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BT dă de pământ cu Guvernul: „Nu vom continua planul de achiziţii”
Banca Transilvania a avut 

o reacţie dură faţă de intro-
ducerea taxei bancare. Repre-
zentanţii BT susţin că taxa 
bancară, adică "taxa pe lăco-
mie" este practic o "naţiona-
lizare a profi turilor", care "va 
crea dezechilibre imediate şi 
grave în sectorul bancar", 
afectând întreaga economie.

Banca Transilvania a pier-
dut la Bursa din Bucureşti o 
treime din valoare după intro-
ducerea acestei taxe, de la o 
capitalizare de 11,3 miliarde 
de lei pe 18 decembrie 2018 

coborând la 8,3 miliarde de lei 
pe 16 ianuarie 2018. Reprezen-
tanţii BT afi rmă că au oferit fi -
nanţări noi de 7 miliarde de 
lei în ultimii trei ani IMM-uri-
lor şi microîntreprinderilor şi 
că taxa, dacă se va aplica tri-
mestrial, va avea consecinţe 
grave asupra sistemului ban-
car, a economiei, asupra po-
pulaţiei şi antreprenorilor.

"Vedem că suntem pena-
lizaţi suplimentar cu o taxă 
pe active, care, în opinia 
noastră, înseamnă naţiona-
lizarea profiturilor, chiar da-

că Banca Transilvania a ofe-
rit deja discount la active sau 
am lucrat cu marjă redusă, 
impusă de Stat. Aceasta, du-
pă ce am investit aproape 2 
miliarde lei în discounturi la 
credite în programele de con-
versie din franci elveţieni 
destinate clienţilor Volksbank 
România şi Bancpost şi du-
pă ce am susţinut programe-
le Statului Român – Prima 
Casă, Start-Up Nation şi ce-
le ale FNGCIMM. Contrar o-
piniilor recente privind reti-
cenţa băncilor în creditarea 

businessurilor româneşti, e-
le au continuat să susţină 
antreprenorii. De exemplu, 
în ultimii 3 ani Banca Tran-
silvania a acordat 7 miliar-
de lei credite noi pentru pes-
te 50.000 de IMM-uri si mi-
croînterprinderi locale. 
Acum, noi, alături de popu-
laţie, vom suporta costurile 
taxei", a răspuns conduce-
rea BT, potrivit zf.ro.

Aceştia spun că nu au in-
tenţia să continue planul de 
achiziţii în România, aşa 
cum şi-au propus.

Țiganiada, după Ion-Budai Deleanu
Sâmbătă, ora 19.00

Teatrul Național Cluj-Napoca

Meșterul Manole, după Lucian Blaga
Vineri, ora 19.00

Teatrul Național Cluj-Napoca
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Şcoli îngropate în zăpadă 
şi cursuri suspendate 

Primăria are planuri măreţe 
pentru anul 2019

Cântăreţul Adrian Berinde 
a murit de cancer

Cursurile vor fi suspendate vineri în două 
şcoli din judeţul Cluj ca urmare a condiţiilor 
meteo nefavorabile.  Pagina 3

Primăria Cluj-Napoca caută şi în acest an soluţii 
pentru fluidizarea traficului, dar este încurcată 
de autorităţile de la Bucureşti.  Pagina 5

Cântăreţul de muzică folk Adrian Berinde 
a murit la vârsta de 60 de ani într-o clinică 
din Germania unde urma un tratament.  Pagina 6
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Teodor Botiş, unul dintre 
cei mai importaţi artişti 
plastici contemporani, 
spune că în Cluj-Napoca 
există prea puţină sete 
de cultură, oraşul fiind 
plin de baruri. 
„Să fii un artist 
într-un oraş 
de provincie 
precum 
Cluj-Napoca 
pune piedici”, 
spune pictorul. 
 Pagina 7
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Ioan Rus şi Victor Ponta, sprijin pentru Emil Boc şi Alianţa Vestului
Cei doi foşti PSD-işti şi-au arătat susţinerea faţă de proiectul celor patru primari PNL care au înfiinţat Alianţa Vestului. Pagina 4

Clujul plin de baruri n-are sete de cultură!
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

DE-A LUNGUL ISTORIEI

18 ianuarie

1535: Actul de întemeiere a 
orașului Lima, semnat de 
Francisco Pizarro.

1778: Navigatorul englez 
James Cook (1728-1779) a 
descoperit Insulele 
Sandwich, arhipelagul 
Hawaii de astăzi.

19 ianuarie

1736: S-a născut inventatorul 
scoţian James Watt, renumit 
pentru îmbunătăţirea moto-
rului cu aburi, invenţie breve-
tată în 1769. (m. 25 aug. 
1819)

1798: S-a născut fi losoful și 
sociologul francez Auguste 
Comte, care a realizat impor-

tantul studiu 'Curs de fi losofi e 
pozitivă'. (m. 5 sept. 1857)

20 ianuarie

1872: S-a născut pictorul și dese-
natorul Ștefan Popescu, mem-
bru de onoare al Academiei 
Române. (m. 8 iul. 1948)

1880: A apărut, la București, 
revista 'Literatorul', sub con-
ducerea lui Alexandru 
Macedonski.
1946: S-a născut regizorul și 
scenaristul american David 
Lynch, autorul celebrului serial 
de televiziune „Twin Peaks”.
1993: A murit actriţa ameri-
cană, de origine belgiană, 
Audrey Hepburn. (n. 4 mai 
1929)
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

EXPOZIŢIA “CLUJENII ŞI 
MAREA UNIRE DIN 1918”
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
2.11.2018-3.03.2019
Expoziţia marchează împlinirea 
unui secol de la înfi inţarea în 
Cluj a Senatului Naţional 
Român din Ardeal (2 noiembrie 
1918), primul organism demo-
cratic al românilor, condus de 
Amos Frâncu şi Emil Haţieganu, 
al cărui sediu era în clădirea 
Băncii „Economul“ (azi str. 
Regele Ferdinand nr. 31, lângă 
Poşta Centrală). Cu această oca-
zie, publicul vizitator va putea 
vedea pentru prima dată pano-
ul cu emblema Senatului, în 
chenar tricolor, amplasat în ur-
mă cu un secol pe clădirea aces-
tei instituţii fi nanciare româ-
neşti din Cluj.

VINERI
Meşterul Manole, după 
Lucian Blaga
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Timp:19:00
Variantă a unei poveşti întâlnite 
prin Balcani şi aiurea, Meşterul 
Manole de Lucian Blaga devine 
o permanentă căutare a perfec-
ţiunii, a unuia dintre rosturile 
fundamentale ale omului – ace-
la de ziditor/creator. În specta-
colul nostru, un meşter devenit 
ateu gustă, în difi cilul său drum 
spre creaţie, din diferitele cre-
dinţe ale locului, opera sa fi ind 
fi nanţată de cea mai puternică 
şi instituţionalizată dintre ele. 
Pentru împlinirea capodoperei 
sale, ajunge la sacrifi ciul su-
prem şi face moarte de om fe-
meie. Textul lui Blaga păstrează 
specifi cul narativ tragic al legen-
dei, care devine aici spaţiu de 
comemorare, dar şi de posibilă 
interogare printr-o contra-me-
morie. Considerăm că în contex-
tul celor 100 de ani de la Marea 
Unire putem naşte o dezbatere 
prin „remixarea“ acestui mit 
fundamental. O societate matu-
ră poate refl ecta asupra ei in-
seşi. La fel cum grecii antici 
mergeau la teatru cunoscând 
subiectul piesei, aşa şi publicul 
contemporan vine la Meşterul 
Manole având în minte o clară 
succesiune a evenimentelor, dar 
pregătit pentru a fi  provocat cu 
interpretări inedite şi invitat me-
reu să ia distanţă faţă de repre-
zentarea mitului. Interogând 
habotnicia (împreună cu ritua-
lurile şi tradiţiile văzute ca un 
construct social), permanenta 
ctitorire a ţării şi perspectiva fe-
ministă, spectacolul lansează un 
concept tributar celor mai puter-

Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, de la ora 11.00 
Teatrul „Puck” va găzdui spectacolul „Povești 
clujene”. Textele sunt scrise de Zágoni Balázs, 
un tânăr scriitor clujean contemporan. 
Inspirate din întâmplări și personaje reale ale 
Clujului, începând din secolele 9-10 și până la 
începutul secolului 20, aceste povești au ca te-
mă onestitatea, onoarea și curajul.
"Vrem să aducem ceva din atmosfera de altă-
dată a Clujului. Totodată, spectacolul își propu-
ne să îi ajute pe copii să descopere în ce oraș 
frumos trăim, ce istorie interesantă are și, toto-
dată, să înveţe că trebuie să respecte moșteni-
rea spirituală și culturală a acestuia", subliniază 
Varga Ibolya, regizoarea spectacolului.
Prima poveste are în centru o fetiţă mai băie-

ţoasă din fi re, care se împotrivește mereu nor-
melor familiei. A doua poveste se petrece în 
secolul 16, în perioada atacurilor turcești. 
Protagonistul acţiunii este un tânăr apicultor 
care ajunge să salveze Clujul cu ajutorul albi-
nelor. A treia poveste se petrece la fi nalul se-
colului 19 și are legătură cu primul tramvai al 
orașului, cu locomotivă cu aburi. De aseme-
nea, este evocat momentul în care ajunge la 
Cluj complexul statuar Matei Corvin.
Distribuţia spectacolului este alcătuită din ac-
torii: Patka Ildikó, Pünkösti Laura, Domokos 
Szabolcs, Giriti Réka, Balogh Dorottya, Bondár 
Tibor, Kötő Áron și Urmánczi Jenő. Spectacolul 
se joacă în limba maghiară. Vârsta minimă re-
comandată este de patru ani.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

„Povești clujene”, pe scena Teatrului de Păpuși „Puck”

nice anxietăţi artistice. L-am 
numit COMPLEXUL MANOLE.
SÂMBĂTĂ
Ţiganiada, după 
Ion-Budai Deleanu
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Timp: 19:00
„Ţiganiada“ şi-a cucerit pri-
mele generaţii de cititori 
prin verva comică inepuiza-
bilă, prin savoarea proverbi-
ală a limbajului, dar şi prin 
capacitatea de a ridica pro-
bleme serioase sub masca 
râsului. Există, la 
Budai-Deleanu, o punere 
sub semnul întrebării a ine-
galităţilor şi a prejudecăţi-
lor, dar şi o reflecţie profun-
dă privitoare la sistemele 
de guvernământ şi la faptul 
de a fi un bun cetăţean. 
Eroismul şi dragostea sunt, 
în acelaşi timp, ironizate şi 
glorificate, ca şi cum ni s-ar 
sugera să nu ne încredem 
pe deplin în ele. Alexandru 
Dabija, aducând 
„Ţiganiada“ pe scenă în for-
mă fragmentară, dar con-
centrată, redescoperă pute-

rea şi seducţia originalului, ex-
plorând cu atenţie toate stratu-
rile de sensuri suprapuse de-a 
lungul istoriei în faimoasa epo-
pee.
DUMINICĂ
Il Trovatore – Giuseppe 
Verdi
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca
Timp: 6:30 pm - 9:30 pm
După un şir de lucrări dramatice 
având la bază subiecte patriotice 
sau preluate din literatura roman-
tică engleză, franceză şi germană, 
Giuseppe Verdi s-a apropiat de 
scrierile contemporanului său spa-
niol Antonio García Gutiérrez şi 
drama El trovador, revelând una 
dintre capodoperele înscrise în 
faimoasa ,,trilogie populară”.
Acţiunea operei Trubadurul se pe-
trece în Spania secolului XV şi îi a-
re în centru pe Contele Alvaro de 
Luna, Manrico şi Contesa 
Leonora, de care ambii bărbaţi 
sunt îndrăgostiţi. Intriga poveştii 
nu se rezumă însă la gelozia pe 
care Contele de Luna o simte la 
adresa rivalului său, trubadurul 
Manrico, pe care şi Leonora, la 

rândul ei, îl iubeşte. Dispariţia 
cu mulţi ani în urmă a fratelui 
contelui – Garcia – răpit şi omo-
rât, se pare, de o bătrână vrăji-
toare, îşi manifestă ecourile şi 
în prezent: în timp ce contele 
urmăreşte să îşi răzbune fratele, 
ţiganca Azucena – fi ica vrăjitoa-
rei arse pe rug şi mama lui 
Manrico – caută să pedepseas-
că crâncen familia de Luna.
Spectacolul are trei pauze și se 
încheie în jurul orei 21.30
Noi nu, niciodată
REACTOR de creaţie și experi-
ment
Timp: 19:00 pm
Ţi s-a întâmplat vreodată să 
foloseşti un argument nepo-
trivit doar ca să îţi demon-
strezi punctul de vedere? Ţi 
s-a părut vreodată că unele 
cuvinte nu sunt chiar ale tale? 
Ai tras vreodată concluzii gre-
şite? Nici noi…
Deconstruind diferite tipuri de 
discurs, spectacolul încearcă 
să stimuleze gândirea critică 
şi să suprapună, într-un mod 
ludic, planul personal peste 
unul istoric.
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Cursurile vor fi  suspenda-

te vineri în două unităţi 

de învăţământ din judeţul 

Cluj ca urmare a condiţii-

lor meteo nefavorabile, 

anunţă Ministerul 

Educaţiei. Este vorba 

de şcolile din Chiuieşti 

şi Săcuieu, unde, din 

cauză zăpezii, drumurile 

sunt blocate. Potrivit 

Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj, cursurile 

vor fi  recuperate ulterior.

Cu această ocazie dar şi du-

pă decizia Consiliului Jude-

ţean de a închide mai multe 

tronsoane de drumuri, preşe-

dintele PSD Cluj Horia Nasra 

a profi tat şi s-a legat, din nou, 

de preşedintele Alin Tişe.

“Am trăit să o vedem şi pe 

aceasta. În ciuda faptului că 

nu este nici măcar cod porto-

caliu, preşedintele zero reali-

zări, Alin Păunel Tişe, alături 

de alţi incompetenţi liberali 

au decis să închidă temporar 

două drumuri judeţene din 

zona de munte: DJ 107P (zo-

na ”Grinzi” înspre Mărişel) şi 

DJ 108C (direcţia Mărgău – Ic 

Ponor). Această acţiune vine 

după ce în ultimele zile DJ 

107M (Luna de Sus – Băişoa-

ra – Iara) s-a transformat din-

tr-un drum prost practicabil, 

într-un cimitir de maşini. Prac-

tic, în această iarnă, într-un 

mod inexplicabil, în lipsa unor 

situaţii meteorologice critice, 

Alin Păunel Tişe, prin incom-

petenţă administrativă şi le-

ne, a fost responsabil pentru 

nervii oamenilor din zona de 

munte a Clujului şi pentru 

blocarea accesului turiştilor”, 

spune Nasra.

Acesta îl numeşte pe Ti-

şe “o epavă politică şi admi-

nistrativă”. “Ce s-ar fi  întâm-

plat domnule Alin Păunel Ti-

şe dacă ar fi  nins continuu 

cinci zile? Probabil că atunci 

aţi fi  cerut şi blocarea acce-

sului în municipiul Cluj-Na-

poca, nu? Sunteţi o epavă 

politică şi administrativă! În-

să pe toţi clujenii îi intere-

sează să aibă drumuri jude-

ţene practicabile iar câţiva 

fulgi de nea să nu blocheze 

accesul la munte”, mai spu-

ne preşedintele PSD Cluj.

Nemulţumiţi de felul 

în care arată asfaltul 

de pe strada Şesului, 

din cartierul Mănăştur, 

localnicii din zonă pri-

mesc asigurări că proble-

mele vor fi  rezolvate 

până la sfârşitul anului.

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea, a 

dezvăluit că, deşi s-a dorit 

modernizarea străzii Şesului, 

Primăria s-a lovit de o proble-

mă juridică legată de un te-

ren din zonă, proaspăt reven-

dicat la sfârşitul anului trecut.

„La strada Şesului este o 

problemă mai veche, avem 

deja votaţi în Consiliul Local, 

încă de un an şi jumătate, in-

dicatorii tehnico-economici. 

Din nefericire, a fost o porţi-

une de teren de pe strada Şe-

sului care a fost revendicată, 

revendicare fi nalizată abia la 

sfârşitul anului trecut. Anul 

acesta vom remedia şi vom 

moderniza întreaga stradă, 

pentru că este singura stra-

dă care a rămas nemoderni-

zată din întreaga zonă, în 

rest toate străzile adiacente 

sunt modernizate. Acolo, pe 

strada Şesului, când plouă 

se fac bălţi, se adună apa, 

cunosc bine situaţia, dar abia 

acum am reuşit să trecem 

peste problemele juridice”, 

a precizat Tarcea, la un post 

de radio local.

Viceprimarul a menţionat 

că lucrările nu pot fi  realiza-

te pe porţiuni, ci doar în ca-

drul unui proiect integrat, la 

capătul căruia strada Şesului 

va intra în rândul străzilor mo-

dernizate în zona respectivă.

„Trebuie să obţinem auto-

rizaţia de construcţie. Este o 

fâşie de teren care vine din 

Grădinile Mănăştur, coboară 

pe deal, trece inclusiv peste 

strada Şesului şi se opreşte în 

blocurile care sunt pe Şesu-

lui. Trebuie să facem un pro-

iect integrat, nu putem să fa-

cem 50 de metri de pe strada 

Şesului, să facem pauză, iar 

să facem 100 metri şi iar pa-

uză. Când ajungem să facem 

lucrările acolo, va fi  un pro-

iect integrat în zonă. Când vor 

începe, lucrările vor fi  gata în 

maximum o lună, nu e mare 

fi lozofi e acolo pe strada Şe-

sului”, susţine Dan Tarcea.

Cursuri suspendate vineri în două 
şcoli din Cluj din cauza zăpezii

Când va fi reabilitată strada Șesului?

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Spitalul Regional de la Cluj 

nu va porni până în 2020 

pentru că ministrul 

Fondurilor Europene, 

Rovana Plumb, a cerut 

ca banii să se mute pentru 

următorul exerciţiu fi nanci-

ar 2021-2027, a explicat fos-

tul premier Victor Ponta.

Ponta spune, cu referire la 

demersul Consiliului Judeţean 

Cluj care a cerut înlocuirea 

Ministerului Sănătăţii ca au-

toritate eligibilă pentru depu-

nerea proiectului Spitalului 

Regional de Urgenţă pentru 

atragerea banilor europeni, că 

acest lucru nu este posibil da-

că Guvernul se opune.

„Vă dau eu vestea proastă. 

Dacă nu vrea Guvernul, nu 

poate să ia niciun Consiliu Ju-

deţean, adică să devină el be-

nefi ciarul proiectelor. Doam-

na Rovana Plumb nu v-a zis, 

dar vă zic eu că ştiu, a cerut 

în scris, banii s-au mutat pe 

2021-2027. Deci povestea că 

mai ia cineva bani anul aces-

ta sau la anul pentru spitale-

le regionale nu e adevărată. 

Nu poate Consiliul Judeţean 

să ia proiectul dacă Guvernul 

se opune. Comisia Europea-

nă nu mediază între Consiliul 

Judeţean şi Guvern. Zice «nu 

vă înţelegeţi, vă certaţi, nu vă 

dăm». Cu asta basta. Trebuie 

să avem un Guvern care să 

sprijine cele trei consilii jude-

ţene, că nu e vorba doar des-

pre Cluj, în a deveni ei bene-

fi ciari, nu Ministerul Sănătă-

ţii. Din păcate, Spitalele Regi-

onale de la Cluj, Iaşi şi Cra-

iova nu vor porni până în 

2020. Orice ar fi . Guvernul ac-

tual nu va vrea să dea consi-

liilor judeţene acest drept şi 

oricum Rovana Plumb a ce-

rut în scris ca banii pentru 

spitalele regionale să se mu-

te pentru următorul exerciţiu 

fi nanciar”, a precizat Ponta 

într-o conferinţă la Cluj.

Fostul ministru al Sănătă-

ţii, Nicolae Bănicioiu, prezent 

la Cluj-Napoca alături de Vic-

tor Ponta, a declarat că Uniu-

nea Europeană nu va lua în 

serios acest proiect nici în ur-

mătorul exerciţiu fi nanciar. Po-

trivit lui Bănicioiu, costurile 

pentru ridicarea spitalului de 

urgenţă au crescut de la 200 

la 470 de milioane/spital.

„Schimbându-se tot felul 

de consultanţi, s-a ajuns de 

la un cost estimat per spital 

de la 200 de milioane de eu-

ro astăzi s-a ajuns la 470 de 

milioane de euro per spital. 

Vorbim de nişte bugete imen-

se. Studiile de fezabilitate în-

că nu s-au terminat pentru 

niciunul dintre cele trei spi-

tale, asta înseamnă că licita-

ţiile nu se vor putea face. Da-

că lucrurile continuă aşa şi 

Comisia Europeană constată 

că noi nu avem nicio viziu-

ne clară, dacă va fi  sau nu 

parteneriat public-privat, da-

că va fi  parteneriat public-pri-

vat cum va fi , pacientul nu 

se poate duce acolo să plă-

tească, nu va putea fi  execu-

tat un astfel de proiect. UE 

nu ne va lua în serios cu acest 

proiect nici în următorul exer-

ciţiu fi nanciar. Cred, deşi nu 

luam în calcul o componen-

tă locală, că domnul Tişe s-ar 

putea să aibă dreptate. Dacă 

lucrurile merg în aceeaşi di-

recţie, cu haosul de acum, e 

posibil ca iniţiativa să fi e da-

tă către local. Poate ar fi  mai 

bine să fi e dată către local. 

În ultimii doi ani am consta-

tat o lipsă de reacţie a Guver-

nului României. Parcă este 

împotriva acestui proiect. Poa-

te nu îl mai consideră o pri-

oritate. UE vrea să ne dea 

bani pentru spitale şi atunci 

ar fi  păcat să pierdem aceşti 

bani”, a declarat Bănicioiu.

Ponta pune punctul pe „i”. „Spitalul Regional 
de la Cluj nu va porni până în 2020”
De 15 ani, politicienii, indiferent de culoarea politică, promit realizarea unui Spital Regional de Urgenţă la Cluj

Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al SănătățiiVicor Ponta, Preşedintele Pro România

Consiliul Judeţean Cluj a cerut în urmă cu câteva zile înlocu-
irea Ministerului Sănătăţii ca autoritate eligibilă pentru de-
punerea proiectului Spitalului Regional de Urgenţă cu jude-
ţul Cluj pentru atragerea banilor europeni.

„În răspunsul primit recent de la Comisarul european pen-
tru politici regionale, Corina Creţu, se admite faptul că 
Programul Operaţional Regional poate fi  modifi cat în cursul 
perioadei de programare, la cererea autorităţilor naţionale. 
Altfel spus, Consiliul Judeţean Cluj poate solicita Guvernului 
României să declare Consiliul ca fi ind eligibil în depunerea 
proiectului pentru construirea spitalului regional de urgen-
ţă, adică benefi ciar în locul Ministerului Sănătăţii”, arată fo-
rul judeţean într-un comunicat de presă.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, le-a replicat, reprezentan-
ţilor Consiliul Judeţean Cluj, în legătură cu construirea din 
fondurile proprii a unui spital regional, insistând că acest 
proiect va fi  făcut de către Guvernul României.

Sorina Pintea le-a cerut celor de la Consiliul Judeţean Cluj să se 
ocupe, în schimb, de spitalul de pediatrie pe care îl au în subor-
dine, despre care spune că are "referinţe nu tocmai plăcute".

În 2013, pe când era senator, Alin Tișe se lăuda că va depu-
ne un proiect de lege prin care va solicita alocarea sumei de 
150 de milioane de euro din fondul de rezervă al 
Guvernului pentru construirea Spitalului Regional de 
Urgenţă Cluj. Declaraţiile sale au rămas simple promisiuni.

În 2011, în primul mandat la șefi a Consiliului Judeţean Cluj, 
Alin Tișe vedea fi nalizarea spitalului în cinci ani.

Totul pentru imagine şi capital electoral?
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Zece social-democraţi 

români au votat, joi, 

împotriva raportului 

referitor la propunerea 

de regulament al 

Parlamentului European 

şi al Consiliului privind 

protecţia bugetului 

Uniunii în cazul unor 

deficienţe generalizate 

în aceea ce priveşte sta-

tul de drept în ţările 

membre propus de Eider 

Gardiazabal Rubial 

(social-democraţi) 

şi Petri Sarvamaa 

(creştin-democraţi).

Din grupul S&D au votat 

„împotrivă” Andi Cristea, Do-

ru Frunzulică, Maria Grapini, 

Dan Nica, Ioan-Mircea Paşcu, 

Emilian Pavel, Răzvan Popa, 

Ciprian Tănăsescu, Claudia 

Ţapardel şi Gabriela Zoană.

Deşi liderul ALDE, Guy Ver-

hofstadt, a fost „pentru”, No-

rica Nicolai şi estonianul Igor 

Gräzin au fost singurii din 

grup care au respins ideea.

„Pentru” au votat Moni-

ca Macovei, cea mai mare 

parte a grupurilor PPE, în-

tre care românii Daniel Bu-

da, Marian-Jean Marinescu, 

Siegfried Mureşan, Cristian 

Preda şi Theodor Stolojan, 

şi S&D, cu Damian Drăghici 

singurul român.

Proiectul de regulament 

al Parlamentului European 

şi al Consiliului privind pro-

tecţia bugetului Uniunii în 

cazul unor defi cienţe gene-

ralizate în aceea ce priveşte 

statul de drept în ţările mem-

bre a fost adoptat joi în Par-

lamentul de la Strasbourg.

Din 624 de voturi expri-

mate, 397 au fost în favoarea 

proiectului, iar 158, împotri-

vă. Textul va intra în negoci-

eri, iar dacă va fi  adoptat de 

Consiliul Uniunii Europene, 

va deveni lege.

Norica Nicolai, vot contra 
îngheţării fondurilor UE 
în cazul încălcării
statului de drept

Comisarul european pentru 

Dezvoltare Regională, 

Corina Creţu (foto), 

a anunţat, joi, la Cluj, că va 

candida la alegerile pentru 

Parlamentul European 

din partea Pro România, 

precizând că decizia este o 

delimitare clară de actuala 

conducere a PSD.

Corina Creţu se afl ă joi la 

Cluj-Napoca unde participă 

la o dezbatere despre politi-

ca de coeziune socială în U-

niunea Europeană. Dezbate-

rea este organizată de Depar-

tamentul de Istorie Universa-

lă şi Relaţii Internaţionale din 

cadrul Institutului de Istorie 

„George Bariţiu”.

”Candidez pentru alegerile 

PE din partea Pro România ca-

re are un proiect ambiţios de 

dezvoltare a României, cu oa-

meni comepetenţi şi profesio-

nişti. Am fost şi rămân o soci-

al- democrată europeană con-

vinsă şi cred singura şansă de 

dezvoltare a României este în 

interiorul unei UE puternice şi 

echitabile, unde ne trebuie ali-

aţi şi prieteni. Şi cred că aceas-

tă tactică de atac din partea 

noastră ne va costa pe toţi. Cred 

că lumea cunoaşte ce am fă-

cut, tot ce am făcut a fost pen-

tru România şi români şi îmi 

doresc să fac acest lucru şi în 

continuare. Îi respect, în conti-

nuare, pe membrii PSD dar îi 

rog să înţeleagă că această de-

cizie a mea este o delimitare 

clară de actuala conducere a a-

cestui partid care în ultimii ani 

a minimizat munca şi eforturi-

le noastre, a celor care am în-

cercat să ajutăm România, cul-

minând cu atacuri şi jigniri per-

sonale la adresa mea şi a cole-

gilor din CE”, a spus Creţu.

Reamintim că în urmă cu 

câteva zile, Corina Creţu de-

clara la Digi24 că îşi doreşte 

să candideze la europarlamen-

tarele din 2019, că a primit o 

singură propunere de la Vic-

tor Ponta, pe care o analizea-

ză şi o ia în considerare.

„Nu înţeleg de ce în PSD se 

face o demonizare a lui Victor 

Ponta, a avut o guvernare cu 

greşeli, dar s-a maturizat, du-

pă părerea mea. Sunt social-de-

mocrată, dar dacă nu mai sunt 

dorită într-un loc, ce să fac? Să 

mă duc în munţi? Ce trădez? 

Până la urmă Ponta e PSD”, a 

explicat Corina Creţu.

Comisarul european Corina 

Creţu se afl ă într-un război des-

chis cu partidul care a propul-

sat-o la Bruxelles, PSD. Corina 

Creţu a reproşat în repetate rân-

duri autorităţilor de la Bucureşti 

întârzierea în a trimite proiecte 

pe fonduri europene arătând că 

Bruxellesul este pregătit să dea 

bani României dar trebuie ca 

autorităţile române să facă ce-

va pentru a îi contracta. 

Corina Creţu, comisar eu-

ropean pentru Politică Regio-

nală, e o fostă jurnalistă, de-

venită ulterior apropiată a fos-

tului preşedinte Ion Iliescu, 

căruia i-a fost purtător de cu-

vânt în cele două mandate la 

Cotroceni.

Corina Creţu candidează la alegerile 
europarlamentare din partea Pro România

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Preşedintele Pro România, 

Victor Ponta, a lăudat, joi, 

într-o conferinţă de presă 

susţinută la Cluj-Napoca, 

Alianţa Vestului, decla-

rând că îl poate critica pe 

Emil Boc doar pentru acti-

vitatea de prim ministru, 

nu şi pentru că ar „vrea 

să rupă ţara”. 

De asemenea, Ioan Rus 

le-a transmis celor care cri-

tică Alianţa Vestului să-i dea 

o şansă, pentru că altfel nu 

se va ştii dacă este sau nu 

capabilă să facă ce a promis. 

Rus a fost prezent alături de 

Victor Ponta la conferinţa pe 

care acesta a susţinut-o joi 

la Cluj-Napoca.

„Niciodată, în afara co-

munităţii din Cluj, nu o să 

ştie cel de la Bucureşti care 

e calea cea mai bună pen-

tru clujean. Să nu omorâm 

proiectul înainte să se nas-

că pentru că nu o să aflăm 

(...) Nu o să aflăm dacă ar 

fi putut face ceva sau nu”, 

a spus Ioan Rus.

La Cluj-Napoca a avut loc, 

joi, o întrunire a Biroului Po-

litic Naţional al Pro Româ-

nia, ocazie cu care Ponta l-a 

atacat pe Liviu Dragnea, pre-

şedintele PSD.

„Aţi văzut iniţiativa mea 

publică legată de iniţiativele 

regionale. Eu m-am exprimat 

public în favoarea acelor ini-

ţiative, cum este Alianţa Ves-

tului între cele patru oraşe. 

Nu contează din punctul meu 

de vedere că primarii sunt de 

la PNL sau din alt partid. Con-

tează că eu am citit documen-

tul, am văzut că e vorba de 

dezvoltare, de proiecte de dez-

voltare şi modernizare pe ca-

re aş vrea să le văd şi la Târ-

gu Jiu, la Constanţa, la Iaşi. 

Mi s-a părut o mare idioţenie 

discursul acela că cei patru 

primari din Cluj, Oradea, Arad 

şi Timişoara vor să rupă ţara. 

Sincer, pot să îl critic pe dom-

nul Boc pentru activitatea sa 

ca prim ministru, dar nu mi-am 

închipuit vreodată că vrea să 

rupă ţara. E o prostie, e un 

gen de manipulare absolut 

aberantă. Mai cred că în timp 

ce în toată ţara se doreşte te-

leormanizarea, impunerea 

unui sistem politic, econo-

mic, social pe care l-am vă-

zut doar la Consiliul Jude-

ţean Teleorman, cred că ide-

ea de dezvoltare regională şi 

alianţă a comunităţilor loca-

le este un lucru bun şi noi 

suntem în favoarea acestui 

lucru. Dar adăugăm ceva în 

plus. Vrem să se dezvolte Clu-

jului, Timişoara, Aradul, dar 

interesul tuturor este să dez-

voltăm toate zonele ţării. Eu 

cred că singurul care vrea să 

rupă România în acest mo-

ment este cel care vrea să fa-

că din toată România Teleor-

man”, spune Ponta.

Primarii din Cluj-Napo-

ca, Timişoara, Arad şi Ora-

dea (Emil Boc, Nicolae Ro-

bu, Gheorghe Falcă şi Ilie 

Bolojan) au lansat anul tre-

cut, în decembrie, la Timi-

şoara, Alianţa Vestului, par-

teneriat prin care vor să atra-

gă fonduri europene direct 

de la Bruxelles pentru pro-

iecte comune.

Ioan Rus şi Victor Ponta, sprijin 
pentru Emil Boc şi Alianţa Vestului
Cei doi foşti PSD-işti şi-au arătat susţinerea faţă de proiectul celor patru primari PNL care au înfiinţat Alianţa Vestului

Ioan Rus îl susține pe Victor Ponta
În luna decembrie, Ioan 

Rus, fost ministru de in-

terne și unul din liderii gru-

pului de la Cluj, a decla-

rat că sprijină Pro Româ-

nia, partidul lui Victor Pon-

ta. „Nu e în regulă ce se 

întâmplă în PSD. Partidul 

se duce de râpă. Voi pune 

umărul la noua formaţiu-

ne condusă de Victor Pon-

ta. Soluţia pe care o pro-

pun Victor Ponta, Daniel 

Constantin şi Sorin Câm-

peanu cred că este o solu-

ţie bună şi eu îi voi spri-

jini pe ei”, spunea Rus.

Ioan Rus a deţinut por-

tofoliul Internelor în Ca-

binetele Năstase şi Ponta. 

Ioan Rus este în PSD 

(PDSR) din 1994, iar în 

perioada 2000-2004 a fost 

ministru de Interne în Gu-

vernul Năstase, din 2003 

cumulând şi funcţia de vi-

cepremier.

În decembrie 2007, Ioan 

Rus a demisionat din func-

ţia de preşedinte al PSD Cluj, 

fi ind în confl ict cu condu-

cerea partidului, apoi, du-

pă o jumătate de an, Ioan 

Rus a renunţat şi la toate 

funcţiile deţinute la nivel 

naţional în partid, păstrân-

du-şi doar calitatea de mem-

bru PSD şi intrând într-un 

con de umbră.

În aprilie 2012, Ioan Rus 

s-a întors în Guvern, fi ind 

numit ministru de Interne 

în Cabinetul Ponta. La Con-

gresul PSD din aprilie 2013, 

Ioan Rus a fost ales vice-

preşedinte al partidului pe 

Regiunea de Nord-Vest. Ul-

terior, a deţinut şi porto-

foliul Ministerului Trans-

porturilor.
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Fără apă potabilă, ilumi-

nat public sau canalizare, 

localnicii de pe Colonia 

Valea Fânaţelor sunt sfă-

tuiţi de autorităţi să for-

meze o asociaţie şi să 

cedeze terenurile private 

în favoarea Primăriei.

Un localnic de pe Valea Fâ-

naţelor a tras un semnal de 

alarmă Primăriei Cluj-Napo-

ca, descriind condiţiile defa-

vorabile în care trăiesc circa 

300 de familii în zona mărgi-

naşă a oraşului. 

Acesta s-a plâns de faptul 

că iluminatul public este ine-

xistent, drumul este dezastru-

os, multe case nu au nici mă-

car fântână, iar oamenii sunt 

nevoiţi să care apa în canistre 

de la 5-6 kilometri distanţă. 

De asemenea, acesta a sem-

nalat lipsa transportului în co-

mun, spunând că nici măcar 

taximetriştii nu se încumetă 

să circule prin zonă din prici-

na stării proaste a drumului.

Case construite ilegal?

Confruntat cu problemele 

de pe Valea Fânaţelor, vicepri-

marul Dan Tarcea a luat la pu-

ricat nemulţumirile cetăţea-

nului, dezvăluind că, cel mai 

probabil, multe case din zo-

nă au fost construite fără au-

torizaţie de construcţie, din 

moment ce nu dispun nici mă-

car de apă potabilă. Acesta 

susţine că o mare problemă 

în zonă este drumul mult prea 

îngust, care oricum nu apar-

ţine integral de Primăria 

Cluj-Napoca.

„În cei doi ani de când 

sunt viceprimar, locuitorii 

de pe Valea Fânaţelor au fost 

de cel puţin 10 ori la Primă-

rie, inclusiv la mine, am avut 

peste 15 intervenţii pe stra-

da Valea Fânaţelor. Pornind 

de la drum, de la pietruiri, 

podeţ, am făcut accesul la 

cimitir. Am încercat să fa-

cem lucrurile aşa cum ne 

permite şi drumul pentru 

că, din nefericire, acolo aveţi 

un drum cu o lăţime de 3 

metri. Din cele 300 de fami-

lii, câte sunt cu case con-

struite cu autorizaţie de con-

struire? Nu cred că le-au ob-

ţinut fără să aibă potabilă! 

Inclusiv pentru fântână ar 

fi trebuit să obţină un aviz 

de la DSP (n.r. Direcţia de 

Sănătate Publică), deci aco-

lo există construcţii făcute 

fără autorizaţie!”, a preci-

zat Dan Tarcea, la un post 

de radio local.

Viceprimarul a mărturi-

sit că familiile din zonă au 

refuzat să semneze contrac-

te de salubrizare, explicând 

apoi de ce nu se pot monta 

corpuri de iluminat pe stâl-

pii existenţi.

„Am avut o discuţie lar-

gă cu cei care locuiesc în Co-

lonie, mă refer la partea mai 

îndepărtată, nu cea dinspre 

oraş. Mulţi au refuzat con-

stant să-şi facă contract cu 

cei de la salubritate. Am ve-

rifi cat la cei care se ocupă 

de ridicarea gunoiului şi au 

spus că mulţi nu au contract! 

Legat de iluminatul public, 

am făcut o verifi care săptă-

mâna trecută, pe unde să tra-

gem lumină dacă este un 

drum de doar 3 metri? Vor-

bim despre o investiţie de 

circa 200.000 euro, dar pro-

blema este că nu avem un-

de trage reţeaua. Stâlpii exis-

tenţi sunt de medie tensiu-

ne, din punct de vedere teh-

nic nu se pot monta corpuri 

de iluminat, electrice. Refe-

ritor la apa potabilă, nu Pri-

măria trebuie să o facă, ci 

Compania de Apă, există un 

contract semnat în acest 

sens”, a mărturisit Tarcea.

Nu sunt bani 
pentru exproprieri!

„Secundul" lui Emil Boc 

susţine că singura soluţie 

pentru localnicii din zonă es-

te să îşi formeze o asociaţie, 

apoi să se înţeleagă cu Pri-

măria Cluj-Napoca pentru a 

ceda o parte din terenurile 

private cu scopul moderni-

zării drumului. Deşi, prac-

tic, strada are circa 9 metri 

lăţime, doar o porţiune din 

acest drum aparţine munici-

palităţii, care se vede legată 

la mâini din punct de vede-

re juridic.

„Soluţia este una de an-

samblu, mai largă, nu se 

poate aplica în doar câteva 

luni. Atâta timp cât nu exis-

tă apă potabilă, canalizare, 

cabluri îngropate, nu putem 

să modernizăm drumul, 

chiar dacă am avea această 

proprietate, pentru că după 

câteva luni vin companiile 

şi sparg asfaltul. Faceţi o 

asociaţie, vom analiza apoi 

care sunt proprietăţile pri-

vate ce ar urma să fie ceda-

te Primăriei. Bani pentru ex-

proprieri nu există, anul tre-

cut am pierdut din nou 28 

de milioane de euro!", a 

punctat viceprimarul muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Modernizarea din zona Valea Fânaţelor, blocată de cetăţeni?

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Dacă centura metropolita-

nă rămâne ţinta principa-

lă pentru descongestiona-

rea trafi cului, municipali-

tatea plănuieşte să gră-

bească lărgirea unor arte-

re importante din oraş.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

făcut o scurtă radiografi e a lu-

crărilor ce urmează să fi e exe-

cutate pe parcursul acestui an, 

punctând că una dintre ţintele 

majore fi xate de Primărie este 

crearea unei legături mai bune 

între cartierele Zorilor şi Grigo-

rescu. Acesta a dezvăluit că 

proiectul centurii metropolita-

ne este în stadiul în care trase-

ul prinde contur pe hartă. De-

ocamdată, doar pe hârtie.

Centura metropolitană 
prinde contur...pe hârtie

„Evident, muncim să o fa-

cem în timpul vieţii noastre (n.r. 

centura metropolitană). Este cel 

mai important obiectiv în acest 

moment pentru municipalitate. 

Am avut cel puţin 20 de întâl-

niri cu proiectanţii şi cu diver-

se instituţii ale statului pentru 

a pune pe roate proiectul. Pro-

iectanţii s-au întâlnit în acest 

an cu reprezentanţii Compani-

ei Naţionale de Investiţii Ruti-

ere, practic se lucrează la sta-

bilirea traseului. Sunt câteva 

elemente care trebuie studiate 

mai bine, dar lucrurile sunt în 

grafi c, până la sfârşitul anului 

2019 trebuie să livrăm studiul 

de fezabilitate şi o parte din pro-

iectul tehnic. Suntem pe linie, 

se desenează traseul pe hartă. 

La nivelul municipiului lucru-

rile sunt mai simple, există de-

ja un traseu stabilit prin PUG 

(n.r. plan urbanistic general), 

la Gilău, Floreşti şi Apahida sunt 

câteva nuanţe care trebuie lă-

murite”, a declarat Tarcea, la 

un post de radio local.

Trafi c aerisit 
în Piaţa Lucian Blaga

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca a explicat în ce 

stadiu se afl ă lărgirea străzilor 

Calea Mănăştur sau Mărgina-

şă, precizând că se doreşte pre-

lungirea benzii dedicate mij-

loacelor de transport în comun.

„Lărgirea străzii Calea Mă-

năştur la cinci benzi este un 

proiect mai amplu, urmează 

lărgirea străzii Mărginaşă şi o 

străpungere de pe Calea Mă-

năştur pe strada Uzinei Electri-

ce care să facă o legătură cu 

cartierul Grigorescu. Suntem în 

faza de obţinere a studiului de 

fezabilitate, estimez că în luna 

februarie îl vom putea vota în 

Consiliul Local. Avem deja un 

studiu de trafi c care trebuie să 

fi e analizat în Comisia de Cir-

culaţie, apoi urmează expropri-

erile. Această lărgire ne va aju-

ta să prelungim banda dedica-

tă mijloacelor de transport în 

comun, vom crea o legătură 

mai bună între cartierele Zori-

lor şi Grigorescu, practic vom 

reuşi să descongestionăm in-

clusiv trafi cul din Piaţa Lucian 

Blaga”, a precizat Dan Tarcea.

Podurile, „în aer”!

Dacă municipalitatea a în-

ceput, încet, să mute instalaţi-

ile din zona Podului Porţelanu-

lui în vederea reabilitării, lucră-

rile la Podul Garibaldi, respec-

tiv la Podul Locomotivei sunt 

blocate de Guvern, respectiv 

de CFR. Totodată, la fel ca în 

cazul Podului Porţelanului, Po-

dul N urmează să fi e renovat 

în cel mult 9 luni, astfel că mo-

dernizarea acestora ar urma să 

fi e fi nalizată până la sfârşitul 

anului, promite Tarcea.

„La Podul Porţelanului, cei 

de la gaze au relocat ţeava de 

gaz, cei de la curent urmează 

să mute toată instalaţia, după 

care vom intra şi noi în faza de 

construcţie efectivă. Durata es-

te de circa 9 luni, undeva pe la 

sfârşitul anului vom fi naliza lu-

crările. La Podul Garibaldi aş-

teptăm o decizie a Guvernului, 

să obţinem stăvilarul, care este 

în administraţia Apelor Româ-

ne. Avem nevoie de o hotărâ-

re de Guvern, dar mergem în 

paralel cu studiul de fezabilita-

te şi cu obţinerea autorizaţiei 

de construire. Primarul Emil 

Boc a avut o întâlnire cu direc-

torul de la Apele Române şi s-a 

discutat despre urgentarea in-

trării acestui stăvilar în admi-

nistraţia Primăriei. Reabilitarea 

Nodului N durează tot circa 9 

luni, avem deja o ofertă, sper 

ca la sfârşitul lunii februarie să 

fi e adjudecată licitaţia. Oferta 

este în evaluare, mai trebuie so-

licitate câteva clarifi cări, nu ar 

trebui să existe contestaţii. Le-

gat de Podul Locomotivei, în-

că aşteptăm calculaţia de la 

CFR privind diferenţa de preţ 

dintre locomotivele electrice şi 

cele diesel (n.r. furnizarea de 

energie electrică ar urma să fi e 

sistată pe perioada lucrărilor). 

Sunt deja vreo două luni şi ju-

mătate de când tot aşteptăm, 

se pare că este complicată trea-

ba. La Podul Fabricii, lucrările 

principale sunt sub pod, pen-

tru consolidare. Termenul de 

execuţie este de 16 luni, sunt 

lucrări extrem de complexe, po-

dul a trebuit să fi e ridicat cu 10 

centimetri pentru a putea fi  

consolidat. Până nu se face con-

solidarea, nu putem lucra la 

suprafaţă, dar din luna mai vom 

începe şi deasupra”, a explicat 

viceprimarul Dan Tarcea.

Primăria are planuri măreţe pentru 2019. 
Lărgiri de străzi şi reabilitări de poduri
Primăria Cluj-Napoca caută soluţii pentru fluidizarea traficului, dar este încurcată de autorităţile de la Bucureşti 

Lucrările la Podul Garibaldi, respectiv la Podul Locomotivei sunt blocate de Guvern

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului Cluj-Napoca

 „Lărgirea străzii Calea Mănăștur 
la cinci benzi este un proiect mai 
amplu, urmează lărgirea străzii 
Mărginașă și o străpungere de pe 
Calea Mănăștur pe strada Uzinei 
Electrice care să facă o legătură 
cu cartierul Grigorescu. Suntem 
în faza de obținere a studiului de 
fezabilitate, estimez că în luna 

februarie îl vom putea vota în 
Consiliul Local. (...) Această lărgire 
ne va ajuta să prelungim banda 
dedicată mijloacelor de transport 
în comun, vom crea o legătură mai 
bună între cartierele Zorilor și 
Grigorescu, practic vom reuși să 
descongestionăm inclusiv trafi cul 
din Piața Lucian Blaga “
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„Hänsel şi Gretel”, unul 

din cele mai cunoscute 

basme europene, prelu-

crat de Fraţii Grimm, revi-

ne duminică, 20 ianuarie, 

la Teatrul de Păpuşi 

„Puck”. Sâmbătă, 19 ianu-

arie, pe aceeaşi scenă 

va fi  prezentat spectacolul 

„Poveşti clujene”. Ambele 

producţii sunt regizate 

de Varga Ibolya.

Reprezentaţiile de dumi-

nică, 20 ianuarie, sunt pro-

gramate pentru orele 11 şi 

12.30. Aşa cum îi spune nu-

mele, spectacolul „Hänsel şi 

Gretel” are ca protagonişti 

eroi doi fraţi, o fetiţă şi un 

băiat. Mesajul foarte înălţă-

tor al acestei poveşti este so-

lidaritatea şi iubirea de frate 

care poate să învingă şi for-

ţele malefi ce. Acestea sunt 

reprezentate o dată de mama 

vitregă, iar în a doua parte a 

poveştii de vrăjitoare. 

La fel ca în majoritatea 

poveştilor nordice, pădurea 

este un spaţiu special, plin 

de mistere, plin de perico-

le. Sâmbătă, 19 ianuarie, de 

la ora 11 Teatrul „Puck” va 

găzdui spectacolul „Poveşti 

clujene”. Textele sunt scri-

se de Zágoni Balázs, un tâ-

năr scriitor clujean contem-

poran. Inspirate din întâm-

plări şi personaje reale ale 

Clujului, începând din se-

colele 9-10 şi până la înce-

putul secolului 20, aceste 

poveşti au ca temă onesti-

tatea, onoarea şi curajul.

Spectacolul se joacă în 

limba maghiară. Vârsta mi-

nimă recomandată este de 

patru ani.

Hänsel şi Gretel pe scena „Puck”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Muzicianul, pictorul 

şi poetul Adrian Berinde 

a pierdut lupta cu boala 

necruţătoare care-l măci-

na de peste doi ani. 

Artistul avea 60 de ani.

Născut la Oradea, în data 

de 4 mai 1958, Adrian Berin-

de suferea de cancer metas-

tazat pe oase, boală grea de 

care spera să scape în urma 

unui tratament special la o 

clinică din Germania. Deşi 

artistul mărturisea, în sep-

tembrie, că doctorii nemţi au 

observat o scădere dramati-

că a numărului de metasta-

ze în urma tratamentului ex-

perimental urmat timp de pa-

tru luni, starea de sănătate a 

lui Adrian Berinde s-a înrău-

tăţit din nou, acesta trecând 

la cele veşnice în cursul nop-

ţii de miercuri spre joi.

A trăit „cu, pentru 
şi din pictură”

Povestea tumultoasă de via-

ţă a bluesmanului şi rockeru-

lui Adrian Berinde este dem-

nă de o peliculă, însuşi artis-

tul admiţând că a fost o fi re 

rebelă încă de mic copil. Ab-

solvent al Şcolii de Arte Plas-

tice din Cluj-Napoca, regreta-

tul artist a reuşit să fugă din 

ţară în 1982, stabilindu-se în 

Elveţia, la Moudon. Timp de 

două decenii, “nepricepân-

du-se la vaci şi ceasuri”, a fă-

cut ceea ce ştia el mai bine. 

Să picteze. A “trăit cu, pen-

tru şi din pictură”, având ver-

nisaje la Lausanne, Estava-

yer-le Lac, Avry Fribourg sau 

Paris. A luat chiar premiul I 

în cadrul unei expoziţii-con-

curs la Vevey, la care au par-

ticipat artişti plastici din mai 

multe ţări.

După mai bine de două-

zeci de ani de pictură, Adri-

an Berinde a început să co-

cheteze cu poezia, publicând 

volumul de versuri “Captiv în 

inutil”, regizând ulterior şi o 

piesă de teatru după nuvela 

“Salonul 6” a lui Anton Ce-

hov. A revenit în România du-

pă “lovitura de stat”, aşa cum 

numea artistul evenimentele 

din decembrie 1989, lansând 

primul album la cinci ani dis-

tanţă de la “primul zâmbet al 

lui Iliescu”.

A pus bazele celui 
mai solid studio 
din Transilvania

Primul CD – Absent (1995), 

înregistrat la Studioul Taurus 

din Cluj-Napoca, construit 

chiar de Adrian Berinde, a fost 

urmat de alte şapte albume: 

Negru de fum (1996), Vertical 

(1997), Captiv în inutil (2001), 

Albaştri după ploi (2003), Azil 

(2011), Atât de bine (2015) şi 

Arcan (2017). Despre Studio-

ul Taurus – “biserica unde se 

creează muzică”, Adrian Be-

rinde spunea, într-un interviu 

pentru Adevărul, că este “o 

necesitate acută în peisajul mu-

zical transilvănean, un spaţiu 

de unde mergeau spre Bucu-

resti, pe la te miri ce uşi, atâ-

ţia artişti talentaţi”.

Trecând peste o grea ope-

raţie de transplant de ficat, 

în 2009, Adrian Berinde a 

susţinut sute de concerte 

de-a lungul anilor, “pe sce-

ne mici şi mari, în club, în 

aer liber, la festivaluri”. A 

cântat chiar şi pe scena fai-

mosului Cirque du Soleil, în 

Canada, în cadrul spectaco-

lului Varekai. La lansarea 

volumului “Captiv în inu-

til”, regretatul Florian Pittiş 

spunea că Adrian Berinde 

s-a dovedit a fi un “artist al 

Renaşterii”.

Doliu în lumea muzicii româneşti
Artistul Adrian Berinde s-a stins din viață după o cruntă luptă cu cancerul

Muzicianul, pictorul şi poetul Adrian Berinde a pierdut lupta cu boala necruţătoare care-l măcina de peste doi ani

Nu a fost uitat de colegii de breaslă
În mai 2018, nume mari 

ale muzicii românești, prin-

tre care Phoenix, AG Weinber-

ger, Iris, Krypton, Trooper, 

Kempes, Emeric Imre, Jimi 

El Laco, Rareș Totu, Adrian 

Naidin sau Solarra au pus 

umărul să strângă bani pen-

tru a acoperi tratamentul lui 

Adrian Berinde din Germa-

nia. Printre primii care l-au 

vizitat la revenirea în țară a 

fost solistul trupei Iris, Cris-

ti Minculescu. Acum, în ur-

ma lui Adrian Berinde rămân 

acordurile pieselor “Captiv 

în inutil”, “Absent”, “De o 

umbră” sau “După tine”.

“Un om, un prieten, un 

artist, un luptător, un sufl et 

pe care nu am să-l uit nicio-

dată. Te-ai întors acasă, aco-

lo printre stele!”, “Au rămas 

atâtea cuvinte, rămas-bun, 

Adrian Berinde!”, “Țin să-i 

mulțumesc public lui Felix 

Crainicu pentru că, în 1995, 

nouă, ascultătorilor Radio 

XXI, ni l-a împărtășit pe Adri-

an Berinde!” sau “Un luptă-

tor care a fugit din România 

doar pentru că voia să facă 

arta pe care o simțea. S-a re-

întors imediat după ce comu-

nismul a picat, și a rămas 

aici să se lupte pentru arta 

sa, dar și a altora” sunt câ-

teva dintre mesajele prin ca-

re prietenii își iau adio de la 

cel care a fost compozitorul, 

textierul, muzicianul, picto-

rul și poetul Adrian Berinde.

Dumnezeu să-l odihneas-

că în pace!
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InfoTrafi c, „Radioul 

de pe strada ta”, a reuşit 

să adune 17.365 de lei 

în cadrul campaniei de 

strângere de fonduri Bursa 

de Educaţie, demarate 

în octombrie 2018. Radioul 

care emite numai în staţii-

le de autobuz din 

Cluj-Napoca sprijină 

prin această bursă copii şi 

tineri afl aţi în difi cultate, 

pentru a-şi termina şcoala.

Timp de opt ani, echipa In-

foTrafi c a oferit bursa lunară, 

în parteneriat cu Fundaţia Co-

munitară Cluj, unor tineri din 

judeţul Cluj. Din toamna anu-

lui 2018, benefi ciarele Bursei 

de Educaţie sunt două surori 

din Baia Sprie, Maramureş, 

care şi-au pierdut tatăl în a-

ceastă vară, în urma unei 

boli necruţătoare.

Reprezentanţii InfoTrafi c 

au construit o adevărată co-

munitate în jurul familiei 

Bud, prin campania Bursa 

de Educaţie, dorind să le aju-

te pe cele două surori să îşi 

termine liceul. În urma cam-

paniei, fi rme din judeţele 

Cluj şi Maramureş au donat 

în contul Asociaţiei Christi-

ana, care gestionează fondu-

rile şi se asigură că bursele, 

în valoare de 200 de lei fi e-

care, vor ajunge lunar la su-

rorile Bud.

O parte din sumă s-a strâns 

în decembrie 2018, când Info-

Trafi c a organizat o tombolă 

caritabilă, prin intermediul că-

reia persoane fi zice au donat 

în contul Asociaţiei, cumpă-

rând ”biletele” virtuale şi pri-

mind şansa să câştige cadouri 

de la sponsorii campaniei. La 

fi nal, participanţii şi-au primit 

premiile, după tragerea la sorţi, 

iar suma totală strânsă a fost 

de 1.380 de lei.

„RADIOUL DE PE STRADA TA!” 

Peste 17.000 de lei pentru 
copii si tineri aflați în dificultate

Debut în poezie la Cluj-Napoca. 
„Salată de cuvinte”, un volum cu poeme inedite, bine-venite
„Salată de cuvinte” pare 

a fi  o dezordine orândui-

tă, un volum de poeme 

care a fost lansat joi, 17 

ianuarie, la Book Corner 

Librarium. Această „sala-

tă” este volumul de debut 

a Sandrei Cibicenco.

Volumul a fost prezentat de 

nume sonore ale literaturii clu-

jene: Ion Mureşan, Andrei Do-

boş, Gabriel Bota şi Gavril Ţăr-

mure, iar evenimentul a fost 

moderat de Valentin Derevlean.

„Recunoşti un poet auten-

tic şi după faptul că, nemulţu-

mit de sine, el simte nevoia să 

defi nească mereu şi mereu sta-

tutul poeziei. Aceasta e provo-

carea pe care ne-o (şi şi-o) lan-

sează Sandra Cibicenco în Sa-

lata de cuvinte. Ca să scurtez 

drumul cititorului spre carte 

voi spune că titlul nu are nimic 

a face cu bucătăria, ci cu psi-

hiatria: salata de cuvinte e un 

concept sinonim cu fuga de 

idei, mai precis cu neputinţa 

de a-ţi organiza gândurile şi a-ţi 

ordona cuvintele. Acolo unde 

comunicarea totală e vecină cu 

comunicarea imposibilă crede 

poeta că poate fi  localizată ma-

rea poezie. În descendenţa lui 

Rimbaud cu a sa dereglare a 

simţurilor, Sandra Cibicenco ne 

propune, între real şi delir, în-

tre joacă şi încrâncenare, între 

normal şi patologic, poezia ca 

delir indus. Greu pariu! Greu, 

dar în numele poeziei, autoa-

rea îl câştigă”, descrie cartea 

poetul Ion Mureșan.

Intim legată de registrele 

şi intensităţile traumei, cu re-

ferinţe constante din sfera pa-

tologicului, poezia Sandrei 

Cibicenco mizează pe stra-

nietate şi perplexitate, pe 

umor macabru şi violenţă vis-

cerală, după cum precizează 

poetul Andrei Doboş.

„Versul este spectral, orien-

tat insistent într-o direcţie hap-

tică şi aurală. Din aceste bu-

cle ale dezintegrării scapără 

uneori delicioase ecouri pro-

zodice îndepărtate, incipituri 

de baladă sau structuri si-

mili-dramaturgice. Pregnantă, 

iarăşi, este digestia poetică a 

diverselor materiale (toxice) şi 

conştiinţa neliniştitoare a pre-

zenţei corpurilor străine. La 

confl uenţa estetică a neo-ex-

presionismului cu arta brută, 

Salata de cuvinte reuşeşte să 

deturneze, pe nesimţite, mo-

mentul psihotic în iluminare, 

iar crizele tardo-moderne ale 

limbajului sunt integrate într-o 

remarcabilă poetică soma-

tic-senzorială, extrem de per-

sonală”, detaliază acesta.

Sandra Cibicenco este si 

membră a Cenaclului UBB, co-

ordonat de poetul Ion Mureşan.

Absolventă a Facultăţii de 

Istorie şi Filosofi e a Universi-

tăţii Babeş-Bolyai din Cluj-Na-

poca, secţia Filosofi e, docto-

rat în fi losofi e cu o teza des-

pre opera Mircea Eliade, San-

dra Cibicenco este actualmen-

te redactor şi PR al editurii 

Şcoala Ardeleană.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Teodor Botiş este un pic-

tor clujean care şi-a dedi-

cat şase decenii din viaţa 

artei. Drumul nu a fost 

unul uşor, mai ales 

într-un oraş de provincie. 

Însă asta nu l-a împiedi-

cat să se afi rme, să devină 

unul dintre cei mai 

importaţi artişti plastici 

contemporani.

Pictorul şi-a dedicat întrea-

ga viaţă artei sale, ajungând 

să fi e recunoscut atât la nivel 

naţional cât şi internaţional, 

iar lista de premii pe care le-a 

luat de-a lungul carierei sale 

este una lungă. Aminteşte con-

stant de familia sa, mărturi-

sind că nu ar fi  reuşit fără ea.

„Aş dori să subliniez me-

ritele familiei, a soţiei mele 

Elena Botiş şi a fi icei mele Ma-

nuela Botiş, care, fi ind alături 

de mine în momentele difi ci-

le ale creaţiei, m-au sprijinit 

şi au fost alături în posibilita-

tea de a da răspunsuri la în-

trebările multiple, difi cile, pe 

care ţi le pune de multe ori 

viaţa şi în special creaţia artis-

tică”, a mărturisit artistul.

Arta, un mod de a trăi

Teodor Botiş locuieşte 

într-o casă cu valoare istori-

că din centrul Clujului. La 

parter este atelierul „mic, dar 

sufi cient” care a fost marto-

rul a nenumărate procese de 

creaţie, a căutării inspiraţiei, 

a luptei pentru a scoate arta 

din sufl et. La etaj, totul este 

în armonie. Pereţii sunt plini 

de picturi, cele mai multe ale 

prietenilor lui Teodor Botiş. 

„Mulţi dintre ei sunt morţi”, 

spune pictorul cu tristeţe, dar 

pe care o alungă repede, con-

ştientizând că fi ecare are un 

timp limitat pe această lu-

me. La televizor joacă Simo-

na Halep. Artistul aruncă din 

când în când câte un ochi 

spre scor, sperând că tenis-

mena îşi va reveni.

„Nu se poate să o bată o 

puştoaică care are doar 20 de 

ani”, spune Botiş!”.

Elena, soţia lui, aşează pe 

masă două pahare cu suc de 

fructe proaspăt stors. Amân-

doi îmi arată poze şi albume 

cu picturi, atât ale tatălui, cât 

şi ale fi icei, Manuela Botiş.

„E un mod de a trăi plin de 

întrebări la care de cele mai 

multe ori nu găseşti răspunsul. 

Răspunsurile vin pe parcurs, 

vin prin efort pentru că arta 

plastică, pictura, după mine, 

este arta maturităţii. Eu nu cred 

în minuni pentru că nici nu au 

existat în plastică copii minu-

ne, cum au existat în muzică, 

spre exemplu. În plastică se cer 

acumulări, muncă zilnică, efort, 

informare, care duc până la ur-

mă la ceea ce înseamnă şi de-

vine înfl orirea creaţiei artistu-

lui, fi indcă totul este fascina-

ţie, totul este mister, totul este 

durere, dar şi bucurie. Este o 

relaţie între bucurie şi durere”, 

a explicat pictorul.

Artist într-un oraş 
de provincie

Teodor Botiş se opreşte din 

când în când şi îmi arată câ-

te o pictură. Îmi povesteşte 

despre prietenii lui, mai ales 

despre scriitorii care au păşit 

alături de el prin viaţă, spu-

nând că „pictura şi poezia 

merg mână în mână”. Amin-

teşte cu drag de Nichita Stă-

nescu, Marin Sorescu şi Au-

rel Rău, dar şi de alţi pictori, 

oameni de sufl et, care i-au 

oferit de multe ori puncte de 

sprijin. Să fi i un artist într-un 

oraş de provincie precum 

Cluj-Napoca, pune piedici, 

mai ales că spuma culturală, 

în majoritate, se afl ă la Bucu-

reşti, iar setea pentru cultură 

este diferită.

„Viaţa de pictor în Româ-

nia nu este uşoară în acest 

context. Pictorii români sunt 

foarte dotaţi, dar e una să 

trăieşti în Bucureşti, în mij-

locul Capitalei şi e altceva 

să trăieşti în provincie, să fi i 

rupt de ceea ce înseamnă 

centrul. Dacă arunci o privi-

re pe oraşele principale din 

ţară sunt oraşe unde arta es-

te sprijinită, unde oamenii 

care conduc acel oraş sunt 

însetaţi de cultură. În Cluj 

există sete de cultură, dar 

pentru prea puţină. La ver-

nisaje vin mulţi, dar în zile-

le următoare vizitatorii sunt 

din ce în ce mai puţini. În 

Cluj se oferă prea multe po-

sibilităţi de altă natură. Ora-

şul nostru este plin de ba-

ruri, de un tineret care se 

simte prea bine la Cluj şi 

pentru mulţi principala pre-

ocupare este distracţia. Spa-

ţiile de distracţie sunt mult 

mai dorite decât galeriile sau 

muzeele pentru că în muzeu 

se cere efort, se cere o anu-

mită intimitate pentru a te 

apropia de lucrări, lucruri cu 

mult mai complexe, mai di-

fi cile de asimilat. Întotdeau-

na oamenii tind spre ceea ce 

este mai abordabil”, a expli-

cat Teodor Botiş.

La sfârşitul anului trecut, 

cu ocazia Centenarului Ma-

rii Uniri, dar şi pentru a săr-

bători frumoasa vârstă de 80 

de ani, Teodor Botiş a orga-

nizat la Muzeul de Artă din 

Cluj-Napoca o expoziţie cu 

100 de picturi.

Teodor și Manuela Botiș au expus la Paris
Teodor Botiş: „În Cluj există prea puţină sete de cultură. Principala preocupare e distracţia”

Teodor Botiş este un pictor clujean care şi-a dedicat şase decenii din viaţa artei

Timp de patru zile, 
în perioada 13 – 16 
decembrie 2018, 
Carrousel du Louvre 
din Paris în Salle Le 
Nâtre (strada Rivoli 
99), a fost gazda 
Salonului de Arte 
Frumoase, eveniment 
desfășurat sub Înaltul 
Patronaj al 
Președintelui Republicii 
Franceze, Emmanuel 
Macron.

Expoziţia Personal Structures a fost organizată de MEADOWS 
– Mediterranean Endeavors Advancing Development Of 
Widespread Sustainability, ONG internaţional libanez, a cărui 
președinte și fondator este artista libaneză Lena Kelekian. 
Astfel, Personal Structures a prezentat lucrările a 48 de artiști 
din 37 de ţări (Statele Unite, China, Qatar, Lituania, India, 
Islanda, Singapore, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Oman, 
Norvegia, Mexic, Columbia, Canada, Australia,…), pragul ex-
poziţiei fi ind trecut, în cele patru zile, de peste 10. 000 de vi-
zitatori. Ţara noastră a fost reprezentată de artiștii clujeni 
Teodor Botiș și Manuela Botiș. Menţionăm că lucrările celor 
doi artiști au fost expuse anul trecut și la expoziţia internaţio-
nală de anvergură, organizată în Palazzo Mora din Veneţia, 
pe durata celei de a 57 ediţii a Bienalei de la Veneţia.

Teodor Botiş şi Manuela Botiş au expus 
la Salonul de Arte Frumoase!
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În Duminica după 

Botezul Domnului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit 

Andrei s-a afl at în mijlocul 

credincioşilor din Parohia 

„Sfântul Apostol Toma”, din 

cartierul clujean Mărăşti.

De la ora 10:00, ÎPS Părin-

te Andrei, Arhiepiscopul şi Mi-

tropolitul Clujului, a ofi ciat 

Sfânta Liturghie, înconjurat de 

un sobor de preoţi şi diaconi, 

din care a făcut parte secreta-

rul eparhial al Arhiepiscopiei 

Clujului, arhim. lect. Benedict 

Vesa, consilierul eparhial pe 

probleme de misiune şi proto-

col, arhid. Claudiu Grama, pro-

topopul de Cluj II, pr. Alexan-

dru-Constantin Ciui, preşedin-

tele Senatului Universităţii Ba-

beş-Bolyai, pr. prof. Ioan Chiri-

lă, directorul Seminarului Teo-

logic Ortodox, pr. lect. Liviu Vi-

dican Manci, preotul paroh Dă-

nuţ Goga, preotul slujitor Ma-

rius Goga şi alţi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice de la Sfântul Apostol şi 

Evanghelist Matei, Părintele Mi-

tropolit Andrei a rostit un cu-

vânt de învăţătură, intitulat „Ii-

sus Hristos, Lumina lumii”.

La momentul rânduit din ca-

drul slujbei, Ierarhul a hirotonit 

întru preot pe diaconul Ciprian 

Gheorghe Stănişor, pe seama 

parohiei Ciceu Corabia, din Pro-

topopiatul Beclean.

La fi nalul slujbei, părintele 

Marius Goga a subliniat impor-

tanţa zilei, a mulţumit Înalt-

preasfi nţitului pentru prezenţă 

şi binecuvântare şi, de aseme-

nea, pentru prezenţa sa la ma-

nifestarea cultural-artistică, or-

ganizată de parohia Sfântul To-

ma pentru a marca anul oma-

gial al satului românesc, ca o 

recunoştinţă pentru toţi enori-

aşii şi binefăcătorii parohiei. 

Evenimentul a avut loc sâmbă-

tă seara la Casa de Cultură a 

Studenţilor din Cluj-Napoca, 

iar astăzi a culminat cu Sfânta 

şi Dumnezeiasca Liturghie.

Cu acest prilej, au fost ofe-

rite o seamă de distincţii: pre-

otului paroh Dănuţ Goga, ÎPS 

Părinte Andrei i-a oferit Cru-

cea Centenar „Mihai Vodă”.

De asemenea, Ordinul Cen-

tenar „Mihai Vodă” a fost ofe-

rit domnului ministru prof. 

Vasile Puşcaş, prof. univ. dr. 

Vasile Sebastian Dâncu, ing. 

Ovidiu Turc, ing. Ovidiu Mu-

reşan, domnul Liviu Neag a 

fost distins cu ordinul „Sfân-

tul Ierarh Pahomie de la Gle-

din.”, iar doamna Sanda Tarko 

a primit Diplomă de aleasă 

cinstire.

Parohia „Sfântul Apostol 

Toma” din Cluj-Napoca a fost 

înfi inţată în anul 1993. Piatra 

de temelie a bisericii a fost 

pusă în anul 1996, iar un an 

mai târziu au demarat lucră-

rile de ridicare a lăcaşului de 

cult. Acestea au fost fi naliza-

te în 2005, iar în septembrie 

2006 biserica a fost sfi nţită de 

vrednicul de pomenire Mitro-

polit Bartolomeu. Biserica, si-

tuată pe Calea Dorobanţilor, 

are formă de cruce, cu o sin-

gură turlă, însă, un element 

unic în arhitectura sa o con-

stituie mozaicurile exterioare.

Pe fi ecare perete lateral sunt 

pictaţi câte şase Apostoli, iar în 

faţă sunt reprezentaţi Sfântul 

Apostol Toma şi Sfântul Apos-

tol Pavel.

În Duminica după Botezul 

Domnului, 13 ianuarie 2019, 

la Catedrala Mitropolitană 

din Cluj-Napoca a fost ofi ci-

ată Sfânta Liturghie, 

în sobor de preoți și diaconi, 

slujitori ai catedralei, pre-

cum și profesori ai Facultății 

de Teologie Ortodoxă, în 

frunte cu exarhul mănăstiri-

lor din Arhiepiscopia 

Vadului, Feleacului și 

Clujului, arhimandritul 

Dumitru Cobzaru.

Cu acest prilej, după citirea 

pericopei evanghelice, cuvântul 

de învățăură a fost rostit de că-

tre Preacuviosul părinte arhim. 

Dumitru Cobzaru, care a vorbit 

despre faptul că Împărăția lui 

Dumnezeu o putem afl a în bi-

serică, nu în afara ei, cupola Bi-

sericii semnifi când Cerul lui Dum-

nezeu. De asemenea, a sublini-

at importanța unui lider în soci-

etate, precum și faptul că lumea 

în care trăim se îndepărteză tot 

mai mult de Dumnezeu.

„Toți cei care vor să stăpâ-

nească în lume, îl exclud pe 

Dumnezeu. Toți cei care vor să 

ne stăpânească azi în lume, îl 

exclud pe Dumnezeu din 

ecuație.” „Să fi m mai atenți pe 

cine promovăm din societatea 

noastră să ne conducă destine-

le, pentru că suntem responsa-

bili de orice cuvânt, de orice 

faptă, dar, mai ales, atunci când 

fapta noastră, crezul nostru, de-

cizia noastră are impact major 

în societate, când nu te privește 

doar pe tine, ci privește și soci-

etatea în care trăiești.”

În fi nal, Părintele Arhim. Du-

mitru mărturisește un lucru, pe 

care Mitropolitul Bartolomeu ni-

l spune, și anume că: „Cerul es-

te cupola Bisericii. Dacă am 

înțelege noi acest lucru că 

Împărăția lui Dumnezeu s-a in-

staurat deja și că o putem afl a 

în Biserică și nu în afara ei. Cu-

pola Bisericii înseamnă cerul lui 

Dumnezeu, cea care cuprinde 

Împărăția Lui.

Marți, 15 ianuarie, preoții 
din Protopopiatul Ortodox 
Cluj II, care slujesc în paro-
hiile din municipiul 
Cluj-Napoca, s-au întâlnit 
în cadrul primei ședinței 
administrative lunare 
din anul 2019, în prezența 
Înaltpreasfi nțitului Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit 
Andrei.

Întrunirea preoților a înce-
put la ora 10:00, cu săvârșirea 
slujbei de Te Deum, ofi ciată în 
capela Seminarului Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca.

Cu acest prilej, 
Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei 
le-a adresat părinților prezenți 
un cuvânt duhovnicesc acum, 
la început de an, în care a 
evidențiat importanța misiunii 
preoțești și a indicat câteva din-
tre coordonatele desfășurării a-
cesteia în Cluj-Napoca.

Ședința, prezidată de părin-
tele protopop Alexandru-Con-
stantin Ciui, a continuat în sa-
la „Nicolae Ivan” a Centrului 
Eparhial, în cadrul căreia părin-
tele dr. Cătălin Pălimaru, direc-
torul Editurii Renașterea, le-a 
vorbit celor prezenți despre 
semnifi cația zilei de 15 ianua-
rie, când este sărbătorită Ziua 
Națională a Culturii Române și 

comemorarea poetului național 
Mihai Eminescu, de la a cărui 
naștere se împliniesc anul aces-
ta 169 de ani.

În cea de-a doua parte a în-
trunirii, părintele protopop le-
a comunicat preoților aspecte 
de ordin administrativ și pas-
toral-misionar. De asemenea, au 
fost anunţate proiectele și eve-
nimentele care se vor desfășura 
în Protopopiatul Cluj II, în anul 
2019, an declarat de către Patri-
arhia Română ca fi ind „Anul 
omagial al satului românesc (al 
preoților, învățătorilor și prima-
rilor gospodari)” și „Anul co-
memorativ al patriarhilor Nico-
dim Munteanu și Iustin Moises-
cu și al traducătorilor de cărți 
bisericești”.

„Este vorba despre un pro-
iect pe care Protopopiatul Orto-
dox Cluj II, prin preoții și paro-
hiile din Cluj-Napoca, îl vor 
desfășura în parteneriat cu câ-
teva parohii din mediul rural, 
precum și realizarea proiectului 
dedicat tinerilor ,,Hristos, sufl e-
tul satului meu”, proiect care 
face parte din Concursul Național 
Catehetic propus de Sectorul 
Educațional al Patriarhiei Româ-
ne.”, conform celor afi rmate de 
protopopul de Cluj II, pr. Ale-
xandru Ciui.

Binecuvântare arhierească pentru credincioşii 
Parohiei „Sf. Ap. Toma” din cartierul clujean Mărăşti

Arhim. Dumitru Cobzaru: 
„Toți cei care vor să stăpânească 
în lume, îl exclud pe Dumnezeu”

Părintele Mitropolit Andrei, 
prezent la prima ședință 
din anul 2019 a preoților clujeni

Darius Echim

Marţi, 15 ianuarie 2019, 

de Ziua Culturii Naţionale 

şi a comemorării poetului 

naţional Mihai Eminescu, 

la 169 de ani de la naşte-

rea sa, la Cluj-Napoca au 

avut loc mai multe eveni-

mente cultural-artistice, 

cu participarea 

Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul Vadului, 

Feleacului şi Clujului şi 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi 

Sălajului, a autorităţilor 

locale, judeţene şi milita-

re, a numeroşi oameni de 

cultură, elevi şi studenţi 

de la instituţiile de învă-

ţământ clujene.

Cu această ocazie, de la 

ora 11:00, Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit Andrei a ofi ciat o slujbă 

de pomenire la statuia poetu-

lui naţional Mihai Eminescu, 

amplasată în faţa Teatrului 

Naţional „Lucian Blaga” din 

Cluj-Napoca.

Cu această ocazie, IPS 

Andrei a rostit un cuvânt 

evocator despre personali-

tatea marelui poet.

De asemenea, au luat cu-

vântul primarului municipiu-

lui Cluj-Napoca, domnul Emil 

Boc şi poetul Horia Bădescu, 

reprezentantul Uniunii Scrii-

torilor din România, fi liala 

Cluj, care a vorbit despre po-

etul Mihai Eminescu şi des-

pre semnifi caţia Zilei Naţio-

nale a Culturii Române.

La fi nal, a avut loc ceremo-

nia de depunere de coroane şi 

fl ori la statuile lui Mihai Emi-

nescu şi Lucian Blaga, iar Co-

rul Seminarului Teologic Orto-

dox din Cluj-Napoca a inter-

pretat câteva cântece pe versu-

rile poetului naţional, fi ind di-

rijat de pr. prof. Petru Stanciu.

Ceremonia a fost urma-

tă de un spectacol liric în 

foaierul Teatrului Naţional, 

intitulat „Recital de lieduri 

şi poeme româneşti”, sus-

ţinut de artiştii Operei Na-

ţionale Române din Cluj-Na-

poca: soprana Oana Trâm-

biţaş şi mezzosoprana Ale-

xandra Leşiu.

De asemenea, au interpre-

tat din lirica eminesciană ac-

torii Teatrului Naţional „Lu-

cian Blaga” din Cluj-Napoca: 

actriţa Alexandra Tarce şi ac-

torul Ruslan Bârlea.

Spectacolul a fost acompa-

niat la pian de pianistul Lu-

cian Duşa. Regia spectacolu-

lui este semnată de Ruslan 

Bârlea, iar regia muzicală de 

Iulia Merca.

La eveniment au participat 

numeroşi clujeni, oameni de 

cultură, reprezentanti ai au-

torităţilor locale, judeţene şi 

militare, elevii de la şcolile şi 

liceele clujene, printre care 

elevi de la Seminarul Teolo-

gic Ortodox din Cluj-Napoca 

şi un grup de copii de la Gră-

diniţa Universităţii Ba-

beş-Bolyai.

Despre Luceafărul 
Poeziei Româneşti

Mihai Eminescu (15 ianu-

arie 1850 – 15 iunie 1889) a 

fost unul dintre cei mai im-

portanţi poeţi şi prozatori ro-

mâni, fi ind considerat poetul 

naţional. Acest „voievod ste-

lar”, conform poetului Mircea 

Micu, prin poezia sa genială, 

a fost fondatorul limbii româ-

ne moderne.

În data de 15 ianuarie, 1850, 

în Ipoteşti, judeţul Botoşani, 

s-a născut cel de-al şaptelea 

copil al familiei Eminovici. 

Benefi ciind de o copilărie li-

beră şi simplă, poetul a păs-

trat de-a lungul anilor amin-

tirea căminului părintesc şi a 

naturii din zona casei sale. 

Şcoala primară a făcut-o în 

Cernăuţi, după care au urmat 

ani de inconsecvenţă din acest 

punct de vedere. Prima publi-

caţie apare în 1866, în broşu-

ra şcolară „Lăcrămioarele în-

văţăceilor gimnazişti”. Poezia 

este numită „La mormîntul 

lui Aron Pumnul” . Numele 

Mihai Eminescu i-a fost dat 

de către Iosif Vulcan, care de-

ţinea revista „Familia” în ca-

re mai apar câteva poezii ale 

lui. Urmează ani în care pri-

begeşte prin ţară şi în afară 

pentru diferite studii, pe care 

nu le încheie, în timp ce îşi 

continuă publicările în diferi-

te reviste. În perioada 1877 – 

1883 este redactor, apoi re-

dactor – şef la ziarul „Tim-

pul” din Bucureşti. În aceas-

tă perioadă scrie marile ope-

re „Luceafărul” şi Scrisorile. 

Tot atunci se şi îmbolnăveş-

te. În 15 iunie 1889 se stinge 

din viaţă şi este înmormântat 

la Bucureşti, în cimitirul Bellu.

În 7 decembrie 2010 apa-

re legea cu nr. 328 prin ca-

re ziua de 15 ianuarie devi-

ne Ziua Culturii Naţionale. 

În fi ecare an, la jumătatea 

primei luni din noul an ne 

amintim de cei care au con-

tribuit semnifi cativ la cultu-

ra noastră. 

Ziua Culturii Naţionale și 169 de ani 
de la naşterea poetului Mihai Eminescu, 
sărbătorite la Cluj-Napoca
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Vineri
Casa pe care Jack a construit-o 
(The House That Jack Built)
Odată cu primele crime pe care le-a co-
mis în anii ’70 în America, Jack a făcut 
primul pas pentru a deveni un sofi sticat 
criminal în serie. Dispunând de o inteli-
genţă cu mult peste medie, Jack este 
conștient de starea în care se afl ă și ano-
maliile pe care aceasta le generează, în-
să preferă să-și discute problemele și fră-
mântările interioare doar cu Verge, căru-
ia îi mărturisește că pentru el, fi ecare cri-
mă este o operă de artă în sine. Însă pe 
măsură ce intervenţia poliţiei devine ine-
vitabilă, Jack începe să își asume riscuri 
tot mai mari, în încercarea sa de a crea o 
operă de artă supremă.
Cinema City Iulius: 15:00 18:20 21:20
Victoria: 19:30

Asterix: Secretul poţiunii 
magice (Astérix: Le secret de la 
potion magique)
După ce s-a lovit în timpul culesului de 
vâsc, druidul Panoramix hotărăște că e 
timpul ca viitorul cătunului lor să fi e asi-
gurat, așa că pornește în căutarea unui 
druid tânăr și talentat căruia să-i lase 
moștenire Secretul Poţiunii Magice.
Cinema City Iulius: 13:30 15:30 17:30
Cinema City Polus: 13:00 15:00 17:00
Florin Piersic: 15:00
Victoria: 15:00

Sambătă
Papillon
Din 18 ianuarie pe marile ecrane, actorii 
Charlie Hunnam și Rami Malek sunt pro-
tagoniștii celei mai noi ecranizări a roma-
nelor autobiografi ce „Papillon” și 
„Banco”. Memorabila aventură este cen-
trată în jurul lui Papillon (Charlie 
Hunnam), un hoţ de rând,condamant 
pentru o crimă pe care nu a săvârșit-o la 
închisoare pe viaţă în teribilul penitenciar 
de pe Insula Diavolului. Hotărât să își re-
capete libertatea și să se întoarcă la iubita 
lui, Papillon încheie o alianţă neobișnuită 
cu instaritul Louis Dega (Rami Malek) ca-
re, în schimbul protecţiei sale, îi oferă 
eroului nostru banii necesari pentru a pu-
ne în practică un plan de evadare.
Cinema City Iulius: 14:00 16:40 19:30 
22:20
Florin Piersic: 18:30
Victoria: 20:00
Curierul traficanţilor
Earl Stone (Eastwood) este un veteran 
de 80 de ani alienat și ajuns în pragul fa-
limentului, pe punctul de a-și închide 
afacerea, în momentul în care i se oferă 
oportunitatea de a câștiga bani doar 
pentru a conduce dintr-o locaţie în alta. 
Fără să realizeze în ce se bagă, Earl des-
coperă prea târziu că tocmai a devenit 
curier pentru un cartel mexican care se 
ocupă cu trafi cul de droguri. Însă își face 
treaba atât de bine, încât este promovat 
la lucru în echipă alături de un trafi cant.
Inevitabilul se produce și Earl intră sub 

lupa inspectorului anti-drog Colin Bates, 
în timp ce greșelile trecutui îl prind din 
urmă și îi complică și mai tare existen-
ţa. „Curierul Trafi canţilor” îl aduce pe 
Clint Eastwood pentru prima data atât 
în faţa cât și în spatele camerei de fi l-
mat după mult apreciatul „Gran Torino” 
lansat în 2009.
Cinema City Iulius: 14:30 19:30 22:00
Cinema City Polus: 19:40 22:10

Duminică
Mary Poppins revine
Michael (Ben Whishaw) și Jane (Emily 
Mortimer) au crescut și sunt adulţi. 
Michael, cei trei copii ai săi și menajera 
lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe stra-
da Cherry Tree Lane.
După ce Michael suferă o grea pierdere 
personală, enigmatica dădacă Mary 
Poppins (Emily Blunt) reintră în viaţa fa-
miliei Banks și, împreună cu veșnic opti-
mistul aprinzător de felinare stradale 
Jack (Manuel Miranda), își folosește abi-
lităţile magice unice pentru a ajuta fami-
lia Banks să redescopere bucuria și uimi-
rea care lipseau din viaţa lor.
Pentru asta, Mary Poppins le face cunoș-
tinţă copiilor cu câteva personaje cara-
ghioase și amuzante, inclusiv cu excentri-
ca ei verișoară Topsy (Meryl Streep).
Cinema City Iulius
12:00(ro) 17:10(ro)
Cinema City Polus
12:30(ro) 15:40(ro)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 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 su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul pie-
ţei. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0746-402720. 
(3.7)

¤ 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. (7.7)

GARSONIERE

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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. (7.7)

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. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
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 cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 

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

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

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

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

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

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

0745-300323. (1.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (1.7)

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ 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. 
(7.7)

¤ 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. (7.7)

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. (11.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(1.10)

Vând covoare. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (1.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(1.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu 
ţesut. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. 
(1.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (1.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(1.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (1.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(1.7)

¤ Vând nucă bio în coajă, preţ 8 
RON/kg, miez de nucă la 28 

RON/kg. Informaţii suplimenta-
re la nr. de tel. 0748-220979.
(7.8)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele porc), 
mărimea 46, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.8)

¤ Vând marmură spartă, preţ 
11 RON/mp. Informaţii la tele-
foanele 0745-339528, 
0742-057054 sau 
0264-436753. (8.8)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele porc), 
mărimea 46, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (8.8)

¤ Vând urgent armă de tir cu 
aer comprimat ”Slavia CZ 630” 
de 4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 
9 mm, cu gaze, pentru autoa-
părare și pistol “Walter CP 88” 
de 4,5 mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (7.7)

¤ 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. 
(7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând broaște uși, yală EL-
ZET, 500 buc șuruburi de 
lemn, haine, încălţămite, și 
multe alte lucruri. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică 
de prune, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole decora-
tive, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(7.7)

COLECTIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării vechi 
din anii î80-î90., scaune sculpta-
te, plăci pick-up, mașină de cusut 
veche manual sau electrică. Mă 
deplasez eu la locaţie. Aștept te-
lefoane la 0749-974302. (3.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitaţie pu-
blică, în data de 14.02.2019, ora 
10.00, cam. 28, următoarele bu-
nuri mobile/ imobile: – Autotu-
rism VW Passat, an fabric. 2011; 
– Stoc de marfă pompe funebre. 
Bunurile mobile/ imobile nu sunt 
grevate de sarcini. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
str. M. Eminescu, nr. 2, camera 
28, telefon 0264.216230, int. 
132 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – IN-
FO ANAF – anunţuri – vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor seches-
trate – Structura DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ Subscrisa APERIO INTELLINGEN-
CE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str.21 Decembrie 
1989, nr. 67, ap. A03, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/3977/2016, C.U.I. 
36709608, prin administrator 
Ford Adrian John Oliver, declar 
pierdute: certifi cat de înregistrare 
seria B nr. 3225326 și certifi cat 
constatator eliberat în baza decla-
raţiei pe proprie răspundere înre-
gistrată sub nr. 89371 din 
19.12.2016, ambele eliberate de 
Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj la data 
23.12.2016. Se declară nule.

¤ S.C. SKULLWEAR S.R.L., C.U.I. 
21571735, J12/1800/2007, pier-
dut toate certifi catele constata-
toare și certifi cat de înregistrare. 
Se declară nule.

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează

vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului

- servirea clienţilor

- manipularea casei de marcat

- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi

- recepţionarea și gestionarea mărfi i

Ce cerem:

-responsabilitate

-sociabilitate

-cunoașterea modei

-experienţa în domeniul vânzării de haine

- angajăm și bărbaţi și femei

- vorbirea limbii maghiară

Ce oferim:

Salar atractiv

Zilnic 8 ore

Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

LICITATIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al EURO AGRI PROIECT SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ioan 
Budai Deleanu, nr. 61, jud. Cluj, organizează licitaţie publică 
pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Imobile:
a) Teren intravilan în suprafaţă de 4300 mp, identifi cat 

prin CF 51169 Baciu, situat în Mera, jud. Cluj zona 430-440 
(vis a vis de gară), cu acces la E81– preţ de pornire 247.296 
lei + TVA

b) Teren extravilan în suprafaţă de 7200 mp, identifi cat 
prin CF 54194 Baciu, situat în Livada de meri Mera-Rădaia, 
jud Cluj – preţ de pornire 31795+ TVA

Licitaţia va avea loc în data de 24.01.2019, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8. Ap. 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 07.02.2019, ora 12.00, 
21.02.2019, ora 12.00, respectiv, 07.03.2019 ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183 

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.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

S.C. SAMUS TEC S.A., cu sediul în strada Văii nr. 2, 
localitatea Dej, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a autorizaţiei de mediu pentru 
proiectul „Fabrica de prefabricate“, propus a fi  realizat în 
Dej, str. Prof. Ing. Leon Birbaum, nr. 4, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul SAMUS TEC S.A. din Dej, 
str. Văii nr. 2, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri între orele 
9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni – joi între 
orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.
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Înfrângere 
la finalul turului

Etapa a 13-a, ultima a turului, 
din Liga Naţională de handbal 
feminin a fost deschisă de me-
ciul dintre CS Măgura Cisnădie 
și Universitatea Cluj. Meciul a 
fost al doilea în deplasare din 
cele patru consecutive ale clu-
jencelor, care vor disputa pri-
mul joc pe teren propriu din 
2019 abia în 9 februarie cu CS 
Gloria Bistriţa-Năsăud. 
Începutul partidei a fost unul 
echilibrat, însă pe parcurs echi-
pa gazdă a început să se dis-
tanţeze treptat, profi tând și de 
dubla eliminare de două minu-
te din tabăra clujencelor, 7-4. 
Clujencele au pierdut cu 32-24 
și le așteaptă o nouă deplasa-
re, de această dată la Corona 
Brașov. Cu acest rezultat, 
Universitatea Cluj rămâne pe 
locul 12 care duce la baraj.

Participă 
la Cupa „RMA”
Cupa „Romanian Masters 
Athletics” va avea loc în perioa-
da 19-20 ianuarie 2019, sâm-
bătă-duminică, la Sala de 
Atletism „Lia Manoliu” din 
București. La această competi-
ţie, pentru seniori, masters și 
juniori, va participa atletul uni-
versitar Marius Dumitru. Acesta 
va intra în concurs la probele 
1500 metri și 3000 metri.

Remiză în primul 
meci amical

Liderul clasamentului Ligii 1 
din România, CFR Cluj, a remi-
zat, 0-0, în partida jucată cu 
ucrainenii de la Vorskla 
Poltava în cantonamentul din 
Antalya. CFR Cluj a terminat 
nedecis în primul meci amical 
jucat de formaţia din Gruia în 
2019. Culio și Vinicius nu au 
evoluat în partida cu Vorskla 
pentru că au venit mai târziu în 
cantonament din America de 
Sud. De asemenea, Hoban s-a 
pregătit separat, el fi ind în refa-
cere după o accidentare. Vorskla 
ocupă locul 5 în campionatul 
Ucrainei și va juca un meci ami-
cal și cu Universitatea Craiova, 
pe 19 ianuarie. Următorul 
meci pentru CFR Cluj, în canto-
namentul din Antalya, va avea 
loc împotriva formaţiei elveţia-
ne FC Zurich, vineri, 18 ianua-
rie, de la ora 14:00.

Pe scurt

Simona Halep (1 WTA) 

s-a califi cat în turul 3 

al Australian Open 2019, 

după ce a trecut în trei 

seturi de Sofi a Kenin 

(37 WTA), la capătul unui 

meci de mare luptă, scor 

6-3, 6-7, 6-4.

În urma acestui rezultat, 

Simona Halep o va înfrunta 

pe Venus Williams în urmă-

toarea fază a competiţiei Aus-

tralian Open. Va fi  un meci 

între actualul lider mondial şi 

un fost lider mondial.

Nu doar Simona a avut ne-

voie de trei seturi pentru a fa-

ce pasul între cele mai bune 

32 de jucătoare pe tabloul 

principal de simplu, ci şi Ve-

nus Williams. Reprezentanta 

Statelor Unite a stat însă mai 

puţin pe teren în turul 2, du-

pă ce a reuşit un 6-0 în setul 

decisiv cu Alize Cornet.

Simona Halep şi Venus 

Williams vor juca în turul trei 

la Australian Open în ziua a 

şasea a turneului, adică sâm-

bătă. Meciul va începe în ju-

rul orei 10:00 (ora României).

Halep şi Venus se cunosc 

destul de bine, din moment 

ce s-au întâlnit deja de cinci 

ori în circuitul WTA. Willi-

ams conduce cu 3-2, dar ro-

mânca a câştigat ultimele do-

uă partide. Ultima confrun-

tare a avut loc chiar anul tre-

cut, la Montreal, unde Simo-

na s-a impus cu 6-2, 6-2, în 

cadrul optimilor de fi nală. Ea 

avea să şi câştige turneul câ-

teva zile mai târziu.

Simona Halep s-a califi cat 

în turul 3 la Australian Open şi 

graţie acestei performanţe şi-a 

garantat un cec în valoare de 

112.000 de dolari şi 130 de punc-

te în clasamentul WTA. Dacă 

va trece de Venus Williams, li-

derul WTA îşi va dubla suma.

Dacă românca îşi va repe-

ta performanţa de anul trecut, 

când a jucat fi nala, va primi 

1.6 milioane de dolari. În ca-

zul în care îşi va îndeplini vi-

sul şi îşi va trece în cont al 

doilea trofeu de Mare Şlem, 

Halep va primi dublu, 3.2 mi-

lioane de dolari.

Simona Halep o va întâlni 
pe Venus Williams, în următorul meci

2018 (Montreal): 6-2, 6-2 Simona Halep

2015 (Roma): 6-2, 6-1 Simona Halep

2013 (Tokyo): 4-6, 7-5, 6-3 – Venus Williams

2012 (Roma): 6-3, 6-4 – Venus Williams

2012 (Madrid): 6-1, 4-6, 7-6 – Venus Williams

Meciuri directe Halep și Venus Williams

Clubul de fotbal CFR Cluj 

a anunţat, miercuri seară, 

că s-a despărţit de atacan-

tul spaniol Urko Vera, 

care intrase în ultimele 

şase luni de contract cu 

gruparea ardeleană.

Urko Vera jucase în acest se-

zon doar 23 de minute pentru 

CFR Cluj, scăzând cota de pia-

ţă a lui cu 150.000 euro.

„Clubul CFR 1907 Cluj şi 

atacantul Urko Vera au ajuns 

la un acord privind rezilierea 

amiabilă a contractului. Îi mul-

ţumim lui Urko pentru munca 

depusă în tricoul „alb-vişiniu” 

şi îi dorim multă baftă în cari-

eră. Atacantul spaniol a sosit 

la CFR Cluj în vara anului 2017, 

a bifat 17 partide pentru echi-

pa noastră şi a marcat 5 goluri. 

Multă baftă, Urko Vera!”, au 

transmis ofi cialii CFR-ului.

În vârstă de 31 de ani, Ve-

ra a semnat cu CFR Cluj în 

vara anului 2017, dar nu a re-

uşit să se adapteze, fi ind îm-

prumutat la Astra Giurgiu ju-

mătate de sezon. Vera a reve-

nit în Gruia vara trecută însă 

a jucat în doar 23 de minute, 

pe parcursul a două meciuri, 

în acest sezon (cu CS U Cra-

iova şi cu Dunărea Călăraşi).

În cariera sa, Urko Vera a 

mai jucat la Santutxu, Lau-

dio, Portugalete, EIbar, Lemo-

na, Athletic Bilbao, Hercules, 

Ponferradina, Alcorcon, Mi-

randes, Jeonbuk Motors, Osa-

suna, Huesca şi Mirandes.

La CFR Cluj Urko Vera a 

jucat 17 meciuri în care a în-

scris cinci goluri. 350.000 de 

euro este cota lui Urko Vera, 

potrivit Transfermarkt.de.

Până în acest moment, în 

perioada de transferuri de iar-

nă, CFR s-a mai despărţit de 

mijlocaşul Sebastian Mailat, 

împrumutat la Gaz Metan Me-

diaş şi de fundaşul Andrei Ra-

du, împrumutat la Dunărea 

Călăraşi. Clujenii au reuşit să 

perfecteze şi un transfer, tâ-

nărul portar Ionuţ Rus.

Urko Vera, primul jucător 
„sacrificat” la CFR Cluj

Partida dintre cele două 

echipe se va desfăşura 

pe terenul echipei din 

Sfântu Gheorghe. Data 

şi ora exactă a meciului 

va fi  anunţată în curând.

Meciurile din faza sfertu-

rilor de fi nală ale Cupei Ro-

mâniei se vor disputa în pe-

rioada 26-28 februarie, con-

form ROAF, cu începere de la 

ora 13:30, cu excepţia jocuri-

lor televizate, programul aces-

tora urmând a fi  stabilit şi co-

municat ulterior pe site-ul FRF.

Deţinătoarea trofeului, U-

niversitatea Craiova, va întâl-

ni singura formaţie de eşalon 

inferior din această fază, AFK 

Csikszereda Miercurea Ciuc 

(liga a treia), în deplasare.

Cele opt echipe califi cate în 

sferturile Cupei României sunt 

Hermannstadt Sibiu, Univer-

sitatea Craiova, Viitorul Con-

stanţa, Sepsi Sf. Gheorghe, As-

tra Giurgiu, CFR Cluj, Dună-

rea Călăraşi şi Csikszereda 

Miercurea Ciuc. Ciucanii re-

prezintă singura echipă de li-

gă inferioară ajunsă între pri-

mele opt. Divizionara a treia 

a reuşit surpriza competiţiei 

de până acum eliminând-o în 

optimi pe Dinamo. Deţinătoa-

rea trofeului este U Craiova.

Sferturile de fi nală ale Cu-

pei României se vor desfăşu-

ra în zilele de 26, 27 şi 28 fe-

bruarie 2019, într-o singură 

manşă, pe terenurile celor mai 

slab cotate echipe.

Jocurile din sferturile de 

finală se dispută în sistem 

eliminatoriu, într-o singură 

manşă, pe terenul echipei 

de categorie inferioară sau 

mai slab clasată în campio-

natul precedent. În cazul în 

care jocurile din Cupa Ro-

mâniei urmează să fie tele-

vizate în direct şi sunt pro-

gramate în nocturnă, iar clu-

bul organizator nu dispune 

de un stadion dotat cu in-

stalaţie de iluminat, jocul 

se va programa pe un sta-

dion din localitatea cea mai 

apropiată, care îndeplineş-

te condiţiile regulamentare 

necesare disputării jocului 

şi televizării.

în faza naţională a Cupei 

României, în toate jocurile se 

pot efectua maximum trei în-

locuiri de jucători pe durata 

celor 90 de minute. În situa-

ţia jocurilor în care se vor dis-

puta reprize de prelungiri, es-

te permisă efectuarea a patru 

înlocuiri de jucători, cu con-

diţia ca cea de a 4-a înlocui-

re să se efectueze numai în 

reprizele de prelungiri.

CFR Cluj va întâlni în Cupa României 
formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe
Campioana en titre o va înfrunta pe Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 
în cel mai interesant duel din sferturile de finală ale Cupei României la fotbal

Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj

Hermannstadt Sibiu – Viitorul Constanţa

Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Craiova

Dunărea Călărași – Astra Giurgiu

Meciurile din sferturile de finală
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