Spune-mi ce venit ai ca să-ți spun câți bani primești
de la Primăria Cluj-Napoca pentru a-ți angaja bonă P. 3
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Primarul Emil Boc vrea benzi dedicate pentru autobuze
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Drumul Florești-Cluj,
redus la două benzi?

Detalii în pagina 2

= 4.7305 LEI
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Autostradă fără autorizaţie
Autorizaţia de construire pentru o porţiune de 4,5 km din autostrada A3 a expirat
încă din aprilie.
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Pasarelă pietonală
peste Calea Turzii?
Adrian Dohotaru va depune un memoriu
la Primărie pentru construirea unei pasarele peste Calea Turzii.
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Palatul Teleki se transformă
Palatul Teleki din Cluj-Napoca este unul
din cele mai valoroase monumente de arhitectură barocă laică.
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Se pare că patru benzi şi o aşa zisă mini-centură nu sunt suficiente pentru descongestionarea
traficului între Cluj şi Floreşti. Primarul Emil Boc propune implementarea benzilor dedicate
pentru mijloacele de transport în comun dincolo de limitele oraşului.
Va fi haos în trafic sau este soluţia pentru a renunţa la maşini? Pagina 5
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Bicicliştii clujeni pornesc într-un nou Luăm mai puţini cartofi decât acum
marş: „Boicotăm pseudo-pistele!” 5 ani când aveam venituri mai mici

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264.415.167
email: cristina.pencof@romsystems.ro
pencofcristina@gmail.com
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

O nouă ediţie a Marşului Bicicliştilor Clujeni va avea loc joi,
22 august. Întâlnirea participanţilor va ﬁ în Piaţa Unirii, începând cu ora 17:45, iar startul efectiv al marşului va ﬁ puţin după ora 18:00, urmând să dureze circa o oră. Traseul vizează
zona centrală şi pericentrală şi
cartierul Grigorescu, cu plecare
şi ﬁnal în Piaţa Unirii.
„Noile piste din cartierul
Gheorgheni pe străzi mici situate între str. L. Rebreanu,
Bld. N. Titulescu şi str. C.
Brâncuşi – pe străzile Axente
Sever, Heltai Gáspár, Tache Ionescu şi Arieşului – anunţate
de Primărie, din nou au fost
decise fără nicio consultare
publică, sunt din nou pe străzi
mici, astfel încât pare tot doar
o cacialma inutilă bicicliştilor, destinată să dea bine în
statistici, mai ales că în mod
halucinant, din schiţele publi-

cate de Primărie rezultă că
sensul de circulaţie pe acele
piste va fi unic şi tot în sensul în care este şi bandă pentru autoturisme, în loc să fie
invers”, se arată într-un comunicat al Clubului de Cicloturism „Napoca” (CCN).
Mai mult, reclamă bicicliştii,
în proiect se preconiza o lăţime
de 1,5 metri plus 0,5 metri spaţiu de siguranţă, însă, în realitate, spaţiul este mai redus, astfel încât biciclistul ar ﬁ forţat să
pedaleze în raza de acţiune a
eventualelor portiere deschise
intempestiv.
„Facem apel public la boicotarea acestor pseudo-piste, retragerea de către Poliţia Rutieră
a avizului pentru acestea, obligarea Primăriei la modiﬁcarea
sau desﬁinţarea lor şi sancţionarea celor vinovaţi de modul
în care au fost realizate!”, solicită cicliştii clujeni.

În ultimii 5 ani, salariile nete
au crescut consistent, alimentând efectul de avuţie în creştere. Avem bani mai mulţi în buzunare, dar putem oare cumpăra mai mult din aceeaşi marfă
ca în 2015?
HotNews a obţinut de la INS
preţurile de acum 5 ani la câteva
categorii de produse de bază (cartoﬁ, varză, lapte, ouă ş.a.) şi a
calculat cât puteam cumpăra
atunci şi cât am putea cumpăra
acum. Pe ﬁecare judeţ din ţară.
Iar răspunsul nu este întotdeauna cel aşteptat de guvernanţi.
Să luăm cartoﬁi, de pildă. În
2015, preţul la cartoﬁ nu depăşea
2 lei/kg, indiferent de judeţ. Varia între 1.01 lei/kg (în Târgovişte) şi 1,9 lei (în Târgu Jiu). Anul
acesta, preţurile la cartoﬁ ajungeau la aproape 6 lei (în Reşiţa).
Să luăm varza. Lucrurile stau
aici puţin diferit. În 5 judeţe
(Arad, Botoşani, Cluj, Sibiu şi

Mureş), locuitorii au pierdut la
puterea de cumpărare. Îşi pot
cumpăra cu ditamai salariile mărite, mai puţină varză decât puteau lua acum 5 ani.
La ouă s-a câştigat în putere de cumpărare în toate judeţele, în vreme ce la lapte există de asemenea judeţe care au
pierdut şi altele care au câştigat la acest capitol.
Din păcate, oamenii vor ﬁ
întotdeauna ţinta perfectă pentru capcanele populiste. Fiecare vede că i-a crescut salariul
cu 25% faţă de acum 5 ani, dar
nu stă nimeni să judece dacă
a câştigat sau de fapt a pierdut
din asta. Dacă tu ai acum un
venit net lunar de 4000 de lei
faţă de 2000 acum 5 ani, dar
din cei 4000 îţi poţi cumpăra
mai puţine mere decât puteai
lua cu 2000 de lei în urmă cu
5 ani se cheamă că în termeni
reali ai pierdut la salariu.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Telefoane utile
Poliţia 112
Pompieri 112

Aeroportul Internaţional
Cluj-Napoca 0264-416.702

Salvarea 112

Primăria Cluj 0264-596.030

Jandarmeria 956

Telefonul primarului 0264-984

Protecţia civilă, Salvamont 982

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Primăria Iris 0264-435.040

Asistenţă socială 979

Primăria Someşeni 0264-435.050

Informaţii C.F.R. 952

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Deranjamente Gaz 0800800928

Primăria Zorilor 0264-438.595

Deşeuri electrice 0800444800

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Protecţia Consumatorului
0264-431.368

Primăria Turda 0264-313.160

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727

Primăria Gherla 0264-241.926

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti)
0264-450.043

Prefectură 0264-591.637

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

Mucegai şi igrasie
la Spitalul Judeţean Cluj
„Se trăieşte cu şobolani” în „grota” Spitalului Judeţean de Urgenţă Cluj,
reclamă deputatul USR Emanuel Ungureanu
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Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Huedin 0264-351.548

Pereţi mucegăiţi, igrasie,
mizerie cât cuprinde.
Emanuel Ungureanu
a efectuat o nouă vizită la
secţia de Anatomopatologie
a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Cluj, iar imaginile
surprinse de deputatul
USR de Cluj sunt
de-a dreptul şocante.
„Condamnaţi la mizerie
şi moarte lentă, ﬁinţe umane care trăiesc în grotă”, îi
numeşte Ungureanu pe cei
22 de angajaţi – asistente
medicale, specialişti laborator – care lucrează în „grota” de la Anatomopatologie.
În condiţii insalubre, toxice,
unde nu se înghesuie nimeni,
angajaţii trebuie să suporte
pe deasupra şi mizeria de
nedescris care şi-a făcut culcuş în subsolul clădirii.

„Îşi bat joc fără ruşine
de nişte ﬁinţe umane!”

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

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Spitalul CFR 0264-598.270

Autogara Cluj 0264-435.278

Spitalul Militar 0264-598.381
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„Manager: Petrică Şuşcă.
Protecţie: Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, care spune
că nu poate să-l demită deşi
sunt patru rapoarte de Control pline de nereguli imputabile managerului şi Consiliului de Administraţie controlat
de pesedistul Florian. Premii
acordate grotei: Ordinul Steaua României din partea ﬁcusului de la Cotroceni, Klaus
Iohannis”, îşi manifestă nemulţumirea Ungureanu.
Vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie din cadrul Camerei Deputaţilor dezvăluie că ima-

EMANUEL UNGUREANU
| Deputat USR

Ungureanu a făcut o nouă vizită la secţia de Anatomopatologie a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Cluj, iar imaginile surprinse sunt de-a dreptul şocante

ginile filmate în acelaşi loc
în urmă cu un an au fost
preluate de prestigiosul post
de televiziune Al-Jazeera,
însă „protecţia politică este
mai puternică decât orice”.
Acesta cere demiterea imediată a Sorinei Pintea, considerată un ministru „neputincios şi mincinos”.
„De frica pierderii locului
de muncă, nu protestează nimeni. Şefa secţiei, complet
indiferentă, este protejată de
Umeﬁstanul din Cluj. Acum,
pe secţie, nu sunt reactivi. În
această grotă insalubră funcţionează secţia de Anatomopatologie de 35 de ani! S-au
perindat mai mulţi manageri
de spitale, mizeria cruntă este tot acolo. Pur şi simplu,
nu le pasă, îşi bat joc fără ru-

O maşină a fost lovită
de tren în Jucu
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Reparaţii de mântuială
la Clinica Chirurgie II?
Emanuel Ungureanu a efectuat o vizită şi la secţia Chi-

rurgie II a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj. După
şase vizite, zeci de reclamaţii
şi patru rapoarte ale Corpului
de Control ale Ministerului Sănătăţii, s-a reparat tavanul,
„chiar dacă de mântuială”,
dezvăluie parlamentarul.
„Clădirea rămâne o ruină,
saloanele sunt mici, managementul secţiei este catastrofal. La Chirurgie 2 se practică aceeaşi reţetă falimentară,
la reabilitare se reface interiorul, acoperişul este nerefăcut, de acolo pătrunde apa,
distruge plafonul şi o luăm de
la capăt. Pereţii exteriori sunt
praf şi pulbere, în câteva luni
mucegaiul din exterior va pătrunde în interior”, exclamă
vicepreşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie.

Pe scurt

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres.
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şine de nişte ﬁinţe umane”,
a declarat Ungureanu.
În timpul live-ului de pe Facebook, lângă deputatul clujean
care susţine că îşi exercita doar
mandatul, şi-au făcut apariţia şi
doi agenţi de pază, care i-au cerut imperios să oprească ﬁlmarea. „Ca de ﬁecare dată când
arăt aceste realităţi din spitale,
când ﬁlmez pereţi mucegăiţi şi
condiţii inumane, fără să arăt
pacienţi sau personalul medical, vin nişte agenţi de pază sau
poliţişti locali sau gardieni, oameni de bine, care spun că şeful le-a dat ordin să mă scoată!”, mărturiseşte deputatul USR.

Ca de ﬁecare dată
când arăt aceste
realităţi din spitale,
când ﬁlmez pereţi
mucegăiţi şi condiţii
inumane, şeful le-a dat
ordin să mă scoată!

Un grav accident de circulație s-a produs,
marți după-masă, în localitatea clujeană
Jucu de Mijloc. „Un stâlp de transport înaltă
tensiune a fost rupt în urma impactului și a
fost răsturnat peste mașină. Vegetația din
apropierea mașinii s-a aprins de la scânteile
generate de cablurile de electricitate rupte.
Intervin două mașini cu modul de descarcerare si un echipaj SMURD. A fost anunțată
regia de transport feroviar pentru întruparea alimentării cu energie electrică și a traﬁcului feroviar”, precizează ISU Cluj.
Pompierii clujeni au reușit să scoată bărbatul prins între ﬁarele contorsionate ale
mașinii și stâlpul doborât de înaltă tensiune
răsturnat peste aceasta, după mai bine de
o oră de acțiuni susținute, în vederea acordării primului ajutor și descarcerare.

Facebook de Larisa. Contactat la sfârșitul
lunii iulie de Monitorul de Cluj, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean (IPJ) Cluj, Traian Morar a conLa nici o lună după ce zeci de clujeni s-au firmat că existau cel puţin șapte plângeri
la adresa adolescentelor în cauză, soluţiplâns că au fost agresaţi și prăduiţi de
două hoaţe adolescente cu mult tupeu și onate. Acesta a explicat că fetele, trei la
fără nerușinare, una dintre acestea a „lo- număr, toate din Cluj-Napoca și înrudite,
vit” din nou, cu aceeași nesimţire specifi- acţionează în grupuri de câte două și au
că. Larisa M., o studentă din Cluj-Napoca, vârsta de doar 12-13 ani! Deși au fost
a mărturisit că a fost abordată de două
plasate de cel puţin trei ori în centre
dintre fetele în cauză, una dintre ele stro- pentru minori, părinţii fetelor au venit a
pind-o, fără motiv, cu apă. După ce a
doua zi și le-au scos de acolo. Evident,
dat-o la o parte, cealaltă fată a prins-o
adolescentele s-au întors ulterior „la
de păr pe studentă, trântind-o de gardul
treabă”, iar având în vedere vârsta lor,
din staţia de la Regionala CFR, potrivit
autorităţile sunt legate la mâini: ele nu
clujust.ro. „Puteam să dau cu capul de
pot fi trase la răspundere!
beton, dar din fericire am căzut doar pe
mână!”, a mărturisit Larisa, care s-a ales
și cu câteva julituri. „Acum aproape nici o
lună, fetele din imagine «colecţionau»
bunurile altora pe strada
Memorandumului din Cluj-Napoca și nu
numai. Astăzi (n.red. luni), la nici o lună
după cele întâmplate, am fost târâtă pe
jos de către fata din imagine, în jurul
orei 18:00, în staţia de autobuz
Regionala CFR. Poliţia nu poate să le facă
nimic pe motiv că cele două nu pot răspunde din punct de vedere legal datorită
vârstei. Rog persoanele care au mai avut
probleme cu aceste două individe să mă
contacteze pentru că doar împreună putem reuși să schimbăm ceva... sau cel puţin așa sper!”, este mesajul postat pe

Studentă târâtă pe jos
de una dintre minorele
care scandalizează Clujul
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Atenţie! Se dau bani pentru plata bonelor.
Părinţii celor peste 900 de copii care nu au prins loc la creşele de stat din Cluj-Napoca pot primi
între 250 şi 750 de lei/lună pentru a-şi plăti o bonă. Singura condiţie: să aibă domiciliul în Cluj-Napoca.
Primăria municipiului
Cluj-Napoca a pus în dezbatere publică proiectul
de hotărâre prin care,
din bugetul local, mamele
să primească câte 150
de euro pentru a-şi angaja
şi plăti bone.
Deocamdată, municipalitatea nu a primis răspuns de
la Curtea de Conturi despre
legalitatea acestei măsuri a
primarului Emil Boc.
Potrivit proiectului, suma
maximă propusă este echivalentul în lei a sumei de 150
de euro.

Câți bani primesc părinții în
funcție de venitul net lunar
pe membru de familie
● Până în 2.080 – 710 lei
● Între 2.081 și 2.500 – 550 lei
● Între 2.501 și 3.000 – 390 lei
● Între 3.001 și 3.500 – 250 lei

Cum poţi primi bani
de la Primărie
Pot beneﬁcia de ajutor pentru plata bonelor persoanele
ale căror venituri lunare pe
membru de familie nu depăşesc 3.500 lei.
„Acest sprijin ﬁnanciar se
acordă pentru ﬁecare copil de
vârstă antepreşcolară părintelui sau reprezentantului legal
la care copilul locuieşte în
mod statornic şi care nu beneﬁciază de concediu şi de
indemnizaţia acordată pentru
creşterea copilului în vârstă
de până şa 2 ani, respectiv de
până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Persoanele
care solicită acordarea ajuto-

La începutul lunii, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local mama unui bebeluş a ridicat problema lipsei locurilor la creşele de stat

rului pentru plata bonelor trebuie să ﬁe cetăţeni români cu
domiciliul în Cluj-Napoca, să
ﬁe angajaţi cu contract individual de muncă cu normă
întreagă, copilul să nu ﬁe înscris la creşă, să nu ﬁ refuzat
un loc la creşă/să nu ﬁ fost
retras copilul de la creşă. Dacă părinţii nu se aﬂă în una
din aceste situaţii, aceştia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să ﬁe şomeri
înregistraţi în evidenţele AJOFM la data solicitării ca persoane în căutarea unui loc de
muncă, ambii părinţi să nu

refuze/să nu ﬁ refuzat două
oferte de muncă din partea AJOFM”, menţionează documentul citat.

430 de noi locuri în creşe
în următorii 2 ani
În acest an, 967 de copii
nu au prins loc în creşele din
municipiul Cluj-Napoca.
„Primăria nu va sta cu mâinile în sân şi să nu vină cu
soluţii. Care e situaţia în momentul de faţă? Avem 1.232
de locuri în creşele din municipiu, în ultimii 10 ani au fost
create 692 de locuri în creşe

şi în acest moment, în cele 16
unităţi existente, sunt 1.232
de locuri şi în acest moment
mai avem în fază de pregătire şi construcţie 430 de noi
locuri până în 2021. În ﬁecare an, s-au dat în medie 70-100
de noi locuri în creşă. Nu e
uşor să construieşti o creşă
de la zero. Creşele sunt făcute după toate standardele, acreditare, circuitul alimentelor,
tot sistemul aşa cum scrie ca
la carte. Nu poţi moderniza o
clădire, e mult mai greu. Noi
am alocat resurse ﬁnanciare
atât pentru angajare de per-

sonal, cât şi pentru construcţia de aceste creşe”, a declarat primarul Emil Boc la un
post de radio.
Potrivit Primăriei, 6.363 de
copii au fost născuţi în 2010
la Cluj-Napoca faţă de 6.667
copii născuţi în 2018.
„Acum, pentru că există în
continuare un deﬁcit de locuri în creşă, am venit cu această propunere de a acorda
un sprijin ﬁnanciar pentru angajarea bonelor pe perioadă
limitată de timp, un an sau
doi, în funcţie de nevoia ﬁecărei persoane. Punem în dez-

batere publică proiectul de
hotărâre de Consiliu Local
pentru acordare de sprijin ﬁnanciar în vederea plăţii bonelor de către cei care au copii de creşă. Acest sprijin ﬁnanciar merge de la 710 lei
pentru familiile care au un venit net pe membru de familie
până la 2.080 de lei până la
250 de lei. Acest program urmăreşte să sprijine tinerii, urmăreşte să îi sprijine pe cei
care sunt în nevoie şi cu situaţia ﬁnanciară cea mai delicată şi oferă soluţii acum. Degeaba spun că se vor termina
430 de locuri în următorii doi
ani şi jumătate. Asta nu mai
încălzeşte astăzi pe cel care
are copil de creşă şi nu a reuşit să prindă un loc. Am văzut acest model şi în Franţa.
Va sta în dezbatere publică
30 de zile, am solicitat Curţii de Conturi un punct de vedere cu privire la legalitatea
acestui demers, nu am primit încă răspuns. Dacă Curtea de Conturi spune nu, nu
vom aplica măsura. Avem resursa ﬁnanciară asigurată astfel încât toţi cei care vor solicita şi vor îndeplini condiţiile de lege, trebuie să aibă domiciliul în Cluj-Napoca, să
primească banii”, a mai spus
edilul Clujului.

Liderul PSD Cluj: Alianţa
Blat politic PNL-USR la Cluj?
Boc: „Prostie, tâmpenie, bârfe, cu ALDE trebuie să continue
şuşanele, discuţii de salon”
Preşedintele PSD Cluj,
Horia Nasra, a acuzat
că reprezentanţii alianţei
USR PLUS din Cluj „au
încercat să mimeze opoziţia la PNL” şi la liderii săi
şi a vorbit despre un blat
între cele două partide. Iar
acum, primarul Emil Boc,
i-a dat replica lui Nasra.
„Ce prostie şi asta, ce tâmpenie. Dacă doriţi să discutaţi
bârfe şi şuşanele nu v-aţi găsit
omul. Eu am venit să discut
probleme de administraţie, răspund la această întrebare. Exclus. O mai mare tâmpenie ca
asta nu există. Competiţia electorală e competiţie electorală,
ﬁecare partid şi formaţiune îşi
va stabili candidaţii şi opţiunea
pe locurile de Consiliu Local.
E o competiţie democratică şi
liberă. Să lăsăm faptele să vorbească pentru ﬁecare şi mai
puţine vorbe. În administraţie
cuvântul de ordine e decizia,
fapta şi rezultatul. Politica e
pentru cei care au timp să facă discuţii de salon, să le spun
aşa”, a replicat Boc, marţi dimineaţă, la un post de radio.
Liderii PSD Cluj spun că,
dacă timp de trei ani vocea

liderilor USR „a lipsit cu desăvârşire”, abandonând problemele locale în faţa discursului radical la nivel naţional, astăzi încearcă o „cosmetizare politică”, având în
vedere apropierea alegerilor
locale de anul viitor.
Social-democraţii se întreabă dacă senatorul Mihai Goţiu şi deputatul Emanuel Ungureanu nu au curaj să intre
într-o competiţie directă cu
primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, respectiv preşedintele Consiliului Judeţean
Cluj, Alin Tişe.
„Oare conducerea USR PLUS
şi parlamentarii acestei alianţe nu au observat haosul imobiliar din municipiu? Oare con-

ducerea USR PLUS şi parlamentarii acestei alianţe, în virtutea campaniilor susţinute cu
tentă morală, au analizat situaţia celor doi lideri ai PNL
crescuţi de Boc şi care peste
noapte s-au îmbogăţit din salariul de bugetar? Oare parlamentarii USR PLUS, senatorul Goţiu şi deputatul Ungureanu, chiar nu au curajul să-i
contracandideze, într-o competiţie politică directă, pe Emil
Boc şi Alin Tişe? Oare acest
blat la nivel judeţean are aprobarea de la centru, din Bucureşti sau este girat doar de caracatiţa gulerelor albe din
Cluj-Napoca?”, se întreabă,
într-un comunicat de presă,
deputatul PSD Horia Nasra.

Alianţa cu ALDE trebuie
să continue, spune preşedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra (foto).
O alianţă e ca o familie,
mai intervin discuţii, dar
în ﬁnal contează măsurile, adaugă acesta.
Horia Nasra a declarat,
marţi, că în contextul alegerilor prezidenţialelor, o coaliţie de stânga poate învinge
candidatul dreptei.
„Nici ALDE nici noi nu trebuie să facem greşeala din
2014, când a fost destructurată Uniunea Social Liberală! În
2016 am plecat la drum cu cei
din ALDE şi consider că formula actuală trebuie păstrată, ba chiar în contextul prezidenţialelor o coaliţie de stânga poate învinge candidatul
dreptei. La nivel central, liderii PSD vor avea oricâte discuţii sunt necesare cu partenerii de la ALDE pentru continuarea colaborării. Ca într-o
familie, în viaţa de zi cu zi
mai intervin discuţii, însă, la
ﬁnal, doar măsurile bune pentru oameni trebuie să conteze”, a spus Nasra.
Călin Popescu Tăriceanu a
declarat, într-un interviu acordat Mediafax, că Guvernul
funcţionează din inerţie şi nu

vrea să facă parte dintr-un
Executiv „impotent”. Liderul
ALDE a avut, totodată, discuţii cu Pro România pentru a
forma o alianţă.
ALDE a solicitat PSD să
vină cu un nou program de
guvernare şi cu o restructurare parlamentară, dar acest
lucru a fost respins de Viorica Dăncilă, care a anunţat
că va merge pe varianta unei remanieri.
Viorica Dăncilă a mai cerut ALDE să îşi asume responsabilitatea guvernării şi
să înţeleagă că un partid nu

poate să fie şi la putere şi
în Opoziţie.
De asemenea, liderul PSD a
aﬁrmat că dacă nu va găsi consens cu ALDE, va căuta sprijin
în alte formaţiuni politice.
Secretarul general PSD,
Mihai Fifor, a anunţat că luni
a avut loc o nouă şedinţă a
Coaliţiei PSD-ALDE, catalogând discuţia drept una "productivă" şi precizând că relaţiile din interiorul alianţei
sunt stabile şi funcţionale.
Acesta nu a făcut însă nicio
trimitere la absenţa Vioricăi
Dăncilă de la şedinţă.
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Comando pentru (ne)colectarea selectivă.
Boc: „E frustrant să te baţi pentru normalitate”
Va funcţiona vreodată la Cluj sistemul de colectare selectivă a deşeurilor?
Primarul Emil Boc se declară în continuare nemulţumit de felul cum decurge
colectarea selectivă, la
aproape 2 luni de la implementare. Edilul spune că
i-a cerut city–managerului
Gheorghe Şurubaru să facă
un „comando” pentru curăţenia tuturor punctelor
gospodăreşti.
Începând din 1 iulie, clujenii sunt nevoiţi să colecteze selectiv deşeurile pe patru
fracţii: plastic/metal, hârtie/
carton, sticlă, deşeuri redizuale/amestecate/menajere. Însă pentru a colecta selectiv,
în cartierele de blocuri ar trebui să existe containere/pubele/puncte menajere îngropate, personalizate pentru ﬁecare fracţie: galben (plastic/
metal), albastru (hârtie/carton), verde (sticlă) şi negru
(deşeuri reziduale).

Colectare selectivă
la grămadă şi mizerii
pe asfalt
„S-a făcut un progres faţă
de perioada dezastruoasă de
la început, progresele constau
în faptul că da, acum sunt dotate punctele gospodăreşti cu
patru containere, da, în cele
din urmă s-au distribuit saci
şi la case, da, în cele din urmă s-au adunat în bună parte
molozurile şi mizeriile care
erau la punctele gospodăreşti,

EMIL BOC | primarul
municipiului Cluj-Napoca

De aproape două luni clujenii sunt nevoiţi să colecteze selectiv deşeurile pe patru fracţii

i-am cerut city-managerului
Gheorghe Şurubaru o săptămână întreagă să se ocupe numai de acest subiect şi să facă un comando pentru a curăţa toate punctele gospodăreşti şi acest lucru s-a întâmplat. Nu se întâmplă deocamdată două lucruri şi aici sunt
încă extrem de revoltat şi eu.
Nu se adună peste tot selectiv, adică să vină cu maşini
pentru carton, pentru hârtie,
pentru sticlă, sunt situaţii când
vin cu o singură maşină şi încarcă toate gunoaiele, au fost
sancţionaţi şi vor ﬁ sancţionaţi
în continuare pentru aceste lucruri. Sunt nemulţumit că în

continuare mai circulă maşini
care au sistemul incorect şi nu
sunt etanşe şi încă se mai scurge mizeria din maşinile de gunoi şi lasă pe stradă şi alei mizerie şi produce un disconfort
cetăţenilor. Şi aici sunt amenzi
aplicate în permanenţă”, a comentat primarul Emil Boc.

Boc nu prea şi-ar mai
bate capul cu gunoaiele
Edilul se plânge că încă
se bate zilnic pentru servicii publice de calitate, în loc
să se concentreze pe chestiuni mai importante.
„Nu le cerem celor care prestează servicii publice în oraş

decât să respecte calitatea şi
să respecte ceea ce spune legea. E atât de frustrant să te
baţi pentru normalitate în ﬁecare zi. Noi ar trebui să ne batem pentru lucruri care sunt
ultramoderne în Europa să le
aducem la Cluj. Încă din nefericire trebuie să-mi pierd o
bună parte din timpul de primar ca să fac ca lucrurile să
funcţioneze normal. O normalitate ar trebui să ﬁe regula,
nu să ﬁe o chestiune pentru
care să te baţi în ﬁecare zi. La
Cluj, sper ca lucrurile să ﬁe
mai bune decât în altă parte,
dar pentru asta vreau să ştiţi
că în ﬁecare zi trebuie să stai

cu ochii pe Spaţii Verzi, pe Salubritate, pe Urbanism, pe Relaţia cu cetăţenii, pe cei de la
Asistenţă Socială. Ori lucrurile acestea ar trebui să îşi urmeze cursul ﬁresc fără probleme şi eu să ﬁu preocupat numai de sporuri calitate, să pot
compara strategii europene ale
oraşelor, strategii mondiale şi
să aduc de acolo tot ce e mai
bun pentru oraş. Evident că
fac şi asta, dar bătălia asta pentru normalitate pentru ca cetăţeanul să se simtă în siguranţă, să se simtă respectat, ar
trebui să ﬁe parte din normalitatea noastră de zi cu zi”, a
mai spus Boc.

„În ceea ce priveşte
colectarea selectivă sunt
extrem de nemulţumit
de prestaţia ﬁrmelor
de salubritate, care la 1
iulie aveau un număr
important de puncte
gospodăreşti care nu
erau dotate cu pubele
pentru cele patru fracţii.
Au primit, ﬁecare, câte o
amendă de 20.000 de
lei (...) Pregătesc
documentaţia de
reziliere, e o procedură
complicată, greoaie,
diﬁcilă, dar dincolo
de amenzi nu am altă
alternativă decât
de a pregăti această
documentaţie şi a merge
pe ceea ce legea ne va
permite, dacă nu îşi vor
reveni. La pachet tratăm
nerealizarea obligaţiilor
contractuale pentru cele
două ﬁrme. (...)
Voi pregăti soluţii
alternative, ﬁrmele
de salubritate nu sunt de
neînlocuit”. (iulie 2019)“

PUBLICITATE

ANUNŢ DE CONCURS

INSTITUTUL INIMII DE URGENŢA PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE
„NICULAE STĂNCIOIU“
Scoate la

CONCURS
următoarele posturi:
În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869 din 9 iulie 2015
• 1 post temporar vacant pe perioadă determinată, de medic specialist,
specialitatea A.T.I. în cadrul Secţiei Clinice A.T.I.
Condiţii de participare la concurs:
- deţine gradul de medic specialist în specialitatea postului și are drept de liberă practică;
- nu a fost sancţionat de către Colegiul Medicilor și de către unităţile sanitare la care a activat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care dorește să concureze;
b) copia de pe diploma de medic și adeverinţă/certiﬁcat de conﬁrmare în gradul profesional;
c) copie a certiﬁcatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modiﬁcările și completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d)
din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înﬁinţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și
Chimiștilor în sistemul sanitar din România;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certiﬁcat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere ﬁzic și neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în valabilitate
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la conurs la sediul instituţiei, str. Calea Moţilor nr. 19-21, Cluj-Napoca, la Biroul Resurse Umane, persoană de contact Marc Lucian.
Tematica pentru concurs este publicată la sediul instituţiei, str. Calea Moţilor nr. 19-21,
Cluj-Napoca și pe site-ul instituţiei www.institutulinimii.ro.
Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice de la apariţia acestui
anunţ, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicare, dar
nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru ﬁecare participant.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, str. Calea Moților, nr. 19-21, tel.
0264/599505.

Un „ciot” de 4,5 km al Autostrăzii A3
nu mai are autorizaţie de construire valabilă
Asociaţia Pro
Infrastructură anunţă,
marţi, pe Facebook, că
autorizaţia de construire
pentru porţiunea de 4,5
km a Autostrăzii 3 dintre
Aeroportul Transilvania
(Ungheni) şi sud-vestul
oraşului Târgu Mureş
(plus drum legătură conexiune cu zona Promenada
Mall/Metro) a expirat
încă din luna aprilie.
Asociaţia Pro Infrastructură precizează că licitaţia pentru "ciotul" de 4,5 km al Autostrăzii A3 între Aeroportul
Transilvania (Ungheni) şi
sud-vestul oraşului Târgu

Mureş (plus drum legătură
conexiune cu zona Promenada Mall/Metro) a fost lansată acum aproape 3 ani, pe
21.10.2016, iar autorizaţia de
construire a fost emisă în
aprilie 2017.
"Pe-atunci părea a ﬁ un
proiect gestionat responsabil
de statul român, birocraţia ﬁind rezolvată înainte de semnarea contractului. Dar ulterior totul s-a transformat
într-un FIASCO.Echipa care a
gestionat licitaţia a luat nenumărate decizii eronate, întoarse în repetate rânduri de judecători în urma contestaţiilor celor doi antreprenori ră-

maşi în cursă (Strabag şi Itinera). Şi telenovela nu s-a terminat, depăşindu-se inclusiv
termenul de valabilitate a ofertelor (30.11.2018). Sunt şanse mari de anulare după ani
întregi de chin", anunţă
ONG-ul, pe Facebook.
Asociaţia Pro Infrastructură avertizează că autorizaţia de construire nu mai este valabilă, "expirând în aprilie 2019, ea ﬁind condiţionată de începerea lucrărilor în
cel mult doi ani de la emitere. Cel mai probabil trebuie
obţinute din nou toate avizele, autorizaţiile şi certiﬁcatul de urbanism".
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HAOS ÎN TRAFIC SAU SOLUŢIE PENTRU A RENUNŢA LA MAŞINI?

Bandă dedicată pentru autobuze Floreşti-Cluj?
Patru benzi şi o aşa zisă mini-centură nu sunt suficiente pentru descongestionarea traficului între Cluj şi Floreşti
Primarul Emil Boc propune implementarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport în comun
dincolo de limitele oraşului, până în Floreşti. Dacă
se va implementa, banda
ar urma să se termine
în Mărăşti şi va funcţiona
pe intervale orare.
Primarul Emil Boc spune
că viziunea sa sunt benzile dedicate de la intrarea în Cluj-Napoca, inclusiv din Floreşti.

Dispar stâlpişorii care
delimitează benzile dedicate
dedicate de transport în co-

Cluj-Napoca a decis înlo-

mun”, a spus primarul Emil

cuirea stâlpişorilor care

Boc, marţi dimineaţa, la un

delimitează benzile dedi-

post de radio.

cate cu alte marcaje.

Cu ce vor ﬁ înlocuiţi?

Municipalitatea spune că
pe perioada iernii aceştia

„În această toamnă vom

mai mult vor încurca, iar

marca cu vopsea specială

deszăpezirea nu se va pu-

Calea Moţilor, fără soluţii
la benzi dedicate
„Pe Moţilor eu am cerut
să mi se prezinte soluţii integrate, nu doar punctuale,
nu să rezolve un sector de
800 de metri. Nu rezolvi problema încurajării transportului public şi descurajării
utilizării maşinii doar cu un
tronson de 800 de metri.
Ambiţia, nu ambiţia, viziunea pe care am propus-o este ca de la intrarea în
Cluj-Napoca, din Floreşti
chiar, până în Mărăşti, să
avem linii dedicate. Ni se
spune că nu se poate permanent pe un anumit tronson. Atunci am cerut intervale orare în care să putem
avea linii dedicate dimineaţa şi după amiaza spre seară pentru a încuraja transportul în comun şi să extindem în alte zone aceste linii dedicate”, a punctat primarul Emil Boc, marţi dimineaţa, la un post de radio.
Boc spune că benzile dedicate implementate în Gheorgheni şi-au atins scopul.
„În Gheorgheni, ne arată
că suntem pe o direcţie corectă. Viteza de circulaţie a

Primăria municipiului

tea face în condiţii optime.
„Eu am trimis un control să veriﬁce starea benzilor dedicate. Nu am primit rezultatele controlului.
Şi eu circul cât pot cu mijloacele de transport în comun, nu pot acoperi toate
Pe intrarea vestică din Cluj-Napoca se înregistrează în ﬁecare zi lucrătoare aproape 60.000 de autovehicule

crescut, s-au scurtat timpii
de deplasare pentru cetăţeni,
se ajung mult mai repede din
Gheorgheni până pe Memorandumului şi se poate circula într-o manieră ﬂuidă cu
autobuzul. Evident, cine doreşte să folosească maşina
poate să o folosească în continuare, dar îşi asumă anumite riscuri suplimentare în
materie de timp petrecut în
traﬁc. La fel vrem să facem
şi pe celelalte axe principale. După părerea mea, soluţia alternativă la maşină trebuie să ﬁe una coerentă printr-un sistem de transport în
comun coerent, benzi dedicate şi care să ofere confort
cetăţeanului. O maşină în
traﬁc ocupă locul a 20 de cetăţeni care stau în autobuz”,
a mai spus edilul Clujului.

Cum ar funcţiona
banda dedicată
Floreşti-Mărăşti?
„Am cerut soluţii inclusiv
pe interval orar, care ar ﬁ prima etapă spre o implementare deﬁnitivă a benzilor dedicate. Soluţia mea este de la
intrarea în Cluj, din Floreşti
dacă se poate, aici trebuie să
avem o discuţie cu Drumurile Naţionale, domnul prefect
s-a oferit şi mi-a arătat sprijinul pentru o asemenea măsură, pentru a putea gândi o
bandă dedicată şi ea să ﬁe
continuată pe intervale orare
până în Mărăşti pentru a avea
un circuit coerent. Am dat în
studiu şi alte zone ale oraşului de maximă aglomeraţie.
Vin autobuzele electrice, sunt
41 de autobuze deja în dotarea CTP-ului, intră imediat în

circulaţie toate 41, vom mai
primi troleibuze, ﬂota nouă
pe care o achiziţionăm să ﬁe
utilizată pentru a spori confortul clujenilor calitativ şi în
materie de ﬂuenţă şi rapiditate”, a mai spus Boc.
Reamintim că în 2013, primarul Emil Boc vorbea despre o linie de tramvai care
să facă legătura între municipiu şi Floreşti.
Conform datelor înregistrate, pe intrarea vestică din
oraş (Calea Floreşti, la vest
de nodul N) se înregistrează în ﬁecare zi lucrătoare
58.660 de vehicule (adică
mai mult decât au fost înregistrate la ultimul recensământ naţional de circulaţie
pe cea mai aglomerată intrare din Bucureşti: DN 1 dinspre Otopeni=54.135).

zonele. Pe 21 Decembrie
avem în aplicare şi un proiect european. Aşteptăm
doar posibilitatea de demarare a lucrărilor pentru că
toată partea de 21 Decem-

aceste linii, tocmai pentru
a se putea face curăţenie
în timpul iernii. Va ﬁ linie
îngroşată, marcată cu o culoare separată, inclusiv intrările, după model european. Am văzut asta şi în
alte capitale europene. Linia dedicată pentru transportul în comun este marcată cu o culoare separată. Lumea deja s-a obişnuit cu aceste benzi dedicate, vor ﬁ amplasate semnalizări suplimentare în
consolă care va arăta că e

brie face parte dintr-un pro-

vorba de linii dedicate. De

iect european cu moderni-

asemenea, pe asfalt vor ﬁ

zarea inclusiv a benzii de-

puse şi scrise semnele de

dicate şi care va avea un alt

bicicletă, semnele de auto-

statut şi un alt regim. Asta

buz. Aceşti stâlpişori, mai

nu înseamnă că până atunci

ales în perioada iernii, adu-

nu trebuie să existe condi-

nă foarte multă mizerie şi

ţii decente de funcţionare.

împiedică realizarea des-

De ce am cerut acest raport?

zăpezirii. Nici acum nu per-

L-am cerut din două moti-

mit stâlpişorii să curăţăm

ve. În primul rând, pentru

şi să spălam strada normal.

a oferi călătorilor un con-

Acum trecem într-o altă pe-

fort normal de a circula pe

rioadă, când această ban-

banda dedicată şi doi, am

dă dedicată trebuie marca-

stabilit că la iarnă nu mai

tă altfel”, a mai spus edi-

avem stâlpişori pe liniile

lul Clujului.

Pasarelă pietonală peste Calea Turzii?
Adrian Dohotaru:„Bună Ziua e cel mai haotic cartier al Clujului!”
În lupta împotriva traﬁcului
infernal din Cluj-Napoca,
deputatul clujean Adrian
Dohotaru readuce în actualitate o propunere mai veche
a clujenilor.
Inspirat de o vizită la Copenhaga, deputatul independent de Cluj a hotărât să vină cu câteva propuneri pe care le gândise deja în urmă cu
un deceniu. Acesta susţine
că cetăţenii merită o deplasare mai sănătoasă, mai „eco” şi mai sigură prin oraş,
cimitirele, parcurile, campusurile şi malurile râurilor şi
canalelor putând ﬁ utilizate
pentru a se deplasa pe jos
sau cu bicicleta, drept alternativă la traﬁcul auto.
„Bună Ziua e cel mai haotic cartier al Clujului din
perspectivă urbanistică, un

cartier dominat de deplasarea cu maşina personală. De
aceea, accentul trebuie să ﬁe
pe transportul în comun şi
nemotorizat. O posibilitate e
să conectăm locuitorii din Bună Ziua de centru prin cimitir printr-un parcurs al oraşului care ne scoate din stresul traﬁcului auto. La fel şi
pentru rezidenţii din Zorilor”,
susţine Adrian Dohotaru.
Deputatul clujean a dezvăluit că va depune un memoriu la Primăria municipiului Cluj-Napoca pentru construirea unei pasarele deasupra străzii Calea Turzii, astfel încât clujenii din cartierul
Bună Ziua să aibă acces spre
Cimitirul Central, evitând traﬁcul infernal care se produce zi de zi în acea zonă. Ideea nu este nouă, ea ﬁind de-

ja propusă cu prilejul Bugetării participative din 2017.
„Prin construirea unei pasarele deasupra străzii Calea
Turzii un locuitor din Bună
Ziua poate să vină spre Cimitirul Central, eventual cu o bicicletă luată de la Primărie,
ca să nu se întoarcă la deal
cu bicicleta proprie, spre oraş,
la muncă, fără a mai ﬁ înghesuit în traﬁcul auto. Sigur că
aceasta e o măsură complementară, dar o propunem
într-un memoriu Primăriei alături de alte soluţii de mobilitate alternative la traﬁcul auto”, a precizat Dohotaru.
„Propun realizarea unui proiect de pasarelă pietonală şi
pentru biciclete sau trotinete,
role, etc. peste Calea Turzii, în
zona porţii Cimitirului Central.
Proiectul poate ﬁ unul arhitec-

tural cu un design plăcut şi atrăgător pentru persoanele care
intră în municipiu pe intrarea

Turda. Proiectul poate ﬁ pus la
concurs către tineri arhitecti, o
propunere pentru asemănare

ar ﬁ pasajul din Millenium Park
Chicago”, preciza, în august
2017, Tudor Bota.
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„Fenomenul Pitești”
pus în scenă de clujeni
Spectacolul de teatru se va juca la fostul penitenciar din Pitești
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Cetățuia în anul 1943
O fotograﬁe realizată în anul 1943 arată
cum era priveliștea pe care clujenii o îndrăgesc atât de mult în urmă cu opt decenii.
Cetățuia Cluj este o fortiﬁcație habsburgică construită între anii 1715 – 1735, după planurile arhitectului militar Giovanni M. Visconti. Cu ziduri sub formă de stea, vechea
fortiﬁcație cuprindea o redută și un turn, ﬁind înconjurată de bastioane, iar în exterior
era împrejmuită de un val de pământ.
Ridicată cu scopul de a asigura un post
de apărare, precum și un punct de control
al trupelor austriace asupra orașului, Ceta-

tea Norilor, cum a mai fost numită, a fost de
multe ori folosită și ca închisoare, mai ales
în perioada Revoluției de la 1848.
Un alt trecut, unul interbelic, și-a lăsat
și el amprenta asupra Cetățuii. Pe panta
dealului, se găseau cele mai sărace zone
ale orașului. Cocioabe mizere, bordeluri,
o adevărată ,,mahala” – aceasta era Cetățuia
în prima parte a secolului al XX-lea. Comunismul a adus cu sine amenajările care au făcut din Dealul Cetățuii unul dintre cele mai îndrăgite și mai cunoscute
spații de recreere din Cluj.
PUBLICITATE

„Texte bune în locuri
nebune” vine cu un nou
spectacol inedit,
care doreşte să ilustreze
ororirile prin care au
trecut românii
care au ajuns pe mâna
torţionarilor
din închisoare Piteşti.
În România, la începutul
anilor 1950, a avut loc un
experiment înfiorător, desfăşurat în închisorile comuniste. Deţinuţii închişi acolo fiindcă erau ostili faţă de
noul regim au fost supuşi
unor metode de reeducare,
prin tortură. Prin aceste metode se dorea să se reducă
la tăcere sau să se elimine
românii „imprevizibili”:
elevi, studenţi, persoane intelectuale, persoane care ar
fi putut să devină o forţă
de opoziţie.

„Pe ei!”, cuvintele
care au declanşat ororile
de la Piteşti

PUBLICITATE

Pornind de la „Fenomentul Piteşti”, experimentul de
reeducare ce consta în distrugerea psihică a individului, a apărut ideea spectacolului „Pe ei!”. Spectacolul
este marca „Texte bune în
locuri nebune”, proiect iniţiat de actorul clujean Ionuţ
Caras, care doreşte să valorifice, prin teatru, diverse
locaţii. Astfel, „Pe ei!” se va
juca în data de 17 septembrie, în fostul penitenciar
din Piteşti.
„PE EI! Acestea au fost
cele 2 cuvinte scurte care au
declanşat ororile de la Piteşti. O comandă pe care o
adresăm de obicei câinilor
atunci când atacă. Un ordin
direct, rapid şi cu consecinţe înfiorătoare care ne urmăresc şi azi, după aproape 70
de ani de la încheierea atrocităţilor. Demascare externă, demascare internă, reeducare, denunţ, autocritică,
tortura continuă – toţi aceşti termeni care definesc o
stranie ştiinţă a răului au,
cred, ramificaţii şi repercusiuni şi azi, în 2019. Rudele celor ucişi dar şi rudele
ucigaşilor sunt printre noi.
Torţionarii aşteaptă autobuzul alături de cei care şi-au
pierdut taţii, fraţii, copiii.
Poate că nici nu se cunosc,
poate că se salută respectuos. Cine eşti tu cu adevărat,
tată? – iată o întrebare care
apare în piesa Clasa noastră
a lui Tadeusz Slobodzianek
(autor care acum e interzis
în Polonia). Această întrebare poate răscoli un om.

Distribuţia spectacolului: Diana Buluga, Alexandra Cheroiu, Dragoş Ioniţă, Viktor Hegedüs, Andrei Mărcuţă,
Alina Mişoc, Bogdan Neciu, Szekely Tibor
Regia: Ionuţ Caras
Cine au fost părinţii noştri?
Dar bunicii? Dar străbunicii? În ce fel au fost implicaţi în marile prefaceri ale
istoriei secolului trecut? De
care parte a baricadei or fi
fost? Cine poate şti... Am
vrut initial să fac un spectacol care să aibă la bază
falsul proces al lotului Ţurcanu. Am renunţat la această idee. I s-ar da prea multă importanţă unui criminal.
Nu cred că merită atâta atenţie (vom vorbi totuşi despre
Eugen Ţurcanu, ca principal
artizan al evenimentelor petrecute la Piteşti). Am ales
în schimb să insist asupra
mărturiilor celor care au reuşit să supravieţuiască Experimentului. Amintirile lor,
destăinuirile incredibile şi
puterea de a îndura a acestor oameni, sunt lucrurile
care m-au inspirat în crearea acestui scenariu.
PE EI! se va construi la
Cluj, la începutul lunii septembrie şi se va juca la Piteşti în cadrul Şcolii de vară
Fenomenul Piteşti, ediţia a
VIII- a. Acum poate că e rândul nostru să spunem: PE
EI!”, a explicat Ionuţ Caras.

Scurtă istorie
a „Fenomenului Pitești”
„Fenomenul Pitești” a reprezentat un experiment de reeducare ce consta în distrugerea psihică a individului.
Această „operațiune” a început în 1949, la închisoarea
de la Pitești. Deținutul nu
trebuia să se „vindece” după
eliberare, urmând a-și însuși
un comportament comunist.
Planul va ﬁ posibil doar cu
ajutorul torturii neîntrerupte
și a sistemului torționar,
când cel ce tortura stătea în
aceeași celulă cu victima, până la îndeplinirea obiectivului propus. Suferința continuă făcea ca deținutul să își
piardă personalitatea și
demnitatea umană, ajungând la slăbiciune interioară, fapt ce favoriza implementarea în psihicul
deținutului a unei conștiinţe
sociale tipic comunistă.
Astfel, tortura deţinuţilor era
un mijloc, și nu un scop. Prin
denunțare, datorită torturii
neîntrerupte, cei chinuiți ofereau și numele altor așa-ziși
„colaboratori” ai fostelor
partide, mai ales ai Gărzii de
Fier. Astfel, cei denunțați
erau arestați la rândul lor de
către Securitate și trimiși la
Pitești, pentru reeducare. O
parte din deținuți, deveneau
din victime „călăi” (torționari).
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O CLĂDIRE VECHE DIN CLUJ RĂMÂNE A STATULUI ROMÂN

Palatul Teleki va fi transformat
într-o filială a Bibliotecii „Octavian Goga”
Palatul Teleki,
o clădire care datează
încă din secolul
al XVIII-lea
îrămâne al statului
român, conform
unei sentinţe deﬁnitive,
executorii şi irevocabile
pronunţată în luna
iunie 2019.
Palatul Teleki din Cluj-Napoca, construit pe str. M. Kogălniceanu nr.7 (în trecut Uliţa Lupilor) este unul din cele
mai valoroase monumente de
arhitectură barocă laică.
Clădirea a fost construită
între 1790-1795, după planurile arhitectului Joseph Leder,
în stilul barocului târziu, cu unele elemente de clasicism.

mărise parcela prin cumpărarea
loturilor învecinate. Palatul a
fost proiectat în dimensiuni mai
mici, cu faţadă principală mai
scurtă (opt axe de goluri la etaj)
şi cu doar două aripi. Tratarea
faţadelor, forma golurilor şi cele mai importante elemente ale
planului (gangul central, salonul de la etaj) apar şi în proiectul ﬁnal. Trebuie să remarcăm
şi faptul, că proiectul a fost realizat încă înaintea mutării Guberniului la Cluj, deoarece cele
mai multe palate baroce au fost
comandate de membrii aristocraţiei ardelene care au fost funcţionarii înalţi ai diferitelor instituţii ale Marelui Principat.

Palatul devine bibliotecă

Clădirea este dispusă pe un
plan în formă de U, aripa reprezentativă este cea spre strada
Kogălniceanu, aripa laterală mai
lungă ﬁind cea spre strada Hermann Oberth. Palatul etajat are subsol aproape sub toată suprafaţa lui. Aripa principală, spre
strada Kogălniceanu are acoperiş de tip mansardă, cu pante
rupte, tipice barocului târziu clujean, aripile laterale au primit
acoperişuri în două ape mai simple şi mai scunde.
Gangul acoperit al porţii,
care asigură accesul dinspre
strada Kogălniceanu, este copia simpliﬁcată a intrării palatului Bánffy: acolo zona carosabilă are câte un pasaj lateral
pe ambele laturi, aici există numai un singur pasaj pietonal,
pe partea estică, iar peretele
de vis-a-vis doar prin tratarea
cu pilaştri şi arcade evocă pasajul-lipsă. Stâlpii rectangulari,
care susţin arcadele de legătură dintre pasajul pietonal şi zona carosabilă a gangului sunt
preluate de asemenea din palatul Bánffy, la fel şi culoarul
de la parterul aripii principale,
boltit cu calote boeme, care se
continuă şi în aripa estică. Scara iarăşi este versiunea mai
simplă a celui din palatului clujean des menţionat.

„În prezent este eliberată o
autorizaţie de construire, în regim de primă urgenţă, pentru
punerea în siguranţă a elementelor şi părţilor de construcţia
care prezintă pericol public
(bolţi, acoperiş). Există un contract de execuţie lucrări în baza
autorizaţiei, încheiat între Primărie şi o societate de construcţii, cu acordul consiliului Judeţean Cluj (în calitate de coproprietar), cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Cluj. Execuţia
lucrărilor de intervenţie de urgenţă vor demara în cursul lunii septembrie 2019, iar pentru
partea în care se aﬂă Biblioteca au fost deja alocate fondurile de către ordonatorul principal de credite”, a transmis
Consiliul Judeţean Cluj.
În viitor se va face o lucrare de restaurare complexă, care să permită organizarea unei ﬁliale a bibliotecii. Acesta va oferi servicii de bibliotecă tuturor categoriilor de
vârstă, precum şi spaţiu pentru desfăşurarea de activităţi
culturale”, a declarat directorul Bibliotecii Judeţene ”Octavian Goga”, Sorina Stanca,
potrivit Clujul Cultural.

Descrierea palatului

Palatul Teleki, unul din cele mai valoroase monumente de arhitectură barocă laică din Cluj-Napoca

Istoria ediﬁciului
din centrul Clujului
Familia Teleki, mai precis generalul Ádám Teleki I. (1703–
1763) poseda încă în secolul al
XVIII-lea trei imobile în strada
Kogălniceanu, şi din uniﬁcarea,
sau prin schimbul acestora, s-a
format acea parcelă de colţ, pe
care ﬁul lui, contele Ádám Teleki II. construise palatul. Ádám
Teleki II.(1740–1792) a avut o
carieră tipică pentru aristocraţia transilvană a vremii: a fost
comite de Dăbâca, locţiitor de
comite în comitatele Cluj, Turda şi Solnocul de Mijloc, consilier gubernial, comisar regal
regional de Cluj. Contele intrase şi în istoria literaturii
prin mai multe poeme (una
scrisă pentru memoria primei
sale soţii, Mária Wesselényi),
şi a tradus în limba maghiară Cid-ul de Corneille.
Prin cercetările istoricului de
artă József Biró au fost descoperite acele proiecte şi variante
de proiecte realizate de Iosif Le-

Curtea interioară a Palatului Teleki de pe strada Mihail Kogălniceanu
der (1749–1814), care trădează
inﬂuenţa exercitată de palatul
Bánffy (proiectat de Johann
Eberhard Blaumann, terminat
în anul 1786) asupra clădirii de
dimensiuni mai mici. Iosif Leder a fost unul dintre cei mai
căutaţi arhitecţi şi meşteri con-

structori de la cumpăna secolelor XVIII-XIX., şi i se cunosc proiecte şi pentru castelul Bánffy
de la Bonţida, meşterul ﬁind şi
în slujba acestei familii. Deci inﬂuenţa celor două clădiri Bánffy
nu este de loc întâmplătoare.
Prima variantă de proiect este

nedatată (cândva după 1786),
şi Biró leagă desenul de palatul
de astăzi doar condiţionat, deoarece este vorba despre o clădire proiectată pe o parcelă mult
mai mică. Însă proiectul arată
o clădire de colţ, şi nu este exclus că Ádám Teleki cu timpul

După opt decenii, va fi cinstit numele a mii de români morţi în lagărele din Rusia
O listă cu numele
a aproximativ 11.000
de români morţi
în lagărele NKVD,
spitalele şi batalioanele
de muncă sovietice
va ﬁ publicată
până la sfârşitul acestui
an de Ambasada
României la Moscova.
La începutul verii, a fost
prezentat un prim tabel, cu
datele de identificare a
10.724 de prizonieri înhumaţi în cimitirele multinaţionale de pe teritoriul Federaţiei Ruse. Ambasadorul
României în Federaţia Rusă,
Vasile Soare a afirmat că ro-

mânii „trebuie să ştie unde
le sunt înaintaşii”, diplomatul menţionând că, după publicarea primei liste, a primit mii de mesaje din partea urmaşilor celor care au
sfârşit în prizonierat şi care
au aflat acum, după 80 de
ani, că bunicul sau străbunicul nu a murit în luptă la
Stalingrad, ci, poate, ani de
zile mai târziu, în lagăr.
Numărul românilor care
au căzut prizonieri în cel de-al
Doilea Război Mondial pe
Frontul de Est şi care au murit în fostul spaţiu sovietic
variază, existând istorici care vorbesc de 65.000, alţii de

45.000. Cert este că ultimul
român s-a întors din prizonierat în anul 1956, părinţii săi
crezând în toţi acei ani de
lipsă că e mort. „Noi ştim cu
exactitate de 29.800 de prizonieri români care au murit în
lagăre, mai precis în 288 de
lagăre. Din cele peste 500 existente, în peste o jumătate au
fost şi prizonieri români”, a
declarat ambasadorul.
Pe site-ul Ambasadei României în Federaţia Rusă, la
Relaţii bilaterale, la subcapitolul Comemorarea eroilor români, a fost publicată o listă
cu numele şi prenumele a
10.724 de militari şi civili de-

portaţi care şi-au găsit sfârşitul în lagărele NKVD, spitalele şi batalioanele de muncă sovietice. Alături de anul
naşterii, este trecut, acolo unde este cazul, gradul militar,
precum şi data decesului şi
locul unde a murit. Despre
aceştia se ştie exact unde sunt
înhumaţi, pe o rază de 6.000
de kilometri, până în Urali.
„Până în Crăciun, ne propunem să venim cu o a doua
listă, pe care vor ﬁ în jur de
11.000 de nume, probabil ﬁnală, pentru că între noiembrie 1942 şi martie 1943, la
primele eşaloane, au fost înregistraţi doar numeric, fără nu-

me, prenume. Aici sunt în jur
de 9.000 de suﬂete cărora nu
le cunoaştem numele”, a precizat diplomatul. De exemplu,
se cunoaşte faptul că numai
într-un lagăr au murit între
sfârşit de noiembrie 1942 şi
martie 1943 un număr de 3.964
de români, dintr-un total de
6.000 de prizonieri români.
„În total, se vor cunoaşte public numele a circa 22.000 de
români morţi în prizonierat. Plus
cei 9.000, ajungem la 29.883 de
prizonieri români despre care
ştim că au murit şi unde au murit. Restul până la 45.000... Vrem
să redăm memoria celor care
au luptat pentru ţară!”, a mai

spus Vasile Soare. El a adăugat
că după Germania şi Ungaria,
România a înregistrat cele mai
mari pierderi.
Ambasadorul a amintit,
de asemenea, că în Cimitirul de la Rossoşka – Regiunea Volgograd, inaugurat
în 2015, la 1.000 de kilometri de Moscova, sunt înhumaţi 1.774 de militari români care au murit în luptele de la Stalingrad şi Cotul Donului. Un al doilea
cimitir a fost amenajat şi
inaugurat în 2018 în Ţinutul Krasnodar, la Apşeronsk, pentru militarii români
căzuţi în Caucaz.
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Nouă state importante
se află în pragul recesiunii
Multe dintre statele care se află în recesiune au în comun dependenţa faţă de exporturi.
Nouă state importante
ale lumii sunt în recesiune sau în pragul
unei recesiuni,
iar temerile cu privire
la faptul că încetinirea
creșterii economice
la nivel mondial ar putea
aduce și Statele Unite
în aceeași situație
sunt din ce în ce mai
mari, informează
The Washington Post.
Săptămâna trecută, indicele
Dow Jones Industrial Average
a scăzut cu 3%, după ce China
a raportat cele mai proaste rezultate privind producția industrială din ultimii 17 ani, iar Germania a anunțat că a înregistrat
o scădere economică în cel deal doilea semestru al acestui an.
Dow Jones Industrial Average
a scăzut cu 7% în ultimele trei
săptămâni, producând temeri
privind o eventuală recesiune
în Statele Unite.

China, probleme cu Trump
Spre exemplu, China întâmpină probleme din cauza
disensiunilor cu Administrația
Donald Trump în legătură cu
comerțul cu Statele Unite. Între timp, alte state, precum
Rusia și Argentina, se confruntă cu diverse probleme
interne, ceea ce descurajează investitorii străini.
Este foarte probabil ca Beijingul să ia măsuri pentru stimularea economiei, mai ales
în contextul în care China aniversează în octombrie 70 de
ani de la fondarea Republicii
Populare Chineze.
Deși, spre deosebire de
China, Statele Unite nu depind atât de mult de exporturi, neînțelegerile dintre
Administrația Trump și Beijing ar putea pune presiune
asupra economiei americane.
Cu toate că Statele Unite
și China continuă, cel puțin

momentan, să înregistreze
creștere economică, unele economii importante ale lumii
sunt în pragul recesiunii.

Economia Germaniei
a scăzut
Economia Germaniei a scăzut cu 0,1% în al doilea trimestru al anului. În funcție de
rezultatele din al treilea trimestru, Germania ar putea intra
în recesiune tehnică și există
temeri că țara ar putea intra
oﬁcial în recesiune până la ﬁnalul anului, pe fondul scăderii producției industriale.
Marea Britanie a înregistrat
o creștere economică de doar
0,2% în trimestrul al doilea. Pe
lângă problemele cu producția
industrială, economia Marii Britanii este afectată și de
nesiguranța cauzată de Brexit,
specialiștii așteptându-se ca țara
să intre în recesiune în cazul
în care ieșirea din Uniunea Europeană se va produce fără un
acord cu Blocul comunitar.

Italia, cea de-a treia cea
mai mare economie a zonei
euro, a intrat în recesiune anul
trecut, iar rezultatele de anul
acesta nu sunt îmbucurătoare, întrucât exporturile către
Germania, care au un rol important în economia italiană,
sunt afectate de situația economică a Berlinului.

Probleme pentru Mexic,
Brazilia, Argentina
Politicile agresive ale lui
Donald Trump și-au pus amprenta și asupra economiei
Mexicului, iar economia acestei țări a crescut cu doar 0,1%
în trimestrul al doilea.
Brazilia, cea mai mare
economie din America de
Sud, a înregistrat o scădere
de 0,2% în primul trimestru, iar datele privitoare la
cel de-al doilea trimestru
vor arăta, cel mai probabil,
o continuare a scăderii economice, pe fondul unei scăderi a exporturilor.

Argentina se aﬂă într-o criză economică, ﬁind deja în
recesiune. Săptămâna trecută, indicele Bursei de la Buenos Aires a scăzut cu 50%,
una dintre cele mai mari scăderi din 1950 până în prezent.
Argentina se confruntă și cu
o creștere foarte rapidă a
inﬂației, iar investitorii se tem
că țara nu va putea să își plătească datoriile, în condițiile
în care moneda națională se
depreciază puternic față de
dolarul american.
Un institut economic din
Rusia a avertizat că țara ar
putea intra în recesiune după ce a înregistrat o creștere
de doar 0,7% în prima jumătate a anului. Rusia se
confruntă cu diverse probleme de ordin economic din
2014, din cauza prețului redus al petrolului, dar și ca
urmare a sancțiunilor impuse de statele occidentale pe
fondul acțiunilor militare ale
Moscovei în Crimeea.
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Google închide serviciul
prin care ai fi putut
avea semnal mai bun Bateria care te convinge
Ce lună ar fi aia fără Google care închide un serviciu? De unele ştiai,
le foloseai, altele erau anonime şi îmbunătăţeau anumite opţiuni.
Pe fondul îngrijorărilor cu
privire la spionatul utilizatorilor, Alphabet, compania
care controlează Google, a
decis să limiteze posibilele
surse de probleme.
Aşa e cazul cu Mobile Network Insights. Acum e percepută drept o intruziune în
viaţa utilizatorilor. Teama e
că datele colectate şi transmise în mod automat pot ﬁ folosite şi în alte scopuri.

Ce făcea Google cu MNI
pentru îmbunătăţirea
reţelelor 4G
Pe scurt, MNI era un fel
de generator al hărţii intensităţii semnalului GSM. Astfel, o hartă pe care vezi puterea semnalului şi viteza conexiunii de date îţi spune
unde să lucrezi mai mult, ca
operator, ca să îmbunătăţeşti
experienţa. Deşi datele transmise automat erau anonimizate şi transmise doar cu
acordul utilizatorilor, Google
n-ar vrea să ﬁe în centrul
unui nou scandal despre în-

MNI era un fel de generator al hărţii intensităţii semnalului GSM

călcarea intimităţii, scrie
playtech.ro.
MNI a fost introdusă de Google în martie 2017 şi, ca aproape toate serviciile sale, a fost
oferită gratis operatorilor şi distribuitorilor. Cum în lume sunt
activate peste două miliarde
de dispozitive cu Android, e
evident de ce compania a vrut
o astfel de aplicaţie. Ca pondere, Android e pe 75% din
telefoanele inteligente.

Google nu a furnizat un
motiv concret pentru închiderea acestei funcţionalităţi. Asta s-a întâmplat în aprilie şi
decizia ar ﬁ fost luată la presiunea autorităţilor.
Victoria Keough, purtătoare de cuvânt pentru Google,
a spus că în spatele deciziei
au stat raţiuni de prioritizare
a produselor. Nici operatorilor nu le-a fost oferit un motiv prea concret.

CERT-RO: Peste 500 de incidente
de securitate cibernetică
Peste 500 de incidente
de securitate cibernetică au
fost raportate, până în prezent, la numărul unic 1911,
de patru ori peste media
anuală, potrivit datelor oﬁciale prezentate, marţi, de
Cătălin Aramă, directorul
general al Centrului
Naţional de Răspuns la
Incidentele de Securitate
Cibernetică (CERT-RO).
„Numărul 1911 este al doilea număr unic scurt existent
în lume, după Israel, unde puteţi primi consiliere în urma
incidentelor de securitate cibernetică şi unde este bine să
raportaţi aceste incidente, pentru că, prin aceste raportări,
se pot crea tipuri de alerte ce
pot ajuta utilizatorii. De asemenea, 1911 este primul call
center din Europa, cu număr
unic apelabil din toate reţelele. De la lansarea numărului
unic 1911 şi până în prezent
au fost raportate peste 500 de
incidente de securitate cibernetică, de patru ori peste media anuală obişnuită. Cele mai
multe apeluri au provenit din
zona cetăţenilor, în condiţiile
în care peste 80% dintre computerele personale nu sunt

protejate corespunzător împotriva ameninţărilor cibernetice”, a declarat Cătălin Aramă, în cadrul unei conferinţe de specialitate.
Conform datelor centralizate, din numărul total de raportări la numărul unic, 46%
dintre atacurile cibernetice au
vizat vulnerabilităţi, iar 33%
elemente de fraudă, precum
fraudă ﬁnanciară, phishing
sau vishing. De asemenea,
7% din totalul mesajelor preluate la 1911 s-au referit la
conţinut abuziv, din care cele mai semniﬁcative au vizat:
mesaje spam, sextortion, suspiciuni vizând compromiterea unor date cu caracter special sau personal.

În acelaşi timp, dintre resursele compromise (raportate în procent de 7%), cele mai
semniﬁcative au făcut referire la site-uri web, sisteme/reţele, aplicaţii/servicii, în timp
ce alte 7% dintre raportări au
vizat colectarea informaţiilor
cu caracter personal.
Începând cu data de 2
mai, persoanele ﬁzice, juridice şi instituţiile publice din
România pot raporta, la numărul unic 1911, incidentele de securitate cibernetică
pe care le-au constatat, costul proiectului ﬁind de un
milion de euro. Numărul poate ﬁ apelat gratuit din orice
reţea de telefonie, şi este disponibil non-stop.

Încă rămâne activă opţiunea Actionable Insights, de
la Facebook. Reţeaua socială n-a comentat situaţia Google şi nici îngrijorările care
au dus la oprirea opţiunii
MNI. Spre deosebire de produsul Google, al Facebook
oferă informaţii şi despre genul, vârsta şi alte caracteristici unice ale utilizatorilor.
Tot anonime sunt datele, dar
mai bogate.

să cumperi un telefon
Huawei Mate 30 urmează
să ﬁe prezentat undeva
spre ﬁnalul lunii septembrie. Până atunci, vor mai
ﬁ informaţii neoﬁciale despre el. Una dintre ele e despre baterie şi asta e, poate,
cea mai mare surpriză.
Aşa cum ne-a obişnuit
Huawei, cel mai probabil vorbim de trei versiuni de Mate
30. Una va ﬁ Lite, una va ﬁ
mid-range, iar una va ﬁ Pro.
Ei bine, pentru Huawei Mate
30 Pro ar putea ﬁ pregătită o
baterie imensă: 4.500 mAh.
Acest acumulator ar ﬁ folosit pentru un ecran de 6,7
inci 2K AMOLED, un procesor Kirin 990 capabil să se conecteze la reţele 5G şi pentru
trei camere foto. Bateria pentru Mate 30 simplu ar ﬁ de
4.200 mAh, scrie playtech.ro.
De ce contează că telefonul Huawei va avea o baterie
atât de mare?
Până în urmă cu doi-trei
ani, cele mai mari baterii erau
în telefoane ieftine. Asta pentru că acele modele erau vândute în ţări unde nu aveai confortul de-a ﬁ constant pe lân-

gă o priză. Dar lucrurile s-au
schimbat un pic. Samsung,
Huawei şi alţi producători au
mărit capacitatea chiar şi în
telefoanele premium.
Dacă Huawei Mate 30 Pro
va avea această baterie de
4.500 mAh, e cel mai serios
pas în direcţia oferirii unei autonomii bune. Cea mai mare
grijă acum e ca bateria să nu
ﬁe o strategie de-a companiei pentru a compensa modemul 5G deﬁcitar.
Conform IHS Markit, producători terţi care ar folosi
modemul Balong 5000 5G de
la Huawei ar face compromisul între autonomie şi dimensiuni. O baterie mai mare necesită un telefon mai mare,
implicit. Sigur, la un ecran de
6,7 inci, Mate 30 Pro n-ar avea
o problemă cu dimensiunea.
Dincolo de această problemă, Huawei Mate 30 Pro ar
beneﬁcia de încărcare wireless
rapidă la 25 waţi şi încărcare
rapidă pe ﬁr la 55 waţi. Dacă
aceste zvonuri sunt conﬁrmate, compania ar putea oferi cea
mai rapidă încărcare, dintre
toţi producătorii de top.
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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“ prezicătoare 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.
APARTAMENTE
¤ Vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa 52
mp, et. 1, str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 86.000 euro, negociabil. Informaţii și alte detalii
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere
pe Calea Turzii, 79 mp utili, decomandat, mobilat, utilat, ideal
pentru locuinţă închiriere, investiţie. Apartamentul este compus
din 2 camere, 1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de
depozitare, loc de parcare cu CF.
Pret 119.900 Euro, negociabil.
Tel. 0745-025163, 0726-337157.
CASE/CABANE
¤ Vând casă formată din 2 apartamente, o garsoniera, intrări separate, curte 400 mp,
garaj, vedere la munte, în orașul; Câmpeni, jud Alba. Pret
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii
sunaţi la tel. 0763-769120.
TERENURI

De vânzare teren
intravilan 2500 mp în
localitatea Tureni nr. 111,
judeţul Cluj, plus
construcţie casă de locuit
70 mp, compusă din 2
camere, hol, bucătărie şi
baie, curent electric, apă
la fântână, zonă foarte
liniştită.
Informaţii la tel.
0751-760639,
0723-172514.
¤ Vând teren Mărișel 12200

mp.intravilan,zona de case.
Carte funciară,curent
electric,apa.front 90 m la dru-

mul principal. Pret 4 euro mp.
¤ Vând teren în supr. de 800
mp, front 17,78 ml la sosea
asfaltată, în centrul satului
Măcicașu, com. Chinteni, cu
toate utilitatile. Informaţii suplimentare la tel.
0734-777772.
¤ 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 suplimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere,
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, izolat termic, utilat complet,
ocupabil imediat, cart. Mărăști,
zona Cinema Mărăști, preț 400
euro. Pentru informații și detalii
sunați la 0758-051260.(4.7)

APARTAMENTE
LOCURI DE MUNCĂ
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii,
căutăm o garsonieră de închiriat fără mobilă sau semimobilat
pe termen lung. Așteptăm telefoane pe nr. 0746-499960 sau
0759-663204.
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul alimentaţiei publice, pe
postul de BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pricepută, îndemănatică. Ofer și cer seriozitate
maximă. Pentru oferte vă rog
apelaţi 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu.
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 18 ani (și pe comunitate),
cat. B și C, cunoscător al lb. germane și engleze. Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel.
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
încălzire. Execut lucrări, intervenţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate!
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Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei,
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

trale, teracote, cabine de duș,
etc. Informaţii suplimentare la
telefon 0740-252139.
¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje
la utilaje de tâmplărie. Informaţii la tel. 0741-192255 sau
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0264-547523, 0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii
la tel. 0745-993104.
¤ Agent de asigurări, închei,
efectuez orice fel de asigurări.
Asigurările se pot plăti online
sau numerar, iar polițele pot ﬁ
trimise electronic sau înmânate
personal. Cer și ofer seriozitate.
Tel. 0749-915233. (1.5)

UZ CAZNIC
¤ Vând pentru baie, chiuvetă faianţă albă, cu baterie, 60 x 50

AUTO-MOTO

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
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, an 2008, 7 locuri, culoare
gri, 210.000 km, în stare bună
de funcţionare. Preţ negociabil.
Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997,
pentru programul RABLA, acte în
regulă, preţ negociabil. Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an
1995, pentru programul RABLA, acte în regulă. Informaţii
și relaţii la telefon 0754-312994.

¤ Vând uși, geamuri din lemn, de
la o casă în demolare. Tel. 0264424005 sau 0745-300323. (2.7)
¤ Vând scaun de masaj portabil,
cu husă nouă. Preț negociabil.
Informații și detalii suplimentare
la tel. 0745-782061 sau 0758335235. (2.7)

MOBILIER
¤ Vând moblier de cameră și
colţar în stare foarte bună, preţ
foarte avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon 0744-702473, după ora 12.
¤ Vând două birouri pentru calculator , dim. 70 x 130 x 86 cm,
culoare combinaţie wenge și
stejar auriu, stare perfectă, preţ
250 RON/buc., și raft de bibliotecă cu dulap pentru acte, cu 3
rafturi și cu dulap cu 2 uși în
partea de jos (cu etajere interioare), cu chei, dim. H â 205 cm,
L â 90 cm, adâncime 40 cm, culoare wenge cu stejar auriu, stare impecabilă, preţ 350 RON.
Cele 3 piese de mobilier sunt
ideale pentru agenţii de turism,
agenţie imobiliară sau alte activităţi de birou. Nu asigurăm
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând canapea de două persoane și 2 două fotolii. Relaţii
suplimentare la tel. 0741028813. (2.7)
¤ Vând pătuț din lemn cu două
sertare pentru copii. Informații
suplimentare la telefon 0264424005 sau 0745-300323. (2.7)
¤ Vând două scaune vechi marca IOSEF KOHM (Austria), pansonate și etichetate, an 1917,
model cu dungi, stare foarte
bună. Informații și la tel. 0743853630. (2.7)
¤ Vând de la o terasă, ușă metalică cu geam din sticlă.
Informații suplimentare la telefon 0264-424005 sau 0745300323. (2.7)
¤ Vând masă de birou pentru
elevi, cu un corp, cu sertar,
puțin folosit, preț negociabil.
Informații suplimentare la tel.
0741-028813. (2.7)

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

NOI ÎŢI OFERIM
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

DONAȚII

ELECTRO

MATRIMONIALE
¤ Aș dori să cunosc domn din
anii 1967, 1974, 1977, pentru
relație serioasă. Eu, sunt romantică, fără obligații, blonă, cu aspect
ﬁzic plăcut. Aștept răspuns la tel.
0743-492064. (2.11)

DIVERSE

numai de atât ai nevoie
ca să-ţi prezinţi firma

¤ Donez recamier. Pentru
informații suplimentare sunați
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (2.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC,
preţ 300 RON. Prioritate au studenţii și pensionarii. Informaţii și
detalalii la tel. 0721-356827 sau
0364-143746.
¤ Vând toaletă inteligenta care
îmbină funcțiile de wc și bideu în
același obiect sanitar. Informații
la telefon 0724808088(2.5)
¤ Vând găini oătoare sub un an,
rasa LOHMANN, preţ 15 lei respectiv 12 lei. Informaţii suplimentare la telefon 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0749-435564 sau 0758-939822.
¤ Vând putină din lemn pentru
brânză, de 25 l, preț 180 RON.
Pentru informații suplimentare
sunați la telefon 0264-424005
sau 0745-300323. (2.7)
¤ Vând roiuri de albine, familii
de albine și polen. Informații și
relații suplimentare la tel. 0722515094. (2.7)
¤ Vând țigle la prețul de 50
bani/buc. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0264-424005 sau 0745300323. (2.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat,
varietate mare. Informații la tel.
0735-146040. (2.7)

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

LICITATIE PUBLICĂ
¤ Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice Cluj-Napoca
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej,
cu sediul în loc. Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, vinde la licitație publică, în data de 12.09.2019, ora
10.00, cam. 28, următoarele bunuri mobile/ imobile: - Teren extravilan; - Autoturism VW Passat,
marca 3 CACCFFBXO, an fabric.
2011. Bunurile mobile/ imobile
nu sunt grevate de sarcini.
Informații suplimentare pot ﬁ
obținute la sediul Serviciul Fiscal
Municipal Dej, str. M. Eminescu,
nr. 2, camera 28, telefon
0264.216230, int. 132 sau accesând pagina de internet a ANAF,
www.anaf.ro - INFO ANAF „anunțuri - vânzarea prin licitație
a bunurilor sechestrate” - Structura DGRFP Cluj.

PIERDERE
¤ Pierdut Certiﬁcat Constatator
pentru societatea HERCE CONSTRUCT SRL pentru punctul de lucru din Municipiul Cluj-Napoca,
Strada Alexandru Vaida Voevod,
nr. FN, judeţ Cluj.

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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ANUNŢ DE ANGAJARE

COMUNĂ BOBÂLNA, cu sediul în localitatea Bobâlna,
strada Principală, numărul 37, judeţul Cluj, organizează
concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant în
temeiul HG 286/2011:
INSPECTOR cu atribuţii de Şef Serviciu Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă: Număr posturi – 1
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 16.09.2019 ora 10:00
- Proba interviu în data de 18.09.2019 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
- Studii: Superioare absolvite cu diploma de licenţă
- Vechime: 6 ani cu studii superioare
- Abilităţi și competente: cunoștinte de operare pe
calculator – nivel mediu dovedit cu documente care să
ateste deţinerea competentelor
- Dovada absolvirii unui curs de specializare Șef SVSU
cod COR 541901
- Permis de conducere categoriile B, C, D și E
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului
în Monitorul Oﬁcial, Partea a III-a și la sediul primăriei
Comunei Bobâlna.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei Comunei Bobâlna,
persoană de contact: Bote Mariana, telefon: 0733-414434,
fax: 0264-355086, E-mail: primar@primariabobilna.ro
ANUNŢ DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007,
S.C. THERMOPAN S.R.L. anunță începerea demersurilor
în vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul
„Producţia de proﬁle obţinute la rece – cod CAEN 2433“
din Cluj-Napoca, str. Orăștei, nr. 10, Depozitul 19, Modul
1 Parc Logistic Transilvania, județul Cluj.
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între
orele 9.00-16.30, marți-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L.
angajează:

UMB GRUP
angajează

PILOT ELICOPTERE
posesor licenţă EC135, dar și alt tip de licenţă de zbor.
C.V.-urile se pot transmite prin fax la nr.
0234-208.229,
e-mail la adresa secretariat1@umbgrup.ro

ANUNŢ DE URBANISM

MARIS ADRIANA-MIRELA si MARIS ANDREI
anunţă iniţierea planului urbanistic de detaliu „ELABORARE
PUD SI DTAC – CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E,
GARAJ, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RACORDURI
SI BRANSAMENTE UTILITATI“, amplasat in Com. Gilau, sat
Gilau, str. Somesu Rece, fn, CF 56409, jud. Cluj.
Consultarea propunerii se poate face la Primaria Gilau,
serviciul urbanism.

Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope

www.adax.ro

www.adax.ro

Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca
Tel. Mobil : 0722.619.317
2.619.317
Tel. Fix :
0264.411.691
4.411.691
Email : office@adax.ro
@adax.ro

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto
Hyundai Sibiu

p ț ș
 Experiență de
peste 20 ani
 Disponibilitate
mare în stoc
 Orice anvelopaa
sau janta la
comanda

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto
Pregătitor vopsitorie auto
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900 magazine specializate

în cartușe pentru imprimante
CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro
www.prink.ro

Abonează-te la
0729–15.86.00

Se oferă: salariu motivant, tichete de masă, mediu de
lucru nou și plăcut.
Domeniul de activitate al societăţii: Colectare deșeuri
de echipamente electrice și electronice
Punct de lucru: Florești, jud. Cluj
C.V.-urile se vor trimite la adresa: transilvania@ecotic.ro

Locul Jobului: Cluj Napoca

TOATE ANVELOPELE
SI JANTELE INTR-UN
SINGUR LOC!!

www.adax.ro

www.batrom.ro

•GESTIONAR (se cer: competenţe în coordonarea logistică
a unui punct de lucru, competente în activităţi de gestiune
și management al deșeurilor, studii superioare; (studii
superioare de mediu/tehnice/economice constituie avantaj)
•MANIPULANT (alături de Șofer, respectiv Gestionar,
Manipulantul este responsabil cu activităţile de
încărcare-descărcare-depozitare, în teren și la punctul de
lucru)
•ŞOFER categ B (Șoferul este responsabil de buna
funcţionare și întreţinere a autoutilitarei puse la dispoziţie,
iar alături de Manipulant, este responsabil de coordonarea
și preluarea efectivă a DEEE și de întocmirea ﬂuxului
documentar pentru acestea în teren, Șoferul participa (atunci
când este cazul) alături de manipulant la preluarea și
manipularea DEEE).

monitorul
¤ plăteşti doar 25 lei pe lună
¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤ participi la concursuri

0264.59.77.00

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:
tel 0752-449012

SPORT.
miercuri, 21 august 2019

O brambureală totală!
Pe scurt
Expoziţie aniversară
„U” pe Eroilor
Clubul Sportiv Universitatea invită clujenii să viziteze expoziţia
de fotograﬁe deschisă pe
Bulevardul Eroilor din
Cluj-Napoca, în cadrul căreia cei
interesaţi pot trece în revistă,
cu ajutorul imaginilor, cei 100
de ani de existenţă a sportului
universitar clujean. „Vă veţi reîntâlni în centrul orașului, prin
fotograﬁile însoţite de scurte
texte explicative, cu câteva dintre cele mai reprezentative personalităţi care au făcut cinste
simbolului «U». Vă invităm să
vă amintiţi sau să descoperiţi,
în egală măsură, evenimente
din activitatea Clubului Sportiv
Universitatea care au rămas
scrise cu litere de aur în istoria
sa centenară”, transmit reprezentanţii clubului studenţesc.

Oferte importante
pentru „feroviari”
Evoluţiile bune din preliminariile Champions League au crescut considerabil cota jucătorilor
de la CFR Cluj. Dacă Billel
Omrani are trei oferte din
Scoţia și Israel, una dintre ele
de 3,5 milioane de euro, mijlocașul Mihai Bordeianu nu duce
nici el lipsă de propuneri. Fosta
adversară a „feroviarilor”,
Maccabi Tel Aviv, respectiv formaţia croată Osijek sunt interesate de serviciile jucătorului în
vârstă de 27 de ani, potrivit
Gazetei Sporturilor. Ambele
echipe au avut reprezentanţi la
meciul clujenilor de marţi, din
play-off-ul Ligii Campionilor, cu
Slavia Praga (n.red. după închiderea ediţiei). Conform presei
sportive, campioana României
l-ar vinde pentru două milioane
de euro pe mijlocașul român
cumpărat în ianuarie 2018, de
la FC Botoșani, pentru doar
200.000 de euro. Bordeianu
este evaluat de Transfermarkt
la circa 1,1 mil. de euro și mai
are trei ani de contract cu gruparea din Gruia.

„U” Cluj, campioană
naţională la alergare
montană tineret

Federaţia Română de Atletism
și Subcomisia pentru Alergare
Montană au organizat sâmbătă, 17 august, ﬁnala
Campionatului Naţional de
Alergare Montană pe distanţă
lungă. Competiţia s-a desfășurat la Dămuc – Piatra Neamţ,
iar distanţele de concurs au
fost de 40 km, Seniori –
Tineret M+F. Atleţii de la CS
Universitatea Cluj au participat
la tineret masculin, iar echipa
clujeană a obţinut titlul de
campioană naţională cu un total de 31 de puncte. Echipa a
fost compusă din Andrei Gliga
Ivănescu, Dan Hrișcu și Tudor
Șevciuc. La individual, Andrei
Ivănescu a devenit campion
naţional cu timpul 3:58:39, în
timp ce Dan Hrișcu a obţinut
medalia de argint cu un timp
de 4:03:03.

Cristi Dulca descrie haosul „portughez” din debutul de sezon de la „U” Cluj
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro.
După o victorie la scor
de neprezentare împotriva struţo-cămilei Viitorul
Pandurii Tg. Jiu, 3-0, succes ce părea să facă uitată
înfrângerea de pe terenul
nou-promovatei CSM
Reşiţa, 0-2, „U” Cluj
a continuat cât se poate
de prost noul sezon din
liga secundă, cedând şi
pe terenul „Campionilor”
FC Argeş, scor 0-1.
„Studenţii” au rămas cu
doar 3 puncte după deplasarea din Trivale, clasându-se
momentan abia pe locul 12
din cele 20 de echipe care se
luptă pentru promovare în
poate cel mai interesant sezon de Liga a 2-a. Desigur,
este mult prea devreme să
tragem concluzii, campionatul este lung, sunt multe puncte în joc, dar modul în care
a luat startul clubul studenţesc ar trebui să tragă un semnal de alarmă conducerii clujene. De altfel, potrivit presei locale, o conducere aﬂată într-un conﬂict intern mocnit şi schimbată doar parţial
după ratarea promovării în
primul eşalon.
„Din păcate, am primit acel
gol foarte repede în debutul
reprizei a doua, un pic am
fost bulversaţi, trebuia să
schimbăm. Am încercat să jucăm cu Gavra şi cu Goga vârfuri împinse, iar pe ﬁnal a fost
o brambureală totală. Multe
greşeli, ceea ce, din punctul
meu de vedere, e inexplicabil. Florescu a alergat foarte
mult, Goga a fost, cam toată
partida, singur în avanposturi
şi i-am cerut să stea şi să penduleze între fundaşii centrali.
Am alergat mult!”, a încercat

Cristi Dulca trage un semnal de alarmă jucătorilor săi: au cele mai bune condiţii şi stabilitate ﬁnanciară,
greşelile sunt nepermise!

să explice Cristi Dulca, la ﬁnalul jocului de la Piteşti, înfrângerea cu argeşenii.

Infuzia de portughezi,
experiment ratat?
După ce Bogdan Lobonţ
şi staff-ul său au eşuat în
îndeplinirea obiectivului
mult dorit de întreaga suflare studenţească, lotul „şepcilor roşii” a suferit modificări din temelii. În locul veteranilor Tavi Abrudan şi
Gabi Giurgiu, retraşi din activitate, şi a clujeanului
get-beget Iuliu Haţiegan,
ajuns ulterior titular la revelaţia debutului de sezon
în Liga 1, Politehnica Iaşi,
pe Cluj Arena a sosit o întreagă colonie de portughezi.
Metoda care a funcţionat
fructuos la marea rivală din
Gruia pare să fie, cel puţin
momentan, un eşec în curtea „studenţilor”, niciunul
dintre lusitanii aduşi pe ma-

CRISTI DULCA | antrenor „U” Cluj
„Presiunea există şi dacă eram orice echipă,
ea trebuie să existe, să câştigi mecuri.
Nu ne putem obişnui să pierdem... le-am şi spus
în vestiar că nu se poate să tratăm anumite faze,
anumiţi jucători să facă aşa mari greşeli
personale, pentru că ne antrenăm bine, avem
cele mai bune condiţii şi nu merităm să jucăm
aşa. Pentru unii jucători e nepermis!“
lul Someşului Mic nefiind
vreun real câştig pentru „U”.
José Costa, Carlos Silveira da Graça „Kay”, Hugo Firmino, André Ceitil, Pedro
Mendes, Inacio Miguel şi Rafa Miranda sunt jucătorii pe
care clujenii i-au adus, în această vară, la propunerea
unor foşti jucători cu un CV
stufos, actuali agenţi FIFA.
Fernando Meira, fost internaţional portughez crescut de
Vitória Guimarães, devenit,
mai târziu, campion în Germania cu VFB Stuttgart
(2006-2007) şi campion în
Rusia cu Zenit Sankt Peters-

burg (2010), este în relaţii bune cu noul team-manager al
„studenţilor”, Octavian Moraru, şi susţine cu tărie că,
în poﬁda startului ratat, „U”
va face un sezon foarte bun.

„Trebuie să aveţi
răbdare!”
Prezent la confruntarea din
Trivale, Fernando Meira a fost
însoţit la Piteşti de alţi doi
agenţi portughezi, Pedro Mendes şi Nuno Assis, ambii foşti
internaţionali. Primul, câştigător al Ligii Campionilor cu Porto (2004), dar şi campion al
Portugaliei cu „dragonii”

(2004), respectiv al Scoţiei în
culorile lui Celtic Glasgow
(2009), al doilea, campion cu
Benﬁca Lisabona, în 2005. Toţi
trei au asistat la un nou meci
cu multă suferinţă pentru elevii lui Cristi Dulca, care nu pare a reuşi să scoată echipa din
pasa proastă după eşecul lamentabil din vară. Semn îngrijorător este faptul că, deşi s-a
încercat o reîmprospăţire a lotului, simpaticul tehnician a
pomenit din nou doar de veteranii Goga, Florescu şi Gavra, cei care par să ducă în
continuare greul la „U”.
„Trebuie să aveţi răbdare!
Este foarte greu ca într-un
timp foarte scurt să asamblezi
o echipă, un sistem de joc. Ai
nevoie de 5-6 meciuri, de calm,
de încredere, de entuziasm.
Au venit jucători de foarte bună calitate, mult peste nivelul la care joacă, dar fără încredere şi susţinere e greu pentru oricine să îşi arate adevărata valoare. Ştiu că sunt suporteri foarte inimoşi, pasionaţi şi doar dacă vor ﬁ alături
de echipă veţi ajunge departe. Clubul are tot ce îi trebuie: calitate, valoare, suporteri.
Mai trebuie răbdare, entuziasm şi încredere”, a declarat
Fernando Meira pentru site-ul
oﬁcial al „şepcilor roşii”.
Până una alta, pentru Universitatea Cluj urmează un nou
examen diﬁcil în acest debut
de sezon. Va întâlni, duminică după-masă, nou-promovata SCM Gloria Buzău, echipă
care a pornit ca din puşcă în
Liga a 2-a, cu trei victorii din
tot atâtea partide. Ba mai mult
decât atât, continuatoarea fostei Glorii a zdrobit Sportul Snagov în ultima etapă cu un neverosimil 7-0, semn clar pentru „studenţi” că nu este de
glumit cu buzoienii.

Premieră la Cluj-Napoca: Prima competiţie
internaţională de gimnastică ritmică din România
Federaţia Română de
Gimnastică Ritmică (FRGR)
organizează, în perioada
23-25 august, la
Cluj-Napoca, prima competiţie internaţională de
Gimnastică Ritmică din
România de tipul „World
Challenge Cup”.
Evenimentul va avea loc la
Sala Polivalentă şi reprezintă
pentru gimnastele din întreaga lume o competiţie extrem
de importantă, mai ales că se
desfăşoară înainte de Campi-

onatul Mondial de caliﬁcare la
Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020. Organizarea acestui eveniment în România reprezintă încununarea cu succes a activităţii FRGR, susţin reprezentanţii organizaţiei.
„După 16 ani de la reînﬁinţare, perioadă în care am încercat să menţinem gimnastica ritmică românească în elita mondială, ne-am decis să
organizăm o competiţie de mare anvergură şi să introducem
România în circuitul competi-

ţiilor de tip «World Challenge
Cup». Sperăm ca acest eveniment să se desfăşoare anual şi
să atragem un număr cât mai
mare de participante din întreaga lume”, a declarat Irina
Deleanu, preşedintele FRGR.
Rhythmic Gymnastics World
Challenge Cup Cluj-Napoca devine, aşadar, locul de întâlnire
a celor mai bune gimnaste din
lume. Competiţia este formată
din două concursuri: proba individuală, respectiv proba de
ansamblu. Ambele probe pre-

supun mânuirea cercului, a mingii, măciucii şi a panglicii şi se
desfăşoară în două etape: caliﬁcări şi marea ﬁnală. Sute de
gimnaste din peste 30 de ţări de
pe patru continente vor veni,
weekendul ce urmează, pe malul Someşului Mic.
Vineri şi sâmbătă, 23-24 august 2019, publicul va urmări
din sală sau din faţa ecranelor
caliﬁcările, când gimnastele concurează pentru a obţine punctajele necesare participării la ﬁnala pe obiecte. Duminică, 25

august 2019, vor evolua cele mai
bune 8 gimnaste de la ﬁecare
obiect (cerc, minge, măciuci şi
panglică) şi cele mai bune 8 ansambluri de la cele două exerciţii prezentate în caliﬁcări (5
mingi şi 3 cercuri + 2 perechi
de măciuci). La Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup
Cluj-Napoca, România va ﬁ reprezentată de doar două gimnaste în proba individuală, acesta ﬁind numărul maxim de participante permis de Federaţia Internaţională de Gimnastică.

