face destul 

pentru a-şi promova lucrările, 

pictorul Renzo Nervi îşi vanda-

lizează unul dintre tablouri, tră-

gând câteva gloanţe în el. Ce-

ea ce ar fi  trebuit să fi e un act 

de autovandalism este îmbră-

ţişat ca performance – iar aces-

ta e doar începutul unei farse 

savuroase despre maşinaţiile 

de business din lumea artei.

La un deceniu distanţă de 

la câştigarea Oscarului pentru 

cel mai bun fi lm străin cu „The 

Lives of Others”, Florian Hen-

ckel von Donnersmarck revine 

în cursa pentru acest premiu 

cu „Never Look Away”, proas-

păt nominalizat la Globul de 

Aur pentru cel mai bun fi lm 

străin. Inspirat de povestea vie-

ţii artistului Gerhard Richter, 

regizorul german traversează 

patru decenii de istorie germa-

nă, de la nazism la comunis-

mul din Berlinul de Est, într-o 

pasionantă frescă epică despre 

fantomele Holocaustului şi ar-

ta într-un regim totalitar.

„Rojo”, al treilea lungmetraj 

al regizorului Benjamin Naish-

tat, este o poveste tragicomică, 

plasată într-un mic orăşel de 

provincie din Argentina. O ba-

nală seară într-un bar în care 

un avocat ajunge să fi e agresat 

verbal de către un necunoscut 

se transformă într-o complica-

tă poveste plină de secrete, tă-

ceri şi crime. Juriul festivalului 

de la San Sebastian, din care a 

făcut parte şi regizorul Constan-

tin Popescu, a recompensat acest 

fi lm cu nu mai puţin de trei pre-

mii importante, pentru regie, ac-

tor şi imagine.

Tot de la San Sebastian ajun-

ge la TIFF şi „Quien te Canta-
ra”, fi lmul ce îi confi rmă lui Car-

los Vermut (Magical Girl) statu-

tul de succesor al lui Pedro Al-

modovar. În această melodramă 

întunecată, care aminteşte şi de 

„Persona” lui Ingmar Bergman, 

un star al anilor ‘90 îşi pregăteş-

te revenirea pe scenă după un 

deceniu de absenţă, însă un ac-

cident neaşteptat îi provoacă o 

amnezie totală. Pentru a „reîn-
văţa” să cânte, artista recurge la 

ajutorul unei fane, a cărei plăce-

re în viaţă este să-şi imite idolul 

în spectacole de karaoke.

Cum toate producţiile chili-

anului Matias Bize („The Life 

of Fish”, „The Memory of Wa-
ter”) au fost prezentate, de-a 

lungul timpului, la TIFF, „7:20 
Once a Week” nu putea fi  o ex-

cepţie. O întâlnire întâmplătoa-

re îi aduce pe Manuel şi Julia 

în situaţia de a-şi reconsidera 

căsniciile şi de a-şi dori mai mult 

de la viaţă, în timp ce continuă 

aventura care ar fi  trebuit să du-

reze doar o noapte.

Despre vieţi duble vorbeşte 

şi Olivier Assayas în comedia 

pariziană „Doubles Vies”. Pare 

aproape imposibil să regăseşti 

în acelaşi fi lm referinţe la Star 

Wars, Taylor Swift şi ideile fi lo-

sofi ce ale lui Theodor Adorno, 

dar Assayas reuşeşte strălucit 

acest lucru în povestea unui edi-

tor de succes, silit să se adapte-

ze la era digitală, în care cărţi-

le nu mai există fi zic.

Britanicul Peter Strickland 

(Katalin Varga) a revenit anul 

acesta în marile festivaluri cu 

un fi lm de groază stilizat, „In 
Fabric” (Toronto, San Sebasti-

an), refl ecţia cinematografi că 

ad litteram a expresiei „o rochie 

pentru care să mori”. Filmul va 

prilejui spectatorilor români re-

întâlnirea cu actriţa de origine 

clujeană Fatma Mohamed.

TIFF ajunge la majorat. Primele filme 
confirmate la ediţia 18 a festivalului
În 2019, Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) atinge, oficial, vârsta maturităţii.

Producția chilianului Matias Bize „7:20 Once a Week” va fi  prezentă la TIFF
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Elevii din Cluj vor lua 

parte la un proiect pilot 

derulat de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean împreună 

cu o bancă comercială, 

al cărui scop este acela 

de a structura un modul 

de educaţie fi nanciară 

care să poată fi  adaptat la 

diversele vârste ale copii-

lor, de la şcolari la liceeni, 

dar şi la mediul din care 

provin – urban sau rural, 

precum şi la profi lul 

pe care îl urmează.

Proiectul are o perioadă de 

implementare de 5 ani. În pri-

mele luni ale anului viitor va 

avea loc instruirea profesori-

lor, iar din semestrul al doilea 

vor fi  introduse cursurile de e-

ducaţie fi nanciară, în cadrul 

orelor opţionale.

„Familiarizarea copiilor cu 

toate aspectele unei educaţii fi -

nanciare, care, normal, va fi  

adaptată de la copilul de grădi-

niţă la copilul din gimnaziu sau 

din liceu, de la cele teoretice la 

cele industriale, acest proiect pi-

lot va fi  făcut pe 10 şcoli în pri-

măvara următoare, în aşa fel în-

cât, din septembrie 2019, să pu-

tem să oferim copiilor, ca şi o 

nouă materie opţională, educa-

ţia fi nanciară, alături de educa-

ţia juridică, considerând că es-

te absolut necesară pentru edu-

caţia lor. Vrem să credem că va 

fi  benefi că în primul rând pen-

tru copii şi cadrele didactice im-

plicate în proces”, a declarat joi, 

într-o conferinţă de presă, in-

spectorul general al IŞJ Cluj, Va-

lentin Cuibus.

Potrivit reprezentanţilor băn-

cii, materia pregătită pentru a-

ceste cursuri de educaţie fi nan-

ciară este diferenţiată pe grupe 

de vârstă, copiii şi liceenii ur-

mând să fi e antrenaţi să se gân-

dească la nevoia de economi-

sire sau la necesitatea de a-şi 

calcula singuri sursele de venit 

şi cheltuielile.

„În programul «Şcoala de 

bani sunt» patru principii pe 

care încercăm să le învăţăm, 

că trebuie să ştie câţi bani au 

– că sunt de la cei cinci lei pe 

care îi primeşti de la bunica 

atunci când eşti mic sau că es-

te primul salariu – sau cum îi 

cheltuie. Niciodată, oamenii 

nu ştiu pe ce îşi dau banii. Du-

pă care trebuie să conştienti-

zăm cu toţii că sunt şi momen-

te delicate, apar tot felul de 

evenimente care ne infl uenţea-

ză viaţa fi nanciară foarte mult, 

de la îmbolnăvirea unui mem-

bru al familiei, la naşterea unui 

copil. Sunt evenimente ferici-

te sau nefericite, dar toate, da-

că nu le luăm în calcul pot avea 

o infl uenţă mare asupra vieţii 

noastre fi nanciare”, a explicat 

Nicoleta Deliu, responsabilul 

cu comunicarea al proiectului 

din partea băncii.

Una dintre ambiţiile proiec-

tului este, potrivit coordonato-

rilor acestuia, aceea de a-i învă-

ţa pe cei mici că pot face mai 

mult cu resursele de care dis-

pun cu mai multă planifi care.

„Vă dau un exemplu simplu, 

liceenii cu care am discutat noi 

până acum îşi doresc foarte mult 

un telefon mai bun, dar nicio-

dată acest vis nu este pus pe 

hârtie. «Îmi doresc un telefon 

mai bun» înseamnă, în mod re-

al, că telefonul acesta costă 1.500 

de lei şi mi-l doresc peste 15 

luni, asta înseamnă că trebuie 

să pun în fi ecare lună deoparte 

100 de lei. Pot să pun această 

sută de lei deoparte şi de unde? 

Acestea sunt principiile pe care 

le vom preda copiilor”, a mai 

spus Nicoleta Deliu.

Potrivit directorului zonal al 

băncii, Sorin Cordovan, se do-

reşte ca, în următorul an, să se 

rafi neze detaliile proiectului, 

pentru ca, în viitor, să poată fi  

propus şi altor inspectorate şco-

lare din ţară. În plus, în cei cinci 

ani de implementare, banca va 

susţine fi nanciar anumite acţi-

uni organizate de ISJ Cluj, pre-

cum olimpiade sau concursuri. 

Conducerea ISJ a propus im-

plicarea a 10 şcoli în acest pro-

iect, care conţin clase din toa-

te categoriile de vârstă, dar şi 

liceeni de la diferite profi luri, 

de la învăţământul profesional 

şi vocaţional la cel teoretic.

Proiect pilot de educaţie financiară lansat în 10 şcoli din Cluj

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În jur de 20 de elevi 

care învaţă la Şcoala 

Gimnazială „Octavian 

Goga” din Cluj-Napoca, 

împreună cu trei profe-

soare, au „chiulit” de la 

câteva ore pentru a face 

o faptă bună. Ei le-au 

făcut o vizită vârstnicilor 

de la azilul „Casa 

Cristiana” din Sălicea, 

i-au colindat şi au 

schimbat câteva vorbe.

Joi dimineaţă, elevii aş-

teptau microbuzele să por-

nească spre Sălicea. Profe-

soarele îi numărau, îi aran-

jau, îi rugau să fi e cuminţi. 

Dar erau oricum cuminţi, 

printre râsetele şi veselia co-

pilăriei, acea agitaţie plină 

de energie. Unul dintre ei, 

purta un coş imens cu fruc-

te, o mică atenţie pentru bu-

nicii şi bunicuţele de la azil.

Am pornit cu toţii spre Să-

liştea, unde o mână de vârstici 

îşi aşteptau colindătorii. În 

momentul în care copiii au 

intrat în sală, agitaţia lor, 

specifi că tinereţii, parcă s-a 

lăsat învăluită de respect şi 

de puţină teamă. Am mers 

prin Făget, am ieşit din Cluj, 

lovindu-ne de liniştea speci-

fi că satului, o izolare plăcu-

tă de gălăgia Clujului, chiar 

dacă este o distanţă de doar 

14 kilometri.

„Tinereţea trebuie 
preţuită”

Însă a revenit cu şi mai 

multă forţă, în momentul în 

care au început să colinde. 

Una dintre fete, dădea tonul. 

Vârstnicii i-au ascultat cu 

atenţie. Unii şi-au împreunat 

mâinile de bucurie, alţii au 

început să plângă, iar alţii 

zâmbeau din tot sufl etul, hră-

nindu-se cu energia şi feri-

cirea pe care câţiva elevi, cu 

ajutorul câtorva colinde, au 

reuşit să le-o transmită.

„E un sentiment înălăţor. 

Nu ne-aţi uitat şi nu suntem 

chiar atât de marginalizaţi. 

Se mai gândeşte cineva la 

noi. Ne aducem aminte de 

sărbători şi este important 

să nu rămânem singuri”, po-

vesteşte Nora, care are 83 

de ani şi de doi ani îşi pe-

trece Crăciunul la azil. Se 

emoţionează şi lasă să cadă 

câteva lacrimi. Se ruşinea-

ză, aşa că încearcă să îşi 

continue ideea, dar cu zâm-

betul pe buze.

„De când sunt aici, nu a 

fost chiar atât de greu în preaj-

ma sărbătorilor, fi indcă mereu 

am fost înconjuraţi de tineri şi 

am fost felicitaţi, iar asta con-

tează mult pentru noi. Tinerii 

ne transmit energie. Tinereţea 

trebuie preţuită, fi indcă şi noi 

am fost odată tineri şi ne dăm 

seama ce înseamnă. Înseam-

nă frumuseţe şi viitor”, măr-

turiseşte Nora.

„Mi s-a părut foarte fru-

mos, e un gest binevenit, plin 

de sentimente, chiar dacă eu 

îmi petrec Crăciunul la fi ica 

mea. Nu toţi au norocul aces-

ta”, o completează domnul 

Pavel, care înainte de pensi-

onare a fost profesor şi căru-

ia îi lipsesc copiii.

În spatele sălii, mai re-

tras, stă domnul Axinte, ca-

re are 84 de ani. Fost mili-

tar, bărbatul nu mai aude a-

tât de bine, se spune că din 

cauza zgomotelor produse 

de tunuri. Ţine în mână o 

bucată de prăjitură.

„Nu mănânc până nu plea-

că. Nu e politicos”, mărturi-

seşte bărbatul. Apoi continuă: 

„Când îi vezi, simţi energie!”.

Din păcate, spune una din-

tre îngrijitoare, memoria îi 

joacă feste.

„După ce plecaţi, în cinci 

minute, va uita că aţi fost aici”, 

spune femeia.

Mici bucurii ocazionale

În perioada sărbătorilor de 

iarnă, multe persoane se gân-

desc şi la cei care sunt sin-

guri. Aşadar, vârstnicii sunt 

vizitaţi de mai multe cete de 

colindători. Însă se bucură de 

fi ecare dată. Din fericire, şi pe 

parcursul anului, mai sunt ti-

neri care merg şi mai schim-

bă câte o vorbă cu ei.

„E foarte important pentru 

ei şi şi-ar dori să vină cât mai 

multă lume să îi colinde. Îi vi-

zitează şi membrii familiei, în 

măsura în care pot. Mai vin 

şi pe parcursul anului. Vin şi 

de aici, de la o biserică din 

apropiere o dată pe lună şi 

stau de vorbă cu ei. Mai vine 

preotul din sat la ei în vizi-

tă”, explică Ioan Butuza, ad-

ministratorul azilului.

O lecţie pentru cei mici

Au colindat, au băut un 

pahar de suc, au aflat câ-

te o poveste interesantă 

despre vieţile celor cu ca-

re timpul a fost nemilos, 

apoi au plecat înapoi spre 

şcoală, însă cu sufletul pu-

ţin mai plin şi cu puţin mai 

multă responsabilitate pen-

tru cei bătrâni.

„Consider că am făcut un 

lucru bun, să mergem să-i 

colindăm şi să le facem zi-

ua mai bună. Am învăţat că 

trebuie să fi m mai respectu-

oşi să îi ajutăm pe cei care 

au nevoie, chiar dacă doar 

cu un colind sau o vorbă bu-

nă”, zice Daria Diviricean.

„Am învăţat că trebuie să-i 

iubeşti şi să-i ţii aproape pe 

cei dragi, să fi i aproape de 

ei, mai ales în perioada săr-

bătorilor de iarnă”, spune Ca-

rissa Păcurar.

„Cred că au fost fericiţi, 

am văzut că o doamnă a şi 

plâns. Cred că ei nu sunt 

vizitaţi prea des şi chiar 

s-au bucurat”, zice Richard 

Meseşan.

Drumul înapoi spre Cluj 

a fost mai liniştit. Cu toate 

că sunt mici, au putut să 

simtă si să înţeleagă efectul 

pozitiv pe care scurta lor vi-

zită l-a avut asupra acelor 

bunici şi bunicuţe pentru ca-

re sărbătorile sunt, poate, 

prea pline de singurătate.

Când câteva colinde alungă singurătatea
Mai mulți elevi de la Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” au vizitat un azil pentru vârstnici

În jur de 20 de elevi de la Şcoala Gimnazială „Octavian Goga” din Cluj-Napoca au făcut o vizită vârstnicilor 
de la azilul „Casa Cristiana” din Sălicea, i-au colindat şi au schimbat câteva vorbe

IOAN BUTUZA | 
administratorul azilului

 „E foarte important 
pentru ei și și-ar dori 
să vină cât mai multă 
lume să îi colinde. 
Îi vizitează și membrii 
familiei, în măsura în 
care pot. Mai vin și pe 
parcursul anului. Vin și 
de aici, de la o biserică 
din apropiere o dată 
pe lună și stau de 
vorbă cu ei. Mai vine 
preotul din sat la ei 
în vizită“

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Duminică, 9 decembrie 2018, la invitaţia 

Preasfi nţitului Părinte Lukijan, Episcopul Eparhiei 

Ortodoxe Sârbe din Ungaria şi Administrator 

al Eparhiei Ortodoxe Sârbe de Timişoara, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, alături de Înaltpreafi nţitul 

Părinte Amfi lohie, Arhiepiscopul de Cetinje şi 

Mitropolitul Muntenegrului, s-a afl at în mijlocul comu-

nităţii ortodoxe sârbe din Budapesta, Ungaria.

De la ora 10:00, la Biseri-

ca Ortodoxă Sârbă cu hramul 

„Sfântul Mare Mucenic Ghe-

orghe” din Budapesta, Înalt-

preafi nţitul Părinte Amfi lohie, 

Mitropolitul Muntenegrului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei, Mitropolitul Clujului, Ma-

ramureşului şi Sălajului şi 

Preasfi nţitul Părinte Lukijan, 

Episcopul Eparhiei Ortodoxe 

Sârbe din Ungaria, au săvâr-

şit Sfânta Liturghie arhiereas-

că în ziua prăznuirii Sfântu-

lui Cuvios Alipie Stâlpnicul 

(după calendarul Bisericii Or-

todoxe Sârbe), înconjuraţi de 

un sobor de preoţi şi diaconi 

din Mitropolia Muntenegru-

lui, Mitropolia Clujului, Epar-

hia Sârbă din Timişoara, Epar-

hia Sârbă din Ungaria, alături 

de parohul bisericii din Buda-

pesta, părintele protopop Zo-

ran Ostoici.

Din soborul de preoţi şi di-

aconi au făcut parte, din Mi-

tropolia Clujului, consilierul 

eparhial pe probleme de mi-

siune şi protocol, arhidiaco-

nul Claudiu Grama şi proto-

popul de Dej, părintele Ioan 

Buftea. Răspunsurile la stra-

nă au fost date de preoţii 

Eparhiei Sârbe, alături de un 

grup de eleve de la Şcoala 

Sârbă din Budapesta.

La final, Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei a mulţu-

mit Preasfinţitului Lukijan 

pentru invitaţie şi pentru pri-

mirea călduroasă, apoi a ros-

tit un cuvânt de învăţătură, 

vorbindu-le celor prezenţi 

despre dragostea frăţească 

dintre poporul român şi cel 

sârb, evidenţiind manifesta-

rea dragostei în comunita-

tea euharistică, în Hristos – 

Pruncul Mântuitor, acum în 

Postul Naşterii Domnului. 

Cu acest prilej, Părintele Mi-

tropolit Andrei a acordat pă-

rintelui paroh Zoran Ostoici 

„Crucea Arhiepiscopală” a 

eparhiei Clujului.

De asemenea, Preasfi nţi-

tul Părinte Lukijan le-a mul-

ţumit ierarhilor pentru pre-

zenţa în mijlocul comunită-

ţii sârbe, iar Înaltpreasfi nţi-

tul Părinte Amfi lohie i-a in-

vitat pe ambii arhierei să fi e 

oaspeţii Înaltpreafi nţiei Sale 

la Cetinje, în Muntenegru, 

conform celor afi rmate de di-

ac. Zoran Zivic, secretarul 

Eparhiei Ortodoxe Sârbe din 

Ungaria. Biserica Sârbă din 

Budapesta este, spre deose-

bire de majoritatea lăcaşuri-

lor de cult creştine din oraş, 

un edifi ciu ortodox. Lăcaşul 

a fost construit de către co-

munitatea de sârbi care a gă-

sit adăpost în Budapesta la 

sfârşitul secolului al XVII-lea, 

moment în care Europa era 

răvăşită de invazia otomană.

Clădirea barocă este diviza-

tă în două secţiuni principale, 

una pentru femei, iar cealaltă 

pentru bărbaţi. Icoanele care 

înfrumuseţează biserica sunt 

vizibil infl uenţate de stilul re-

nascentist şi datează de la ju-

mătatea secolului al XIX-lea.

Mitropolitul Clujului, în mijlocul comunităţii ortodoxe sârbe din Budapesta

Nu sunt om politic, nu sunt 

politolog, nu sunt comenta-

tor politic; sunt doar teolog 

– atât cât pot fi  –, de aceea 

nu mi propun să analizez 

în vreun fel ceea ce s’a 

petrecut în Decembrie ‘89, 

nu voi supune unui exa-

men critic: dacă a fost sau 

nu revoluţie, dacă s’au 

petrecut anumite „eveni-

mente”, întâmplări, sau 

dacă acestea au fost rodul 

unor scenarii. În măsura în 

care şi eu am putut să 

urmăresc mass media, mi 

am dat seama că se fac încă 

foarte multe speculaţii. 

Adevărul este că încă nu 

ştim adevărul. Se pare că 

nici pe departe. Să nădăjdu-

im că l vom şti cândva, sau 

cel puţin frăţiile voastre, cei 

mai tineri.

Se pune însă problema: „Con-

stituie moartea lor o jertfă, sau 

nu?”. După părerea mea, da. Jert-

fa este o dăruire care însoţeşte o 

renunţare. Acestea sunt cele do-

uă elemente ale unei jertfe. Da-

că renunţi fără să dăruieşti, a-

ceasta nu se cheamă jertfă; da-

că dăruieşti fără să fi  renunţat la 

ceea ce dăruieşti, aceasta nu poa-

te fi  o jertfa. Aşadar, pe de o par-

te, în mod conştient şi liber, re-

nunţi la ceva, ceea ce, în cazul 

de faţă, este tocmai libertatea şi 

viaţa lor, iar, pe de altă parte, dă-

ruieşti, iarăşi, libertatea în une-

le cazuri, viaţa în altele. Cred că 

aceste elemente sunt sufi ciente 

pentru ca fapta lor de atunci să 

se constituie într’o jertfă care me-

rită cinstire. Fireşte, istoria se ju-

decă din perspectiva timpului, şi 

chiar după 9 ani de zile, poate 

că este prea devreme pentru ca 

să evaluăm la dreapta măsură 

ceea ce s’a petrecut atunci. Dar 

nu încape niciun fel de îndoială 

că tinerii vor fi  aşezaţi, şi de con-

ştiinţa socială, şi de cultura noas-

tră, şi de Biserică, la locul ce li 

se cuvine, pe măsură ce perspec-

tiva timpului va permite justa 

evaluare a faptelor lor. Până 

atunci, cred că avem datoria să 

ne amintim de ei cu pioşenie, să 

i pomenim în rugăciunile noas-

tre şi, pe cât se poate, să i avem 

ca model, mai cu seamă într’o 

vreme în care tineretul nostru 

este, practic, debusolat, şi în ca-

re se pare că nu mai are niciun 

fel de ideal. Deocamdată, atât 

despre tineri şi jertfa lor.

Cuvântul „ispită” are un du-

blu sens, cel puţin din punct de 

vedere teologic. Mai întâi, are 

un sens inocent: „încercare”, 

probă la care te supui sau la ca-

re eşti supus deseori de Dum-

nezeu. Aşa se tâlcuieşte în mod 

corect rostirea: „Şi nu ne duce 

pe noi în ispită”. Eroarea celor 

mai mulţi provine de la faptul 

că îi atribuie cuvântului „ispi-

tă” sensul de „păcat”, şi este de 

neînţeles cum Îl rugăm pe Dum-

nezeu ca El însuşi să nu ne du-

că pe noi în păcat. Şi, totuşi, 

textele originale aşa se traduc 

foarte corect. Este vorba doar 

de justa interpretare a cuvântu-

lui: „Şi nu ne duce pe noi în în-

cercare”. Cu alte cuvinte, rugă-

ciunea noastră către Dumnezeu 

– să nu ne dea mai mult decât 

putem îndura. Este foarte ade-

vărat că, în clipa în care Dum-

nezeu te pune la încercare sau 

permite să fi i pus la încercare, 

îţi oferă şi calea, şansa de a ie-

şi din ea. Totuşi, este posibil ca, 

în puţinătatea puterilor noastre, 

să nu fi m în stare să depăşim 

încercarea la care suntem su-

puşi, şi atunci Îl rugăm pe Dum-

nezeu să ne ajute, pentru că ne 

spune Domnul: „Fără Mine nu 

puteţi face nimic”.

Sensul al doilea este acela de 

„păcat”. Sau, dacă vreţi, tentaţi-

ile; tentaţia este calea care te du-

ce către păcat, sau pe care eşti 

atras spre păcat. Nu ştiu dacă 

m’am gândit la toate, şi cred că 

ceea ce voi spune eu în această 

seară se poate constitui mai de-

grabă într’un nucleu care ar pu-

tea fi  dezvoltat, de mine sau de 

altcineva, pe teme şi subteme.

Cred, însă, că prima tentaţie 

a fost aceea de a spera prea 

mult. Odată cu revoluţia (să i 

zicem, totuşi, aşa) s’au pus foar-

te mari speranţe în schimbare, 

adică s’a crezut într’o schimba-

re radi¬cală şi imediată a pu-

terii politice: cade dictatura co-

munistă, cade dictatorul, ime-

diat se instaurează o altă epocă 

de aur, dar autentică, fără teroa-

re şi fără compromisuri. Cred 

că s’a sperat foarte mult în acest 

sens, mai mult decât ne este 

permis; (de aceea, făcând o pa-

ranteză, Biserica este extrem de 

prudentă atunci când, în mate-

rie de speranţă sau deznădejde, 

nu recomandă excesele. A spe-

ra în bunătatea lui Dumnezeu 

mai mult decât trebuie consti-

tuie un păcat; şi a nu spera de-

loc în bunătatea lui Dumnezeu, 

a cădea în deznădejde, este ia-

răşi un păcat). Ei bine, eu cred 

că s’a făcut un exces de speran-

ţă atunci, s’a sperat enorm de 

mult, fără niciun fel de limită, 

şi acest exces de speranţă al so-

cietăţii post comuniste imedia-

te explică excesul de deznădej-

de care ne pândeşte, în momen-

tul de faţă, după nouă ani de la 

Revoluţie. Cădem în latura cea-

laltă: nu mai păstrăm echilibrul 

între nădejde şi deznădejde; se 

pare că, din tot ceea ce vedem 

că se întâmplă în ţara noastră, 

totul este făcut să ne hrăneas-

că deznădejdea. Am citit în pre-

să, zilele trecute, un fel de scri-

soare deschisă a cuiva către stă-

pânire şi care spunea: „Nu mi 

aţi luat altceva decât speranţa, 

pentru că am sperat că va fi  mai 

bine, că se va întâmpla o schim-

bare reală, care nu s’a întâm-

plat, cel puţin până în momen-

tul de faţă”.

Personal, cred că totul nu 

este încă pierdut şi că nu avem 

dreptul să cădem în deznădej-

de, dar cred că acestea două 

se pot înscrie în tentaţiile – sau 

ispitele – acestei societăţi post 

comuniste.

Am căzut şi în nişte naivi-

tăţi, dacă vreţi, copilării. De în-

dată ce s’a comunicat că paşa-

portul nu mai reprezintă o pro-

blemă şi că oricare cetăţean poa-

te să şi obţină unul în termen 

foarte scurt – o zi, două sau trei 

– de la cel mai apropiat post de 

poliţie, cei mai mulţi cetăţeni 

s’au repezit să şi facă paşapoar-

te; îmi spunea cineva foarte 

apropiat: „Mă duc la poliţie să 

mi scot paşaportul!” „Dar un-

de vrei să pleci?”, „Nu plec ni-

căieri, dar să ştiu eu că l am”. 

Atât de mult şi au dorit cetăţe-

nii acestei ţări să aibă un paşa-

port... Era un fel de vis greu de 

atins, realizat uneori cu com-

promisuri, încât omul dorea să 

aibă un paşaport, să l aibă în 

mână, să l pipăie şi să se con-

vingă că în ţara românească se 

poate obţine un paşaport în vir-

tutea căruia se poate pleca în 

străinătate...

Dar eu m’aş concentra asu-

pra unei ispite mai largi, şi ca-

re la început ar putea să pară 

un paradox. Tinerii din decem-

brie nu au cerut, pe stradă, nici 

pâine, nici salarii, ci libertatea. 

Au fost credincioşi; ştim cu cer-

titudine că pe străzi s’a strigat 

„există Dumnezeu”, că s’a ros-

tit, deseori, în genunchi, Tatăl 

nostru, în faţa tancurilor, că s’au 

rostit cuvintele: „Voi cu arme, 

noi cu fl ori!”, şi ştim că nu ar-

mele au învins, ci fl orile. Dar 

mai ştim că tot atunci s’a stri-

gat o zicere cutremurătoare, ca-

re ar trebui să fi e scrisă în en-

ciclopedia mondială: „Vom mu-

ri şi vom fi  liberi!”. Faptul aces-

ta mi se pare extraordinar. „Vom 

muri şi vom fi  liberi!”. Şi revin 

la ideea aceasta: disponibilita-

tea de a muri, de a ţi asuma 

moartea, pentru ca prin ea să ţi 

capeţi libertatea. Nu este vorba 

de libertatea aceea simplă de 

care se vorbeşte în Cartea lui 

Iov: cel din mormânt este liber, 

robul care a murit nu mai este 

supusul stăpânului său, şi nici 

cel care a fost în temniţă nu mai 

aude vocea temnicerului. În 

acest „Vom muri şi vom fi  li-

beri” este strigătul şi afi rmarea 

libertăţii despre care îmi propun 

să vă vorbesc în cele ce urmea-

ză. Tinerii au cerut libertate şi 

au murit pentru libertate. Au 

murit fi ind liberi, pentru ca prin 

moartea şi libertatea lor să asi-

gure libertatea celorlalţi.

După mine, ispita cea mai 

puternică a societăţii post co-

muniste este însăşi libertatea. 

Şi acum, voi încerca să mă ex-

plic: Libertatea prost înţeleasă 

şi prost folosită.

Aceasta, însă, nu exclude 

neputinţa de a înţelege liber-

tatea în sensul ei profund şi 

adevărat. Cum am înţeles o 

noi? Libertatea de a nu mai 

respecta regulile de circulaţie 

rutieră, libertatea de a sparge 

becurile în Cişmigiu, liberta-

tea de a devasta adăposturile 

din staţiile de autobuz, liber-

tatea de a fi  dezmăţat, liberta-

tea televiziunii de a exhiba ne-

ruşinarea, libertatea presei de 

a cultiva limbajul mitocănesc, 

calomnia şi asasinatul moral, 

libertatea copilului de a şi sfi -

da părinţii, libertatea mamei 

de a şi ucide pruncul nenăs-

cut, libertatea legii de a con-

sfi nţi anormalul drept normal, 

libertatea sindicalistului de a 

impune legea ciomagului, li-

bertatea patronului de a şi as-

cunde veniturile, libertatea 

frontierelor de a înstrăina bu-

nuri culturale şi de a asigura 

invaziile nocive de tot felul, li-

bertatea insului de a crede că 

poate oricând să facă ce vrea...

Cam aşa am înţeles noi li-

bertatea, mai ales în primii 

trei ani – dar cu destule pre-

lungiri până’n zilele noastre 

–, şi în acest fel am izbutit nu 

numai s’o folosim, dar şi s’o 

compromitem.

„Jertfa tinerilor din Decembrie 1989 
şi ispita societăţii post comuniste”.
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PUBLICITATE

PROGRAM CINEMA

Zimna wojna
În timpul Războiului Rece, undeva între Polonia stalinistă, rui-
nată de cel de-Al Doilea Război Mondial, și Parisul boem al 
anilor ’50, un muzician înnebunit după libertate și o tânără 
cântăreață pătimașă trăiesc o iubire imposibilă, într-o perioa-
dă istorică imposibilă. Îi desparte totul: trecutul lor, tempera-
mentul, caracterul, ideile lor politice, imperfecțiunile fi ecăruia 
și inevitabilele lovituri ale sorții. Cu toate acestea, sunt în mod 
fatal condamnați să fi e împreună. Cold War, în regia lui Paweł 
Pawlikowski, este o poveste de dragoste improbabilă și totuși 
neobișnuit de puternică, între Polonia, Berlin, Iugoslavia și 
Paris, de o parte și de alta a Cortinei de Fier. Premieră în 
România: 14.12.2018
Vineri
Cinema Victoria: 22:00
Sâmbătă
Cinema Victoria: 22:00
Duminică
Cinema Victoria: 22:00

Second Act
Maya, o femeie ambițioasă de 40 de ani, este blocată într-un 
loc de muncă prost plătit, luptându-se cu frustrările visurilor 
neîmplinite. O femeie inteligentă care a lucrat cu sârguință 
într-un magazin local, acesteia îi este refuzată o poziție mana-
gerială din lipsa unei diplome universitare. Cu toate acestea, 
când are șansa de a primi jobul viselor ei, ea profi tă la maxim 
de oportunitate. După o eroare de identifi care, Maya impresi-
onează directorul executiv al uneia dintre cele mai mari 
corporații din New York și primește un loc de muncă în compa-
nia sa. Indusă în eroare, compania o consideră pe Maya o 
consultantă desăvârșită și o angajează să se ocupe de o aface-
re importantă. Având în vedere oportunitatea incredibilă de a 
avea cariera și stilul de viață la care l-a visat mereu, ea trebuie 

să dovedească că inteligența poate fi  la fel de valoroasă ca și o 
diplomă universitară, și că nu este niciodată prea târziu pentru 
a-și lua revanșa. Premieră în România: 14.12.2018
Vineri

Cinema City Iulius:  20:50 
Cinema City Polus: 21:30
Cinema Florin Piersic: 18:00
Sâmbătă

Cinema City Iulius:  20:50 
Cinema City Polus: 21:30
Cinema Florin Piersic: 18:00
Duminică

Cinema City Iulius:  20:50 
Cinema City Polus: 21:30
Cinema Florin Piersic: 18:00

Mortal Engines
La mii de ani după ce civilizația a fost distrusă de un eveni-
ment cataclismic, omenirea s-a adaptat, și și-a dezvoltat 
un nou mod de a trăi. Acum, orașe gigantice mobile cutre-
ieră Pământul, prăduind nemilos orășelele mai mici pe 
tracțiune. Mașinării infernale e o nouă aventură de 
proporții epice, regizată de Christian Rivers (King Kong), 
realizator de efecte vizuale laureat cu Oscar. Lui i se alătu-
ră cineaștii triplu laureați cu Oscar pentru trilogiile The 
Hobbit și The Lord of the Rings, Peter Jackson, Fran Walsh 
și Philippa Boyens, care au scris scenariul. Filmul este o 
adaptare după seria de cărți scrisă de Philip Reeve.
Vineri
Cinema City Iulius:  21:50 
Duminică

Cinema City Iulius: 17:20 19:00 20:00 21:40 22:40
Cinema City Polus: 19:30 22:10
Florin Piersic: 20:30

SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ 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.

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, beci, 
sobe noi, apă caldă, pomi tineri 
de brazi, tuia, fosă septică la DN, 
la 7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (12.14)

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunași la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp,cu C.F.. 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis 
de blocurile ANL, cu mult sub 
preţul pieţei. Informaţii și detalii 

suplimentare la telefon 
0746-402720. (7.7)

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (7.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 22 
ml la șoseaua asfaltată, curent, a-
pă, gaz în apropiere. Cei intere-
saţi pentru detalii, pot suna la tel. 
0734-777772.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. Preţ 
negociabil. Tel. 0758- 051260.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Titulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (10.10)

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru informaţiile suplimen-
tare apelaţi la tel. 
0758-356073.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

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

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi Cluj-Na-
poca, cu sau fără autoturism Da-
cia Logan Laurate 1.2, an 2016, 
benzină + GLP, 99500 km, echitat 
complet, Nova Taxi, la preţul pie-
ţei. Tel. 0751-705527. (5.5)

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

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

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

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

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

ELECTRO

¤ Vând mașină de tricotat ”SI-
MAC” cu 3 ace. Informaţii supli-
mentare la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC

¤ Vând chiuvetă faianţă albă, 
cu baterie, 60 x 50 cm, WC cu 
rezervor și capac, calorifer 95 x 
60 cm și candelabru cu 3 braţe 
cu abajure sticlă opaca. Infor-
maţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(6.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și ne-
gru, dimensiunea 3,50 x 2,50 m, 
stare foarte bună, aspect frumos, 
preţ bun. Inf. la telefon 0744-30 
9401 sau 0264-444915. (7.7)

¤ Vând pălincă de prune. Informa-
ţii la telefon 0756-942490. (8.10)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (7.7))

LICITAŢII

¤ A.N.A.F. – Direcţia Generală 
Executări Silite Cazuri Speciale 
– Compartimentul Regional de 
Valorificare Bunuri Confiscate 
Cluj-Napoca organizează, în da-
ta de 21.12.2018, ora 12.00, 
licitaţie pentru vânzarea urmă-
torului bun imobil intrat în pro-
prietatea privată a statului: – 
Casă familială – suprafaţa la 
sol 113 mp, regim P + E, edifi-
cată de 2013, situată în loc. 
Cluj-Napoca, str. Gladiolelor, 
nr. 2, jud. Cluj – preţ 535.429 
lei. Licitaţia se va desfășura la 
sediul din P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, cam. 238, et. II, 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
suplimentare (condiţii de parti-
cipare, vizionare, depunere do-
sar de participare ș.a.), vă pu-
teţi adresa la sediu sau la tele-
fon 0745.210156. Anunţul in-
tegral se află postat pe www.
anaf.ro – Info ANAF – secţiunea 
Anunţuri – Valorificare bunuri 
din proprietea privată a statu-
lui – Unitate/ Subunitate fisca-
lă: Cluj Executări Silite Cazuri 
Speciale.

PIERDERI

¤ BANCPOST S.A. pierdut anexă 
la certifi catul de înregistrare seria 
A 220195, emis la data de 
08.05.2002, eliberat de O.R.C. 
Cluj, CUI 404416, 
J40/9052/1991. Se declară nulă.

¤ Pierdut certifi cat de înmatricu-
lare fi rmă și certifi cat constatator, 
CUI 14871217, J12/1701/2002. 
Le declar nule.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

AVIZ DE MEDIU

COMUNA SACUIEU in calitate de titular, anunta publicul 
interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare documentatie PUZ INTRODUCERE 
IN INTRAVILAN A SUPRAFETEI DE TEREN PROPRIETATE A 
COMUNEI SI PROPRIETATI PRIVATE – ZONA MIXTA 
LOCUIRE DE TIP RURAL, TURISM SI SERVICII CONEXE, IN 
VEDEREA REALIZARII UNOR INVESTITII SI A REGLEMENTARII 
SITUATIEI EXISTENTE” in comuna Sacuieu, sat. Sacuieu, 
CF nr. 50731, judetul Cluj. 

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultata la sediul 
COMUNA SACUIEU, sat Sacuieu, nr. 130, jud. Cluj in zilele 
de luni-vineri, intre orele 8°°-16°°, din data 12.12.2018. 
Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pina la data de 31.12.2018, la APM Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. MG TEC Industry S.R.L., cu sediul în Dej, str. 
Văii nr. 2, județul Cluj anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul "Înfi inţare unitate de producţie pentru MG TEC 
Industry S.R.L." propus a fi  realizat în Dej, str. Prof. Ing. 
Leon Birnbaum nr. 4, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților 
nr. 99 și la sediul MG TEC Industry S.R.L., din strada Văii nr. 2, 
Dej, jud. Cluj (unde poate fi  consultată documentația) în zilele 
de luni – vineri între orele 09.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. TRANSINVEST S.R.L. anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul "Construire 5 imobile de locuinţe cu regim 
de înălţime D+P+3E+ER, împrejmuire teren, extindere, 
branşamente şi racorduri la utilităţi conform PUZ – HLC nr. 
105/12.07/2008" propus a fi  realizat în Florești, str. Sub 
Cetate, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99 și la sediul S.C. TRANSINVEST S.R.L., Cluj-
Napoca, str. T. Vladimirescu F.N., jud. Cluj, în zilele de luni-
joi între orele 9.00–14.00, vineri între orele 9.00–12.00.

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. NR. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. nr. 1798/2007, COMUNA 
CIURILA anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul "Alimentare cu apă 
în localitatea Sutu şi Canalizare ape uzate şi staţie de 
epurare“ în localitatea Sutu.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9:00 –16:30, marţi –vineri între orele 9:00 –14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Recea-Cristur, titular al proiectului „MODERNIZARE 
DRUMURI SI STRAZI IN COMUNA RECEA CRISTUR, JUDETUL 
CLUJ“ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei 
de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, in cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare 
adecvata si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii 
de dezvoltare pentru proiectul „MODERNIZARE DRUMURI 
SI STRAZI IN COMUNA RECEA CRISTUR, JUDETUL CLUJ“  
propus a fi  realizat in Comuna RECEA-CRISTUR, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni -joi între orele 9.00-14. 
00, vineri între orele 9, 00 -12, 00 precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa/ii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunt. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TRANSILVA INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, nr. 15, bl. III A, 
ap. 62, jud. Cluj, înregistrată la ORC Cluj sub nr. 
J12/3575/2004, CUI 16818449, convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 
17/18.01.2019, ora 11:00, la prima, respectiv a doua 
adunare în cazul în care nu se întrunește cvorumul de 
prezenţa la prima convocare, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat 
de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 07.01.2019, 
care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de 
Administraţie format din dl. Bâlc Eugen-Emil – președinte, 
dl. Bâlc Laurenţiu și dl. Coldea Gheorghe Dorel, pentru o 
perioadă de 4 ani, începând cu data prezenţei hotărâri AGOA.

2. Aprobarea remuneraţiei membrilor Consiliului de 
Administraţie.

3. Aprobarea încheierii contractelor de mandat între 
societatea TRANSILVA INVEST S.A. și membrii Consiliului de 
Administraţie, precum și mandatarea unei persoane să semneze 
în numele și pentru societate contractele de mandat respective.

4. Aprobarea realegerii auditorului fi nanciar extern 
Fatacean Gheorghe PFA pentru o perioadă de 3 ani, începând 
cu data prezenţei hotărâri AGOA.

5. Aprobarea remuneraţiei auditorului fi nanciar extern.
6. Aprobarea încheierii contractului între societatea 

TRANSILVA INVEST S.A. și auditorul fi nanciar extern, precum 
și mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru societate contractul respectiv.

7. Aprobarea mandatarii unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează a fi  adoptată.

8. Aprobarea mandatarii unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a Hotărârii AGOA care 
urmează a fi  adoptată ai privind publicarea Hotărârii AGOA 
în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a, precum și 
pentru obţinerea documentelor aferente eliberate de ORC.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 14.12.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţa. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
14.01.2019. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
BÂLC EUGEN-EMIL
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Înfrângere acasă
În penultima etapă, intermedia-
ră, a turului Diviziei A1 la volei 
masculin, echipa universitară a 
jucat cu CS Știinţa Explorări Baia 
Mare în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Jocul a avut loc mier-
curi, 12 decembrie, iar în urma 
scorului fi nal, 3-2 pentru oas-
peţi, punctele s-au împărţit: do-
uă la Baia Mare și unul la 
Universitatea Cluj. Dacă primul 
set l-au câștigat ușor „studenţii”, 
25-17, următorul l-a obţinut 
Știinţa, 25-21. Al treilea set a 
fost cel mai disputat, iar pe fi nal 
clujenii au reușit să-l adjudece 
cu 25-23, dar Baia Mare a conti-
nuat să fi e agresivă și a obţinut 
setul patru, 25-22. Astfel, jocul 
a ajuns în decisiv, acolo unde 
echipa băimăreană s-a impus cu 
15-13 și, implicit, a câștigat par-
tida, scor 3-2. La fi nalul acestei 
etape, Baia Mare a rămas pe lo-
cul opt cu opt puncte, iar 
Universitatea Cluj a coborât o 
poziţie, zece, având șase puncte.

Juniorii participă 
la finală
Sala Sporturilor din Comuna 
Putna, judeţul Suceava, va 
găzdui Cupa României pentru 
juniori la lupte libere, lupte 
feminine și lupte greco-roma-
ne. Competiţia va avea loc la 
finalul acestei săptămâni, 
14-16 decembrie. De la secţia 
de lupte a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca vor 
participa următorii sportivi, fi-
ind însoţiţi de antrenorul 
Aurel Șuteu: Juon Mihaly (57 
kg), Nemet Bator (65 kg), 
Norbert Molnoș (70 kg), Vlad 
Muntean (74 kg).

Deplasare 
baschetbalistică
Echipa de baschet masculin a CS 
”U” Cluj va juca a XIII-a etapă din 
Liga Naţională, grupa C, în de-
plasare cu ACS Târgu Jiu. Meciul 
se va disputa în Sala Sporturilor 
„Voievod Litovoi” din Târgu Jiu, 
sâmbătă, 15 decembrie, de la 
ora 17:00. Universitatea Cluj se 
afl ă pe locul 10 în clasament cu 
12 puncte, iar echipa din Târgu 
Jiu are 20 de puncte și se afl ă pe 
locul patru.

Pe scurt

PUBLICITATE

Simona Halep a fost desem-

nată campioană mondială 

pe anul 2018 de către 

Federaţia Internaţională de 

Tenis (ITF), după ce a reu-

şit să câştige anul acesta 

primul său titlu de Grand 

Slam, la Roland Garros.

Simona Halep va încheia 

pe prima poziţie în clasa-

mentul WTA pentru al doi-

lea an la rând.

„E o mare onoare să fi u nu-

mită campioană mondială ITF 

pentru prima oară. A fost un 

an incredibil, în care am câşti-

gat primul meu titlu de Grand 

Slam la Roland Garros şi ter-

min anul ca numărul unu în 

lume. Să primesc o astfel de re-

cunoaştere este ceva special şi 

îmi dă o motivaţie în plus să 

continui să muncesc”, a decla-

rat Halep, citată de site-ul ITF.

ITF reaminteşte faptul că 

Halep a jucat o fi nală şi la Aus-

tralian Open în 2018, pierzând 

în faţa danezei Caroline Woz-

niacki, după ce fusese învin-

să şi de Jelena Ostapenko în 

2017 în fi nală la Roland Garros, 

unde a mai pierdut anterior o 

fi nală în faţa Mariei Şarapova.

ITF trece în revistă parcur-

sul româncei până în fi nala de 

la Paris, cu victorii la Ange-

lique Kerber şi Garbine Mugu-

ruza, şi revenirea spectaculoa-

să în fi nala cu americanca Sloa-

ne Stephens, cu 3-6, 6-4, 6-1, 

după ce a pierdut primul set.

''Victoria subliniază şi mai 

bine spiritul de luptătoare al 

Simonei Halep, pe care l-a de-

monstrat prin alte două titluri 

cucerite în 2018, la Shenzhen 

şi Montreal'', precizează ITF.

Sezonul româncei a fost scur-

tat de o hernie de disc, care a 

privat-o de participarea la Tur-

neul Campioanelor, dar Halep 

a încheiat anul cu un bilanţ de 

46 victorii şi 11 înfrângeri şi pe 

primul loc în clasamentul WTA.

Halep este al treilea jucă-

tor român care câştigă un ti-

tlu mondial ITF, după ce Flo-

rin Mergea şi Horia Tecău au 

fost campioni la dublu juni-

ori în 2002, iar Tecău a cuce-

rit titlul la dublu în 2015.

Sârbul Novak Djokovic a fost 

desemnat campion mondial la 

simplu masculin, cehoaicele Ka-

terina Siniakova şi Barbora 

Krejcikova au luat titlul ITF la 

dublu feminin, iar americanii 

Mike Bryan şi Jack Sock pe cel 

de la dublu masculin.

Halep, campioană mondială ITF în 2018

Olanda a învins 

Germania în ultimul 

meci din grupa principa-

lă de la Nancy cu 27-21, 

astfel că România s-a 

calificat în semifinalele 

Campionatului European 

de pe locul 2.

Tricolorele vor juca vineri, 

de la ora 18:30, în prima se-

mifi nală cu Rusia. A doua se-

mifi nală se va disputa între 

Franţa şi Olanda, tot vineri, 

de la ora 22:00.

România este din nou în 

semifi nalele unui Campionat 

European după o pauză de 

8 ani. În urmă cu 3 ani, na-

ţionala a ajuns în semifi na-

le şi la Campionatul Mondi-

al. Iar califi carea în careul 

de aşi ne aduce şi biletele 

pentru Campionatul Mondi-

al din 2019. La turneul fi nal 

de anul viitor va juca Fran-

ţa, campioana mondială en-ti-

tre, dar şi echipele care ter-

mină pe locurile doi, trei şi 

patru la competiţia organi-

zată acum în Hexagon. Cum 

Franţa s-a califi cat şi va ju-

ca în faţa Olandei, România 

e sigură de prezenţa la com-

petiţia organizată în Japo-

nia, nemaifi ind nevoită să 

joace un baraj în luna iunie 

a anului viitor.

Cristina Neagu s-a acciden-

tat grav pe fi nalul meciului cu 

Ungaria, iar verdictul este unul 

crunt: ruptură de ligamente 

încrucişate. Sportiva noastră 

a fost scoasă pe targă în par-

tida cu Ungaria şi va ajunge 

foarte curând pe masa de ope-

raţii. Căpitanul naţionalei va 

rămâne însă în Franţa pentru 

a le susţine pe colegele sale 

în semifi nala cu Rusia.

„Da, Cristina are ruptu-

ră a ligamentelor încrucişa-

te. Staff-ul medical va lua 

o decizie, alături de Cristi-

na şi vom vedea ce se va 

întâmpla. Cristina va rămâ-

ne alături de noi, este că-

pitanul echipei şi e normal 

să rămână. Fetele vor lup-

ta şi prezenţa Cristinei es-

te foarte importantă pentru 

fete. Accidentarea a fost un 

şoc. Fetele s-au adunat, au 

vorbit foarte mult aseară 

împreună cu Cristina, ceea 

ce e foarte bine. Azi e o zi 

de deplasare, va fi destul 

de multă agitaţie. Abia du-

pă prânz ne vom putea li-

nişti puţin. Bazaliu va ajun-

ge astăzi" a declarat, joi, 

Nicoleta Alexandrescu într-o 

intervenţie telefonică la Digi 

Sport Matinal.

Accidentarea suferită de 

Cristina Neagu în fi nalul me-

ciul cu Ungaria, 29-31, l-a for-

ţat pe Ambros Martin să ape-

leze la o soluţie de urgenţă. 

Astfel, Bianca Baziliu va fi  în-

locuitoarea Cristinei Neagu în 

echipa naţionalei României, 

la Campionatul European de 

handbal din Franţa.

„Am primit trist această 

veste. Nu-mi doream să merg 

în contextul acesta, mai ales 

că este vorba despre Cristi-

na, care este şi colega mea 

de echipă. A fost groaznic 

când am văzut faza. Mi-au 

dat lacrimile instantaneu. 

Vorbeam înainte de campi-

onat că îmi doresc ca toate 

fetele de la naţională şi de 

la echipa mea de club să se 

întoarcă sănătoase. Din pă-

cate nu s-a întâmplat aşa şi 

avem două accidentări des-

tul de grave. La ce s-a în-

tâmplat, nu-mi doream să 

văd acest meci. Va fi cu noi, 

dar nu va fi în teren să ne 

ajute. E un moment greu 

pentru mine” a declarat Bi-

anca Bazaliu înainte de a 

pleca spre Paris, potrivit 

digisport.ro.

Bianca Bazaliu, rezerva 

Cristinei Neagu pe postul de 

inter stânga de la CSM Bu-

cureşti are doar 21 de ani şi 

are un palmares impresio-

nant. Tânăra jucătoare a câş-

tigat de 4 ori campionatul 

României (2015-2018), de 3 

or i  Cupa Românie i 

(2016-2018), Liga Campioni-

lor (2016) şi Campionatul 

Mondial U18 (2014).

Bianca Bazaliu care a mar-

cat 6 goluri pentru România 

B, în victoria din urmă cu 3 

săptămâni împotriva Rusiei, 

la Trofeul Carpaţi. Cel mai 

probabil, Bazaliu nu va in-

tra din primul minut cu Ru-

sia, fi ind preferat trioul Eli-

za Buceschi – Cristina Las-

lo – Melinda Geiger sau A-

namaria Drăguţ.

Absenţa Cristinei Neagu 

ne scade considerabil şan-

sele la calificarea în finală 

şi implicit la câştigarea tro-

feului, cred bookmakerii, ţi-

nând cont de cotele oferite.

În acest moment, Româ-

nia este cotată cu ultima şan-

să la câştigarea Campiona-

tului European. Rusia şi Fran-

ţa, echipele califi cate din cea-

laltă grupă principală, sunt 

marele favorite.

România s-a calificat în semifinale, 
dar fără Cristina Neagu va fi greu
Naţionala de handbal feminin a României s-a calificat după 8 ani în semifinalele 
Campionatului European din Franţa şi va întâlni campioana olimpică, Rusia, vineri, la Paris.

România a avut un parcurs anevoios la EURO, pierzând cu Olanda şi Ungaria
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