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ADMINISTRAŢIE

Județul Cluj poate face 
Spitalul Regional. 
Dacă e de acord Guvernul.
Preşedintele CJ Alin Tişe a solicitat Comi-
siei Europene preluarea proiectului Spita-
lului Regional de Urgenţă.  Pagina 5

POLITICĂ

Norica Nicolai, făcută praf. 
„A slobozit o gogomănie”
Disidentul anticomunist Neculai Mun-
teanu a criticat-o pe Norica Nicolai, eu-
roparlamentar ALDE.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Două mese pe zi 
pentru angajaţii SMURD Cluj 
Primăria Cluj-Napoca va aloca 120.000 
lei pentru două mese pe zi ale persona-
lului SMURD Cluj.  Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

SPORT

Ascensiunea municipiului Cluj-Napoca 
a ajuns până în Belgia

ACTUALITATE 

Fostul mare internaţional La-
dislau Bölöni a dat de pământ 
cu sportul şi presa sportivă din 
România, printre puţinele lu-
cruri pozitive menţionate de fos-
tul jucător al Stelei fi ind direc-
ţia europeană pe care o urmea-
ză Cluj-Napoca.

După ce a pus tunurile pe 
gazetăria sportivă, care, în opi-
nia fostului câştigător al Cu-
pei Campionilor Europeni cu 
Steaua, în 1986, născoceşte 
idoli falşi, „exagerări de Dum-
nezei, de «Regi», de «Brilian-
te»”, Ladislau Bölöni (n.r. 
Bölöni László) a precizat care 
sunt puţinele informaţii la ca-
re este curent despre situaţia 
din România.

Fostul fotbalist originar din 
Târgu Mureş, în prezent antre-
nor la Royal Antwerp, în Belgia, 
susţine că "nu este o ruşine să 
fi i maghiar în România" şi că 
plecarea saşilor şi evreilor din 

Transilvania este o „mare pier-
dere de bogăţie". Acesta pune 
la zid „becalizarea” presei spor-
tive şi deplânge situaţia în care 
a ajuns sportul românesc.

„Ce mai e fotbalul în ţară? 
«Becali i-a dat lovitura lui Di-
namo». Vai de mine! Pe cine 
Dumnezeu interesează? «Veste 
cumplită pentru Teja». Acelaşi 
lucru, Gigi Becali. Dacă iei pri-
mele 10, ai putea să nu mai 
scrii «sport», ci «Aventurile lui 
Gigi Becali». Am auzit lucruri 
bune despre Sepsi Sfântu Ghe-
orghe, sper să n-o ia razna cei 
de acolo. Iar ca oraş, Cluj-Na-
poca am înţeles că e într-o di-
namică deosebită”, a declarat 
Bölöni, în amplul interviu acor-
dat Gazetei Sporturilor.

Alintat drept „oraşul-mag-
net” de către primarul Emil Boc, 
Cluj-Napoca este, în prezent, 
oraşul cu cea mai mare înclina-
re spre dezvoltare din România.

Un şofer a ”eşuat” marţi di-
mineaţa pe un şantier de pe Ca-
lea Turzii. Şoferul a derapat la 
urcare şi a pătruns în şantier, 
unde a rămas suspendat peste 
o ”gaură neagră”. "Ăla da băr-
bat!", "Bine că n-a rupt conduc-
ta!", "No aia da performanţă!" 
sau "Totuşi, e rupt din SF un 
pic!" sunt câteva dintre reacţii-
le de pe grupul de Facebook Tra-
fi c Info la imaginea inedită cu 
maşina suspendată.

Poliţiştii clujeni cercetează 
acum un şofer de 19 ani, care a 
cauzat accidentul. ”La data de 15 
ianuarie, în jurul orei 02.00, po-
liţiştii au constatat că un tânăr, 
de 19 ani, din Cluj-Napoca, a con-
dus autoturismul pe Calea Tur-
zii, dinspre zona centrală înspre 
cartier Zorilor, în timp ce se afl a 
infl uenţa alcoolului, rezultatul 
testării cu aparatul alcooltest fi -
ind de 0.57 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat”, informează IPJ Cluj.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

„Parcare” ruptă din filme pe Calea Turzii 

lucruricaremaenerveaza@yahoo.com 
Mailul primarului Emil Boc pentru clujenii supărați
Emil Boc a lansat o adresă de mail la care locuitorii orașului îi pot semnala lucruri mărunte care îi enervează în oraş. Pagina 5

Summit-ul lui Piersic!
Primăria nu a renunțat la „omagiul” de 28.000€

61.000 € a alocat ieri Primăria pentru 
summit-ul Start-up Europe care va avea loc 
la Cluj în 21-22 martie 2019 și la care vor 
participa 400 de invitaţi de la Comisia 
Europeană, de la companii din IT și inova-
re. Un eveniment organizat împreună cu 
Comisia Europeană și Ministerul 
Comunicaţiilor și Societăţii Informaţionale, 

instituţii care suportă de altfel cea mai ma-
re parte a costurilor.

„Cântarea lui Piersic”, votată tot ieri de 
consilierii locali, ne costă 28.000 €. În 26 
ianuarie, la cinema Florin Piersic, vor urca 
pe scenă niște interpreţi (nenominalizaţi 
încă, deși până la eveniment mai sunt fi x 
12 zile, ceea ce ridică suspiciunea că achizi-

ţiile sunt făcute, contractele semnate și ba-
nii plătiţi, iar HCL-ul de ieri e doar o forma-
litate), care îl vor înveseli pe actorul „adu-
cător de voturi”, care împlinește vârsta ro-
tundă de 83 de ani.

Pe larg, o comparaţie între cele două 
megaevenimente care vor marca viaţa cul-
turală și economică a Clujului, în pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Jandarmeria Română 

a fost ironizată 

pe Facebook, după 

ce instituţia a transmis 

un mesaj de ziua lui 

Mihai Eminescu.

Imaginile reprobabile de la 

protestul din 10 august 2018, 

de la Bucureşti, din Piaţa Vic-

toriei, sunt încă vii în mintea 

tinerilor, iar aceştia au reacţi-

onat într-un mod inedit la cli-

pul Jandarmeriei Române. Cum 

altfel decât aducând, la rândul 

lor, un omagiu marelui poet 

naţional? Internauţii au răs-

puns cu mesaje care fac trimi-

tere la versurile poetului, dar 

în care Jandarmeria este iro-

nizată pentru abuzuri. „Un 

ceai nu e doar o licoare caldă, 

care te încălzeşte în zilele ge-

roase, ci devine hrană pentru 

sufl et atunci când ai alături 

oameni frumoşi şi pe Eminescu 

în gând”, a scris, luni, Jandar-

meria Română pe Facebook. 

La scurt timp, internauţii au 

„bombordat” pagina cu mesa-

je care fac trimitere la poezii-

le lui Mihai Eminescu, dar ca-

re sunt, de fapt, ironii la adre-

sa Jandarmieriei, după eveni-

mentele din 10 august 2018.

Unul dintre mesajele ca-

re are cele mai multe apre-

cieri şi reacţii sună astfel: 

„Pe lângă stâlpii fără soţ/

adesea ai trecut/te-au bă-

tut jandarmii toţi/de nu 

te-am cunoscut”.

Un alt internaut a făcut 

valuri cu următoarele „ver-

suri”: „Ce te legeni, hipste-

re,/cu luminiţe şi pe vânt/ia, 

că te pun la pământ”.

„O, rămâi, rămâi în du-

bă,/Te-am gazat atât de 

mult,/Ale tale coaste toate,/

Numai eu ştiu să le rup”, es-

te mesajul care are în pre-

zent sute de aprecieri.

De asemenea, internauţii 

s-au mai jucat şi cu versurile 

poeziei „Somnoroase păsăre-

le”: „Somnoroase batranele/

La biserica se aduna/Vin jan-

darmii, dau in ele/Noapte bu-

na”./Nici „Ce te legeni?...” sau 

„Luceafărul” nu au fost „ui-

tate” de către internauţi: „Ba-

te gazul frunza-n dunga/Re-

zistentii mi-i alunga/Bate ga-

zul dintr-o parte/Noi te ba-

tem ca la carte”, „Cobori în 

jos, pulan cel sfânt/Alunecând 

pe-o ceafa/Pătrunde n coaste 

şi în spate/Conştienţa mi în-

depărtează/El tot lovea tre-

murător/Se aprindea mai ta-

re/Dădea cu gaz fulgerător/

Ca 4 clase are!”.

Haz de necaz! Versuri „eminesciene” 
pentru Jandarmeria Română

Ministrul Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu, 

a declarat marţi că în pre-

zent tinerii sunt îndemnaţi 

de o carieră profesională 

care să aducă instant bani.

„Ne revine sarcina să gene-

răm modele sociale, atractive, 

o viziune nouă pentru cei ca-

re sunt educaţi în epoca revo-

luţiei tehnologiei informaţiei. 

Înainte de a explora potenţia-

lele soluţii ale necazurilor ome-

nirii trebuie să înţelegem mai 

bine provocarea pe care o re-

prezintă tehnologia. E discuta-

bil în ce măsură sunt realmen-

te responsabile pentru ceea ce 

se întâmplă azi în lume. (...) 

Într-o asemenea lume, ultimul 

lucru pe care trebuie să îl ofe-

re un profesor elevilor săi este 

mai multă informaţie, când de-

ja ei au parte de prea multă. 

Să îi înveţe să gândească sin-

guri, să le formeze abilitatea 

de a interpreta informaţia, să 

distingă ceea ce este important 

de ceea ce nu este important, 

fl exibilitatea mentală, adapta-

rea la schimbări, asigurarea 

unui echilibru emoţional pot 

să fi e obiectivele şcolii de astpzi, 

dar mai ales ale şcolii de mâi-

ne”, a susţinut Ecaterina An-

dronescu, în cadrul festivităţii 

Academiei Române dedicată 

Zilei Culturii Naţionale, de la 

Ateneul Român.

Ministrul a adăugat că oa-

menii nu sunt conştienţi de 

efectele dezvoltării inteligen-

ţei artifi ciale.

„Majoritatea oameilor, ori-

unde s-ar afl a pe pământ sunt 

puţin conştienţi sau poate de-

loc de dezvoltarea inteligenţei 

artifi ciale şi a potenţialului ei 

impact asupra vieţilor lor. Oa-

menii nu vor putea prezice ni-

ciodată viitorul. Astăzi pare 

mai difi cil ca oricând, deoare-

ce odată ce putem proiecta cre-

iere şi minţi pare că suntem 

din ce în ce mai mult siguri de 

aproape nimic, inclusiv de ce-

ea ce părea odată etern”, a 

adăugat Andronescu.

De asemenea, ministrul 

Educaţiei a afi rmat că tine-

rii nu mai sunt interesaţi de 

o carieră profesională, ci de 

meserii care „să aducă in-

stant bani”.

„Eminescu vedea în cultu-

ră şi educaţie principalii vec-

tori ai progresului unei naţi-

uni. Este posibilă întoarcerea 

lui Eminescu când tinerii sunt 

îndemnaţi către profesii care 

să producă insistent şi instant 

bani? Răspunsul optimismu-

lui din mine este da. Trebuie 

să încercăm, chiar dacă recen-

tele studii arată că doar 28% 

dintre tineri sunt interesaţi de 

educaţie şi de carieră profesi-

onală. Cum? Prin cultură şi e-

ducaţie. Cu familia responsa-

bilă pentru cei şapte ani de 

acasă, şcoala şi profesorii tre-

buie să îndepre copiii spre cul-

tură. Împreună, părinţi, pro-

fesori, instituţii, cu pricepere, 

răbdare şi perseverenţă, copi-

lul saua dolescentul trebuie 

să înveţe să trăiască în sub-

sanţa spirituală a neamului 

său”, a conchis ministrul.

Ecaterina Andronescu a mai 

spus că şi-ar fi  dorit ca inspec-

torii şcolari din prezent că ştie 

că Mihai Eminescu, având 

funcţia de revizor şcolar, in-

specta 152 de şcoli pe an.

„Fără îndoială astăzi oma-

giem o zi specială. Ziua mare-

lui nostru poet Mihai Eminescu. 

Este un prilej de binecuvânta-

re care ne îndeamnă pe fi eca-

re să descoperin şi să îi redes-

coperim geniala sa operă. Îl cin-

stim şi recinstim pe Eminescu 

din nevoia noastră de a ne apro-

pia de geniul mereu surprinză-

tor. Educaţia este cultura, cul-

tura este educaţia minţii. Emi-

nescu a cunoscut ca nimeni al-

tul problemele şcolii româneşti, 

pentru că la 1 iunie 1875 Titu 

Maiorescu, ministrul Învăţă-

mântului din acea vreme, l-a 

numit revizor şcolar pentru ju-

deţele Iaşi şi Vaslui. Mi-aş do-

ri să fi e aici în această super-

bă cupolă a Ateneului Român 

inspectorii şcolari care să audă 

că Eminescu, în calitatea sa de 

revizor şcolar inspecta 152 de 

şcoli din cele două judeţe de 

două ori pe an. Era extrem de 

exigent ca revizor şcolar”, a 

mai afi rmat Andronescu.

ŞCOALA ROMÂNEASCĂ

Tinerii, interesaţi de meserii 
care să „aducă bani instant”
Profesorii nu ar trebui să le ofere multă informaţie elevilor, 
ci să îi înveţe „să gândească singuri”, este de părere ministrul Educaţiei

În prezent tinerii sunt îndemnaţi de o carieră profesională care să aducă bani instant
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Consilierii locali au votat, 

marţi, la şedinţa de 

Consiliu Local, un proiect 

menit să sprijine angaja-

ţii Serviciului Mobil 

de Urgenţă, Reanimare 

şi Descarcerare 

(SMURD) Cluj.

Astfel, Consiliul Local va 

aloca 120.000 lei din bugetul 

local pe anul curent pentru 

două mese pe zi ale persona-

lului SMURD Cluj.

„Am votat, ieri, în şedin-

ţa de Consiliu Local, aloca-

rea sumei de 120.000 lei de 

la bugetul local pe anul 2019 

pentru acordarea a două me-

se pe zi (prânz şi cină) pen-

tru 10 angajaţi ai SMURD Cluj. 

Arătăm pe această cale con-

sideraţia şi sprijinul nostru 

pentru tot ce înseamnă 

SMURD, un serviciu medical 

de urgenţă indispensabil co-

munităţii clujene", a precizat 

viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

Conform proiectului de 

hotărâre, masa va fi  asigura-

tă de Cantina de ajutor so-

cial şi pensiune Cluj-Napo-

ca, instituţie subordonată 

Consiliului Local al munici-

piului Cluj-Napoca. În pre-

zent, SMURD Cluj asigură 

asistenţa medicală de urgen-

ţă prespitalicească prin cele 

2 echipaje de tip TIM (tera-

pie intensivă mobilă) şi ce-

le 9 echipaje de tip EPA (echi-

paje de prim-ajutor). Cele 

două echipaje sunt formate 

din paramedici voluntari, 

studenţi ai facultăţilor de me-

dicină din Cluj, medici rezi-

denţi care efectuează gărzi-

le, de asemenea, în mod vo-

luntar, medici specialişti, 

asistenţi medicali şi parame-

dici pompieri.

Două mese pe zi pentru angajaţii 
SMURD Cluj din partea Primăriei

Municipiul Cluj-Napoca 

va găzdui, în luna martie, 

Summitul Start-up 

Europe, consilierii locali 

aprobând, marţi, alocarea 

sumei de 282.000 

de lei pentru organizarea 

evenimentului.

Proiectul, votat de 25 de 

consilieri, arată că summitul 

va fi  organizat în parteneriat 

cu Ministerul Comunicaţiilor 

şi Societăţii Informaţionale 

din România şi Comisia Eu-

ropeană, urmând să aibă loc 

în 21-22 martie 2019.

Acest summit dedicat 

start-up-urilor se organizează 

pentru prima dată în Româ-

nia, în contextul preluării, la 

1 ianuarie 2019, a Preşedinţi-

ei Consiliului Uniunii Europe-

ne de către ţara noastră.

Tema principală pe care 

Comisia Europeană a propus-o 

pentru acest an este 'Digital 

Single Market'.

„Această distincţie este un 

îndemn pentru a întări rolul 

şi suportul acordat dezvolta-

torilor din domeniul digitali-

zării prin participarea activă 

a acestora în schimbarea so-

cietăţii printr-un proces de 

dezvoltare urbană sustenabi-

lă şi susţinerea acestora. Mu-

nicipiul Cluj-Napoca este un 

important centru academic şi 

universitar, având 10 univer-

sităţi publice şi private şi apro-

ximativ 100.000 de studenţi, 

aceste avantaje constituind un 

cadru ideal pentru dezvolta-

rea cercetării şi industriilor 

creative”, se arată în proiec-

tul de hotărâre.

La Summitul Star-up Euro-

pe vor fi  prezente 400 de per-

soane, din cadrul Comisiei Eu-

ropene, a companiilor din do-

meniul digitizării şi inovării, 

a oraşelor înfrăţite municipiul 

Cluj-Napoca.

Organizatorii acestui eve-

niment sunt Comisia Europea-

nă, municipiul Cluj-Napoca 

şi Ministerul Comunicaţiilor 

şi Societăţii Informaţionale 

din România, iar bugetul alo-

cat evenimentului este de apro-

ximativ 1.450.000 de lei şi es-

te asigurată de toţi partenerii 

(dintre care Comisia Europea-

nă 600.000, iar ministerul 

500.000). Primăria Cluj-Na-

poca va avea şi o contribuţie 

nefi nanciară, prin implicarea 

serviciilor de specialitate în 

organizarea evenimentului şi 

prin realizarea campaniei de 

comunicare dezvoltată de an-

gajaţii municipalităţii.

Ca o comparație, Primăria 

Cluj-Napoca plătește 28.000 

de € (jumătate din suma acor-

dată pentru summit) în vede-

rea organizării unui eveniment 

aniversar pentru actorul Flo-

rin Piersic care împlinește 83 

de ani. Consilierii locali au 

votat, ieri, aprobarea alocă-

rii sumei de 130.000 de lei 

de la bugetul local pentru or-

ganizarea unui eveniment ani-

versar cu actorul Florin Pier-

sic. “Având în vedere că artis-

tul Florin Piersic împlinește 

83 de ani dorim să organizăm 

un eveniment omagial cultu-

ral-artistic deosebit în data de 

26 ianuarie în Cinematogra-

ful «Florin Piersic» cu momen-

te unice de teatru, operă și 

folclor. Conform analizei chel-

tuielilor, bugetul solicitat pen-

tru organizarea evenimentu-

lui aniversar cu actorul Flo-

rin Piersic este de 100.000 lei 

(cheltuieli legate de prestațiile 

artiștilor – onorariu, trans-

port, cazare și masă), 5.000 

de lei (costuri pentru sonori-

zare și lumini) și 25.000 lei 

– recepția”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

Peste 61.000 de euro pentru organizarea, 
la Cluj, a Summitul Start-up Europe

Ştefan Gheorghiu (59 de 

ani), un chirurg român 

originar din Cluj-Napoca, 

a fost suspendat pentru 9 

luni dintr-un spital din 

Anglia după ce le-a zis 

pacienţilor să ia „poziţia 

George Michael“ pentru 

examinări medicale.

Un chirurg român din Ma-

rea Britanie a fost suspendat 

timp de nouă luni, după ce 

le-a cerut pacienţilor să ia „po-

ziţia George Michael” la co-

lonoscopie şi le-a pus mai mul-

te întrebări indiscrete celor-

lalţi angajaţi ai spitalului, re-

latează dailymail.co.uk. Pe 

numele lui Şerban Gheorghiu 

(59 de ani), care a şocat per-

sonalul medical şi pacienţii 

prin limbajul său, s-au depus 

numeroase plângeri între oc-

tombrie 2015 şi august 2017, 

când Gheorghiu lucra în cali-

tate de chirurg şi trata paci-

enţi cu cancer şi cu tulburări 

intestinale. A fost avertizat de 

mai multe ori de Consiliul Ge-

neral al Medicilor din Anglia.

Medicul Şerban Ioan Ghe-

orghiu obişnuia să le adre-

seze asistentelor de la spita-

lul Scarborough întrebări in-

discrete despre viaţa lor se-

xuală, iar unui pacient i-a 

spus că are cancer şi că nu 

poate să „ascundă asta sub 

masă”. În faţa colegilor, el 

s-a lăudat şi că a fost în Thai-

landa şi că le-a „rupt pelvi-

sul femeilor de acolo”.

Alte acuzaţii inclus referiri-

le injurioase la adresa colegi-

lor, precum şi hărţuirea sexua-

lă a asistentelor sau medicilor 

de sex feminin de la spital.

De acelaşi comportament 

aveau parte şi pacienţii româ-

nului. Unul dintre ei a poves-

tit că, în timpul unei consul-

taţii, medicul român l-a între-

bat dacă „se comportă la fel 

şi când face dragoste”.

Alţi pacienţi au povestit 

că medicul le-a cerut să ia 

„poziţia George Michael” în 

timpul colonoscopiilor, doc-

torul făcând referire la se-

xualitatea artistului. Româ-

nul în vârstă de 59 de ani a 

ignorat avertismentele lega-

te de comportamentul său, 

aşa că a fost suspendat timp 

de nouă luni de către instan-

ţa care judecă medicii în Ma-

rea Britanie.

Atitudinea sa l-a dus şi 

în faţa instanţei, mai arată 

presa britanică. La Tribuna-

lul Medical din Manchester, 

chirurgul român ar fi fost 

găsit vinovat de comporta-

ment inadecvat. Colegii aces-

tuia au afirmat că aceasta 

s-ar datora şi din pricina 

faptului că engleza este a 

doua sa limbă. Gheorghiu 

este originar din Cluj, Ro-

mânia, şi s-a mutat în Ma-

rea Britanie în 1992, spune 

Daily Mail. Tribunalul l-a 

suspendat pentru 9 luni de 

la spitalul unde lucra. In-

stanţa preciza că limbajul şi 

comportamentul doctorului 

Gheorghiu – cum ar fi soli-

citarea pacienţilor de a „asu-

ma poziţia lui George Mi-

chael“ – au fost nerespec-

tuoase şi au lezat demnita-

tea pacienţilor, arată jurna-

liştii britanici.

Bărbatul a lucrat pentru 

Scarborough Hospital din fe-

bruarie 2010 până în octom-

brie 2017. Înainte să poată 

practica din nou medicina, 

medicul va fi  supus unei eva-

luări care va stabili dacă aces-

ta şi-a schimbat atitudinea şi 

comportamentul.

Momentan, românul lu-

crează la un spital din Don-

caster, unde a tratat deja 13 

pacienţi şi nu au mai fost ra-

portate incidente.

Un lider al medicilor en-

glezi, Nathan Moxon, afi r-

ma, pentru DailyMail, că 

„există dovezi pozitive des-

pre comportamentul său re-

cent, care indică faptul că u-

nele remedii au avut deja loc 

şi că comportamentul său 

s-a schimbat în ultimele luni“. 

Acesta mai preciza că Tribu-

nalul a susţinut că „nicioda-

tă nu a existat nicio plânge-

re cu privire la abilităţile cli-

nice şi etica muncii lui doc-

torului Gheorghiu“.

Un chirurg clujean scandalizează Anglia. 
Le-a spus pacienţilor să ia „poziţia George Michael“
Medicul Şerban Gheorghiu a şocat personalul medical şi pacienţii prin limbajul „fără perdea”. 
Între octombrie 2015 şi august 2017, pe numele lui au fost depuse numeroase plângeri.

Ștefan Gheorghiu a lucrat pentru Scarborough Hospital din februarie 2010 până în octombrie 2017 

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Am votat, ieri, în ședința de Consiliu Local, 
alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local 
pe anul 2019 pentru acordarea a două mese pe 
zi (prânz și cină) pentru 10 angajați ai SMURD 
Cluj. Arătăm pe această cale considerația și 
sprijinul nostru pentru tot ce înseamnă SMURD, 
un serviciu medical de urgență indispensabil 
comunității clujene“
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Grupul de distribuție 
de automobile 

RENAULT – DACIA – NISSAN 
din Cluj Napoca 

angajează:

 MECANICI AUTO

 VOPSITORI AUTO

 TINICHIGII AUTO

 ELECTRONIŞTI

 INSPECTORI ITP

 AGENŢI DE PAZĂ

 FEMEI DE SERVICIU

Vă rugăm să trimiteți CV-urile dvs până la data 

de 18.01.2019 la urmatoarea adresă : SC DACIA 

SERVICE CLUJ FELEAC SA, str.Calea Turzii nr. 253-255 

sau la adresa de email :resurse_umane@otcgroup.

ro, cu specifi carea postului pentru care aplicați. 

Relații suplimentare la telefon-0264/704744. 

Consiliul Local 

Cluj-Napoca a aprobat, 

marţi, majorarea cu câte 

cinci lei a burselor acor-

date elevilor din învăţă-

mântul preuniversitar 

cu rezultate bune la învă-

ţătură şi a celor sociale, 

urmând să benefi cieze 

de ele peste 13.000 de 

elevi în primul semestru.

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a 

declarat, marţi, în şedinţa Con-

siliului Local că se vor fi nan-

ţa burse de performanţă, bur-

se de merit, burse de studiu 

şi de ajutor social.

”Având în vedere că în bu-

getul de anul trecut am pier-

dut 28 de milioane de euro, 

iar în acest an nu ştim pier-

derile pe care le vom avea, 

am reuşit să facem o mică 

modifi care în ceea ce priveş-

te cuantumul burselor elevi-

lor din învăţământul preuni-

versitar. Plătim burse tuturor 

elevilor care au media peste 

8,50. Astfel, Consiliul Local 

Cluj-Napoca a stabilit cuan-

tumul burselor pentru elevii 

din învăţământul preuniver-

sitar pe semestrul I al anului 

şcolar 2018/ 2019, acestea fi -

ind majorate cu câte 5 lei fa-

ţă de semestrul II din anul 

şcolar precedent. În total vor 

fi  fi nanţate un număr de 

13.195 de burse, cele mai 

multe – 10.311 – fi ind burse 

de merit. Se vor fi nanţa bur-

se de performanţă – 130 de 

lei, burse de merit – 100 de 

lei, burse de studiu – 85 de 

lei şi burse de ajutor social 

de 80 de lei”, a spus Tarcea.

Potrivit acestuia, bursa re-

prezintă primii bani pe care 

îi câştigă un elev prin mun-

ca proprie, iar rezultatele 

sunt vizibile la nivelul exe-

menelor naţionale unde ju-

deţul Cluj se clasează pe pri-

mele locuri la nivel naţional, 

municipiul Cluj-Napoca a-

vând un aport important în 

acest clasament.

”După ce vom avea buge-

tul pe anul 2019, vom putea 

analiza dacă se mai majora-

rează bursele elevilor clujeni. 

Eu susţin că banii alocaţi co-

piilor trebuie să aibă o cotă 

cât mai mare, deoarece sunt 

şi aşa sufi ciente greutăţi”, a 

mai spus viceprimarul Tarcea.

În semestrul II al anului 

şcolar 2017/ 2018 au fost acor-

date un număr de 16.494 de 

burse pentru elevii din învă-

ţământul preuniversitar.

Bursele elevilor din Cluj-Napoca au fost majorate cu cinci lei

Jurnalistul şi disidentul 

anticomunist Neculai 

Constantin Munteanu 

a criticat-o dur 

pe Norica Nicolai, europar-

lamentar ALDE.

Disidentul anticomunist 

Neculai Constantin Muntea-

nu, care a condamnat la pos-

tul de Radio Europa Liberă 

ani la rând regimul lui Nico-

lae Ceauşescu, o atacă pe No-

rica Nicolai după ce aceasta 

a declarat în cadrul unei emi-

siuni că toţi cei care au pro-

testat în faţa Ateneului Ro-

mân ar fi  plătiţi pentru a ini-

ţia astfel de mişcări.

„Nu-i adevărat că politi-

cienii spun numai tâmpenii 

care nu interesează pe ni-

meni. Iată, mai zilele trecu-

te, Norica Nicolai, trecută 

prin multe paturi politice, 

de partide e vorba, a slobo-

zit o gogomanie cât Casa 

Poporului, cu ample ecouri 

în cele mai diverse pături 

ale populaţiei. Pasămite, cei 

peste o mie oameni care au 

protestat în ziua în care Ro-

mânia a preluat oficial pre-

şedinţia rotativă a Consiliu-

lui Uniunii Europene, ar fi 

fost nişite năimiţi plătiţi de 

forţe obscure, a zis dante-

lăreasa Norica. Ori în stra-

da se aflau oameni onora-

bili şi o cu reputaţie mai 

presus de orice bănuială, 

Oana Pellea, Mihaela Miro-

iu, Mihai Şora, Dan Grigo-

re, Stere Gulea, Andrei Oi-

şteanu, Nicolae Prelipcea-

nu, Marius Manole, Radu 

Paraschivescu şi alţii. Însă 

scriitorul Radu Paraschives-

cu, care a fost în piaţă, sus-

ţine că n-a primit nimic, în-

treabă unde e casieria, ce 

program de lucru are, dacă 

se plăteşte pauşal sau în 

funcţie de durata prezenţei 

la protest, dacă scandările se 

plătesc separat, şi încheie 

cu o întrebare retorică, No-

ricăi Nicolai chiar nu-i e 

ruşine?S-ar părea că nu. Ţi-ai 

găsit, Norica şi ruşinea. Oa-

na Pellea a anunţat sec, 

Doamna Norica Nicolai, da-

că afi rmaţia vă aparţine, vă 

rog să prezentaţi dovezi! În 

lipsa dovezilor, sunt nevoită 

să vă dau în judecată! Nu ştim 

ce vor face celalti demascaţi, 

dar tare mi-ar plăcea s-o aud 

pe Norica Nicolai ţipând nu-

mai de bine în timp ce com-

pletează cecuri cu despăgu-

biri pentru cei ponegriţi”, a 

scris Munteanu pe pagina 

sa de Facebook.

Norica Nicolai, făcută de râs. 
„A slobozit o gogomănie 
cât Casa Poporului”

După ce s-a lăudat că 

municipalitatea a primit 

înapoi strada Bună Ziua 

de la Guvern, a anunţat 

deblocarea proiectelor 

imobiliare şi demararea 

proiectului pentru lărgirea 

străzii, viceprimarul Dan 

Tarcea spune că lucrurile 

s-au împotmolit şi că pro-

iectul de modernizare, 

care nu început încă, 

a acumulat deja întârzieri.

„Legat de Bună Ziua, una 

din instituţiile statului, care 

se numeşte ANAP (Agenţia 

Naţională pentru Achiziţii 

Publice), a întârziat trei luni 

să ne dea un răspuns. Noi 

am vrut să facem o singură 

licitaţie pentru mutarea uti-

lităţilor. ANAP a spus că nu 

este concurenţială, ci să fa-

cem patru licitaţii, una pen-

tru gaz, alta pentru apă, pen-

tru fi ecare utilitate în parte. 

Am depus cele patru caiete 

de sarcini, trei au intrat în 

validare, una a intrat iarăşi 

în verifi care. Nu aş putea să 

spun cât mai durează verifi -

carea. În mod normal, tre-

buie să dureze 9 zile lucră-

toare, dar din experienţele 

trecute ne aşteptăm şi aici 

să dureze trei luni şi jumă-

tate”, a comentat Dan Tar-

cea în şedinţa de marţi a 

Consiliului Local.

În luna septembrie 2018, 

Tarcea declara că în primă-

vara acestui an vor demara 

lucrările pentru lărgirea stră-

zii Bună Ziua. Anul trecut, 

municipalitatea dădea o lo-

vitură dezvoltatorilor imobi-

liari din zonă sistând elibe-

rarea autorizaţiilor de con-

struire din cauza încărcării 

foarte mari a trafi cului.

Potrivit viceprimarului 

Dan Tarcea, după moderni-

zare, strada Bună Ziua ar ur-

ma să aibă 3 benzi de circu-

laţie (2 dintre acestea cu sens 

de mers înspre Calea Turzii), 

pistă de biciclete, 2 trotuare 

(lăţime trotuar 2m, lăţime 

bandă carosabil 3,25m, pis-

tă biciclişti 2,25m).

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zo-

nă, Primăria Cluj-Napoca mai 

are în vedere şi amenajarea 

a 2 sensuri giratorii: la inter-

secţia străzilor Bună Ziua-Mă-

ceşului-Trifoiului şi la inter-

secţia străzilor Calea Tur-

zii-Mihai Românul.

„Va fi o stradă ultramo-

dernă. Am considerat că da-

că discutăm de o stradă no-

uă şi vrem să încurajăm mer-

sul pe bicicletă şi folosirea 

de mijloace alternative sunt 

necesar să implementăm şi 

benzile de biciclete. Aşa a 

reieşit şi din dezbaterile pu-

blice într-o manieră covâr-

şitoare cu piste de bicicle-

te. Nu trebuie să ne gândim 

astăzi că pistele de bicicle-

te nu au continuitate. Dacă 

nu începem astăzi nicioda-

tă nu vor avea continuitate. 

Trebuie continuat acest pro-

ces pentru biciclişti”, a mai 

spus Tarcea.

S-au grăbit cu promisiunile. 
Extinderea străzii Bună Ziua, blocată
Proiectul de modernizare a străzii Bună Ziua, anunţat cu surle 
şi trâmbiţe de municipalitate, acumulează deja luni de întârziere

Potrivit viceprimarului Dan Tarcea, după modernizare, strada Bună Ziua ar urma să aibă 3 benzi de circulaţie

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului Cluj-Napoca
 „Discutăm de aproximativ 60 de 
parcele care vor trebuia expropriate 
după care intrăm în linie dreaptă şi 
trecem la partea de proiectare. 
După care vom putea trece la 

construcţii. Dacă lucrurile merg aşa 
cum le-am programat, anul viitor în 
primăvară vom putea începe 
lucrările la lărgirea străzii Bună Ziua 
(noiembrie 2018)“
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După ce Eugen 

Teodorovici a anunţat, 

sâmbătă, că impozitul 

pe venit rămâne 100% 

la nivel local, primarul 

municipiului Cluj-Napoca 

speră ca această veste să 

nu fi e doar o simplă „ştire 

de matinal de weekend, 

pentru divertisment”.

Ministrul Finanţelor a sub-

liniat că „impozitul pentru U-

AT-uri, adică autorităţile loca-

le, la 100%” se va regăsi în 

Legea bugetului de stat pen-

tru 2019, iar măsura va fi  apli-

cată de la 1 ianuarie 2019. 

„Nu este nicio veste. Este ce-

ea ce am promis şi ceea ce 

am făcut. Ei sigur ştiu acest 

lucru. Impozitul pe venit ră-

mâne 100% la nivel local”, a 

afi rmat Eugen Teodorovici, 

sâmbătă dimineaţa, într-o emi-

siune la Antena 3.

Emil Boc a recunoscut că, 

în lipsa unei Legi a bugetului 

de stat, municipalitatea pierde 

lunar circa o jumătate de mili-

on de euro din bugetul local.

„Dacă ştirea aceasta nu es-

te una de matinal de weekend, 

pentru divertisment, atunci ar 

fi  pozitivă. Dar haideţi să ve-

dem cum va arăta bugetul ca 

proiect trimis la Parlament de 

către Guvern! Repet, dacă şti-

rea este exact aşa cum s-a 

transmis, ar avea un caracter 

pozitiv pentru municipalita-

te, dar în detalii se ascund 

problemele. Este important ca 

odată cu această sumă anun-

ţată să nu se dea duble res-

ponsabilităţi fi scale. Adică să 

ne spună, «OK, până acum vă 

dădeam 43% din impozitul pe 

venit înapoi la municipalitate. 

Vă dăm acum 100%, dar vă 

mai punem 10 poveri fi scale 

pe care până acum le supor-

tam din bugetul naţional». Tre-

buie văzut dacă această des-

centralizare rămâne efectivă 

pentru a recupera pierderile 

pe care le-am avut anul tre-

cut. Sper că aşa va fi , îmi do-

resc din sufl et pentru oraşul 

nostru să nu mai pierdem 28 

de milioane de euro. În fi eca-

re lună pierdem jumătate de 

milion de euro doar prin fap-

tul că nu avem o Lege a bu-

getului de stat, în comparaţie 

cu anul trecut”, a declarat edi-

lul, la un post de radio local.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a dezvăluit 

că şi-a creat o nouă adresă 

de mail, la care aşteaptă 

semnalări cu privire 

la micile nereguli din oraş.

Edilul a mărturisit că doar el 

are acces la această adresă, lu-

cruricaremaenerveaza@yahoo.

com, şi promite că va publica, 

lunar, un raport cu problemele 

sesizate şi rezolvate.

„Umblând prin oraş, tot vă-

zând unele lucruri, mi-a apărut 

această sintagmă, «lucruri care 

te enervează». Am decis să fac 

o adresă de mail, lucruricare-

maenerveaza@yahoo.com, iar 

toţi cei care sesizează lucruri în 

neregulă în oraş, vorbesc de lu-

cruri mai mici, care te enervea-

ză, îi pot scrie acum primaru-

lui. Aplicaţia MyCluj merge di-

rect la funcţionarul public, în 

căsuţa lui, dar dacă te deranjea-

ză ceva în oraş şi vrei să-i scrii 

direct primarului, o poţi face 

acum. De exemplu mi-au scris 

că au văzut că pe un chioşc de 

pe Eroilor apare o ţiglă aiurea, 

pusă peste noapte. Mi-au scris 

şi a dispărut”, a explicat Boc, la 

un post de radio local, diferen-

ţa dintre noua adresă de mail şi 

aplicaţia MyCluj, folosită de clu-

jeni pentru a semnala nereguli.

„Promit că, lunar, voi întoc-

mi un raport cu ce sesizări am 

primit şi ce am rezolvat din a-

ceste probleme. Pe calea aceas-

ta vreau să asigur cetăţenii că 

voi citi sesizările, va fi  mai uşor 

să le citesc prin mail, voi face 

o sinteză şi voi declara cele mai 

importante probleme. Mi-aş do-

ri să nu ne enerveze nimic din 

oraş, să fi e totul plăcut şi fru-

mos! De exemplu când mergi 

şi găseşti un hop în trotuar pen-

tru că cineva de la canalizare 

nu şi-a făcut treaba. Doar eu am 

parola la această adresă de mail, 

e deja făcută, e funcţională de 

astăzi, pot să-mi scrie oame-

nii!”, a mai precizat primarul.

Conştient de problema infer-

nală a trafi cului, Emil Boc a do-

rit să "descreţească frunţile" cu 

câteva date colectate din SUA, 

amintind de cercetările psiholo-

gilor americani cu privire la lu-

cruriile care irită sau delectea-

ză oamenii.

„Un psiholog de la Prince-

ton spunea că naveta este cea 

mai detestată activitate regu-

lată. Nimic nu urăşte mai mult 

omul decât să stea ore în şir 

în trafi c, e mai detestată decât 

orice altă rutină din viaţă. La 

polul opus, pe primul loc se 

afl ă relaţiile intime, apoi soci-

alizarea de după muncă”, a 

spus edilul, pe un ton glumeţ. 

Acesta a declarat că ia în con-

siderare nu doar sesizările ve-

nite pe noua adresă de mail, 

ci şi cele citite pe pagina ofi -

cială de Facebook.

Emil Boc: „Pierdem în fiecare lună 
jumătate de milion de euro!”

lucruricaremaenerveaza@yahoo.com
Mailul primarului pentru clujenii supărați.

Consiliul Judeţean 

Cluj cere înlocuirea 

Ministerului Sănătăţii 

ca autoritate eligibilă 

pentru depunerea proiec-

tului Spitalului Regional 

de Urgenţă cu judeţul 

Cluj pentru atragerea 

banilor europeni.

„În răspunsul primit re-

cent de la Comisarul euro-

pean pentru politici regiona-

le, Corina Creţu, se admite 

faptul că Programul Operaţi-

onal Regional poate fi  modi-

fi cat în cursul perioadei de 

programare, la cererea auto-

rităţilor naţionale. Altfel spus, 

Consiliul Judeţean Cluj poa-

te solicita Guvernului Româ-

niei să declare Consiliul ca 

fi ind eligibil în depunerea 

proiectului pentru construi-

rea spitalului regional de ur-

genţă, adică benefi ciar în lo-

cul Ministerului Sănătăţii”, 

arată forul judeţean într-un 

comunicat de presă.

Potrivit documentului ci-

tat, Alin Tişe, preşedintele in-

stituţiei, va cere consilierilor 

în următoarea şedinţă a Con-

siliului judeţean “să îşi însu-

şească solicitarea, astfel încât 

demersul să fi e unul unitar, 

considerând, astfel, că sănă-

tatea nu are culoare politică”.

„Documentul va fi  prezen-

tat în şedinţă publică şi va so-

licita modifi carea POR 2014 – 

2020 în sensul înlocuirii mi-

nisterului, ca aplicant eligibil, 

cu unităţile administrativ-te-

ritoriale pe raza cărora s-a de-

cis amplasarea spitalelor re-

gionale”, transmite Tişe.

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, le-a replicat, repre-

zentanţilor Consiliul Jude-

ţean Cluj, în legătură cu con-

struirea din fondurile proprii 

a unui spital regional, insis-

tând că acest proiect va fi  fă-

cut de către Guvernul Româ-

niei. Sorina Pintea le-a cerut 

celor de la Consiliul Judeţean 

Cluj să se ocupe, în schimb, 

de spitalul de pediatrie pe ca-

re îl au în subordine, despre 

care spune că are „referinţe 

nu tocmai plăcute”.

„Spitalul regional Cluj-Na-

poca se va face de către Gu-

vernul României, cu atrage-

rea de fonduri europene. Am 

înţeles că sunt nişte discuţii 

în spaţiul public. Consiliul 

Judeţean Cluj cred că ar tre-

bui să se ocupe de Spitalul 

de pediatrie, pentru că am 

nişte referinţe nu tocmai plă-

cute despre ceea ce se întâm-

plă acolo din punct de vede-

re al structurii”, a declarat 

ministrul Sănătăţii.

Ministrul s-a arătat surprins 

de intenţia anunţată de repre-

zentanţii CJ Cluj de a construi 

singuri spitalul regional şi a 

dat asigurări că vor fi  depuse 

la Bruxelles cererile de fi nan-

ţare atât pentru spitalul din 

Cluj-Napoca, cât şi pentru ce-

le din Iaşi şi Craiova.

În 2013, pe când era se-

nator, Alin Tişe se lăuda că 

va depune un proiect de le-

ge prin care va solicita alo-

carea sumei de 150 de mi-

lioane de euro din fondul 

de rezervă al Guvernului 

pentru construirea Spitalu-

lui Regional de Urgenţă Cluj. 

Declaraţiile sale au rămas 

simple promisiuni.

Proiectul de construire a 

unui spital regional de ur-

genţă a fost lansat în man-

datul de preşedinte al Con-

siliului Judeţean Cluj al li-

beralului Marius Nicoară, în-

cepând din 2004.

În 2011, în primul mandat 

la şefi a Consiliului Judeţean 

Cluj, Alin Tişe vedea fi naliza-

rea spitalului în cinci ani.

Județul Cluj poate face Spitalul Regional.
Dar numai dacă și Guvernul e de acord! 
Anul trecut, preşedintele CJ Alin Tişe a trimis Comisiei Europene o adresă prin care solicita preluarea 
proiectului Spitalului Regional de Urgenţă. Ce răspuns i-a trimis comisarul pentru Dezvoltare Corina Crețu?

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj urma să aibă 1000 de paturi, 37 de secţii medicale şi să dispună de un heliportiitorul 

PNL-iștii clujeni, în frunte cu Emil Boc, Daniel Buda, Florin 
Stamatian, Dan Tarcea sau Alin Tișe, au ieșit în noiembrie 2018 
în stradă să strângă semnături pentru iniţiativa liberalilor prin 
care au cerut ca Spitalul Regional de Urgenţă Cluj să fi e construit 
cu prioritate din fonduri europene.
„Prin această iniţiativă solicităm actualului Guvern să deblocheze 
fondurile europene alocate de Comisia Europeană astfel încât, 
acest proiect de importanţă regională și naţională să fi e concreti-
zat. Clujenii și ardelenii au dreptul la sănătate și la un spital ultra-
modern și european. Semnăturile strânse în cadrul campaniei vor 
fi  depuse la Guvernul României”, au transmis liberalii clujeni.
„Spitalul Regional de Urgenţă reprezintă o «rană deschisă» a 
Clujului, la propriu și la fi gurat. Mor oameni cu zile din cauza 
faptului că acest spital nu se realizează. Am făcut tot ce a fost ne-
cesar pentru a avea terenul disponibil pentru spital. Mai trebuie 
ca Guvernul să folosească banii europeni și să construiască spita-
lul. Sunt convins că semnăturile clujenilor vor determina guver-
nanţii de la București să înceapă lucrările la Spitalul Regional de 
Urgenţă”, a transmit Emil Boc.

Boc şi crema PNL, în stradă la cules de semnături

EMIL BOC | 
primar Cluj

 „Promit că, lunar, voi 
întocmi un raport 
cu ce sesizări am 
primit și ce am rezolvat 
din aceste probleme. 
Pe calea aceasta vreau 
să asigur cetățenii 
că voi citi sesizările, 
va fi  mai ușor să le 
citesc prin mail, voi face 
o sinteză și voi declara 
cele mai importante 
probleme. Mi-aș dori 
să nu ne enerveze nimic 
din oraș, să fi e totul 
plăcut și frumos“
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Marţi s-au împlinit 169 de 

ani de la naşterea Poetului 

Naţional, iar la Cluj au fost 

organizate mai multe eveni-

mente pentru comemorarea 

lui Mihai Eminescu. De ase-

menea, a fost lansată o apli-

caţie mobilă pentru versuri-

le poetului, iar ministrul 

Culturii a făcut gafe.

În faţa Teatrului Naţional 

din Cluj-Napoca, la statuia po-

etului Mihai Eminescu, zeci 

de clujeni şi ofi cialităţi locale 

s-au adunat pentru a-l omagia 

pe Poetul Naţional, dar şi pen-

tru a sărbători Ziua Naţională 

a Culturii Române.

Ceremonie 
pentru Eminescu

Majoritatea erau elevi pe 

care învăţătoarele sau profe-

sorii de română i-au adus cu 

ocazia acestui eveniment.

După ceremonie, clujenii 

au intrat în foaierul Teatrului 

Naţional unde a avut loc un 

spectacol liric. Artiştii Teatru-

lui Naţional Cluj-Napoca au 

recitat versuri din poemele lui 

Mihai Eminescu pe acorduri 

interpretate de artiştii Operei 

Naţionale Române.

Actorii invitaţi şi pianiştii 

acompaniatori au părăsit, cu 

acest prilej, scena şi sălile de 

studiu pentru a învălui foaie-

rul Teatrului cu sonorităţi liri-

ce care au încântat auzul clu-

jenilor, abordând un reperto-

riu de lieduri scrise de către 

compozitorul Eugen Doda.

De asemenea, membrii or-

ganizatori ai Festivalului In-

ternaţional de Carte Transil-

vania au dăruit celor prezenţi 

la ceremonie volumul „Emi-

nescu – 100 de poeme alese”, 

din care s-a citit la Marea Lec-

tură care a avut loc în luna 

octombrie a anului trecut.

Mihai Eminescu – 
simbolul naţional

Mihai Eminescu (15 ianu-

arie 1850 – 15 iunie 1889) a 

fost unul dintre cei mai im-

portanţi poeţi români, fi ind 

considerat poetul naţional. 

Începând din 2011, pe 15 ia-

nuarie, de ziua lui Eminescu, 

este sărbătorită şi Ziua Cul-

turii Naţionale.

În acest an, opera lui Mi-

hai Eminescu devine aplica-

ţie pentru telefonul mobil, în 

urma unui proiect al cărui a 

fost lansat marţi, la Ateneul 

Român din Bucureşti, de Aca-

demia Română. „Mihai Emi-

nescu, întreaga operă” este o 

aplicaţie gratuită pentru tele-

foanele inteligente, spune 

Academia Română, care a 

programat lansarea de Ziua 

Culturii Naţionale.

Opera eminesciană va fi  

disponibilă, în regim gratuit 

şi într-un format compatibil 

cu telefoanele inteligente, în 

magazinele App Store şi 

Google Play, notează cei de 

la Academia Română. De cea-

laltă parte, ministrul Culturii, 

Daniel Breaz, a gafat în timp 

ce îl elogia pe Mihai Eminescu. 

Acesta a spus că pentru el po-

etul Mihai Eminescu reprezin-

tă „cel mai mare poet care l-a 

dat România”.

„Pentru mine ca om, ca ro-

mân, pot să spun, ca şi cadru 

didactic... eu consider, aşa 

cum consideră foarte multă 

lume, că este practic cel mai 

mare poet care l-a dat Româ-

nia, cel puţin până în momen-

tul de faţă (n.r. corect este "pe 

care l-a dat”), a declarat Da-

niel Breaz, la Digi 24.

Mihai Eminescu, 169 de ani: 
evenimente, aplicaţii mobile şi gafe

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Cu ocazia Zilei Culturii, 

scriitorul clujean Adrian 

Popescu a vorbit despre 

literatura în secolul vite-

zei, în care prezentarea 

unei cărţi contează mai 

mult decât conţinutul ei.

Trăim în era internetului, 

în care orice informaţie este 

doar la un click distanţă. Te-

lefoane, tablete, ceasuri inte-

ligente, toate ne servesc in-

formaţia pe tablă. Iar noi, a-

tât de ancoraţi în lumea vir-

tuală, absorbim totul, fără să 

ne gândim dacă ce primim es-

te bun sau rău.

Pe internet nu există 
o sită care să cearnă 
până rămân valorile

În prezent sunt amintiţi 

doar scriitorii de calitate, ei 

sunt predaţi în şcoli, iar cre-

aţia lor va rămâne şi genera-

ţiilor care vor urma. Desigur, 

au fost şi scriitori mai puţin 

talentaţi, însă aceştia au fost 

uitaţi. Nu a vrut nimeni ca 

amintirea lor să rămână moş-

tenire generaţiilor care au ur-

mat. Însă scriitorii contempo-

rani, unii dintre ei care s-au 

născut şi au crescut odată cu 

internetul, cum vor rămâne 

generaţiilor care vor urma? Fi-

indcă pe internet, contează 

mai mult cum este prezenta-

tă o carte decât ce şi cum scrie 

în ea. Cum vor rămâne cei cu 

adevărat importanţi, a cărui 

condei se diferenţează de cu-

vintele scriitorilor de duzină?

Poetul Adrian Popescu, di-

rectorul revistei culturale Stea-

ua, a răspuns la această între-

bare, spunând că într-adevăr 

există o reală problemă în 

ceea ce priveşte „cernerea” 

valorilor literare în această pe-

rioadă în care trăim.

„Avem la ora actuală o oa-

recare derută în ceea ce priveş-

te selectarea valorilor. Mai pre-

cis, există o abundenţă de pro-

ducţii literare de toată mâna, 

care apar pe internet. Aceste 

producţii nu le vede nimeni. Nu 

există, după cum spunea un 

critic literar, o cernere. Nu exis-

tă o sită valorică. Nu există, 

deci, nişte criterii care să valo-

rizeze, să facă o ierarhizare a 

lor. Pentru că altfel toată litera-

tura devine o devălmăşie, devi-

ne o ţară a nimănui, unde nu 

există reliefuri înalte, nu exis-

tă văi, ci există doar depresi-

uni”, a spus Popescu.

Criticii trebuie 
să valorifi ce talentele

Scriitorul spune că specia-

liştii, critici, pot face în con-

tinuare diferenţa.

„Cum am putea să punem 

o oarecare logică, ordine şi ier-

arhie în cele din urmă? Ca să 

promovăm valorile. Fiindcă 

pseudovalorile sau mediocrită-

ţile au un talent de a se pro-

mova singure. Sunt cele mai 

gălăgioase, cele mai spectacu-

loase şi adevăratele valori nu 

au această ambiţie de a stră-

luci, de a se promova, deci de 

a fi  în capul mesei. Probabil 

că această acţiune de valoriza-

re revine, totuşi unor critici. 

După părerea mea, criticii, o 

parte din profesorii universi-

tari, cei care alcătuiesc juriile, 

care au o practică a lecturii şi 

care s-au impus prin onestita-

te şi profesionalism, sunt cei 

care se ocupă de valorizare. 

Sunt cele două laturi pe care 

le cerem unui critic. Fac o se-

lecţie adevărată pe care nu o 

fac nici editurile de multe ori”, 

a explicat Adrian Popescu.

Părerea specialiştilor trebu-

ie să fi e cea pe care tinerii tre-

buie să o ia în continuare, 

chiar dacă prietenii şi familia 

îi apreciază în mediul online.

„Să fi m atenţi la like-urile 

date de prieteni şi de familie 

şi să citim mai ales cronicile, 

recenziile, întâmpinările, no-

tele critice ale unor personali-

tăţi. În cele din urmă aici se 

decide. Dacă scrie despre tine 

unul dintre marii critici, sigur 

că te validează. Călinescu a 

scris despre Marin Sorescu 

acum mulţi ani. A fost imedi-

at recepţionat ca atare. Acum 

se citeşte mai puţin, revistele 

au un tiraj mai redus şi o di-

fuzare precară de multe ori”, 

a atenţionat omul de cultură.

Poetul a dat şi câteva sfa-

turi tinerilor care doresc să îşi 

formeze un condei.

„Poţi să faci comparaţie, da-

că eşti cinstit şi lucid, între fe-

lul în care scrii tu şi cum scrie 

un poet american sau unul 

francez. Americanii au vitali-

tatea asta şi deschiderea asta 

universală care i-a cucerit pe 

foarte mulţi tineri. Dar trebu-

ie să înveţe de la ei şi această 

exigenţă şi această grijă a cu-

vântului şi această preocupa-

re pentru o viziune, nu doar 

pentru descriere propriilor dra-

me. Trebuie să ieşi din eul tău 

îngust, să iubeşti lumea, oa-

menii, întâmplările. Să ţi le 

asumi pe cele fericite, pe cele 

nefericite, să le lauzi şi să fi i 

recunoscător. Este un proces 

psihic foarte complicat care 

trebuie trăit ca să scrii câteva 

versuri”, a spus Popescu.

Calitate versus cantitate în era internetului
Adrian Popescu: „Avem la ora actuală o oarecare derută în ceea ce privește selectarea valorilor”

Adrian Popescu, scriitor clujean
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Începând de miercuri, 

16 ianuarie, clujenii se pot 

bucura într-un nou restau-

rant marca Mesopotamia. 

Noua locaţie este amplasa-

tă chiar în centrul oraşu-

lui, str. Universităţii, 

nr. 3, în imediata vecină-

tate cu Piaţa Unirii.

Cu un design modern, îm-

binat cu elemente care ema-

nă căldură, confort şi asigură 

relaxarea, restaurantul este 

deschis zilnic, în intervalul 

orar 10.00-22.00. Clienţii sunt 

aşteptaţi să încerce gustul cur-

canului rotisat!

Mesopotamia este singurul 
restaurant de tip fast food din 
România ce îmbină gustul cur-
canului şi viţel rotisat într-un 
amestec unic! Carnea, medali-

ată cu aur în Europa pe criterii 

de calitate, are o combinaţie u-

nică de condimente, ce-i con-

feră unicitatea şi gustul unic 

ce-i face pe clienţi să revină 

din nou şi din nou. Sunteţi aş-

teptaţi să încercaţi produsele 

Mesopotamia: Meniu Doner 

sau Piatto, precum şi o selec-

ţie de 15 reţete de pizza aluat 

subţire şi 3 salate diferite.

„Meso’s” se intitulează 

surpriza pregătită clujenilor. 

Sweet corner-ul de la Meso-

potamia te aşteaptă cu o re-

ţetă delicioasă de Crepes: o 

textură pufoasă care are la 

bază ingrediente de calitate. 

Dulceaţa, un produs tradiţi-

onal atestat, în arome şi sor-

timente deosebite, dau un 

gust autentic şi delicios clă-

titelor! Pe lângă aceasta, ca-

feaua italiana, fresh-urile, li-

monada sunt doar câteva din-

tre preparatele cu care cei de 

la Mesopotamia îi vor întâm-

pina pe pofticioşi, începând 

din această săptămână.

„Investim doar în calitate 
şi alimente sănătoase: oferim 
produse din carnea de curcan 
(nu conţine colesterol), cu le-
gume aprovizionate zilnic, cu 
pâine pe vatră produsă în bu-
cătăria noastră. Toate ingredi-
entele sunt achiziţionate de la 
furnizori de top pentru a 
satisface şi cei mai pretenţioşi 
clienţi. Urmărim continuu po-
sibilităţile de a ne extinde re-
ţeaua de restaurante, atât în 
Bucureşti, cât şi la nivelul ţă-
rii. Ne bucurăm să anunţăm 
deschiderea primei locaţii din 
Cluj-Napoca, unde fanii bran-
dului se vor putea bucura de 

varietatea de reţete de piatto, 
doner, pizza, salate şi alte pro-
duse autentice Mesopotamia, 
atunci când ies cu prietenii sau 
familia în oraş”, ne declară 

unul dintre investitori.

Suprafaţa locaţiei este de 

250 de metri pătraţi şi cuprin-

de 100 de locuri în sală, un 

spaţiu cu un design modern 

în care 20 de angajaţi vor pre-

para zilnic pentru clienţii pof-

ticioşi cele mai îndrăgite pro-

duse Mesopotamia.

Odată cu inaugurarea nou-

lui restaurant, reţeaua 100% 

românească Mesopotamia 

ajunge la 27 restaurante, situ-

ate în principalele oraşe ale ţă-

rii: Bucureşti, Cluj-Napoca, 

Iaşi, Constanţa, Ploieşti, Timi-

şoara, Oradea, Braşov, Craio-

va, Galaţi, Suceava, Bacău, etc.

Miercuri, 16 ianuarie, se deschide primul restaurant Mesopotamia din Cluj-Napoca

Cu ocazia aniversării 

a 169 de ani de la naşte-

rea Poetului Naţional 

Mihai Eminescu, scriito-

rul Radu Vancu a trans-

mis câteva gânduri.

În scrisul lui Eminescu se 

găsesc „cantităţi enorme de 

frumuseţe”, este de părere 

poetul sibian Radu Vancu. 

Artistul a mărturisit că până 

în liceu, nu a putut să înţe-

leagă aşa cum ar fi  trebuit 

poezia eminesciană, empati-

zând cu majoritatea elevilor 

din ziua de azi. Acest feno-

men apare în momentul în 

care profesoarele de limba 

română nu ştiu să predea po-

ezia lui Mihai Eminescu.

„Am avut, până în clasa a 

noua, aceeaşi lipsă de aderen-

ţă la poezia lui Eminescu pe 

care o au aproape toţi elevii ro-

mâni. Şi nu din vina lui Emi-

nescu − şi nici măcar din a 

mea: ci fi indcă am avut, în cla-

sele mici, profesoare de româ-

nă complet neajutorate în faţa 

poeziei. Abia în liceu am avut 

norocul extraordinar al unei 

profesoare minunate, îndrăgos-

tită la modul profesionist şi de 

Eminescu, şi de poezie. Şi mi 

l-a arătat aşa cum e el: un po-

et viu şi intens, convins de ac-

ţionismul magic al poeziei, con-

vins aşadar că poezia modifi -

că lumea − şi pe tine, citito-

rul, odată cu ea. Aşa încerc să-l 

predau şi eu pe Eminescu azi: 

ca pe poetul obsedat de inten-

sitate şi de frumuseţe care a 

fost, convins că limbajul poa-

te aduce în lume exact canti-

tatea de frumuseţe de care e 

nevoie pentru ca şi lumea, şi 

limbajul, şi cititorul să fi e si-

multan salvate. Chiar dacă pre-

ţul acestei frumuseţi e, adesea, 

distrugerea poetului. Frumu-

seţea e riscantă şi anevoioasă 

şi distructivă − Eminescu ştia 

asta. Dar el e primul nostru 

poet pentru care poezia a în-

semnat, înainte de orice, po-

sibilitatea acestei frumuseţi. Şi 

a ales să o facă posibilă, cu o-

rice preţ − şi a plătit preţul. 

Asta încerc să arăt: ce canti-

tăţi enorme de frumuseţe exis-

tă în scrisul lui. Nu e nevoie 

de mai mult”, a scris Vancu 

pe pagina sa de Facebook.

Radu Vancu este scriitor şi 

traducător, conferenţiar la Fa-

cultatea de Litere a Universită-

ţii „Lucian Blaga” din Sibiu. A 

absolvit Facultatea de Litere a 

Universităţii „Lucian Blaga“ din 

Sibiu. Este redactor la revistele 

Transilvania şi Poesis internaţi-

onal. Coordonează secţiunea li-

terară a revistei Timpul. A tra-

dus în română din poezia lui 

Ezra Pound, William Butler Yeats 

şi John Berryman. A publicat 

mai multe antologii literare pe 

diverse teme, singur sau în co-

laborare cu alţi autori români. 

Este autor, printre altele, al re-

centului roman „Transparenţa”, 

ce urmăreşte transparentizarea 

a doi tineri studenţi la Litere şi 

viaţa lor într-un Sibiu labirintic.

Radu Vancu, depre poezia 
lui Mihai Eminescu: 
„Eminescu poetul obsedat de intensitate 
şi de frumuseţe, convins că poezia modifică lumea”

Radu Vancu:  În scrisul lui Eminescu se găsesc «cantităţi enorme de frumuseţe»”

Prezent la Timişoara, sâm-

bătă, la cea de-a doua 

întâlnire a Alianţei de 

Vest, Emil Boc a explicat, 

pe scurt, că subiectul prin-

cipal al întrunirii repre-

zentanţilor din Oradea, 

Arad, Timişoara şi 

Cluj-Napoca a fost cultura.

Edilul municipiului Cluj- 

Napoca susţine că pilonul 

principal al construcţiei eu-

ropene ar trebui să fi e cultu-

ra, „limba comună” care 

„uneşte oamenii”.

„Este bine să ne amintim 

de cultură nu doar de Ziua 

Culturii, de ziua lui Eminescu, 

ci în fi ecare zi, pentru că ea 

face parte din hrana spiritu-

ală de care are nevoie orice 

fi inţă umană. Nicio societa-

te, de la mic la mare, de la 

oraş până la ţară sau la Uni-

unea Europeană, nu va pu-

tea funcţiona şi nu va avea 

toate ingredientele unui suc-

ces dacă nu pune accent şi 

pe cultură. Îmi amintesc o 

vorbă atribuită lui Jean Mon-

net, unul dintre Părinţii Fon-

datori ai Uniunii Europene, 

care spre sfârşitul vieţii a spus 

că «Dacă aş lua-o de la înce-

put, aş începe cu dimensiu-

nea culturală». Am avea ne-

voie mai mult ca niciodată 

de o identitate culturală ca 

prim element al construcţiei 

europene, după care să vină 

instituţiile. Este elementul ca-

re nu are graniţe, care uneş-

te şi nu dezbină oamenii, ca-

re îţi dă posibilitatea să vor-

beşti aceeaşi limbă, limba 

culturii”, a declarat primarul, 

la un post de radio local.

Acesta a menţionat că va 

susţine investiţiile în dome-

niul cultural, reluând idea de 

a spori calitatea vieţii la 

Cluj-Napoca. În acest an, pro-

iectele şi acţiunile culturale 

vor primi fi nanţări nerambur-

sabile de 10 milioane de lei 

de la bugetul local. De ase-

menea, alţi 500.000 de lei vor 

fi  alocaţi proiectelor cultura-

le cu caracter social.

„Investiţia în cultură şi 

susţinerea ei este fundamen-

tală pentru creionarea unei 

identităţi naţionale, europe-

ne, pentru a cultiva oameni-

lor climatul de toleranţă, de 

respect şi înţelegere. Un om 

care citeşte are altă atitudi-

ne cu siguranţă este un om 

care altfel se raportează la 

viaţă, are altă atitudine în 

societate. Oraşele care pro-

movează cultura au o cali-

tate a vieţii mai importan-

tă”, a precizat Boc.

Boc: „Susţinerea culturii 
este fundamentală 
pentru creionarea unei 
identităţi naţionale!”

RADU VANCU | scriitor și traducător, conferenţiar la Facultatea 
de Litere a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu

 „Abia în liceu am avut norocul 
extraordinar al unei profesoare 
minunate, îndrăgostită la modul 
profesionist şi de Eminescu, şi de 
poezie. Şi mi l-a arătat aşa cum 
e el: un poet viu şi intens, convins 
de acţionismul magic al poeziei, 
convins aşadar că poezia modifică 
lumea − şi pe tine, cititorul, odată 

cu ea. Aşa încerc să-l predau şi 
eu pe Eminescu azi: ca pe poetul 
obsedat de intensitate şi de 
frumuseţe care a fost, convins 
că limbajul poate aduce în lume 
exact cantitatea de frumuseţe 
de care e nevoie pentru ca şi 
lumea, şi limbajul, şi cititorul 
să fie simultan salvate“
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Preşedintele american 

Donald Trump a adus în 

discuţie de mai multe ori 

în 2018, în convorbiri pri-

vate, o posibilă retragere 

a SUA din NATO, ceea ce 

ar echivala cu distrugerea 

Alianţei, informează The 

New York Times marţi.

„Sunt puţine lucrurile pe 

care preşedintele Rusiei, Vla-

dimir Putin, şi le doreşte mai 

mult decât slăbirea NATO, ali-

anţa militară din SUA, Europa 

şi Canada care a descurajat 

agresiunea sovietică şi rusă în 

ultimii 70 de ani”, notează co-

tidianul The New York Times.

Importanţi ofi ciali ai admi-

nistraţiei americane au declarat 

pentru New York Times că, de 

mai multe ori, în decursul anu-

lui 2018, Donald Trump a de-

clarat în discuţii private că do-

reşte să retragă SUA din NATO.

Actualii şi foşti ofi ciali care 

sprijină alianţa militară au de-

clarat că se temeau că Donald 

Trump ar putea să readucă în 

discuţie această ameninţare de-

oarece cheltuielile militare ale 

membrilor NATO continuă să 

nu se ridice la aşteptările lide-

rului de la Casa Albă, mai no-

tează cotidianul american. În 

jurul zilelor unui summit NA-

TO „tumultuos” de anul trecut, 

Trump le-a spus consilierilor 

lui pe probleme de securitate 

naţională că nu vede ideea u-

nei alianţe militare, pe care el 

a prezentat-o ca fi ind „o scur-

gere de fonduri” pentru SUA. 

„Ar fi  unul dintre cele mai dă-

unătoare lucruri pe care orice 

preşedinte ar putea să le adu-

că intereselor SUA”, a declarat 

Michele Flournoy, subsecretar 

de apărare în timpul mandatu-

lui lui Barack Obama.

Trump vorbeşte despre 
retragerea SUA din NATO

SUA şi Coreea de Nord plă-

nuiesc să poarte discuţii 

la nivel înalt în această 

săptămână, la Washington, 

pe tema unui al doilea 

summit între preşedintele 

american Donald Trump 

şi liderul de la Phenian, 

Kim Jong Un, după un 

impas prelungit în privinţa 

negocierilor de denucleari-

zare, anunţă marţi presa 

sud-coreeană, preluată 

de Reuters.

Discuţiile, ce vor fi  condu-

se de secretarul de stat Mike 

Pompeo şi de ofi cialul nord-co-

reean de rang înalt Kim Yong 

Chol, ar putea avea loc joi sau 

vineri, scrie Chosun Ilbo, ci-

tând o sursă diplomatică apro-

piată acestui dosar.

Se aşteaptă ca părţile să sta-

bilească data şi locul unui al 

doilea summit între preşedinte-

le american şi liderul de la Phe-

nian, afi rmă publicaţia, notând 

că este probabil ca trimisul 

nord-coreean să fi e primit de 

Donald Trump. Informaţiile nu 

au fost comentate deocamda-

tă de ambasada americană la 

Seul, în timp ce un responsa-

bil din Departamentul de Stat 

a declarat: 'Nu avem nicio în-

tâlnire de anunţat'. Dacă se va 

confi rma, întâlnirea din aceas-

tă săptămână ar putea însem-

na că cele două părţi se apro-

pie de un compromis după un 

impas de mai multe luni cu 

privire la paşii următori vizând 

stoparea programelor nuclear 

şi balistic ale Phenianului.

Mii de polonezi au protes-

tat luni împotriva urii 

şi a violenţei, la Varşovia 

şi în alte localităţi, 

după decesul primarului 

din Gdansk, Pawel 

Adamowicz, relatează 

PAP, preluată de France 

Presse.

Adamowicz, în vârstă de 53 

de ani, a decedat luni, la spi-

tal, din cauza rănilor grave pe 

care i le-a provocat duminică 

seara un fost deţinut, cu cuţi-

tul, în timpul unui concert în 

scopuri caritabile. Agresorul – 

care a fost reţinut pe loc după 

atac – este, potrivit presei lo-

cale, un bărbat în vârstă de 27 

de ani, condamnat pentru je-

fuirea unei bănci şi eliberat în 

decembrie anul trecut. Mani-

festaţiile după atac s-au des-

făşurat sub sloganul "Opriţi 

ura". La Gdansk, preşedinte-

le Consiliului Uniunii Europe-

ne, Donald Tusk, fost premi-

er al Poloniei, născut în acest 

oraş, a vorbit în faţa mulţimii: 

"Îţi promit azi, dragă Pawel, 

că pentru tine vom elibera de 

ură Gdanskul nostru, Polonia 

noastră şi Europa noastră".

Preşedintele polonez, An-

drzej Duda, premierul Mate-

usz Morawiecki, ministrul de 

interne Joachim Brudzinski şi 

politicieni din mai multe par-

tide au condamnat atentatul 

şi au transmis condoleanţe 

după moartea lui Adamowicz. 

Acesta a fost ales prima dată 

în 1998 şi în 2018 a obţinut 

65% din voturi, fi ind printre 

primarii cei mai vechi în func-

ţie din Polonia.

Discuţii la nivel înalt 
pentru un summit 
Trump-Kim Jong Un

Proteste în Polonia 
după decesul 
primarului din Gdansk

Klaus Iohannis a declarat, 

ieri, că a discutat cu pre-

şedintele Sloveniei Borut 

Pahor despre ideea extin-

derii UE în Balcanii de 

Vest, precizând că aceasta 

va fi  una dintre priorităţi-

le României în mandatul 

de şase luni al Preşedinţiei 

Consiliului UE.

„Am discutat despre dosa-

rele grele de pe agenda UE. O 

temă foarte importantă în acest 

context este migraţia şi efor-

turile României de a avansa 

în acest domeniu complicat. 

Am avansat ideea extinderii 

UE în Balcanii de Vest, con-

form îndeplinirii a statelor din 

regiune a criteriilor de adera-

re. Am spus că va prezenta 

una dintre priorităţilor noas-

tre”, a afi rmat Kaus Iohannis, 

într-o declaraţie comună de 

presă, marţi la Palatul Cotro-

ceni, cu preşedintele Slove-

nia, Borut Pahor.

Şefului statului a reiterat 

faptul că cele două ţări îşi do-

resc ca Marea Britanie să în-

cepă o retragere ordonată din 

Uniunea Europeană.

La rândul său, preşedintele 

sloven, Borut Pahor, a dat asi-

gurări că va susţine România 

pe perioada deţinerii Preşedin-

ţiei Consiliului UE. Preşedinte-

le Sloveniei a mai spus că do-

reşte ca UE să renască, în con-

textul în care în anumite ţări 

„este un vânt eurosceptic”.

Preşdintele sloven a punc-

tat că un subiect important în 

discuţiile purtate la Palatul Co-

troceni cu Klaus Iohannis a 

fost „chestiunea Balcanilor de 

Vest”. Ofi cialul străin a anun-

ţat că, în Slovenia, la începu-

tul lunii iunie, va fi  organiza-

tă iniţiativa Celor Trei Mări.

„Pe de o parte ne gândim 

la lărgirea UE şi nu le putem 

refuza acestor state speranţă 

să poată adera la acest pro-

iect european. Lucrurile ţin 

de capacitatea lor de a dez-

volta aceste chestiuni la nivel 

bilateral, În Slovenia la înce-

putul lunii iunie vom organi-

za iniţiativa Celor Trei Mări, 

vom avea înalţi reprezentanţi 

din partea SUA şi a Comisiei 

Europene. Realitatea prezen-

tă nu se ridică la înălţimea aş-

teptărilor în opinia mea şi nu 

trebuie să predăm această res-

ponsabilitate altora, ci trebu-

ie ca noi toţi care credem că 

astăzi UE e una puternică şi 

importantă pentru garantarea 

siguranţei noastre”, a conchis 

Borut Pahor.

Se extinde Uniunea Europeană în Balcanii de Vest?

Preşedintele grupului 

ALDE în Parlamentul 

European, Guy 

Verhofstadt, a declarat 

marţi, în plenul în care 

a fost prezentă Viorica 

Dăncilă, că familia euro-

peană din care face 

parte nu va merge ală-

turi de coaliţie, implicit 

ALDE România, dacă nu 

îşi schimbă abordarea 

pe amnistie.

„Ţara dumneavoastră pre-

ia preşedinţia într-un mo-

ment critic. Am făcut o lis-

tă transportul, reforma ban-

cară, CFM, unde avem ne-

voie de un acord şi artico-

lul care se îndreaptă împo-

triva guvernului polonez şi 

cel lansat împotriva lui Or-

ban. Sper ca dumneavoas-

tră şi preşedinţia dumnea-

voastră aveţi foarte multe 

de făcut şi sper să nu apa-

ră un articol 7 şi în cazul 

României, nu sunteţi depar-

te de acest moment. Am fost 

ultima dată împreună cu 

câţiva colegi la Bucureşti, 

ne-am întâlnit cu dl Drag-

nea şi a apărat aceste dosa-

re şi a spus că statul de drept 

e o chestiune de subsidiari-

tate. Nu se pune problema 

subsidiarităţii. În aceeaşi zi 

i-am spus domnul Tăricea-

nu şi mi-a transmis că ma-

joritatea parlamentară va 

modifica legile şi vor res-

pecta propunerile de la Ve-

neţia. Mai mult propunerile 

vor fi  trimise Comisiei de la 

Veneţia pentru a remedia Co-

dul Penal, codul de procedu-

ră penală şi legea ong-urilor. 

Vreau să vă spun că de când 

ne-am întâlnit niciuna dintre 

promisiunile dumneavoastră 

nu a fost respectată”, a de-

clarat Guy Verhofstadt.

Preşedintel ALDE Euro-

pean ameninţă şi legat de 

abordarea privind amnistia, 

spunând că dacă la Bucu-

reşti coaliţia nu îşi schimbă 

opinia, „familia mea euro-

peană nu va merge cu dvs”.

„Ţara dumneavoastră 

merge pe calea lui Orban şi 

Kaczynski. Citesc în presă 

că aveţi în vedere o lege a 

amnistiei. Dacă se confir-

mă atunci familia mea eu-

ropeană nu va merge cu 

dumneavoastră. E o critică 

la adresa unei practici la 

adresa unei majorităţi po-

litice a ţării dumneavoastră 

şi cred că am dreptul ca ce-

tăţean de onoare în Româ-

nia, unde am apărat intere-

sele României în Tratatul 

de la Nisa şi erau idei să 

scadă drepturile de vot Eu-

ropei de Est şi am reuşit să 

obţinem pentru România 

aceleaşi drepturi de vot. Fa-

ceţi curăţenie fără compro-

misuri cu forţele trecutu-

lui”, a mai spus acesta.

Ultimatum pentru Bucureşti: 
Ţara e pe calea lui Orban 
Viorica Dăncilă a prezentat, în plenul PE, priorităţile României 
în ceea ce priveşte preşedinţia Consiliului UE.

Guy Verhofstadt, preşedintele grupului ALDE în Parlamentul European
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Google nu va mai permite 

aplicaţiilor să-ţi colecteze 

anumite date personale în 

scopul propriu. Este, în 

sfârşit, o veste bună pen-

tru tine, ca utilizator, dar 

nu înseamnă că Google 

n-are voie să-ţi colecteze 

date în continuare.

Anunţul a fost făcut pe An-

droid Developers Blog, pe 14 ia-

nuarie, iar restricţia se va apli-

ca tuturor aplicaţiilor pe care le 

găseşti în Play Store, dacă folo-

seşti un telefon cu Android.

Anunţul publicat acum, la 

începutul noului an, este doar 

un memento din partea Go-

ogle pentru dezvoltatori, pen-

tru că restricţia le-a fost adu-

să la cunoştinţă încă din lu-

na octombrie 2018.

Pe scurt, nicio aplicaţie nu 

va mai avea voie să-ţi colec-

teze date ca SMS-uri şi infor-

maţiile din jurnalul de ape-

luri, atunci când vrei să le des-

carci din Play Store.

Evident, gigantul din Moun-

tain View nu-ţi poartă ţie de 

grijă, cât vrea mai degrabă să 

fi e pusă compania la adăpost 

când vine vorba de datele per-

sonale ale utilizatorilor. Pe cei 

de la Google nu-i interesează 

că-ţi sunt ţie folosite informa-

ţiile de diverse aplicaţii, mai 

mult sau mai puţin dubioase, 

dar nu vor ca acest procedeu 

să aibă loc prin intermediul 

Play Store. Eventual, aplicaţi-

ile te vor pune să-ţi exprimi 

ulterior acordul pentru a le da 

anumite permisiuni.

În cazul în care o aplicaţie 

foloseşte în mod abuziv datele 

tale personale, s-ar putea ca Go-

ogle să fi e şi ea sancţionată.

Prin urmare, Google nu fa-

ce pe bunul samaritean, dar 

măsura ar putea fi  foarte uti-

lă pentru utilizatori, pentru că 

toate aplicaţiile care nu-i res-

pectă această condiţie, vor fi  

excluse din magazinul online.

În luna octombrie a anu-

lui trecut, gigantul american 

le-a dat dezvoltatorilor 90 de 

zile pentru a revizui permi-

siunile pe care le cer prin 

Play Store. Fără îndoială, o 

mulţime dintre ele continuă 

să încalce regula, dar recu-

nosc că în ultimele săptă-

mâni, niciuna dintre aplica-

ţiile pe care le-am descărcat 

(peste 20) n-au mai cerut 

permisiunea pentru SMS-uri 

şi apeluri. Evident, am des-

cărcat doar aplicaţii sigure, 

dar unele dintre ele cereau 

cândva astfel de date perso-

nale, scrie playtech.ro.

Asta demonstrează că dez-

voltatorii n-au neapărat nevo-

ie de acele informaţii, chiar 

dacă eşti minţit adesea cu ar-

gumentul că le colectează din 

motive obiective şi necesare.

Google şi-a ales cu atenţie 

termenii şi condiţiile când vi-

ne vorba de datele private, pen-

tru a nu pica în aceeaşi “pla-

să” ca Facebook, prin scanda-

lul Cambridge Analytica.

Telefoanele iPhone 

din 2019 ar putea o aduce 

o schimbare cu adevărat 

importantă, care ar face 

viaţa mai uşoară tuturor 

utilizatorilor de astfel 

de telefoane.

Apple a ţinut întotdeauna 

morţiş să-şi creeze un ecosis-

tem destul de închis pentru 

propriile dispozitive. Dacă ai 

doar produse ale producătoru-

lui, n-o să ai probleme, evi-

dent, dar când încerci să aduci 

şi alte produse în acest ecosis-

tem, lucrurile se complică, scrie 

playtech.ro.

Una dintre ”problemele” 

iPhone-urilor o reprezintă toc-

mai portul de încărcare şi de co-

nectare USB. Apple a decis să 

folosească un port propriu, ce-

lebrul Lightning, astfel că nu te 

poţi bucura de universalitatea 

cablurilor micro-USB sau USB-C, 

pe care toate celelalte branduri 

de telefoane le folosesc.

Zvonuri din industrie arată 

că Apple ar avea de gând să 

facă o schimbare decisivă în 

2019, iar asta ar presupune 

tranziţia către tehnologia USB-C 

pentru portul de încărcare.

Astfel, noile telefoane ar 

urma pe calea deschisă de 

către noul iPad Pro, care a 

adoptat deja noul format pen-

tru încărcare.

Veştile apar pe fondul zvo-

nurilor despre lansarea unui 

nou iPod Touch. Player-ul ar 

trebui să primească un upda-

te, având în vedere că cea mai 

recentă variantă a acestuia a 

fost lansată în 2015. Deşi are 

aproape patru ani, încă are 

un preţ de 249 de dolari în 

Apple Store, pentru varianta 

de 32 GB.

Producătorul ar putea avea 

în vedere o variantă mai iefti-

nă, entry-level, a iPod Touch, 

pentru a câştiga ulterior bani 

la capitolul servicii. Modelele 

Nano şi Shuffl e, foste playere 

entry level, au fost retrase din 

producţie în 2017.

Evident, vorbim doar des-

pre zvonuri în privinţa USB-C. 

În plus, n-ar fi  prima oară 

când se vorbeşte despre fap-

tul că Apple ar avea de gând 

să renunţe la portul Lightning. 

Dacă informaţia se va adeve-

ri de data asta, ar fi  un pas 

important pentru iPhone.

Google a găsit soluţia prin care nu-ţi vor 
mai fi colectate unele date personale

Noile iPhone ar putea aduce 
o schimbare cu adevărat utilă

Adăugarea unui modem 

5G în telefoane va creşte 

semnificativ preţul aces-

tora, dar asta nu pare 

să fie o problemă pentru 

Samsung. Producătorul 

sud-coreean vrea 

să introducă o mulţime 

de specificaţii de top 

pe acesta. Fără doar şi 

poate, smartphone-ul va 

avea un preţ cu adevărat 

premium.

Momentan, adăugarea 

funcţiilor 5G pe telefon nu e 

chiar atât de impresionantă, 

mai ales că reţelele de acest 

fel încă nu sunt gata. Unele 

vor fi  lansate anul acesta, dar 

la nivel restrâns, iar în Ro-

mânia sigur vom avea de aş-

teptat mai mult. Restul spe-

cifi caţiilor, însă, sunt extrem 

de intrigante.

Astfel, Samsung Galaxy S10 

X 5G ar avea până la 12 GB 

de memorie RAM, în vreme 

ce spaţiul de stocare va ajun-

ge şi el la până la 1TB, iar aici 

vorbim doar de stocarea in-

ternă, scrie playtech.ro.

Galaxy S10 X 5G ar trebui 

să urmeze modelul lui Gala-

xy A9 (2019) şi să îţi ofere un 

aranjament de patru camere 

foto principale, alături de do-

uă pentru selfi e-uri. La inte-

rior, telefonul va avea o bate-

rie de 5.000 mAh.Toate aces-

tea, alături de ecranul de 6,7 

inci, de tip Super AMOLED, 

dar şi senzorul ultrasonic de 

amprentă integrat în ecran, 

vor creşte semnifi cativ preţul 

telefonului. Astfel, ai putea să 

scoţi din buzunar cel puţin 

1.600 de dolari dacă vrei acest 

model de telefon. Din ferici-

re, vei putea alege şi unul din 

celelalte modele, ale căror pre-

ţuri ar trebui să înceapă de la 

715 dolari, pentru varianta Li-

te. După prezentarea de pe 20 

februarie, telefoanele cu co-

nexiune clasică ar trebui să a-

jungă pe piaţă pe 8 martie, iar 

varianta 5G ar urma să fi e dis-

ponibilă de pe 29 martie.

Samsung Galaxy S10 X 5G 
ar putea fi o adevărată bestie
Samsung Galaxy S10 X 5G are şanse mari să fie un adevărat monstru în materie 
de telefoane, dacă ne luăm după ultimele informaţii

 Samsung Galaxy S10 X 5G ar avea până la 12 GB de memorie RAM

Evenimentul Unpacked la care va fi  prezentat și Samsung 
Galaxy S10 e la aproape o lună distanţă. Până atunci, am 
afl at capacitatea bateriei din modelele care vor fi  disponibile.

Pe lângă schimbările în premieră pe care le aduce Samsung 
Galaxy S10, capacitatea bateriei e unul dintre principalele 
interese. Odată cu această informaţie, e confi rmată neofi ci-
al și informaţia că vor fi  trei modele, pe toate pieţele.

Samsung Galaxy S10 cu ecran de 6,1 inci ar avea o baterie 
de 3.500 mAh, în timp ce versiunea Samsung Galaxy S10 
Plus va trece la acumulatorul de 4.000 mAh din Galaxy 
Note 9. Acest model ar avea ecran de 6,4 inci. Cât despre 
Samsung Galaxy S10 Lite, versiunea cu ecran de 5,8 inci, e 
vorba de-o baterie de 3.100 mAh.

Conform acestor informaţii, dacă vor fi  confi rmate, 
Samsung transmite mesajul că a reușit să gestioneze consu-
mul atât de bine, că n-are nevoie de acumulatori mai mari.

Au apărut însă informaţii și despre bateria din Samsung 
Galaxy F, telefonul pliabil. Nu va fi  un singur acumulator, ci 
doi, în fi ecare dintre cele două părţi. Fiecare baterie va fi  de 
3.100 mAh și, per total, va avea 6.200 mAh. Ecranul nepli-
at – de „tabletă” – va fi  de 7,3 inci, în timp ce cel secundar 
– sau de „telefon” – va fi  de 4,5 inci. Însă, dincolo de ecra-
ne, dispozitivul va consuma energie ca un telefon normal – 
va avea un singur procesor, o singură memorie RAM, un 
singur spaţiu de stocare.

Bateria din Samsung Galaxy S10 
pentru fiecare versiune, inclusiv 5G

Facebook anunţă 
o nouă modificare

Micile poze rotunjite de deasupra 
feed-ului Facebook, pe care majo-
ritatea utilizatorilor le ignoră, vor 
deveni pe viitor gazdele eveni-
mentelor partajate în reţeaua de 
socializare. Facebook a anunţat 
că va începe să testeze o nouă 
abordare pentru funcţia de eveni-
mente a propriei reţele. Pe lângă 
secţiunea dedicată evenimente-
lor, acestea vor putea fi  văzute în 
formatul Stories de deasupra fe-
ed-ului. În cazul evenimentelor, 
formatul Stories va fi  adaptat să 
permită utilizatorilor nu doar să 
vadă informaţii despre acestea, ci 
și să interacţioneze cu ele. 
Apăsarea pe un astfel de Story va 
duce la afi șarea informaţiilor pre-
cum locul și data desfășurării eve-
nimentului. Însă, tot în cadrul a-
cestui format, utilizatorii își vor 
putea afi rma interesul pentru 
eveniment – dacă vor să meargă 
sau nu. Va exista inclusiv un link 
către pagina evenimentului, de 
unde utilizatorii interesaţi vor pu-
tea intra într-un grup de discuţii 
pe Facebook Messenger. Testarea 
noii funcţii va avea loc în Statele 
Unite, Mexic și Brazilia. Utilizatorii 
din aceste ţări vor putea vedea și 
folosi evenimentele în format 
Stories atât pe Android, cât și pe 
iOS. Conform celei mai recente 
evaluări făcute publice de 
Facebook, funcţiile Stories din 
Facebook și Facebook Messenger 
au împreună 300 de milioane de 
utilizatori activi pe zi.

Pe scurt
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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!

Suntem alături de colega noastră, 
dr. Samsodan Adriana, în marea durere pricinuită 

de trecerea în nefi inţă a iubitei sale mame.

Dumnezeu să o odihnească și să o așeze în ceata 
celor drepţi!

Sincere condoleanţe!

Colectivul spitalului Gynia.
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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
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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 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

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

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în 
suprafață de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, cu mult sub prețul 
pieței. Informații și detalii supli-
mentare la telefon 0746-402720. 
(1.7)

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

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-

tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

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 în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 3 ca-
mere, în cart. Zorilor, mobilat, cu 
C.T., ușă antiefracţie, terasă de 
40 mp. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0745-339528. (5.7)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Tutulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (9.10)

LOCURI DE MUNCĂ

Persoana fi zica angajez 
menajera in localitatea 

Copaceni, comuna 
Sandulesti. Salar minim 

pe economie. 
Avem nevoie de o 
persoana serioasa, 

muncitoare si punctuala. 
Pentru detalii sunati la nr 
de telefon 0757959940 

sau trimiteti CV la adresa 
daniaday@yahoo.com

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), 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.

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

SERVICII

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

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

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
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.

AUTO-MOTO

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

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

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși 
din lemn masiv, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel.0741-028813. 
(5.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoa-
re și rabatabil, preţ 30 RON/
buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (5.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (9.15)

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.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (9.10)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (9.10)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (9.10)

DONAŢII

¤ Familie defavorizată, caută oa-
meni cu sufl et, care ne-ar putea 
ajuta cu haine groase, încălţămi-
te, mâncare sau o sumă de bani. 
Mulţumim din sufl et! Relaţii la te-
lefon 0749-974302. (9.10)

DIVERSE

¤ Vând nucă bio în coajă, preţ 8 
RON/kg, miez de nucă la 28 
RON/kg. Informaţii suplimentare 
la nr. de tel. 0748-220979.(5.8)

¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt (piele porc), mări-
mea 46, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.8)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând marmură spartă, preţ 11 
RON/mp. Informaţii la telefoane-
le 0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (6.8)

¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt (piele porc), mări-
mea 46, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.8)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi de lemn, haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (5.7)

COLECTIONARI

¤ Colecționar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării vechi 
din anii `80-`90., scaune sculpta-
te, plăci pick-up, mașină de cusut 
veche manual sau electrică. Mă 
deplasez eu la locație. Aștept te-
lefoane la 0749-974302. (1.7)

PIERDERI

¤ Media Line S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. București, nr.68, 
ap.55, jud. Cluj, J12/1103/2007, 
CUI 21289026 declar pierdut cer-
tifi cat constatator emis de O.R.C. 
Cluj privind suspendarea activită-
ţii. Se declară nul.

¤ S.C. PROJECT ONE S.R.L.-D, 
pierdut certifi cat constatator 
punct de lucru mobil, C.U.I. 
32226341, J12/2789/2013. Se 
declară nul

¤ Rus Alexandrin Ioan Persoana 
Fizică Autorizată, cu sediul în Cluj 
Napoca, str. Dâmboviţei, nr. 22, 
ap. 19, având C.U.I. 31898395 și 
număr de înregistrare la Registrul 

Comerţului Cluj F12/1882/2015, 
declar pierdute următoarele do-
cumente emise de Ofi ciul Naţio-
nal al Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj: certifi ca-
tul de înregistrare și certifi catul 
constatator care atestă autoriza-
rea funcţionării. Le declar nule.

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele GULAȘ ANDRADA, Uni-
versitatea de Medicină și Farma-
cie, specialitatea Asistenţă Medi-
cală Generală. Îl declar nul.

¤ S.C. RAFAEL MODA S.R.L., 
C.U.I. 26716462, RC 
J12/502/29.03.2010, pierdut 
certifi cate constatatoare. Le de-
clar nule.

¤ Potra Valer Persoană Fizică Au-

torizată, declar pierdut Certifi catul 
Constator, înregistrat sub nr. 
34875/24.06.2011, C.U.I. 
28717375/29.06.2011, 
F12/1321/28.06.2011. Îl declar 
nul.

¤ BENŢAN ELENA LUCIA PERSOA-
NĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, 
F12/1306/2011, C.U.I. 
28717596, pierdut certifi cat con-
statator sediu profesional. Se de-
clară nul.

¤ PAȘCALĂU FLORIN CĂLIN PER-
SOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, 
F12/1474/2011, C.U.I. 
28758871, pierdut certifi cat con-
statator. Se declară nul.

ANUNŢ LICITAŢII
Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de admi-

nistrator judiciar al Florotex SRL (”în insolvenţă, in insol-
vency, en procedure collective”), cu sediul în Sat Luna de 
Sus, Comuna Florești, HALA 14, Judet Cluj, înregistrată la 
ONRC sub nr. : J12/2712/2004 și având CUI 16615282 or-
ganizează licitaţie publică pentru vânzarea bunului:

•Autoutilitară Mercedes-Benz D412 – 9265 lei + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 22.01.2019, ora 12.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8. Ap. 2B, jud. Cluj. În-
scrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și de-
punerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunu-
lui licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea li-
citaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repe-
ta în aceleași condiţii în data de 05.02.2019, ora 12.00, 
19.02.2019, ora 12.00, 05.03.2019 ora 12.00, respectiv 
în data de 19.03.2019, ora 12.00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. ROX-
MONT TRADING S.R.L. cu sediul în Iara nr. 247A, jud. 
Cluj, anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Hală cu funcţiune 
de abator şi alte anexe“, din loc. iara nr. 247A, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni-
joi între orele 9.00-16.30, vineri între orele 9.00-14.00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Adevăruri despre trecut 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Gropile circulare: nghiţiţi 

de vii 

18:00 Romani care au schimbat 

lumea 

18:30 Romani care au schimbat 

lumea 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Ecaterina  

23:30 Dosarele extratereștrilor 

23:55 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Sfarsitul copilariei 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

22:45 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Întâlnire explozivă 

22:30 Red Dawn: Ultima 

invazie 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Elisa 

17:10 Trăsniți din NATO 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește mai 

bine 

20:30 Agentul OSS 117: 

Acțiune în Rio 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

13:00 Puterea dragostei 

15:00 Teo Show 

17:00 În căutarea adevărului 

17:30 În căutarea adevărului 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Povestea noastră 

22:30 Bravo, ai stil! 

23:00 Bravo, ai stil! 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Fotbal Look 

15:30 Fotbal Campionatul 

Turciei: Malatyaspor - 

Bodrumspor 

16:00 Magazin UEFA 

Champions League 

17:30 Fotbal Campionatul 

Turciei: Istanbul BB – Hatayspor  

19:15 Baschet Euroliga: 

Darussafka – CSKA Moscova 

19:30 Știrile Look Sport 

20:00 Playoffi ada  

21:45 Baschet Euroliga: 

Olimpia Milan – Barcelona 

22:30 Retrospectiva UCL 

23:45 Matching Champions 

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA DE 
APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17, 
judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii 
contractuale temporar vacante de executie astfel:

- 1 post de Inginer, cu norma intreaga, pe perioada 
determinata, in cadrul biroului Comunicatii si Tehnologia 
Informatiei.

Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa: in data de 01 februarie 2019 ora 09.00
- Proba interviu: in data de 05 februarie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
- Studii superioare tehnice in specializarile:automatica 

si calculatoare, stiinta sistemelor, electronica si telecomunicatii;
- Specializari si califi cari: inginer Automatica si Calculatoare 

sau Electronica si Comunicatii; Specializare in domeniul 
IT&C, automatizarilor si informaticii aplicate; Cunostinte 
bune privind instalarea, confi gurarea si administrarea 
sistemelor de operare Windows Client si Server, a sistemelor 
de comunicatii si retelelor de calculatoare precum si lucrul 
cu bazele de date.

- Cunostinte foarte bune privind utilizarea in SO Windows 
Vista/7/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012, baze 
de date SQL, MS Offi ce si alte programe si aplicatii specifi c;

- vechime: minim 12 luni in specialitatea studiilor absolvite.
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 23 
ianuarie 2019, ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, persoana de 
contact :Lia Bodea.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 

ACORD DE MEDIU

Societatea SALINA TURDA S.A. anunță publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin 
amenajarea minei Iosif și prin modernizarea bazei de 
tratament”, propus a fi  amplasat în municipiul Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 7 (lucrări în Salina Turda) și în municipiul 
Turda, strada Salinelor, F.N. (organizare de șantier), județul 
Cluj, titular Societatea SALINA TURDA S.A.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr.99, luni-joi între orele 09:00-14:00, vineri 
între orele 09:00-12:00.

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

ACORD DE MEDIU

S.C. HOTEL SPORT S.A. cu sediul în jud. Cluj, loc. Cluj-
Napoca, Aleea Stadionului nr.1, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Desfi inţare parţială construcţie C1 şi 
desfi inţare construcţii anexe“ propus a fi  realizat în Cluj-
Napoca, Aleea Stadionului nr.1, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, și la sediul proiectantului S.C. Arhimar 
Serv S.R.L., Str. Călărașilor nr.1, Cluj-Napoca, în zilele de 
luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
9-14, vineri între orele 9-12.

ACORD DE MEDIU

S.C. HOTEL SPORT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Aleea Stadionului nr.1, jud. Clu,j anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Extindere şi modernizare Hotel Sport, 
amenajări exterioare, amplasare fi rma luminoasă, racorduri 
şi branşamente la utilităţi, organizare de şantier, conform 
PUZ aprobat cu HCL nr.648/01.08.2018“, propus a fi  
realizat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr.1, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, și la sediul proiectantului S.C. Arhimar 
Serv S.R.L., Str. Călărașilor nr.1, Cluj-Napoca, în zilele de 
luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
9-14, vineri între orele 9-12.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. REMAT BRAŞOV S.A., titular al proiectului 
„Construire clădiri şi amenajări platforma depozitare 
aferente transportului feroviar de bunuri, realizare instalaţii 
exterioare, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, 
de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire clădiri 
şi amenajări platforma depozitare aferente transportului 
feroviar de bunuri, realizare instalaţii exterioare, amenajări 
exterioare, racorduri şi branşamente“, propus a fi  amplasat 
în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele 
de luni-joi între orele 9-14, vineri între orele 9-12, precum 
și la următoarea adresă de internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

AVIZ DE MEDIU

BUREAU BARCAN INVEST, în calitate de titular, anunţa 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ pentru construire ansamblu 
de locuinţe individuale, izolate şi cuplate P+M, construire 
drum de incintă, amenajare teren, împrejmuire, organizare 
de şantier, racorduri şi branşamente utilităţi, operaţiuni 
notariale-dezmembrare şi alipire“, propus a fi  amplasat 
în comună Feleacu, satul Feleacu, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., str. Călărașilor nr.1, 
din data de 16.01.2019, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 01.02.2019, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14.

ANUNŢ

C.N.Poşta Romană-O.J.P.Cluj oferă spre închiriere 
spaţii pentru birouri sau desfăsurarea de activităţi comerciale, 
în următoarele locaţii din judeţul Cluj:

1. Huedin, str. Poștei, nr.2 -suprafaţa 151.38 mp
2. Câmpia Turzii, str. Gării, nr.1 -suprafaţa 422 mp (teren 

împrejmuit 990.60 mp, 5 magazii c-ţie metalică)
3. Dej, P-ţa Gării, FN -suprafaţa 28 mp
4. Bobalna, nr.148 -suprafaţa 47.21 mp
5. Calatele, nr105-suprafaţa 53.08 mp
6. Călărași, nr.317 -suprafaţa 52.21 mp
7. Capusu Mare, nr.148 -suprafaţa 24.41 mp
8. Ciucea, nr.198 -suprafaţa 18.55 mp
9. Cojocna, str.Ilie Pintilie, nr.2, suprafaţa 97.62 mp
10. Panticeu, nr.347 -suprafaţa 203.62 mp
11. Poieni, nr.74-suprafaţa 42.06 mp
12. Tureni, nr.251 -suprafaţa 36.37 mp
Ofertele se pot depune până la data de 31.01.2019 la 

sediul Ofi ciului Judeţean de Poștă Cluj. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la O.J.P. Cluj, Cluj Napoca, Regele Ferdinand, 
nr.33, tel.0736705525.
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Telcean, convocat 
la naţionala U18

Fundașul echipei Universitatea 
Cluj, Tudor Telcean, a fost con-
vocat la lotul naţional Under 18 
al României, în vederea stagiu-
lui de pregătire pe care micii 
„tricolori” îl vor susţine în peri-
oada 28 ianuarie – 8 februarie, 
în Cipru. Reprezentativa 
României va disputa două par-
tide amicale în compania selec-
ţionatei similare a ţării gazdă, 
pe 5 și 7 februarie.

Al doilea meci 
din serie

Handbaliștii antrenaţi de Ioan 
Ani-Senocico vor susţine, astăzi, 
al doilea meci amical din peri-
oada de pregătire. Echipa ad-
versă este CSM Oradea, ocu-
panta locului secund din seria 
D a Diviziei A. Amicalul va avea 
loc în Sala Sporturilor „Horia 
Demian” de la ora 14:00 și es-
te primul joc de pregătire pe te-
ren propriu din 2019 al echipei 
universitare. Sâmbătă, 12 ianu-
arie, „studenţii” au disputat pri-
mul meci amical în compania 
formaţiei din Liga Zimbrilor, CS 
Minaur Baia Mare, și au cedat 
cu 30-44 în Sala Sporturilor 
„Lascăr Pană”.

Pe scurt

Fundaşul central Ionuţ 

Ursu va juca pentru 

următoarele şase luni, 

sub formă de împrumut, 

la FC Universitatea Cluj.

Jucătorul, care vine din 

Liga 1, de la Sepsi Sfântu 

Gheorghe, după ce a mai 

trecut în carieră pe la FCM 

Bacău, FC Botoşani, Dună-

rea Călăraşi, Săgeata Năvo-

dari şi SC Bacău, a efectu-

at, în ieri dimineaţă, primul 

său antrenament alături de 

echipa clujeană.

După ce săptămâna tre-

cută Universitatea Cluj sem-

na cu golgheterul echipei 

Pandurii Târgu Jiu, Nicolae 

Pîrvulescu, echipa aflată pe 

locul 4 la finalul primei părţi 

a sezonului îl va avea în lot, 

sub formă de împrumut, pe 

pe Ionuţ Ursu care vine pen-

tru şase luni de la Sepsi OSK 

Sfântu Gheorghe.

„Fundaşul central Ionuţ 

Ursu (29 de ani) va juca pen-

tru următoarele şase luni, sub 

formă de împrumut, la FC U-

niversitatea Cluj. Îi urăm bun 

venit şi să ne bucurăm îm-

preună de cât mai multe re-

uşite, aici, la ”U” Cluj!”, au 

anunţat ofi cialii Universităţii 

Cluj, pe site-ul ofi cial.

Ionuţ Ursu are 29 de ani, 

este originar din Bacău, iar 

la Sepsi joacă din august 

2016. În ultimele două se-

zoane a fost jucător de ba-

ză, însă în cel actual a fost 

folosit de antrenorul Eugen 

Neagoe în doar trei meciuri, 

în unul ca titular, strângând 

doar 97 de minute pe teren. 

În cariera sa a mai evoluat 

la FCM Bacău, FC Botoşani, 

Dunărea Galaţi, Săgeata Nă-

vodari şi SC Bacău.

Cu această ocazie, Univer-

sitatea Cluj a ajuns să aibă 

două ”cupluri” de jucători cu 

acelaşi nume. Este vorba de 

jucătorii Marius Coman şi 

Alexandru Coman, iar de 

acum îi are în lot şi pe Octa-

vian Ursu şi Ionuţ Ursu.

Al doilea transfer oficial pentru „U” Cluj

Simona Halep a trecut de 

Kaia Kanepi, pe Margaret 

Court Arena, 6-7 (2), 6-4, 

6-2, şi a devenind a doua 

româncă califi cată în turul 

doi, după Irina Begu.

Tenismena din România, 

Simona Halep (27 de ani) a 

câştigat prima partidă după o 

secetă de 149 de zile, după ce 

a învins-o pe Kaia Kanepi în 

trei seturi, scor 6-7, 6-4, 6-2.

La final a comentat me-

ciul care i-a adus mai mul-

te probleme decât se aştep-

ta. De asemenea, românca 

i-a cucerit pe australieni, 

după ce a susţinut că e pe 

jumătate australiancă.

„Vă mulţumesc! Aţi fost 

fantastici, vă mulţumesc 

pentru ajutor. Mă bucur că 

am câştigat. Nu vreau să-mi 

amintesc acel meci (n.r. – 

înfrângerea cu Kaia Kanepi 

de la US Open 2018), ştiam 

ce trebuie să fac, ştiam că 

trebuie să fiu puternică, să 

am încredere. Sunt foarte 

fericită. Acum merg cu mai 

multă încredere (n.r. – în 

turul secund la turneul aus-

tralian), o să fie la fel de 

greu, voi avea mult mai 

mult de muncă”.

Halep ştie cum să-şi apro-

pie fanii, iar la fi nal a dat o 

declaraţie care, mai mult ca si-

gur, i-a mişcat pe australieni.

„Fiecare meci e greu. Oa-

menii de aici au fost foarte 

amabili cu mine. Îmi place 

Australia, sunt pe jumătate 

australiancă, pentru că am 

avut un antrenor australian. 

Multumesc, Darren, pentru 

toţi aceşti ani!”, a declarat 

Halep după meci.

România duce trei sportivi 

în turul doi la Australian Open 

2019: marţi, Simona Halep şi 

Marius Copil au confi rmat aş-

teptările, s-au impus şi i s-au 

alăturat Irinei Begu în faza a 

doua de întreceri.

Jucătoarea română va evo-

lua în manşa a doua cu ame-

ricanca Sofi a Kenin.

Halep: „Acum merg 
cu mai multă încredere”

Din cantonamentul din 

Antalya, Ciprian Deac a 

vorbit despre şansele for-

maţiei sale la titlu. 

Totodată, internaţionalul 

român a discutat despre 

posibilitatea unui transfer 

în străinătate, dar şi despre 

ultimele mutări din Liga 1.

Fotbalistul campioanei spu-

ne că nu regretă că nu a ple-

cat încă de la CFR şi speră că 

echipa sa nu va trebui să se 

despartă de golgheterul Geor-

ge Ţucudean pentru a-şi re-

zolva problemele fi nanciare.

„Mă bucur sincer că am ră-

mas, am câştigat campionatul. 

CFR este o echipă care îşi pro-

pune câştigarea campionatu-

lui, eu sunt acasă şi mă simt 

foarte bine aici. Suntem liniş-

tiţi pentru că nu avem banco-

mate aici să verifi căm situa-

ţia. Au fost probleme, dar sper 

să se rezolve cât mai repede 

pentru că merităm să primit 

tot ceea ce s-a promis. Suntem 

pe primul loc şi am demon-

strat că avem valoare. Eu sper 

că nu e nevoie să fi e vândut 

un jucător pentru a se rezol-

va situaţia, pentru că un club 

care îşi propune atâtea lucruri 

nu are voie să facă asta. Ne 

dorim să fi e bine pentru club, 

dar nu mi-aş dori să trăim de 

pe urma vânzării unui jucă-

tor”, a mai adăugat Ciprian 

Deac, potrivit telekomsport.ro.

Trei fotbalişti importanţi ai 

clujenilor, Paulo Vinicius, Cu-

lio şi Camora sunt în discuţii 

pentru prelungirea contracte-

lor scadente în această vară. 

Deac, unul dintre liderii clu-

jenilor este convins că aceş-

tia vor rămâne la echipă.

Despre o eventuală plecare 

a sa în străinătate, Deac a spus 

că îşi doreşte să rămână la Cluj 

pentru a îndeplini obiectivul.

„Din ce ştiu eu toţi trei vor 

să rămânâ la Cluj să ne în-

deplinim obiectivul. Sunt trei 

jucători foarte buni. Eu per-

sonal nu mă gândesc să plec, 

am jucat bine aici, dar dacă 

va veni o ofertă bună pentru 

mine şi club, poate voi ple-

ca, nu ştiu”, a spus Deac.

Înainte de revenirea la me-

ciurile din campionatul intern, 

Ciprian Deac, afi rmă că nu a 

uitat nici acum eliminarea din 

Cupele Europene suferită în 

faţa modestei echipe luxem-

burgheze, Dudelange.

„Eliminarea din UCL este 

o pată neagră pe istoria noas-

tră. Ne-a eliminat o echipă co-

tată sub noi, dar ăsta e fotba-

lul, am avut destule proble-

me. E trist că jucăm cu Ludo-

gorets în meciurile amicale, 

mi-ar plăcea să joc împotriva 

lor în meciuri ofi ciale. Pentru 

titlu cred că se vor bate şi Cra-

iova şi Viitorul. Noi ne pro-

punem să menţinem măcar 

acest avans până intrăm în 

play-off”, a mai Deac.

CFR Cluj va disputa, as-

tăzi, prima partidă amicală 

din Turcia, împotriva echipei 

FC Vorskla Poltava. Meciul 

se va disputa în Antalya, de 

la ora 16:00 (ora României).

Înainte de plecarea în canto-

nament, Daniel Stanciu anunţa 

că nu există posibilitatea ca Ma-

rio Camora să ajungă la FCSB.

Impresarul lui Mario Ca-

mora, Sergio Guedes, vorbea 

zilele trecute despre faptul 

că nu şi-ar dori să ia în cal-

cul o altă ofertă până când 

nu se termină discuţiile cu 

actuala campioană.

„Camora este căpitanul 

CFR-ului, iubeşte acest club, 

suporterii şi negociem pentru 

a semna prelungirea. Am dis-

cutat cu CFR şi, chiar dacă nu 

avem un răspuns de la ei, nu 

vom negocia cu nimeni pentru 

că jucătorul doreşte să se retra-

gă de la CFR, club care i-a dat 

totul”, a spunea Sergio Guedes.

„Voi credeţi asta (nr. Ca-

mora la FCSB)? Există şanse 

să îl vedem pe Camora la CFR 

Cluj până la fi nalul carierei. 

Nu am bătut încă palma cu 

el, urmează să ne înţelegem. 

E diferenţă foarte mică (nr. 

între cerere şi ofertă) şi cred 

că zilele următoare o să ajun-

gem la o înţelegere”, a afi r-

mat directorul sportiv.

Deac n-ar pleca de la CFR
Fotbaliştii echipei CFR Cluj se află, de câteva zile, în cantonament în Antalya 
acolo unde s-au întâlnit cu selecţionerul României, Cosmin Contra.

Ciprian Deac se pregătește pentru a doua parte a sezonului

Etapa 1, 19 ianuarie: 
BCMU Pitești – U-BT Cluj

Etapa 2, 26 ianuarie: 
U-BT Cluj – SCMU Craiova

Etapa 3, 2 februarie: 
SCM Timișoara – U-BT Cluj

Etapa 4, 9 februarie: 
U-BT Cluj – CSM Oradea

Etapa 5, 2 martie: 
U-BT Cluj – CSU Sibiu

Etapa 6, 9 martie: 
U-BT Cluj – BCMU Pitești

Etapa 7, 16 martie: 
SCMU Craiova – U-BT Cluj

Etapa 8, 23 martie: 
U-BT Cluj – SCM Timișoara

Etapa 9, 30 martie: 
CSM Oradea – U-BT Cluj

Etapa 10, 6 aprilie:
CSU Sibiu – U-BT Cluj

Programul fazei 
a doua pentru U-BT
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