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Clujul, sub cod galben de ninsori și de intensificări ale vântului
Administraţia Naţională de Me-

teorologie a emis joi seara o aten-
ţionare meteorologică Cod galben 
de intensifi cări ale vântului şi nin-
sori, în general moderate cantita-
tiv şi viscolite, pentru 12 judeţe 
din Transilvania şi Moldova, vala-
bilă vineri, de la ora 1:00 până la 
ora 15:00.

Potrivit meteorologilor, în 
Munţii Apuseni şi, local, în Car-
paţii Orientali, mai ales la altitu-
dini mari, vântul va avea inten-
sifi cări susţinute, cu viteze la ra-

fală de peste 85-90 km/h. Va nin-
ge în general moderat cantitativ, 
şi va fi  viscol.

Sunt vizate de acest cod zone 
din judeţele Satu Mare, Mara-
mureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, 
Mureş, Harghita, Neamţ, Bihor, 
Cluj, Hunedoara şi Arad.

Pe de altă parte, ANM a emis 
şi o informare meteo, valabilă în 
acelaşi interval de timp, conform 
căreia în Crişana, Maramureş şi 
local în Transilvania vor fi  pre-
cipitaţii mai ales sub formă de 

lapoviţă şi ninsoare, în general, 
moderate cantitativ, iar vântul la 
rafală va avea viteze cuprinse în-
tre 50 şi 70 km/h trecător visco-
lind ninsoarea. Pe arii restrânse 
va fi  polei.

În Carpaţii Meridionali şi de 
Curbură rafalele vor atinge 60-70 
km/h, iar pe creste 80-85 km/h, 
spulberând zăpada depusă.

De asemenea, ANM a actuali-
zat, joi seara, Codul portocaliu 
de viscol, valabil în 12 judeţe din 
centrul şi estul ţării, iar o averti-

zare Cod galben pentru alte cinci 
judeţe din est va fi  activă până 
vineri la ora 1:00.

Judeţele vizate de Codul por-
tocaliu sunt: Tulcea, Buzău, 
Vrancea, Covasna, Braşov, Pra-
hova, Argeş, Sibiu, Vâlcea, Al-
ba, Hunedoara şi Gorj. Astfel, 
în Carpaţii Meridionali şi în Car-
paţii de Curbură, viteza vântu-
lui la rafală va depăşi 80 - 90 
km/h, iar pe creste se vor mai 
atinge 100 - 120 km/h troienind 
zăpada.
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Medicii clujeni dau lecții 
celor din București

Emil Boc sare în apărarea 
lui Klaus Iohannis

Alex Rădulescu, 
make-up artistul vedetelor

O echipă de medici români şi străini va opera mai mulți 
copii cu probleme cardiace. Echipa este condusă de un 
chirurg clujean. Pagina 4

Emil Boc spune că decizia lui Klaus Iohannis de a o no-
minaliza premier pe Viorica Dăncilă este „rațională și 
constituțională”. Pagina 4

Clujeanul, fost sportiv de performanță, a rupt stereotipu-
rile fi ind printre primii bărbați care făceau machiaj în Ro-
mânia în anii ’90.. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Studenții aduc Clujului
200 MILIOANE €

Dosarul Uioreanu a ajuns la final. DNA cere pedepse mai mari
Procurorul șef al DNA Cluj a cerut pedepse mai mari pentru fostul președinte al Consiliului Județean Cluj Horea Uioreanu 
și pentru omul de afaceri Ioan Bene, dar și închisoare cu executare pentru fostul consilier județean Ioan Petran. Pagina 3

Studenții UBB aduc peste 
190 de milioane de 
euro bugetului 
Clujului, arată o 
analiză a 
universității. 
Banii atrași de 
mediul universitar 
depășesc cu mult 
bugetul general al 
orașului. Pagina 7
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

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

Telefoane utile
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CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 ianuarie

1736 S-a născut inventatorul 
scoţian James Watt, renumit 
pentru îmbunătăţirea motorului 
cu aburi, invenţie brevetată în 
1769. (m. 25 aug. 1819)

1839: S-a născut pictorul fran-
cez Paul Cezanne. (m. 22 oct. 
1906)

1903: S-a realizat prima trans-
misie radio trans-atlantică între 
regele Edward al VII-lea al Marii 
Britanii și președintele american 
Theodore Roosevelt.

20 ianuarie

1872: S-a născut pictorul și de-
senatorul Ștefan Popescu, 
membru de onoare al 
Academiei Române. 

1880: A apărut, revista 
„Literatorul”, sub conducerea lui 
Alexandru Macedonski.

1993: A murit actriţa america-
nă, de origine belgiană, 
Audrey Hepburn. 

21 ianuarie

1793: A fost ghilotinat regele 
Ludovic al XVI-lea al Franţei (1774-
1792). (n. 23 aug. 1754)

1898: S-a născut Gheorghe I. 
Brătianu, istoric și om politic, 
membru al Academiei 
Române, președinte al 
Partidului Naţional Liberal - Gh. 
Brătianu.

1905: S-a născut celebrul de-
signer francez Christian Dior. 
(m. 24 oct. 1957)

-50/30C
Înnorat
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Unde mergem în weekend?

Agamemnon face o radiografi e critică omului 
contemporan şi are intensitatea unei curse de 
Formula 1: cei trei eroi aleargă haotic printre ra-
ioanele de la supermarket, unde se luptă să nu 
piardă controlul asupra propriei lor vieţi. 
Personajele de tip homo consumens (ancorate 
psihanalitic în stadiul oral) uită să fi e și se concen-
trează pe a avea. Înfruntă natura, luând-o peste 
picior, ritualizează obiectele casnice și răstoarnă în 
faţa noastră balastul cumplit care ne îngroapă zi 
de zi. Obsedaţi să se povestească, aceste creiere 
spălate, acești oameni robotizaţi ating totuși nu-
meroase adevăruri umane în dicteul lor automat, 
denunţând ororile lumii noastre. Dorinţa lor de a 
cumpăra este egală cu dorinţa de nemurire. 
Clișeele frumos ambalate se demitizează prin 
aducerea în scenă a acestei familii plasticate, par-
că bună de pus în vitrină, de unde urlă în perma-
nenţă o foame pantagruelică.
Textul lui Rodrigo Garcia respiră la fel ca o trage-
die antică, din care, pe undeva, a mai rămas spe-
ranţa. Suntem asemenea peștilor dintr-un acvariu 
suprapopulat, luptându-ne pentru o ultimă gură 
de aer. Agamemnon este un pumn în plexul so-
lar, în care comedia își depășește limitele prin ridi-
col. Un ridicol în care găsim tragismul supereroilor 
contemporani, eroi fantoșă, anxioși, degradaţi, 
fragmentari, alienaţi, neliniștiţi, răpuși de maldă-
rele de cumpărături.
Rodrigo García, născut în 1964 într-o mahala din 
Buenos Aires, părea destinat să preia măcelăria 
tatălui său. După cum povestește el însuși, a 
„crescut pe stradă, învățând ce înseamnă 
umilința”, însă are norocul să facă studii, ajun-

gând la facultate și „citind enorm”. Pleacă în 
Spania, unde, în 1989, la 25 de ani, fondează tru-
pa La Carnicería în Madrid, cu trimitere clară la 
ocupația tatălui său. Regizor, artist video, sceno-
graf și autor al mai multor texte dramatice sub-
versive, explozive, Rodrigo García prezintă în 
2004, la cel de-al 36-lea Festival Internațional de 
Teatru al Bienalei de la Veneția, piesa 
Agamemnon cu subtitlul M-am întors de la super-
market și i-am tras o bătaie fi ului meu. Este unul 
dintre cei mai radicali dramaturgi ai secolului XXI, 
denunțător al dezumanizării și al consumismului 
contemporane.
Piesa de teatru are loc vineri, 19 ianuarie, de la 
ora 19,00 la Teatrul Naţional Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Agamemnon de Rodrigo García, la Teatrul Naţional Cluj

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL 
WEEKENDULUI

Expoziţie dedicată 
medaliilor de încoronare 
ale regilor Ungariei
24 noiembrie 2017 – 24 ianua-
rie 2018
Muzeul National de Istorie 
a Transilvaniei
Timp de 2 luni Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei va găz-
dui o expoziţie internaţională cu 
o tematică inedită pentru spaţiul 
muzeal din România. Piese nu-
mismatice de categoria tezaur 
(aur, argint şi bronz) vor fi  expuse 
în cadrul unei expoziţii temporare 
care prezintă ritualul încoronării 
în cadrul Regatului Ungariei. Din 
cele peste 300 de medalii expu-
se, jumătate fac parte din colecţii-
le muzeului Clujean, iar restul 
pieselor sunt împrumutate de la 
Muzeul Naţional Maghiar din 
Budapesta.

Expoziţia From Within
18 decembrie 2017 – 3 februa-
rie 2018
Fabrica de Pensule

Arheologia clujeană. 
O privire din culise
19 decembrie 2017 – 
5 martie 2018
Muzeul National de Istorie 
a Transilvaniei
O privire din culise, care ilustrează 
istoria arheologiei clujene, adu-
când în prim plan personalităţi, 
descoperiri deosebite, situri şi ar-
tefacte speciale într-o prezentare 
cu caracter general. Prezenţa 
acestor fi guri marcante în institu-
ţiile clujene a dus la crearea unei 
adevărate şcoli de arheologie, 
dar şi la îmbogăţirea patrimoniu-
lui muzeal de aici. Piese deosebi-
te cum sunt mumia umană egip-
teană, vase de bronz preistorice, 
un scut dacic, statuete de bronz 
sau bronz aurit reprezentând divi-
nităţi din panteonul roman, un 
tezaur monetar, diplome militare 
şi multe alte obiecte vor încânta 
privirile vizitatorilor, toate acestea 
fi ind însoţite de panouri explicati-
ve generoase.

Limes Porolissenis. 
Viaţa romană pe graniţa 
de nord a Daciei
19 decembrie 2017 – 
5 martie 2018
Muzeul Naţional de Istorie 
a Transilvaniei
Evenimentul expoziţional va pre-
zenta rezultatele din ultimii doi 
ani ale proiectului naţional 
LIMES, un program care are ca 
scop principal documentarea mo-
numentelor care compun graniţa 
romană de pe teritoriul României 
şi care a fost iniţiat în anul 2014, 
sub egida Ministerului Culturii.

Vineri
Expoziţia de Iarnă 
Brickenburg la Muzeul 
Etnografi c Cluj
Ora 10:00 – 18:00
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Începând cu data de 19 ianua-
rie, lumea construcţiilor din că-
rămizi LEGO® îşi redeschide 
porţile pentru publicul vizitator, 
pentru trei zile, la Muzeul 
Etnografi c al Transilvaniei (str. 
Memorandumului nr. 21), cu 
ocazia celei de a VII-a ediţii a 
Expoziţiei de iarnă Brickenburg 
de la Cluj-Napoca. Lucrări care 
au fost admirate la expoziţii in-
ternaţionale de prestigiu şi lu-
crări în premieră, realizate de 
membrii Asociaţiei 
Brickenburg, vor fi  prezentate 
în cadrul evenimentului.

Concert simfonic – dirijor 
Gabriel Bebeşelea
Ora 19:00 – 21:00
Auditorium Maximum

Sâmbătă
U-Banca Transilvania
 – CSU Sibiu
Ora 18:00 – 20:00
Sala Polivalentă

Duminică
Ivan Turbincă
Ora 11:00 – 12:30
Teatrul Puck Cluj
Năzdrăvanul Ivan Turbincă din 
povestea lui Ion Creangă este 
eroul următoarei premiere a 
Teatrului de Păpuşi „Puck”. 
Spectacolul cu acelaşi nume este 
interactiv, asezonat cu multă mu-
zică, şi are ca temă alegerile pe 
care le facem în fi ecare zi şi pute-
rea lor de a ne schimba viaţa.
Chiar dacă tema poveștii este 
gravă, spectacolul a fost realizat 
într-o cheie comică. Toate 
situațiile devin amuzante. Până și 
Dracul, personaj mai degrabă fi o-
ros, ajunge de data asta să fi e 
simpatic, ca un mic animal care 
face tot felul de șotioare, dar este 
pus rapid la punct“, precizează 
Ion Iurcu. Decorul are în prim-
plan o carte care se răsfoiește pe 
parcursul derulării poveștii. 
Fiecare pagină ilustrează, astfel, 
un nou cadru.
Durata spectacolului este de 55 
de minute, iar vârsta minimă re-
comandată este de 4 ani.

Otello
Ora 18:30 – 21:45
Opera Nationala Romana Cluj-
Napoca

Operă în patru acte pe un libret 
de Arrigo Boito, după piesa 
Othello de William Shakespeare
Otello este opera care, la pri-
ma sa audiţie la Scala din 
Milano, în anul 1887, a deter-
minat publicul să recheme in-
terpreţii în aplauze, pe scenă, 
nu mai puţin de 20 de ori, prin 
exclamaţia: „VIVA Verdi!“ – 
compozitor al cărui nume este 
sinonim cu opera.Spectacolul 
are trei pauze şi se încheie în 
jurul orei 21.45.

Amalia respiră adânc
Ora 19:00 - 20:15
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Amalia respiră adânc nu este 
un spectacol, ci o poveste. O po-
veste care recreează universul 
regimului comunist în toată ab-
surditatea sa. O poveste a unui 
sufl et rătăcit prin comunism. O 
poveste care nu condamnă tre-
cutul, ci îl evocă. O poveste des-
pre nenorocul de a trăi într-o 
societate bolnavă. O poveste 
despre supraviețuirea într-un 
mediu care te lovește cu un în-
treg arsenal, care are menirea 
să te dezumanizeze, să te spele 
pe creier, să te infesteze cu ide-
ologia comunistă. O poveste pe 
care o poți trăi doar dacă te lași 
acaparat de jocul numit vis.
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Pistolul radar a lăsat 
zeci de şoferi pietoni

În câteva ore, poliţiștii de la 
Rutieră au aplicat, miercuri, su-
te de sancţiuni și au reţinut zeci 
de permise de conducere. 
„Poliţiștii au avut în vedere de-
pistarea participanţilor la trafi c 
care încalcă regulile de circula-
ţie, punând în pericol siguranţa 
rutieră. S-a acţionat, cu precă-
dere, pentru impunerea respec-
tării regulilor de circulaţie în ce-
ea ce privește pietonii. 
Totodată, poliţiștii au acţionat 
pentru depistarea conducători-
lor auto care încalcă limitele de 
viteză. În cadrul acţiunilor, a 
fost constatată o infracţiune ru-
tieră și s-au aplicat 130 de 
sancţiuni contravenţionale, în 
valoare de circa 28.000 de lei. 
S-a impus reţinerea a 24 de 
permise de conducere, 19 din-
tre acestea fi ind reţinute con-
ducătorilor auto care nu au 
acordat prioritate pietonilor an-
gajaţi în traversare. De aseme-
nea, 23 de pietoni au fost sanc-
ţionaţi, aceștia fi ind depistaţi în 
timp ce traversau prin locuri 
nepermise”, au declarat repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Mort de beat la volan
La data de 17 ianuarie, în jurul 
orei 18:00, poliţiștii din cadrul 
Poliţiei municipiului Gherla au 
depistat un bărbat, de 37 de 
ani, din Sic, în timp ce condu-
cea autovehiculul prin localita-
tea Jucu de Sus, pe DJ 109 D, 
fi ind sub infl uenţa băuturilor 
alcoolice. „În urma testării cu 
aparatul etilotest, a rezultat o 
concentraţie de peste 0,80 
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. În baza celor constatate, 
conducătorului auto i-au fost 
recoltate probe biologice în ve-
derea stabilirii gradului de alco-
olemie în sânge. În cauză se 
efectuează cercetări sub aspec-
tul săvârșirii infracţiunii de con-
ducerea unui vehicul sub infl u-
enţa alcoolului”, se arată 
într-un comunicat de presă al 
IPJ Cluj.

A dat spargere înainte 
de Crăciun, prins o 
lună mai târziu
Poliţiștii din cadrul Secţiei 7 
Poliţie Rurală Gherla au identi-
fi cat un bărbat, de 28 de ani, 
din localitatea Băiţa, bănuit de 
comiterea unui furt din maga-
zin. „Din cercetări a rezultat că, 
la data de 23/24 decembrie 
2017, cel în cauză ar fi  pătruns, 
fără drept, într-un magazin de 
pe raza localităţii Iclozel și ar fi  
sustras produse în valoare de 
circa 3.000 de lei. În urma 
identifi cării, prejudiciul a fost 
recuperat parţial. Bărbatul este 
cercetat sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de furt califi cat”, 
spun poliţiștii.

N-avea cerneala bine 
uscată pe buletin şi 
s-a urcat la volan
Poliţiștii din Huedin au surprins 
un băiat de doar 15 ani care 
conducea prin oraș. „La data 
de 17 ianuarie în jurul orei 
18:20, poliţiștii din cadrul 
Poliţiei orașului Huedin au de-
pistat un minor, de 15 ani, din 
Huedin, în timp ce conducea 
un autoturism pe strada P.A. 
Munteanu, din oraș. În cauză 
se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de 
conducere a unui vehicul fără 
permis”, spun poliţiștii.

Pe scurt

Piața Lucian Blaga, blocată, joi, de un bizon
Cum poate un bizon (VW Touareg negru BH93ALL) să blocheze 20 de minute o intersecţie și 
un parking? Simplu, cu mult tupeu și totul sub ochii Poliţiei Locale, care se laudă cu camerele 
de supraveghere din Cluj!

FOTOGRAFIA ZILEI

În anul 2017 în județul Cluj 

locuiau 8.509 cetăţeni stră-

ini. Potrivit Inspectoratului 

General pentru Imigrări 

(IGI), 2.826 de străini pro-

vin din state terțe, cei mai 

mulți din Republica 

Moldova, Tunisia, Israel, 

Maroc și 5.683 sunt cetățeni  

UE/SEE, majoritatea din 

Franța, Italia, Germania, 

Italia, Spania și Bulgaria.

„Principalele scopuri pentru 

care străinii şi-au stabilit reşe-

dinţa pe teritoriul României sunt: 

studii, conexe dreptului la uni-

tatea familiei (reîntregirea fami-

liei, membrii de familie ai cetă-

ţenilor români, UE sau SEE), 

angajare în muncă, alte scopuri 

sau stabilirea domiciliului pe te-

ritoriul ţării noastre”, arată IGI.

Polițiștii clujeni au depistat, 

însă, în cadrul unor razii și 210 

străini în situații ilegale și au 

fost emise 208 decizii de retur-

nare, 2 situații de îndepărtare 

sub escortă și o comunicare de 

părăsire a țării. Totodată, polițiștii 

de la imigrări au aplicat 160 de 

sancțiuni contravenționale în 

valoare de 79.900 de lei.

8.000 de străini laCluj

Instanţa Curţii de Apel a 

dat, joi, cuvântul pe 

fond avocaţilor 

inculpaţilor 

şi procurorului de şedin-

ţă, care a fost chiar şefa 

DNA Cluj, Anca 

Mărincean. Aceasta a 

cerut pedepse mai mari 

pentru Horea Uioreanu 

şi Ioan Bene, menţinerea 

pedepsei de fond pentru 

Vasile Pogăcean şi închi-

soare cu executare pen-

tru Ioan Petran şi 

Gabriel Davidescu, care 

la fond au primit cu sus-

pendare, scrie clujust.ro.

Procurorul şef al DNA 

Cluj, Anca Mărincean, a lu-

at cuvântul prima, preci-

zând că instanţa de fond a 

făcut o cercetare judecăto-

rească judicioasă, comple-

tă şi că ansamblul probato-

riu rezultat a dus la conclu-

zia vinovăţiei inculpaţilor. 

Şefa DNA Cluj a cerut Cur-

ţii să reţină că hotărârea 

pronunţată la Tribunalul 

Cluj este criticabilă din per-

spectiva reţinerii de circum-

stanţe atenuante cu privire 

la infracţiunea de compli-

citate la spălare de bani re-

ţinută pentru fostul preşe-

dinte al CJ Cluj Horea Uio-

reanu şi cu privire la cea 

de spălare de bani de care 

este acuzat omul de afaceri 

Ioan Bene.

„Circumstanţele atenuna-

te nu sunt justificate în ra-

port cu elementele de fapt 

şi de drept. Odată reţinută 

vinovăţia, pedepsele trebu-

ie să fie proporţionale cu 

gravitatea infracţiunilor”, a 

precizat procurorul. Acesta 

a cerut să se ţină cont şi de 

atitudinea celor doi incul-

paţi care nu şi-au asumat 

faptele. “Aplicarea unor pe-

depse blânde nu reprezintă 

un factor de coerciţie nece-

sar”, a mai spus şefa DNA 

Cluj.

DNA Cluj îl vrea pe 
Petran după gratii

În ce-l priveşte pe omul 

de afaceri Vasile Pogăcean, 

procurorul apreciază că pe-

deapsa de 3 ani cu executa-

re de la fond este un mijloc 

suficient pentru reeducare, 

dar a precizat că Tribunalul 

a omis să-I interzică drep-

tul de a fi ales. Pogăcean es-

te şi membru PNL.

Anca Mărincean a criti-

cat şi modalitatea de execu-

tare a pedepselor aplicate 

fostului consilier judeţean 

Ioan Petran şi a directoru-

lui de dezvoltare UTI Gabri-

el Davidescu. Aceştia au pri-

mit pedepse cu suspendare 

în primă instanţă. Procuro-

rul consideră că nu există 

argumente pentru a fi sus-

pendate pedepsele şi că nici 

circumstanţele personale nu 

sunt în favoarea lor. Potri-

vit reprezentantului DNA, 

cei doi nu au avut o atitu-

dine sinceră, iar faptul că 

suma considerată mită este 

mai mică nu are relevanţă 

să justifice clemenţa orga-

nelor judiciare. Vasile Pogă-

cean, om de afaceri şi mem-

bru PNL, a fost ultimul ca-

re a dat declaraţie de incul-

pat la Curtea de Apel Cluj. 

„Este ilogic ca eu să-i fi dat 

mită domnului Uioreanu în-

trucât finanţările le-am pri-

mit în baza hotărârilor de 

Guvern”, a spus Pogăcean. 

Acesta a precizat că i-a dat 

bai lui Răzvan Pop, fostul 

consilier al lui Uioreanu, 

pentru că era membru de 

partid.

Avocaţii cer achitare

Avocatul Tiberiu Ban a 

solicitat Curţii să desfiinţe-

ze sentinţa primei instanţe 

şi să dispună achitarea lui 

Horea Uioreanu pe motiv că 

fapta nu este prevăzută de 

lege, invocând lipsa de tipi-

citate.

Avocatul Radu Chiriţă a 

spus că Uioreanu a primit 

banii în calitatea lui de pre-

şedinte a filialei judeţene 

PNL. „Societatea nu reali-

zează că un partid nu poa-

te să crească cu aer. Avem 

o societate plină de suspi-

ciuni. Este vorba de modul 

în care percepem legea par-

tidelor politice. Întrebarea 

e: Putea preşedintele PNL 

Cluj să primească bani de 

la diverşi oameni de afaceri 

bani pentru partid? Da”.

Avocatul Călin Budişan a 

cerut Curţii de Apel să tri-

mită cauza spre rejudecare 

şi în subsidiar , să schimbe 

încadrarea şi să dispună 

achitarea. Acesta a precizat 

că din 88 de pagini ale sen-

tinţei de fond, doar trei îl 

vizează pe Davidescu. „Ba-

nii s-au dat, dar percepţia e 

diferită. Davidescu a consi-

derat că e împrumut, iar Pe-

tran sponsorizare”.

Procurorul DNA a repli-

cat: „Să analizaţi câte stra-

tegii de apărare au fost în 

dosar, declaraţii contradic-

torii care demonstrează ca-

racterul ocult al faptelor”.

Inculpaţii au avut 
ultimul cuvânt.

„A fost o perioadă urâtă 

din viaţa mea. Orice partid 

are nevoie de fonduri. Un 

partid mare are nevoie de 

bani, aşa a fost întotdeau-

na (...) Am avut contact cu 

oameni de afaceri, dar nu 

am amestecat cele două func-

ţii, nu am promis nimănui 

nimic. Nu puteam lua de 

unul singur, căci există un 

aparat la Consiliul Jude-

ţean”, a precizat Uioreanu.

Ioan Bene a declarat că 

Uioreanu şi Răzvan Pop au 

format o „societate”.

„Până să vină la condu-

cerea CJ Cluj nu-l cunoş-

team pe Uioreanu. Nu am 

dat niciodată bani ca să-mi 

dea ceva Uioreanu, căci 

aveam contract semnat la 

aeroport. Este o construcţie 

cancaniadă a DNA. Mă con-

sider vinovat că am cumpă-

rat firma de la Ţiriac. Orici-

ne o lua, păţea la fel. Am 

dat banii contrâns pentru 

campanie. Vreau să cred că 

veţi judeca cu bună credin-

ţă”, a susţinut Bene.

Vasile Pogăcean: „Solicit 

să fiu achitat. Nu am avut 

niciun interes pentru a ob-

ţine foloase, sunt membru 

PNL din 2006, am dat bani 

pentru partid”.

Ioan Petran: „Nu am dis-

cutat niciodată cu nimeni 

acest subiect, parcarea long 

term de la aeroport. Este o 

acuzaţie fabricată. Vă rog să 

daţi o sentinţă dreaptă”.

Gabriel Davidescu: “Eu am 

fost trimis în judecată pen-

tru dare de mită. Eu am afl at 

că Petran şi Uioreanu au îm-

părţit suma de bani când am 

citat dosarul. Chiar nu înţe-

leg de ce sunt condamnat. 

Mulţumesc lui Dumnezeu că 

nu am împrumut mai multe 

persoane. Pe Petran l-am per-

ceput ca un om disperat ca-

re îmi cere ajutorul. Despre 

parcare, le-am dat avocaţilor 

o adresă care demonstrează 

că parcarea long term există 

şi este funcţională”.

Instanţa a amânat pro-

nunţarea pentru data de 31 

ianuarie.

DOSARUL UIOREANU A AJUNS LA FINAL. 

Dosarul „Mită la CJ” a ajuns la final. 
DNA cere pedepse mai mari
Procurorul şef al DNA Cluj a cerut pedepse mai mari pentru Horea Uioreanu şi Ioan Bene, 
dar şi închisoare cu executare pentru Ioan Petran.

Uioreanu a fost condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare
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ARS OPINIÆ

Cine va plăti

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Pentru că a luat (și ține) în cap-
tivitate statul român, pentru că 
folosește democrația pentru a 
instaura dictatura mediocrității 
și a bunului plac, pentru că pro-
fi tă odios de slăbiciunea 
opoziției și de buimăceala 
societății, pentru că provoacă 
României daune ireparabile, de 
imagine și de substanță, pentru 
că nu a existat niciodată o ase-
menea batjocură la adresa 
demnității și funcției publice, 
PSD va plăti scump, poate chiar „cu viața”. Nu cereți să dezvă-
lui un secret, nu dețin un scenariu întocmit de cineva, nu am o 
previziune anume. Știu că atunci când adevărul va răsări în min-
tea fi ecăruia (printre toate „buruienile” vieții și ale politicii) va 
lovi năpraznic și va mătura pe jos cu toți „eroii” zilei de azi. 
N-am nicio îndoială că ceea ce se întâmplă astăzi în țara noastră 
e o pedeapsă (probabil meritată), pentru toate neajunsurile, 
greșelile și slăbiciunile noastre, pentru lipsa de educație și de în-
credere, pentru pasivitate, neimplicare și neasumare. 
Democrația nu-i un cadou primit pentru veșnicie, ceva precis 
delimitat și imuabil, ci o stare de echilibru fragil, un proces în 
continuă mișcare și-n permanent pericol, pentru care trebuie 
vegheat clipă de clipă. Decum vigilența scade (în acest „mers pe 
sârmă” al tuturor libertăților), de-o parte e prăpastia dictaturii, 
de cealaltă, genunea anarhiei. Nu putem uita că democrația a 
adus la putere un dictator precum Hitler, menține la vârf un au-
tocrat ca Putin sau promovează la cel mai înalt nivel un personaj 
cu profi lul lui Trump, cu destul de puține afi nități democratice. 
Iată cum peste tot și în toate timpurile, somnul democrației 
naște monștri. Greu de spus acum ce predomină în România: 
lipsa democrației sau somnul ei; dictatura slăbiciunilor sau anar-
hia imposturii puterii. 
Într-un mod inimaginabil și de neiertat, PSD, partidul ales de-
mocratic cu o majoritate zdrobitoare, într-un moment de criză 
(generat tot de el) o alege drept candidat de prim-ministru pe 
Vasilica Viorica Dăncilă, o femeie europarlamentar (promovată 
pe căile obscure ale politicii teleormănene), un personaj tern, 
lipsit de anvergură, fără pregătire și experiență corespunzătoa-
re, cu un profi l incompatibil cu funcția primită. E cea de-a patra 
propunere de premier, într-un an de zile, din epoca Liviu 
Dragnea a PSD, fi ecare dintre ele fi ind un fel de  superlativ ne-
gativ (greu de imaginat vreodată): Sevil Shaiddeh părea o cul-
me a servilismului în politică, a lipsei totale de identitate; Sorin 
Grindeanu era o culme a anonimității în politică și a oportunis-
mului de tip provincial; Mihai Tudose părea anticandidatul per-
fect, o culme a nepotrivirii în politică (omul nepotrivit la locul 
nepotrivit). Cu Vasilica Viorica Dăncilă, s-a atins (chiar) culmea 
mediocrității, aceea care „rânjea” către fi ecare dintre candidații 
anteriori. Dar Liviu Dragnea a avut nerușinarea să-și ducă planul 
până la capăt, văzând/știind că deocamdată nu poate fi  contra-
carat. 
Relele făcute sunt multe și au fost subliniate repetat în aceste zile. 
Dar nu e doar că e „omul lui Dragnea”, că va face toate jocurile 
murdare ale acestuia, că nu va încerca să-i ia locul (cum i-a bă-
nuit și pentru care i-a schimbat pe ultimii doi prim-miniștrii), că 
nu va ieși din cuvântul lui cu nicio vorbă, în nicio împrejurare.  
Nu e doar că e un prim-ministru nepregătit pentru o funcție atât 
de importantă, fără experiență relevantă, fără cunoștințe speci-
fi ce minimale necesare, fără viziune economică, fără autoritate 
politică, în interior sau înafara țării.
Nu e doar că ne facem de rușine în lumea întreagă promo-
vând în funcții reprezentative oameni obișnuiți, veleitari sau 
intruși sadea.
Nu e doar că se întâmplă într-un moment nepotrivit, de expan-
siune a populismului (de toate felurile), de invazie a iliberalis-
mului, când e nevoie de clarviziune și autoritate în politica unei 
țări, că anul acesta e centenarul și că fi ecare român (indiferent 
de opțiuni) ar trebuie să se simtă mândru și solidar (dar să și ai-
bă motive pentru asta).
Peste toate și mai grav, cred eu, este zdruncinată încrederea în 
democrație, în libertatea și capacitatea noastră de a fi  uniți în 
ceva, a ne cunoaște interesul și a ne alege conducătorii. 
Această nepăsare a celor aleși „democratic” în raport cu ceilalți, 
sfi darea în față a celor potrivnici, batjocura și desconsiderarea 
funcției publice, terfelirea oricărui merit și urme de meritocrație 
sunt răul suprem peste care mulți dintre români, la acest mo-
ment (cel puțin), nu sunt dispuși și nu sunt capabili să treacă. 
Cum să-ți mobilizezi copii să învețe bine, să se sacrifi ce, cum să-ți 
îndemni elevii și studenții să investească timp, energie și sacrifi -
cii pentru diplome, califi cări și studii de calitate când sunt 
promovați și căutați soiuri de oportuniști, conformiști și piloși 
veniți pe căi obscure.  Și când poate fi  pusă în funcția de prim-
ministru cineva precum Vasilica Viorica Dăncilă!
Sigur că dezbaterea s-a dus, din frustrare, spre Klaus Iohannis și 
neputința lui de a rezolva problemele mari ce ne stau în față. 
Dar cred că, dincolo de supărare, (o parte dintre noi) nu suntem 
cu nimic mai presus de lipsa de combativitate și de viziune a lui 
Iohannis, tot așa cum (o parte dintre noi) nu suntem cu nimic 
mai presus de Liviu Dragnea, de nepăsarea, ticăloșia, oportunis-
mul și batjocura lui. 
Și atunci la ce să ne așteptăm din asta!?

PS: Am scris acest text cu foarte mare greutate și aș fi  preferat să 
nu-l scriu niciodată. Dacă n-aș fi  optimist din fi re, mai că m-aș de-
zice cu totul de acest rost.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

PSD reclamă faptul că în 

ultimii ani primarul Emil 

Boc şi consilierii PNL 

Cluj-Napoca „au fost depă-

şiţi de situaţie” în privinţa 

atragerii de fonduri euro-

pene pentru obiectivele de 

dezvoltare ale municipiu-

lui Cluj-Napoca.

„Primăria Cluj-Napoca are 

mari întârzieri la două dintre 

cele mai mari proiecte fi nan-

ţate cu fonduri europene: Cen-

trul Regional de Excelenţă pen-

tru Industrii Creative – CREIC 

(Buftea de Cluj) şi Centrul de 

Sprijinire a Afacerilor T.E.A.M 

(Tehnologie, Evoluţie, Antre-

prenoriat, Microîntreprindere), 

situate pe dealul Lomb, în con-

diţiile în care ambele trebuiau 

încheiate până la sfârşitul lui 

2016. Sunt oraşe în Bulgaria 

care au reuşit să atragă mai 

multe fonduri europene decât 

cei din primăria Cluj-Napoca. 

De asemenea, Emil Boc poate 

să ia meditaţii chiar de la co-

legii săi de partid, primarii din 

Oradea şi Alba Iulia care au 

reuşit atragă fonduri pentru 

mai multe proiecte europene 

în perioada 2012-2016” a de-

clarat deputatul Horia Nasra, 

preşedintele PSD Cluj.

Social-democraţii clujeni îi 

solicită primarului Emil Boc 

un punct de vedere: „Domnu-

le primar, când veţi prezenta 

concluziile acestui eşec admi-

nistrativ şi ce măsuri veţi lua 

în viitor pentru ca municipa-

litatea să atragă mai multe 

fonduri europene” a mai de-

clarat deputatul Horia Nasra.

Reamintim că lista obiec-

tivelor de investiţii pe anul 

2018 cuprinde de la reabilita-

re/modernizare şcoli, noi cre-

şe şi parkinguri la construcţii 

de poduri, bani pentru centu-

ra metropolitană şi alocări bu-

getare (din nou) pentru cele 

mai vechi proiecte ale Primă-

riei (vezi Centrul Cultural Tran-

silvania sau terminarea pro-

iectelor din Lomb, centrul de 

industrii creative şi centrul de 

sprijinire a afacerilor).

Anul acesta, Centrul de ex-

celenţă şi industrii creative pri-

meşte în 2018 2,7 milioane lei, 

iar Centrul TEAM ZMC de spri-

jinire a afacerilor suma de 3,6 

milioane lei. Pe lângă aceste 

sume, Primăria va aloca alte 

8,5 milioane de lei pentru con-

solidarea zonei din cauza alu-

necărilor de teren sau 18,4 mi-

lioane pentru extinderea reţe-

lelor de apă-canal. Aceste do-

uă proiecte ar fi  trebuit să fi e 

gata demult dar trenează din 

cauza alunecărilor de teren 

sau a fi rmelor care au intrat 

în insolvenţă.

PSD: „În privința fondurilor europene 
administraţia Boc- PNL, depăşită de situaţie”

Fostul premier al 

României Emil Boc a 

declarat, joi, că decizia 

preşedintelui Klaus 

Iohannis de a o nomina-

liza pe Viorica Dăncilă 

pentru funcţia de premi-

er este „raţională şi con-

stituţională”

„Preşedintele, săracu, nu 

e o formulă academică co-

rectă, a luat o decizie raţio-

nală şi constituţională. Aco-

perit total de Constituţie. Ra-

ţională, a preferat să scurte-

ze criza în loc să o prelun-

gească, probabil nu ştiu da-

că era mai bine. Nu are mij-

loace constituţionale să de-

clanşeze direct alegeri anti-

cipate. Asta e marea proble-

mă a Constituţiei României. 

Din această perspectivă, de-

cizia preşedintelului, oricât 

de criticabilă pare şi poate 

părea, ea este constituţiona-

lă şi raţională pentru că nu 

are mijloace directe pentru 

alegeri anticipate. Răul de 

bază este în Constituţie că 

nu îi dă posibilitatea când ai 

asemenea situaţii cum are 

preşedintele Franţei, dizolvă 

Adunarea Naţională şi a în-

chis discuţia şi cheamă po-

porul la alegeri anticipate. Şi 

la noi, am spus, soluţia co-

rectă ar fi  fost alegeri antici-

pate din punct de vedere po-

litic. Soluţia preşedintelui nu 

este una care să ne placă, 

dar are acoperire constituţi-

onală şi raţională. S-ar putea 

ca până la urmă PSD să fi e 

pus în situaţia să nu poată 

spune că dacă am fi  fost noi 

la putere şi am fi  fost lăsaţi 

am fi  făcut toate cele pe ca-

re le-am promis. Acum, au 

ocazia să facă tot ce au pro-

mis. Şi vom vedea dacă se 

ţin de cuvânt. Acum e clar 

nu pot să dea vina pe nimeni, 

numai pe ei. Au tratat în mod 

cumplit iresponsabil destinul 

României”, a declarat Boc la 

o emisiune radio.

Reamintim că şi miercuri 

fostul premier Emil Boc a 

comentat actuala situaţie 

politică.

„PSD administrează ţara 

ca şi propria moşie, ceea ce 

este foarte grav. Ei sunt tem-

porar împuterniciţi de cetă-

ţeni să guverneze în interes 

public. Din nefericire, ceea 

ce se întâmplă de un an de 

zile de la alegeri numai gu-

vernare în interes public nu 

este ci o guvernare strict în 

interes de partid. Acest lucru 

nu este de acceptat în demo-

craţie. Nici în cazul demite-

rii domnului Grindeanu, nici 

în cazul demiterii de către 

partid a domnului Tudose nu 

am auzit un motiv de inte-

res public pentru cetăţean 

important pentru care a fost 

demis astfel încât eu ca ale-

gător să spun că a trebuit să 

fi e schimbat primul ministru 

pentru că a compromis o po-

litică în domeniul susţinerii 

investiţiilor, nu a atras sufi -

ciente fonduri europene şi 

vin în faţa poporului şi spun 

că trebuie schimbat din lip-

să de performanţă. Un par-

tid nu are dreptul şi nici po-

sibilitatea nici legală, nici 

morală, să confi şte o ţară în 

interes şi folos propriu. Ori-

ce schimbare de guvern, pot 

spune şi din experienţă, în-

seamnă luni de zile de blo-

caje, de indecizie şi de com-

promitere a unor interese pu-

blice majore în domeniul in-

vestiţiilor, atragerii de fon-

duri europene, a deblocării 

proiectelor pentru că nimeni 

nu ia decizii”, a comentat 

primarul Clujului.

Preşedintele României a 

desemnat miercuri după 

amiaza pentru funcţia de pre-

mier propunerea PSD-ALDE, 

în persoana Vioricăi Dănci-

lă. Iohannis a transmis însă 

şi un avertisment pentru PSD.

„În Parlament, îmi este 

foarte clar PSD dispune de o 

majoritate (…) Acum PSD 

trebuie să performeze. Ro-

mânii au mari aşteptări şi eu 

am mari aşteptări. PSD a pro-

mis şi în campania electora-

lă, şi după, lucruri importan-

te, a promis salarii, pensii, 

şcoli, manuale, spitale, infra-

structură, dar până acum prea 

puţin s-a realizat. Acum PSD 

trebuie să dovedească că ce 

a promis face. Avem, la un 

an de la alegerile parlamen-

tare, care au fost câştigate de 

PSD, două guverne PSD eşu-

ate. Acum primesc şansa de 

a dovedi că ştiu ce vor şi stiu 

cum se face. În continuare îi 

invit pe cei implicaţi în pro-

cedură să se mobilizeze şi să 

lucreze repede şi bine. Este 

posibil ca până la 1 februa-

tie întreaga procedură să fi e 

fi nalizată şi noul Guvern să 

se apuce de treabă şi să re-

zolve problemele mai degra-

bă decât să le încurce”, a 

spus şeful statului

Boc îi ia apărarea lui Iohannis:
„A luat o decizie raţională”
Klaus Iohannis pierde mii de „like-uri” pe Facebook, 
iar numărul comentariilor negative la adresa lui a ”explodat” 
după decizia de a o desemna premier pe Viorica Dăncilă.

Primarul Clujului îi ține partea președintelui Iohannis



vineri – duminică, 19 – 21 ianuarie 2018 sanatate.monitorulcj.ro 5

PUBLICITATE

Două persoane, printre 

care un copil în vârstă de 

cinci ani, a murit 

în luna ianuarie din 

cauza rujeolei în Ucraina,

o ţară afectată de un focar 

al acestei maladii, unde 

rata de vaccinare rămâne 

printre cele mai scăzute 

din Europa, 

au declarat miercuri auto-

rităţile locale, 

citate de AFP.

Un adult a murit de ru-

jeolă la Odesa, a afirmat Mi-

nisterul Sănătăţii într-un co-

municat.Prima victimă, în 

vârstă de cinci ani, a dece-

dat săptămâna trecută în re-

giunea Odesa, unde vacan-

ţele şcolare au fost prelun-

gite pentru a preveni răs-

pândirea bolii, potrivit ci-

frelor oficiale ale Centrului 

de Sănătate Publică.

De la începutul lunii ianu-

arie, 1.275 de cazuri de ruje-

olă au fost înregistrate în 

Ucraina comparativ cu 4.782 

de cazuri în întregul an 2017. 

Ucraina este printre ţările ce-

le mai afectate de reapariţia 

rujeolei în Europa alături de 

România, Italia, Franţa, Ger-

mania şi Grecia.

În 2017, în Ucraina, boala 

s-a soldat cu cinci morţi, din-

tre care trei copii, toate dece-

sele survenind în regiunea 

Odesa, învecinată cu Româ-

nia şi Republica Moldova.

Pentru a limita riscul de 

infecţie, autorităţile ucraine-

ne continuă să îndemne po-

pulaţia să se vaccineze.

Primăria de la Kiev a reco-

mandat de asemenea şcoli-

lor să nu primească copii ne-

vaccinaţi, suscitând panică 

în rândul părinţilor, care au 

luat cu asalt centrele de vac-

cinare, cauzând un defi cit de 

vaccinuri în unele clinici.

Rata de vaccinare împo-

triva rujeolei în Ucraina es-

te de 88% pentru prima do-

ză primită la un an, în con-

diţiile în care Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii (OMS) 

recomandă o rată de 95%.

Focar de rujeolă în apropiere de România

Centrul Naţional de 

Supraveghere şi Control a 

Bolilor Transmisibile din 

cadrul Institutului 

Naţional de Sănătate 

Publică anunţă, joi, că a 

fost înregistrat un al doi-

lea deces confi rmat cu 

virus gripal, la un băiat de 

15 ani, din judeţul Sălaj, 

nevaccinat antigripal.

Potrivit Centrului Naţional 

de Supraveghere şi Control a 

Bolilor Transmisibile din cadrul 

Institutului Naţional de Sănă-

tate Publică, a fost înregistrat 

un deces nou confi rmat cu vi-

rus gripal, tip B, la un băiat în 

vârstă de 15 ani, din judeţul 

Salaj, fără condiţii medicale 

pre-existente cunoscute şi care 

nu a fost vaccinat antigripal.

Instituţia a anunţat miercuri 

că primul deces confi rmat cu 

virus gripal, tip B, în sezonul 

2017 – 2018, a fost înregistrat 

la o femeie de 69 de ani din 

Bucureşti, având condiţii me-

dicale pre-existente cunoscute, 

nevaccinată antigripal.

La nivel naţional, numărul 

total de cazuri de infecţii res-

piratorii acute a fost de 74. 953, 

cu 26, 2% mai mic compara-

tiv cu cel înregistrat în aceeaşi 

săptămână a sezonului prece-

dent, de 101.626 şi cu 61% mai 

mare faţă de cel înregistrat în 

săptămâna precedentă. Potri-

vit CNSCBT, diferenţa mare fa-

ţă de săptămâna precedentă nu 

este reală, fi ind datorata în prin-

cipal subraportărilor din săptă-

mâna trecută, ca urmare a săr-

bătorilor legale.

Totodată, în săptămâna 8 

-14 ianuarie 2018 s-au înregis-

trat la nivel naţional 80 cazuri 

de gripă, comparativ cu 306 ca-

zuri înregistrate în aceaşi peri-

oadă a anului trecut.

Ministerul Sănătăţii a soli-

citat, joi, direcţiilor de sănă-

tate publică să intensifi ce ac-

tivitatea de vaccinare antigri-

pală a persoanelor cu risc cres-

cut de îmbolnăvire.

„Fac apel la medicii de fa-

milie să continue activitatea 

de vaccinare, deoarece, din 

datele primite la Ministerul 

Sănătăţii, au fost vaccinate 

peste 700 de mii de persoane, 

ceea ce înseamnă că mai sunt 

disponibile aproape 300 de 

mii de doze gratuite în cabi-

netele medicilor de familie", 

a declarat Florian Bodog, mi-

nistrul Sănătăţii, citat în co-

municatul de presă.

Conform sursei citate, în săp-

tămâna 8 - 14 ianuarie 2018 au 

fost înregistrate 80 de cazuri de 

gripă, faţă de cele 306 cazuri 

înregistrate în aceeaşi perioa-

dă a anului trecut.

Gripa face o nouă victimă. 
Un adolescent de 15 ani a murit.

O echipă „100% româneas-

că” va opera, de la 1 

februarie, copii cu proble-

me cardiace la Spitalul de 

Urgenţă ''Grigore 

Alexandrescu'', a anunţat 

managerul interimar al 

unităţii medicale, 

Alexandru Ulici.

„În aceste zile am reuşit să 

punem bazele principiale ale 

unei funcţionări 100% româ-

neşti a Secţiei de chirurgie car-

dio-vasculară, având în obiec-

tiv ca această secţie să fi e 100% 

a Spitalului Grigore Alexan-

drescu, deci 100% româneas-

că. Sigur, un început difi cil, dar 

ca peste tot în această lume 

trebuie să mergem mai depar-

te, să ajungem unde ne dorim, 

să avem o secţie care poate tra-

ta malformaţii cardiace grave 

ale copiilor. (...) Medicii ro-

mâni vor opera începând cu 

data de 1 februarie cu ajutorul 

domnului doctor Chira (n.r. – 

Manuel Chira de la Institutul 

Inimii din Cluj). O dată la do-

uă săptămâni o să opereze (...). 

În continuare, vom mai avea 

nevoie de suportul echipei din 

SUA, Israel şi alte ţări care vor 

mai veni într-o misiune în iu-

nie, cel puţin aceasta este de-

ja preconizată, deoarece cur-

ba de învăţare în chirurgia car-

dio-vasculară este foarte ma-

re”, a afi rmat Alexandru Ulici, 

într-o conferinţă de presă.

El a spus că un obiectiv pe 

care îl are unitatea medicală es-

te acela de a intra în Programul 

naţional de boli cardio-vascula-

re. „Pentru a putea accesa un 

astfel de program trebuie mai 

întâi să avem un număr de pa-

cienţi rezolvaţi, dar până la fi -

nalul anului vom intra pe acest 

program”, a adăugat medicul.

Chirurgul Manuel Chira de la In-

stitutul Inimii din Cluj-Napoca a 

amintit că între Institut şi Spita-

lul „Grigore Alexandrescu” a fost 

semnat în toamna anului trecut 

un protocol de colaborare, în ca-

drul căruia va fi  oferit training 

pentru personalul din spitalul 

bucureştean, atât pentru asisten-

te cât şi pentru medici.

„Eu voi veni aici cu echipa 

formată dintr-un anestezist, in-

strumentar şi chirurg rezident 

pentru a efectuat operaţii din do-

uă în două săptămâni. Sigur că 

nu este încă o activitate conti-

nuă, dar ne dorim să ajungem 

la această activitate. (...) Practic, 

prin aceste vizite din două în do-

uă săptămâni în care voi sta do-

uă zile şi voi opera în principiu 

patru copii la fi ecare vizită, prac-

tic activitatea va deveni cvasi-con-

tinuă. Ca şi orice început avem 

probleme de personal, avem şi 

alte probleme, dar spitalul ca şi 

facilitate este o realizare absolut 

deosebită. (...) Protocolul de co-

laborare semnat de către cele do-

uă instituţii se va întinde pe mai 

mulţi ani şi, în funcţie de rezul-

tate, vom aduce modifi cări aces-

tui protocol de colaborare şi îl 

vom îmbunătăţi în viitor. (...) 

Vom încerca în activitatea noas-

tră viitoare să mărim complexi-

tatea cazurilor”, a susţinut me-

dicul chirurg.

Cu această ocazie, vor fi  

trataţi 17 copii care au fost se-

lecţionaţi de către dr. Cristina 

Olteanu şi dr. Solweig Harling, 

medici cardiologi, în cadrul u-

nei acţiuni de diagnosticare a 

60 de copii, care a avut loc în 

luna noiembrie 2017.

Rodrigo Soto, chirurg, şi Mi-

chael Camitta, cardiolog, îm-

preună cu chirurgii români Ma-

nuel Chira şi Andrei Bârsan, 

au stabilit ca 10 pacienţi să fi e 

operaţi, iar ceilalţi trataţi prin 

cateterism. Pavel Platon şi Gau-

te Dohlen, cardiologi interven-

ţionişti, coordonează echipa 

de intervenţii prin cateterism.

Medicii clujeni dau lecţii celor din Bucureşti. 
Vor opera copii cu probleme cardiace.
Medici români şi străini vor opera, în această săptămână, 10 copii cu probleme cardiace 
la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Echipa va fi condusă de medicul clujean Manuel Chira.

Echipa de medici condusă de chirurgul Manuel Chira va trata 17 copii cu probleme cardiace

MANUEL CHIRA | 
chirurg Institutul 
Inimii Cluj

 „Eu voi veni aici cu 
echipa formată 
dintr-un anestezist, 
instrumentar şi 
chirurg rezident 
pentru a efectua 
operaţii din două în 
două săptămâni. 
Sigur că nu este încă o 
activitate continuă, 
dar ne dorim să 
ajungem la această 
activitate. (...)“
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Alex Rădulescu a fost 

sportiv de performanţă, 

iar în paralel lucra ca şi 

model pentru designeri 

străini. Acest job a repre-

zentat pentru el primii 

paşi în drumul lui în 

lumea artei fardurilor şi a 

creionului dermatograf.

Alex Rădulescu şi-a înce-

put cariera de make-up artist 

în anul 1990, imediat după 

Revoluţie, totul pornind de la 

o mare pasiune pentru arta 

machiajului.

„Am fost atras mereu de 

femeile frumoase pe stradă, 

machiate corect, iar ceea ce 

m-a determinat să intru în a-

ceastă lume a machiajului a 

fost faptul că anumite priete-

ne se machiau horror”, a po-

vestit make-up artistul.

L-a îndrumat Nea Tomiţă, 

„o legendă a machiajului de 

televiziune”, pentru a profe-

sa în acest domeniu, deoare-

ce i s-a părut interesant ca un 

bărbat să machieze.

Imediat după Revoluţie, 
un bărbat care machia 
era ceva neobişnuit

A întâmpinat probleme ime-

diat după, fi indcă în anii ´90 

până în 2000, România nu e-

ra obişnuită să vadă un băr-

bat make-up artist făcându-i 

machiajul unei femei şi toată 

lumea îl considera homose-

xual. A trecut peste aceste ră-

utăţi, iar în 1991 a plecat la 

Paris unde a făcut şcoala de 

machiaj timp de 4 ani, reu-

şind să obţină o bursă cu ca-

re s-a putut întreţine. Deoare-

ce nu ştia perfect limba fran-

ceză, a avut traducători tot 

timpul pentru a înţelege ter-

menii tehnici. Pentru el, acest 

lucru a constituit un mare 

avantaj şi datorită translato-

rilor şi a prietenilor cu care a 

studiat, a reuşit să înveţe tot 

ceea ce reprezintă arta machi-

ajului (machiaj de zi, efecte 

speciale, teatru etc). A cola-

borat cu branduri foarte ma-

ri din Franţa şi i s-a propus 

să rămân la un brand renu-

mit de acolo, însă a renunţat 

fi indcă persoanele dragi se 

afl au în ţară.

„Partea proastă a acestei 

meserii a fost că toţi mă ve-

deau ca un extraterestru, ca 

un gay, dar totodată mi s-au 

deschis foarte multe uşi. Lu-

crând foarte mult în domeniul 

fashion-ului, a modei, la şe-

dinţe foto şi văzând la televi-

zor o artistă sau un artist pre-

ferat pe care ajungi să îi ma-

chiezi chiar tu, situaţia se 

schimbă”, a spus Alex.

Colaborări cu artişti 
români şi internaţionali

A colaborat cu artişti ro-

mâni precum: Cristina Rus, 

Mitică Popescu, Angela Simi-

lea, Anna Lesko, Delia Mata-

che, Celia, Andreea Bănică, 

Annes, Dj Vanda, Dj Andi, Ni-

co, Vlad Miriţă, Mihai Trăis-

tariu, dar şi cu vedete inter-

naţionale, printre care: Ja Ru-

le, Sean Paul, Noha, Nexx, 

C.C. Catch, Liana McCarthy, 

Dima Bilan, Evgeni Plushenko, 

Edvin Marton,Havasi.

„Pentru mine, arta machi-

ajului înseamnă mult mai mult 

decât aplicarea unor produse 

profesionale pe faţă, înseam-

nă artă cu adevărat, imagina-

ţie şi viziune, astfel că am 

ajuns să colaborez cu fi rme 

de talie internaţională precum: 

Dior, Yves Rocher Paris, Ma-

ke-up Atelier Paris, Alix Avi-

en, Kryolan Romania, Gosh 

Romania, Paese Romania şi 

am obţinut următoarele pre-

mii: Champion Make-up Ro-

mania 2014, Beauty Forum 

Romania 11.02.2014, Number 

8 International Masters Award 

Make-up Beauty Forum Mun-

chen 25.10.2014”, a adăugat 

artistul.

A reuşit să pună semnă-

tura pe mai multe evenimen-

te de entertainment impor-

tante atât în ţară cât şi în 

străinătate.

Din dorinţa de a-şi forma 

o echipă şi de a-i învăţa pe 

alţii, a deschis la Cluj o aca-

demie de machiaj. Cu echipa 

formată, anul trecut au fost 

implicaţi în două proiecte foar-

te mari: Neversea şi Untold, 

fi ind make-up artişti princi-

pali la aceste evenimente.

Este implicat de asemenea 

în concerte, prezentări de mo-

dă şi cam tot ce înseamnă fes-

tival de modă foarte mare es-

te semnat de Rădulescu.

Ca proiect de viitor are 

o campanie care se numeş-

te Education Make-up, tur-

neu naţional de educaţie în 

machiaj.

„O să o luăm pe regiuni, 

Transilvania, Moldova şi Mun-

tenia, poposim în oraşele ma-

ri din fi ecare regiune, înce-

pem cu Sibiul şi ne oprim la 

Cluj”, a spus bărbatul.

Poate participa oricine are 

înclinaţie spre machiaj, con-

tra unei sume modice, durea-

ză aproximativ o zi (minim 8 

ore, maxim 12) şi artistul va 

divulga câteva secrete legate 

de machiaj.

„Eu sunt Alex şi de ceva 

vreme pot spune că sunt un 

om împlinit profesional!”, a 

încheiat Rădulescu.

Articol realizat de către: 
Ana-Alexandra Tămaş şi 

Elisabeta Ursuly
Jurnalism, an III, FSPAC 

Alex Rădulescu, 
make-up artistul 
vedetelor
Clujeanul a rupt stereotipurile fiind printre primii 
bărbaţi care făceau machiaj în România în anii ’90.

Alex Rădulescu şi-a început cariera de make-up artist în anul 1990



vineri – duminică, 19 – 21 ianuarie 2018  educatie.monitorulcj.ro 7

PUBLICITATE

Vineri, 19 ianuarie, 

de la ora 19, pe scena 

Colegiului Academic, 

Orchestra Filarmonicii de 

Stat „Transilvania”, diri-

jorul principal Gabriel 

Bebeşelea şi violistul 

Cristian Andriş vor aduce 

în faţa publicului un pro-

gram alcătuit din lucrări 

de Béla Bartók: Concertul 

pentru violă (premieră 

naţională a versiunii 

fi nalizate de Peter Bartók 

şi Nelson Dellamaggiore) 

şi Concertul pentru 

orchestră.

Unul dintre fenomenele ce-

le mai interesante din muzi-

ca secolului al XX-lea, Béla 

Bartók a fost cunoscut, în tim-

pul vieţii sale, în special ca 

pianist, profesor şi culegător 

de folclor. Cercetările făcute 

asupra muzicii tradiţionale – 

cu precădere româneşti, ma-

ghiare şi slovace – au consti-

tuit un solid fundament al stu-

diilor etnomuzicologice. Mai 

mult decât atât însă, ele i-au 

infl uenţat în mod covârşitor 

compoziţiile. Ca în multe al-

te cazuri din istoria muzicii, 

poziţia de frunte pe care o 

ocupă în pleiada compozito-

rilor primei jumătăţi a seco-

lului al XX-lea a venit doar 

postum, odată ce lumea mu-

zicală a devenit pe deplin con-

ştientă de contribuţia majoră 

pe care el o adusese în dome-

niul compoziţiei.

Seară Bartók, 
la Filarmonica „Transilvania”

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

În urma unei cercetări 

realizate în anul 2015 în 

cadrul Facultăţii de 

Ştiinţe Politice 

Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC) s-a 

realizat că impactul pe 

care l-au avut studenţii în 

urmă cu doi ani în econo-

mia Clujului se ridică la 

suma de 190 de milioane 

de euro.

Cercetarea a luat în consi-

derare date adunate în anul 

2015 şi a făcut obiectul unui 

studiu doctoral realizat de An-

drei Chirică în cadrul FSPAC. 

Studiu s-a bazat pe o anchetă 

sociologică şi a analizat chel-

tuielile generate în economia 

municipiului Cluj-Napoca prin 

intermediul cheltuielilor pro-

prii ale Universităţii pentru bu-

nuri şi servicii, ca urmare a 

cheltuielilor angajaţilor univer-

sităţii, a cheltuielilor studenţi-

lor, precum şi prin intermediul 

cheltuielilor vizitatorilor şi ale 

candidaţilor din perioada ad-

miterii.

Astfel în urma cercetării au 

fost estimate cheltuielile stu-

denţilor UBB şi a vizitatorilor 

în anul 2015 prin intermediul 

unei anchete sociologie reali-

zată pe un eşantion de 1959 

de persoane.

Impactul direct al UBB în 

economia municipiului în anul 

2015, reprezentat de suma de 

190 de milioane de euro este 

împărţită. Astfel, studenţii au 

cheltuit peste 600 de milioa-

ne de lei, iar angajaţii 124 de 

milioane. Universitatea a chel-

tuit 81 de milioane de euro. 

Prietenii şi rudele studenţilor 

care au venit în vizită pe du-

rata şederii lor au cheltuit în 

medie peste 33 de milioane 

de lei, iar cei care au venit în 

vizită în perioada admiterii 

au cheltuit undeva la 6 mili-

oane şi jumătate de lei.

În anul 2015 la nivelul U-

niversităţii Babeş-Bolyai fi -

gurau un număr de 29.754 

de studenţi la zi în Cluj-Na-

poca a căror cheltuieli s-au 

ridicat la peste 140 de mili-

oane de euro.

Studiul arată că un student 

la nivel licenţă care este la bu-

get şi este cazat în căminul u-

niversităţii a cheltuit în me-

die 12.793 de lei, iar un stu-

dent în regim cu taxă care es-

te cazat cu chirie sau în locu-

inţă proprie cheltuie de două 

ori mai multe, adică 26.897 

de euro.

Totalul cheltuielilor poten-

ţialilor studenţi afl aţi în vizi-

tă în Cluj pentru înscrierea 

la UBB în 2015 a fost de 

1.491.536 de euro.

Persoanele care au venit în 

vizită la studenţi pe parcur-

sul anului 2015 au cheltuit în 

medie undeva la 7 milioane 

şi jumătate de euro.

Studenţii îmbogăţesc bugetul 
Clujului cu aproape 200 mil. €

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

Cele şase universităţi 

publice din Cluj au realizat 

un proiect inedit de pre-

zentare şi promovare 

comună a Clujului univer-

sitar în vederea atragerii şi 

menţinerii unei resurse 

umane de calitate în muni-

cipiul Cluj-Napoca.

Proiectul, unic în mediul u-

niversitar românesc, a încercat 

să surprindă şi să redea atât 

oferta universitară a Clujului, 

cât şi spiritul oraşului ca spaţiu 

cotidian, economic, cultural şi 

sportiv în permanentă dinami-

că, în continuă evoluţie adapta-

tă aşteptărilor comunităţii, dar 

şi pretenţiilor studenţilor care îl 

populează. Proiectul constă 

într-un fi lmuleţ de prezentare a 

celor şase universităţi clujene, 

încercând să evite clişeele şi să 

atragă potenţiali studenţi prin 

atmosfera specifi că anilor de 

studenţie petrecute în Cluj.

„E un proiect pe care l-am 

îmbrăţişat cu toată inima. Mi 

s-a părut important să dezvol-

tăm această comunicare între 

universităţi. Nu ştim ce se în-

tâmplă în celelalte universităţi. 

Filmuleţul se adresează tineri-

lor, potenţiali studenţi, atât din 

ţară cât şi din străinătate. Când 

pleci la producţia unui produs 

video, audio etc, pleci de la pu-

blicul căruia se adresează. Acest 

produs se adresează tinerilor, 

de aceea nu apar profesori în 

costum. Vrea să ilustreze spiri-

tul vieţii de studenţi în univier-

sităţile clujene”, a explicat Con-

stantin Trofi n, coordonatorul 

proiectului.

Filmare pe gustul tinerilor

Proiectul a fost gândit de ti-

neri pentru tineri şi urmează să 

fi e folosit ca material de promo-

vare în cât mai multe contexte.

„Filmul acesta este menit să 

atragă studenţii prezentând ce 

le place lor, ce ne plăcea şi no-

uă când încercam să ne hotă-

râm ce facultate să urmăm. Fil-

muleţul nu va fi  folosit doar 

pentru perioada de admitere. Se 

va găsi pe site-urile tuturor uni-

versităţilor implicate şi pe reţe-

lele lor de socializare, va fi  pre-

zentat la târguri, la manifestări”, 

a explicat Laura Irimieş, purtă-

tor de cuvânt în cadrul UBB.

Un prim pas pentru o 
mai bună comunicare 
între universităţi

Această prezentare este pri-

mul pas într-un proiect mai am-

plu care doreşte să întărească 

relaţiile de comunicare şi prie-

tenie între universităţile din 

Cluj, care, până acum nu au 

fost cele mai bune. Această fi l-

mare marchează un moment 

important în istoria universită-

ţilor româneşti, fi ind pentru pri-

ma dată când toate universită-

ţile publice ale unui centru u-

niversitar din România colabo-

rează pentru realizarea şi pro-

movarea unei oferte comune, 

pentru constituirea unei comu-

nităţi închegate şi coerete, in-

diferent de concurenţa care a-

pare în timul admiterii.

„Această acţiune este un 

exemplu de maturitate din par-

tea universităţilor care au re-

nunţat la egoism şi nu se mai 

afl ă în concurenţă pentru atra-

gerea studenţilor”, a mai adă-

ugat purtătorul de cuvânt.

Proiectul surprinde şi redă 

atât oferta universitară a Clu-

jului, cât şi spiritul oraşului ca 

spaţiu cotidian, economic, cul-

tural şi sportiv, un spaţiu de 

manifestare reală a parteneria-

tului între entităţile reprezen-

tative ale comunităţii (mediul 

de afaceri, mediul academic şi 

autorităţile locale).

Proiectul realizat de cele şa-

se universităţi publice din 

Cluj-Napoca – Universitatea Ba-

beş-Bolyai, Universitatea Tehni-

că, Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu”, U-

niversitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară, Universita-

tea de Artă şi Design, Academia 

de Muzică „Gheorghe Dima” – 

este doar primul dintr-un şir de 

proiecte comune care vizează 

promovarea Clujului universitar.

Tinerii sunt îndemnaţi să urmeze 
facultatea la Cluj printr-o filmare
Proiect video inedit realizat de cele şase universităţi publice clujene.

Proiectul surprinde şi redă atât oferta universitară a Clujului, cât şi spiritul oraşului ca spaţiu cotidian

VEZI AICI FILMUL
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Cu acest prilej în mai 

multe oraşe din ţară au 

loc zilele acestea ample 

manifestări.

La Cluj-Napoca, de la ora 

11, a fost ofi ciată de ÎPS Pă-

rinte Arhiepiscop şi Mitro-

polit Andrei o slujbă de Te 

deum şi au fost depuse jer-

be de fl ori la statuia poetu-

lui naţional.

ÎPS Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei, care a sub-

liniat dimensiunea religioasă 

a poetului Mihai Eminescu, 

care a simţit şi exprimat cele 

mai adânci fi bre ale creştinis-

mului ortodox, dar care, în 

acelaşi timp a militat spre des-

chiderea universală a culturii 

noastre. Prezentă la manifes-

tări a fost şi criticul literar Iri-

na Petraş presedintele Uniu-

nii Scriitorilor, fi liala Cluj, ca-

re a vorbit despre limba ro-

mână, ca liant istoric al româ-

nilor din cele trei provincii şi 

care a operat o primă şi con-

sistentă unire într-o mare lu-

me românească.

Ceremonia a fost urmată de 

un spectacol liric în foaierul 

Teatrului Naţional, cu partici-

parea artiştilor de la Teatrul 

Naţional şi Opera Naţională 

Română din Cluj-Napoca.

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.

168 de ani de la naşterea 
marelui poet român 
Mihai Eminescu.

La reşedinţa mitropolitană 

din Cluj-Napoca a avut loc 

joi, 11 ianuarie 2018, prima 

întâlnire din acest an a 

ierarhilor din Mitropolia 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului.

Sub preşedinţia Înaltprea-

sfi nţitului Andrei, Arhiepisco-

pul Vadului, Feleacului şi Clu-

jului şi Mitropolitul Clujului, 

Maramureşului şi Sălajului, 

membrii sinodului mitropoli-

tan au făcut bilanţul activită-

ţilor din anul 2017 şi au eva-

luat activitatea tuturor sectoa-

relor din cadrul Mitropoliei. 

Astfel, au fost analizate acti-

vităţile în plan catehetic, so-

cial, misionar, fi lantropic şi 

cultural, apoi s-au făcut refe-

riri la proiectele cultural-reli-

gioase ce se vor desfăşura în 

acest an, dedicate sărbători-

rii Centenarului Marii Uniri 

de la 1918.

Sinodul mitropolitan se re-

uneşte de mai multe ori pe 

parcursul unui an, prilej cu 

care sunt discutate probleme 

privind intensifi carea misiu-

nii pastorale în comunitate şi 

chestiuni de ordin adminis-

trativ. Mitropolia Clujului, Ma-

ramureşului şi Salajului are 

în componenţă trei eparhii: 

Arhiepiscopia Vadului, Felea-

cului şi Clujului, Episcopia 

Maramureşului şi Sătmarului 

şi Episcopia Sălajului.

Ierarhii Mitropoliei 
Clujului, întruniţi în sinod

În fiecare an tinerii de 

la A.S.C.O.R. Cluj 

împreună cu un grup de 

preoţi şi însoţiti de un 

număr mare de stu-

denţi, obişnuiesc să 

binecuvânteze căminele 

de studenţi din Cluj 

Napoca. Prin această 

lucrare, tinerii doresc 

să aibă mult spor la 

învăţat pentru examene, 

bunăcuviinţă şi aşezare 

sufletească.

Anul acesta, miercuri 17 

ianuarie de la au fost sfin-

ţite toate caminele din Cam-

pusul Haşdeu, timp în ca-

re studenţii şi preoţii au 

cântat cu totii troparul “În 

Iordan botezându-te Tu, 

Doamne, închinarea Trei-

mii s-a arătat; că glasul Pă-

rintelui a mărturisit Ţie, 

Fiu iubit pe Tine numin-

du-Te; şi Duhul în chip de 

porumbel a adeverit întă-

rirea cuvântului. Cel ce 

Te-ai arătat, Hristoase Dum-

nezeule, şi lumea ai lumi-

nat, slavă Ţie!”, şi au îm-

părţit iconiţe. În fiecare an 

studenţii au primit cu bu-

curie şi frumoasă mirare 

acest gest al preoţilor şi al 

tinerilor.

Sfinţirea căminelor 
studenţeşti – Preoţi cu 
tinerii din A.S.C.O.R. Cluj

Organizată de Centrul 

Judeţean pentru Conservarea 

şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale (CJCPCT) Cluj, 

în parteneriat cu Mitropolia 

Clujului şi Seminarul 

Teologic Ortodox, manifesta-

rea a avut loc, luni, 15 ianua-

rie 2018, de la ora 19.00, în 

Sala „Episcop Nicolae Ivan” a 

Arhiepiscopiei Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

Acest eveniment a marcat 

într-un mod deosebit Ziua Cul-

turii Naţionale şi împlinirea, pe 

15 ianuarie 2018, a 168 de ani 

de la naşterea poetului român 

Mihai Eminescu. Astfel, au avut 

loc evocări, recitaluri de poezie 

şi de muzică populară şi cultă.

Profesoara de limba română 

Cristina Popescu, de la Colegiul 

Naţional „Nicolae Bălcescu” a 

evocat personalitatea poetului 

Mihai Eminescu, iar actriţa Ele-

na Ivanca de la Teatrul Naţio-

nal Cluj a recitat poezii ale ma-

relui poet român.

În cadrul manifestării a evo-

luat Orchestra profesionistă 

„Cununa Transilvană” a 

CJCPCT, dirijor prof. Ovidiu 

Barteş, care a prezentat prelu-

crări folclorice ale unor com-

pozitori români, precum Tudor 

Jarda şi Ciprian Porumbescu. 

Totodată, interpreta de muzică 

populară Mariana Morcan, mez-

zosoprana Lavinia Bocu, bari-

tonul Cătălin Nistor şi tenorul 

Alexandru Mânzat au adus în 

atenţia publicului spectator mo-

mente muzicale deosebite, ma-

joritatea pe versuri eminescie-

ne. Prezent la eveniment a fost 

si IPS Andrei

Seara extraordinară de mu-

zică şi poezie dedicată Zilei Cul-

turii Naţionale este prima ma-

nifestare culturală din 2018 a 

Centrului Judeţean pentru Con-

servarea şi Promovarea Cultu-

rii Tradiţionale Cluj şi reprezin-

tă debutul proiectelor culturale 

pentru sărbătorirea Centenaru-

lui Marii Uniri de la 1918.

Seară extraordinară de muzică şi poezie, dedicată 
Zilei Culturii Naţionale la Cluj Napoca

Aurel Sasu

În 1883, se manifest | pri-

mele tulburări psihice ale 

poetului. Est internat în 

ospiciul dr. Alexandru 

Şuţu, din Bucureşti, cu dia-

gnosticul manie acută 

(umbla cu pistol la el, ame-

ninţând că-l va împuşca pe 

Rege). Este trimis apoi, 

pentru tratament, la Viena, 

unde psihoza mania-

co-depresivă intră în remi-

sie. În 1886, diagnosticul se 

schimbă în alienaţie minta-

lă, datorită unor „gome sifi -

litice pe creier, exacerbate 

de alcool” (Ov. Vuia). Este 

tratat cu fricţiuni mercuria-

le şi, în cele din urmă, into-

xicat cu mercur.

În 1889, este internat la In-

stitutul „Caritas” din Bucureşti, 

unde moare, la 15 iunie. Mul-

ţi consideră perioada 1883-1889 

epoca „marii întunecimi”, deşi 

poetul s-a bucurat de lungi pe-

rioade de totală luciditate, mar-

cate, liric, de câteva producţii 

remarcabile. Înainte de moar-

te, diagnosticul era de parali-

zie generală progresivă, după 

ce trecuse şi prin cel de sifi lis 

congenital. S-a scris enorm pe 

tema diagnosticului schimbat 

de la un ospiciu la altul şi des-

pre tratamentele neadecvate. 

Întrebarea care bântuie minţi-

le biografi lor: a fost Eminescu 

sau nu alienat mintal? În ulti-

mul timp, sunt tot mai multe 

voci care vorbesc de asasinat. 

Se crede că internările ar fi  

fost, toate, decizii politice.

Altfel spus, arestări în in-

stituţii psihiatrice. De ce tre-

buia eliminat? Există mai mul-

te supoziţii: pentru denunţa-

rea tratatului secret cu Aus-

tro-Ungaria – prin care Tran-

silvania urma să rămână în 

vechiul imperiu -, pentru de-

nunţarea politicii pro-germa-

ne a României şi, în sfârşit, 

pentru confl ictul cu lumea ca-

tolică, prin opoziţia vehemen-

tă faţă de înfi inţarea unei Mi-

tropolii la Bucureşti. Proble-

ma mai delicată este a celui/

celor interesaţi să-l lichideze. 

„Forţe obscure, scrie Theodor 

Codreanu, care nici azi nu do-

resc să se afl e adevărul”. Prin-

tre alte nume este amintit şi 

cel al lui I. C. Brătianu.

După suprimarea fi zică(!?), 

a urmat, progresiv şi consec-

vent, arestarea gândirii lui Emi-

nescu. Primul moment: anii 

imediat postbelici. Poetul de-

vine, peste noapte, un simbol 

al urii împotriva exploatatori-

lor, un sprijin în măreaţa lup-

tă de eliberare a popoarelor, 

un denunţător al burgheziei 

descompuse, participant, prin 

scris, la răsturnarea orândui-

rii capitaliste şi apologet al pro-

letariatului revoluţionar. Ope-

ra este valorifi cată unilateral 

şi sensul ei denaturat de exe-

geţi cu credenţiale exclusiv po-

litice. Eminescu „participă”, 

împreună cu poetul cizmar Th. 

Neculuţă, la înfi erarea trădă-

torilor clasei muncitoare şi la 

virulenta demascare a diversi-

unii claselor exploatatoare. În 

cărţile vremii, poetul stă, ade-

seori, în aceeaşi pagină cu cla-

sici ai marxism-leninismului, 

justifi cându-le teoria luptei de 

clasă şi a confruntării ideolo-

gice. În versurile lui se desco-

pereau, incipiente, primele idei 

socialiste, iar moştenirea lui 

devenea „armă de preţ” (M. 

Beniuc) în făurirea noului mo-

del de civilizaţie. Un studiu, 

din 1949, al lui I. Vitner, se in-

titula: „Infl uenţa clasei mun-

citoare în opera lui Eminescu”.

Al doilea moment al gân-

dirii eminesciene arestate, în 

ultimele decenii ale regimu-

lui totalitar: poetul decretat 

icoană naţională. Prin ope-

ra lui se interpretează fi lo-

sofi a lui Kant, Shopenhauer 

şi Heidegger. C. Ciopraga îl 

vede „la înălţimea unui De-

cebal”, o dimensiune origi-

nară a existenţei româneşti, 

care declanşează „infi nitul 

după infi nit”, în vreme ce 

Ilie Bădescu îl consideră pre-

cursor european al doctrinei 

capitalismului parazitar, au-

tor al „tezelor de serie mon-

dială ale sociologiei critice” 

şi primul sociolog „care a 

cercetat geneza structurilor 

clientelare” în societăţile oc-

cidentale. Pe scurt, după 

1970, Eminescu devine „re-

prezentantul ofi cial al popo-

rului român în dialog cu des-

tinul omenirii” (idem). Sun-

tem în anii celebrului proto-

cronism: poetul este priori-

tatea românească absolută 

în raport cu modelele cultu-

rii, ştiinţei şi fi losofi ei uni-

versale. Temele lui, spune 

acelaşi Ilie Bădescu, „prefi -

gurează noua serie de con-

duite pentru omul european”, 

supoziţie validată de citarea 

respectivelor teme în docu-

mentele de partid şi de Stat, 

cu nestrămutata convingere 

că „ideologia şi politica sunt 

inimaginabile fără fi gura po-

etului”. Prin urmare, Emi-

nescu ajunge un fel de şcoa-

lă de educaţie naţională: „cu-

noaşterea operei lui este o 

contribuţie la cunoaşterea 

României eterne” (idem.).

Din fericire, această imagi-

ne a poetului, sinteză inega-

labilă şi desăvârşită, pusă de-

lirant în serviciul unui aparat 

de propagandă şi a unei vas-

te manipulări politice, dispa-

re odată cu moartea ideologi-

ei totalitare. Începutul perioa-

dei de tranziţie post ’89 îşi dă-

râmă idolii şi, la propriu, îşi 

execută geniile. Eminescu nu 

mai foloseşte nimănui. Post-

modernismul târziu împinge 

societatea spre parodie, anec-

dotă şi kitsch. Conştiinţele se 

mercantilizează rapid într-un 

context de identităţi hibride şi 

de eliminare a tradiţiei din 

ecuaţia structurilor transnaţi-

onale. Pe fondul unui confl ict, 

din ce în ce mai acutizat în-

tre generaţii, Eminescu e abor-

dat în „rudimentele sale de 

gândire” şi în valoarea de „car-

te de telefon versifi cată” a po-

eziei sale. Sloganul lui N. Ma-

nolescu: „să ne despărţim de 

Eminescu”, a prins repede în 

varianta lui denigratoare: „ca-

davrul din debara”, „mă lasă 

rece”, „e realmente nul” etc. 

Poetul naţional-comunismu-

lui, de până în 1989, ajunge, 

peste noapte, antisemit şi pur-

tător de cuvânt „al atitudinii 

rasiste de frondă”. Selecţia pro-

zatorului Bedros Horasangian 

din întreaga opera a publicis-

tului e o propoziţie: Arbeit ma-

cht frei – Munca te face liber, 

înscrisă la intrarea unui fost 

lagăr de concentrare. Aceasta 

este „privirea scrutătoare ce 

nimica nu visează” a epigoni-

lor postcoloniali. La extrema 

cealaltă, recuperările se vor fi -

xa în vaste utopii de primor-

dialităţi spirituale şi de jertfă 

mesianică. Eminescu este „sub-

stitut pentru toţi politicienii”, 

publicistica sa e un „colos şti-

inţific”, cugetătorul e un 

„demn precursor al mişcării 

ecumenice”, geniul lui atinge 

„substanţa imaterială a uni-

versului”. Ziaristul este „apă-

rătorul românilor de pretutin-

deni, un homo carpathicus 

exemplar pentru „civilizaţia 

arhetipală a planetei” (I. Pa-

chia Tatomirescu).

A fost, este încă Eminescu 

un nume manipulat? Cu sigu-

ranţă! Unde se afl ă, totuşi, po-

etul care se dorea dezbrăcat 

de timp şi de spaţiu? Cum 

vom reuşi să fi m contempo-

rani cu el, fără să-l denigrăm 

şi fără să-l transformăm într-un 

instrument de narcisism fu-

nebru (E. Cioran)? Pur şi sim-

plu, citindu-l.

Eminescu al tuturor şi al nimănui
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SUDOKU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

Pororoca, fi lmul care i-a 

adus trofeul pentru Cel mai 

bun actor lui Bogdan 

Dumitrache la Festivalul 

Internaţional de Film de la 

San Sebastian, va fi  lansat 

în cinematografele din 

România pe 19 ianuarie.

La Cluj, Pororoca va rula la 

Cinema Victoria şi Cinema Flo-

rin Piersic, începând de vineri, 

19 ianuarie, astfel:

Cinema Victoria: vineri, 19 

ianuarie, ora 22,30, duminică, 

21 ianuarie, ora 19,30, marţi, 23 

ianuarie, ora 17,00 şi miercuri, 

24 ianuarie, ora 20,00.

Cinema Florin Piersic: Vineri, 

19 ianuarie, sâmbătă, 20 ianu-

arie şi duminică 21 ianuarie, de 

la ora 14,00.

Pororoca va fi  prezentat săp-

tămâna următoare în competi-

ţia Voices a Festivalului Interna-

ţional de Film de la Rotterdam, 

care va avea loc în perioada 24 

ianuarie – 4 februarie.

Cel mai recent fi lm semnat 

de Constantin Popescu (cunos-

cut pentru fi lme precum “Por-

tretul luptătorului la tinereţe”, 

“Principii de viaţă” sau scurtme-

trajul „Porcul” din „Amintiri din 

epoca de aur”) spune povestea 

lui Tudor (Bogdan Dumitrache) 

şi a Cristinei (Iulia Lumânare). 

Cei doi duc o viaţă de cuplu obiş-

nuită, fără alte griji aparente, al-

tele decât cele inerente, legate 

de creşterea şi educaţia copiilor: 

Maria (5 ani) şi Ilie (7 ani). Într-o 

duminică dimineaţă, Tudor iese 

cu copiii în parcul din apropie-

rea blocului. Într-o clipă de ne-

atenţie a tatălui, Maria dispare. 

Împreună cu alţi părinţi, Tudor 

o caută frenetic prin zonă. 30 de 

minute mai târziu, Tudor anun-

ţă poliţia. Maria este considera-

tă, ofi cial, dispărută.

„Filmul îşi propune să pre-

zinte o situaţie dramatică des 

întâlnită, dispariţia unui copil. 

Modul în care ea afectează via-

ţa unui cuplu, cum îl erodează, 

cum îl descompune, în ultimă 

instanţă, în elementele de bază 

ce alcătuiesc sentimentele care 

ies la iveală în urma unei astfel 

de drame – vina, durerea, furia, 

deznădejdea. Ca şi modul în ca-

re cuplul încearcă să facă faţă 

unei astfel de încercări tulbură-

toare, în lipsa răspunsurilor de 

orice fel. Povestea se concen-

trează, încetul cu încetul, pe 

transformarea lui Bogdan şi pe 

modul în care acesta încearcă, 

obsesiv, să-şi găsească fetiţa sau 

măcar să afl e ce s-a întâmplat 

cu ea”, spune regizorul Con-

stantin Popescu.

Din distribuţia fi lmului fac par-

te: Bogdan Dumitrache, Iulia Lu-

mânare, Adela Mărghidan, Şte-

fan Răuş, Constantin Dogioiu, El-

vira Deatcu, Ioana Flora, Adina 

Lucaciu, Emanuel Pârvu, Izabe-

la Neamţu, Dragoş Olaru, Angel 

Popescu, Mircea Gheorghiu.

Cel mai aşteptat film românesc, „Pororoca”, 
va rula din 19 ianuarie la Cluj-Napoca
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-

plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
400 mp, front 14,61 ml și teren în 
supr. de 2438 mp front, 22 ml la șo-
seaua asfaltată, curent, apă, gaz în 
apropiere. Cei interesaţi pentru de-
talii, pot suna la tel. 0734-777772.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 

experienţă. Pentru detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la nr. 
de tel. 0747-486860.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-ti-
me, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștinţe WINMENTOR. Su-
naţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Îngrijesc o persoană, contra 
locuinţă în Cluj-Napoca. Seriozi-
tate! Tel. 0744919927.

¤ Îngrijesc o persoană contra 
locuinţa. Seriozitate! Aștept te-
lefoane la 0740-240238.

¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport. Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ATV LINHAI, în stare de 
funcţionare. Tel. 0744919927.

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

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

PIESE AUTO

¤ Vând bobină de inducție, 
motoraș ștergător parbriz, 
plăcuță de frână, cheder țeavă 
parbriz de la autoturism” Dacia”. 
Aștept telefoane la 0264-542151. 
(1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-

ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sti-
clă, albă, 1,50 x 0,70 m, model cu 
bateria pe perete, foarte puţin fo-
losită, stare perfectă, ideală pentru 
băi de dimensiuni mai mici, preţ 
400 RON, puţin negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 
ochiuri + cuptor – pe gaz, preţ 
400 RON. Pentru relaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, ve-
chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, sta-
re perfectă, foarte puţin folosită, 
rezultată din reamenajări, preţ 
300 RON, puţin negociabil. Nu 
asigurăm transportul. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0767-928644.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin folo-
sită, rezultată din reamenajări, 
preţ 300 RON, puţin negociabil. 
Nu asigurăm transportul. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, com-
pusă din 2 saltele tip Relaxa, cu 
spaţiu de depozitare, culoare 
bleumarin, cu 2 perne, stare 
foarte bună. Nu asigurăm trans-
portul. Preţ 650 ron, puţin ne-
gociabil. Relaţii suplimentare la 
tel. 0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (2.15)

DIVERSE

¤ Vând două dispozitive rotative 
pentru udat grădina. Sunați la 
telefonul la 0264-542151. (1.7)

¤ Vând covor cu model tip me-
dalion (combinaţie de culori, 
bordo cu bej), dimensiune 2,05 
x 2,90 m, utilizat, preţ 250 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-014413.

¤ Vând 1500 kg de grâu din recolta 
2016, în sat Boju. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0753-771323.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și con-
servanţi (recipient de 2 l). Preţ 
8,5 RON/l. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. 
Informaţii la tel. 0758-137422.
net a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a treia licitaţie publică în 
data de 30.01.2018, ora 10.00, 
bunurile mobile constând din: Im-
primantă Laser Color, marca Xerox, 
model Phaser 7760, preţ 1.600 lei, 
Multifuncţională Xerox, marca Xe-
rox, model WC 5239, preţ 1.250, 
Echipament tipar digital DC 252, 
marca Xerox, model DC 252, preţ 
5.200 lei, Notebook, marca Dell, 
model Latitude E 6500, preţ 290, 
Calculator Dell, Procesor Intel Core 
2 Duo, preţ 158, bunuri proprietate 
a debitorului SC Iway SRL, CUI 
24173858; la preţuri se adaugă 
TVA. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11B, telefon 0264.591670, interior 
305 sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro – anun-
ţuri vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

CITAȚIE

¤ Prin prezenta, aducem la cu-
noștinţă că în dosarul 
1460/219/2017 al Judecătoriei 
Dej, cu termen de judecată pen-

tru data de 31.01.2018, ora 9, 
sala 19, se va judeca cererea de 
declarare judecătorească a morţii 
numitului VANCEA SIMION, cu ul-
timul domiciliu cunoscut în com. 
Văd, sat Valea Groșilor, nr. 102, 
în prezent număr administrativ 
173, jud. Cluj, cu menţiunea ca în 
cazul în care exista persoane care 
deţin informaţii despre acesta, 
sunt rugate să le comunice la Ju-
decătoria Dej, menţionând toto-
dată și numărul de dosar.

PIERDERI

¤ S.C. FLOMAR RESOURCES 
S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Plopilor nr. 68, ap. 130, 
J12/425/2014, C.I.F. RO 
32776345, declară pierdute cer-
tifi catele constatatoare privind 
autorizarea activităţilor societă-
ţii la sediu și la terţi, emise de 
Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj. Le 
declar nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 102026/20.09.2005 pe nu-
mele societăţii Eco-Info Forum 
Srl. Îl declar nul.

¤ S.C. TEOCRIS LANDSCAPING 
SRL-D cu sediul în jud. Cluj. Loc. 
Sălicea nr. 184, RO 33688888, 
J12/2971/2014, declară pier-
dute certifi cat constatator bene-
fi ciar și certifi cat constatator se-
diu social. Le declar nule.

¤ CONTEMPO CONSULTING S.R.L. 
Cluj-Napoca, C.U.I. 15260068, 
J12/527/2003, anunţă pierderea 
certifi catului de înregistrare și a 
certifi catelor constatatoare. Se 
declară nule.

¤ Pierdut carnet de student și le-
gitimaţie de transport pe numele 
IBĂNESCU-DUMITRAȘCU VICTOR, 
eliberat de universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca. Îl declar nul.



¤  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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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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate Comercială
angajează

lucrător comercial
pentru stand perdele. Salariu 1500 ron.

Telefon 0740270079

ANUNŢ DE MEDIU

SC La Dodusa SRL anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurii de evaluare 
adecvată, de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvată pentru proiectul „Pensiune 
agroturistică P+1E“, propus a fi  amplasat în comuna Beliș, 
satul Bălcești, jud. Cluj. Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între 
orele 09.00-16.30 și 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 
08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ ACORD DE MEDIU

HODREA TEODOR și HODREA GABRIELA SILVIA, 
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de 
emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 
ANSAMBLU DE 6 IMOBILE DE LOCUINŢE COLECTIVE, CU 
REGIM DE ÎNÃLÞIME P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, AMENAJÃRI 
EXTERIOARE (conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 140, 
din 3 iulie 2007), propus a fi  realizat în comunã Floreºti, 
sat Florești FN, identifi cat prin C.F. 74049, jud. Cluj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanþilor, nr. 99, ºi la sediul 
titularului: municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinþi, nr. 43-
45, ap. 74, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei 
pentru Protecþia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanþilor, nr. 
99, jud. Cluj
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CFR Cluj s-a impus 
categoric în primul 
amical al iernii
Formaţia CFR Cluj a câștigat pri-
mul meci amical al iernii, împo-
triva echipei spaniole CS 
Castellon, cu scorul de 4-0. 
Clujenii se afl au în avantaj încă 
din primele minute, deoarece 
ibericii și-au trimis mingea în 
propria poartă. Hoban a înscris 
al doilea gol dintr-o lovitură 
acrobatică. CFR-iști și-au mărit 
avantajul prin Culio și prin noul 
venit Costache. Jucătorii 
CFR-ului s-au simţit ca acasă pe 
stadionul din Castellon, deoa-
rece au fost așteptaţi de mulţi 
români care locuiesc acolo. 
Echipa clujeană va juca următo-
rul meci amical pe data de 19 
ianuarie, împotriva formaţiei 
Wisla Cracovia.  (Raluca Sas)

Handbal: ”U” are 
meci pe teren propriu

Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj se va duela, 
cu CSM Roman, pe data de 21 
ianuarie, de la ora 16:30, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. „Este un meci im-
portant pentru noi, îl abor-
dăm la victorie și sperăm să 
iasă bine la final. Așteptăm 
suporterii la sală să ne aducă 
noroc și sprijin”, a punctat 
Alin Bondar, tehnicianul „stu-
dentelor” universitare, pentru 
u-cluj.ro. ”U” Cluj ocupă locul 
11 în clasament, cu 11 puncte 
și are un bilanţ de trei victorii, 
două egaluri și șapte înfrân-
geri. Meciul va fi va fi arbitrat 
de cuplul de arbitri constăn-
ţeni Adrian Georgescu și 
Mihai Moldoveanu, iar obser-
vatorul din partea FR Handbal 
fiind Victor Sighicea din 
Vâlcea.  (Raluca Sas)

Halep s-a calificat 
în turul trei la 
Australian Open
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul unu 
mondial, s-a calificat, joi, la 
Melbourne, în runda a treia a 
turneului Australian Open, 
primul de Mare Șlem al anu-
lui, după ce a învins-o fără 
drept de apel pe canadianca 
Eugenie Bouchard, cu 6-2, 
6-2. Halep (26 ani) a încheiat 
conturile cu Bouchard (23 ani, 
112 WTA) după doar 66 de 
minute, în care a controlat jo-
cul de la un capăt la altul, în 
ciuda accidentării la gleznă 
suferite în primul tur. Simona 
Halep, care în ultimii doi ani 
nu a trecut de primul tur la 
Melbourne, și-a asigurat un 
cec de 142.500 dolari austra-
lieni și 130 de puncte WTA.

Pe scurt

PUBLICITATE

Una dintre cele mai talenta-

te jucătoare a Universităţii 

a mărturisit că şi-ar dori să 

cunoască atmosfera de la 

meciurile clubului clujean.

Vasluianca Sonia (22 de ani) 

a venit la ”U” pe vremea când 

echipa era antrenată de Carmen 

Amariei, în 2015.

Mulţumită pe plan profesio-
nal de anul 2017?

Nu pot să zic că sunt chiar 

pe deplin mulţumită, se putea 

să fi e şi mai bine, dar acum sper 

ca 2018 sa îmi aducă acel plus.

Cu ce obiective în 2018?
Cu Universitatea Cluj, mi-aş 

dori un loc cât mai bun în cla-

sament, iar din punct de vede-

re individual, aş vrea să am o 

evoluţie cât mai bună şi să îmi 

aduc aportul la echipă în toate 

meciurile ce le vom disputa.

Aţi început să legaţi victorii, 
care este secretul revenirii?

Pasiunea. Pasiunea pentru 

handbal, cred ca asta ne leagă 

pe noi. Ne place ceea ce facem, 

chiar daca mai dăm de greu, 

noi în continuare muncim şi tra-

gem la antrenament pentru a fi  

cât mai bune, de la o zi la alta.

Ce crezi că nu a mers în pri-
ma parte a campionatului?

Cred ca nu s-a realizat omo-

genizarea grupului. Din cauza 

aceasta am început mai greu.

Este al treilea an la ”U”, cum 
este să joci la o echipă cu a-
semenea tradiţie?

Nu pot să spun că am trăit cu 

adevărat tot ce înseamnă familia 

“U”, pe viitor mi-aş dori acest lu-

cru, sincer. Încă nu am simţit at-

mosfera incendiară care a fost 

înainte aici în sala de la Cluj.

Cum vezi adversara de du-
minică, CSM Roman?

Romanul este o echipa bu-

nă, cu jucătoare de valoare, 

dar ca moral, în momentul de 

faţă nu stau bine deloc. În 

schimb noi, venim după 2 vic-

torii muncite, unde am prins 

încredere, iar atmosfera gru-

pului este la superlativ.

Vă simţiţi susţinute sau crezi 
că suporteri s-au retras când 

au văzut rezultatele mai pu-
ţin bune de anul trecut?

Într-adevăr nu au mai venit 

la sala într-un număr mare cum 

a fost odată. Acum iar au înce-

put să se umple sala şi ne bu-

cura lucrul acesta, înseamnă ca 

le place ceea ce văd pe teren. 

Noi încercăm să facem jocuri 

cât mai bune pentru a nu i dez-

amăgi, chiar dacă mai greşim 

uneori, eu sper să ne susţină în 

număr cât mai mare în conti-

nuare. Nu ştiu dacă îşi dau sea-

ma, dar susţinerea lor înseam-

nă foarte mult pentru noi. Ne 

ridică în momentele difi cile, aju-

tându-ne să trecem peste acel 

impas. Mereu mi se face pielea 

de găină când îi aud. Avem ne-

voie de voi. Doar împre”U”na 

reuşim!

Întrebată dacă se vede la 

echipa naţională a României, 

Sonia a mărturisit că mai are de 

muncit, şi că încă nu se simte 

pregătită. Universitatea Cluj se 

afl ă pe locul 11 în clasament, 

cu 11 puncte.

Vasiliu, apel la suporterii Universității:
„Avem nevoie de voi”
Sonia Vasiliu are grijă ca poarta Universităţii să fie cât mai puţin accesibilă. 

Sonia Vasiliu a venit la Universitatea Cluj, în 2015

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa U-Banca 

Transilvania a câştigat 

meciul din etapa a 3-a a 

Grupe L a Fiba Europe 

Cup, cu Keravnos Nicosia, 

scor fi nal 71-67.

Scorurile pe sferturi au fost: 

12-25, 24-16, 18-17, 13-13.

Campioana României a fă-

cut un prim sfert excelent, 

iar după zece minute condu-

cea cu 25-12. Keravnos a re-

venit în meci după ce a câş-

tigat sfertul al doilea cu 24-16. 

„U” s-a menţinut la cârmă în 

cea mai mare parte a timpu-

lui, deşi scorul a fost destul 

de strâns. Cu 89 de secunde 

înainte de fi nal, clujenii avea 

doar două puncte în plus pe 

tabelă, 69-67, dar Abukar şi 

Scott au ratat aruncările în-

cercate, Sakic a scos un fault 

când mai erau 12 secunde, 

transformând ambele „libe-

re” şi parafând victoria echi-

pei ardelene.

Americanul Lasan Kromah 

a fost de departe cel mai bun 

om al meciului, cu 28 punc-

te, 6 recuperări, 5 pase deci-

sive, dar şi lituanianul Ado-

mas Drungilas a avut o 

prestaţie de excepţie, cu un 

„double-double” – 11 p, 14 

rec, 3 pd. Pentru „U” au mai 

jucat Zeljko Sakic 8 p, 6 rec, 

3 pd, Giordan Watson 12 p, 

1 rec, 6 pd, Andrei Kalni-

cenko, Miha Lapornik 7 p, 3 

rec, 1 pd, Nandor Kuti 5 p, 4 

rec, 1 pd, Anders Teir.

„O victorie pe cinste pentru 

noi! O luptă intensă, trebuie să 

îmi felicit jucătorii, căci au ară-

tat cu adevărat caracter! Fără 

pivotul titular, accidentat în ur-

mă cu două antrenamente, a 

trebuit să improvizăm, dar cei 

şapte jucători care au intrat pe 

teren au arătat caracter şi au 

luptat până la fi nal, indiferent 

ce poziţie au trebuit să joace, 

indiferent de ce situaţie era în 

teren. Le-am spus băieţilor că 

singurul lucru pe care îl pot 

controla este intensitatea lup-

tei lor şi asta au făcut, au lup-

tat şi am câştigat, sunt cu ade-

vărat mândru de ei!”, a decla-

rat după meci, antrenorul echi-

pei, Mihai Silvăşan.

U-BT Cluj-Napoca a urcat 

pentru moment pe primul loc 

în clasament, cu 5 puncte (3 

jocuri), urmată de Donar Gro-

ningen, 4 puncte (2 j), Kera-

vnos, 4 puncte (3 j), Belfi us 

Mons-Hainaut, 2 puncte (2 j).

Campioana României va 

juca următorul meci tot în de-

plasare, pe 24 ianuarie, cu Do-

nar Groningen.

U-BT, victorie 
muncită în Cipru
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