Strada Regele Ferdinand se transformă într-un mare șantier
Primăria Cluj vrea să schimbe în integralitate aspectul străzilor Ferdinand, Tipografiei, S. Puşcariu şi E. Zola. Pagina 3
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Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

500 de proprietari, somați Mai există respect
pentru bicicliști în trafic?
să-și dărâme garajele

Pasarelă peste DN 1
în comuna Florești?

„Primele somaţii au fost date pe strada Brateş.
De asemenea, au mai fost trimise somaţii pe strada
Parâng”, spune viceprimarul Dan Tarcea.
Pagina 5

Consiliul Județean Cluj susține că va construi, din bani
proprii, o pasarelă peste DN 1 pentru a asigura accesul
direct către viitorul Spital Regional de Urgență. Pagina 4

În primele șapte luni ale anului, în județul Cluj,
au fost înregistrate 101 accidente în care au fost
implicați bicicliști.
Pagina 5

Taxiuri verzi la Cluj!
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În Cluj-Napoca există 2.469 de autorizaţii de taxi, dar numărul lor va creşte de la 1 ianuarie 2020.
Un studiu comandat de Primăria Cluj-Napoca arată că unul dintre motivele lipsei de taximetre este faptul
că taximetriştii lucrează prea puţin. Ce soluție propune municipalitatea? Pagina 3

Movie Nights
Vineri, ora 21:00
Iulius Parc Cluj-Napoca

Călătorie în Orient
18 august-1 septembrie
Muzeul National de Istorie
a Transilvaniei
Alte evenimente în pagina 2

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Angajaţii pierd zilnic două ore din timpul de lucru din cauza unor banalități
Un sondaj arată că angajaţii români pierd zilnic până la
2 ore din timpul de lucru din
cauza colegilor cu chef de vorbă, a telefoanelor sau a şedinţelor interminabile. Totodată,
11% se plâng că sunt distraşi
şi de numărul mare de mailuri
pe care le primesc şi care necesită răspuns imediat.
Trei din patru angajaţi spun
că pierd zilnic până la două
ore din timpul programului din
cauza unor lucruri care le distrag atenţia de la ceea ce au

de făcut. Printre cele mai deranjante sunt discuţiile telefonice zgomotoase purtate de
colegi în birou sau telefonul
de serviciu care sună prea des,
zgomotul ambiental speciﬁc
birourilor de tip open space,
colegii cu chef de vorbă sau
şedinţele prea lungi.
La acestea se adaugă timpul
petrecut pe reţelele de socializare sau pauzele de cafea şi ţigară.
Trei din zece respondenţi
pierd timp din cauza şedinţelor prelungite, în timp ce 17%

aﬁrmă că reţelele de socializare le consumă cel mai mult din
programul zilnic de lucru.
Nu în ultimul rând, unul din
zece angajaţi recunoaşte că productivitatea lui scade din cauza
pauzelor dese de cafea şi ţigară.
Pentru a se putea concentra
mai bine la job, jumătate dintre respondenţi spun că îi evită
pe colegii bârﬁtori sau că nu intră pe reţelele de socializare în
timpul programului. Totodată,
46% aﬁrmă că răspund doar la
telefoane şi mesaje importante

sau urgente, iar 13% decid să-şi
închidă telefonul personal în
timpul orelor de program.
De asemenea, 14% preferă
să asculte muzică în căşti, ca
să nu mai ﬁe deranjaţi de zgomotul sau discuţiile colegilor.
Aproape 13% consideră că
angajatorul ar trebui să limiteze timpul pentru pauzele de
cafea şi ţigară.
Sondajul a fost efectuat în
perioada 2-16 august, pe un
eşantion de 926 utilizatori
de internet.

2 TIMP LIBER
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Unde mergem în weekend?

DE-A LUNGUL ISTORIEI
23 august
1456: Începutul domniei lui
Vlad Ţepeș, ﬁul lui Vlad
Dracul, în Ţara Românească
(1456-1462; nov.-dec.1476).
1890: A murit scriitorul și omul politic Vasile Alecsandri.
(n. 14 iun. 1818; o altă dată
acreditată de istoricii literari
este 21 iul. 1821)
24 august
1820: A murit Ion BudaiDeleanu, scriitor, istoric și om
de cultură luminist, autor al
poemului eroic-comic
'Ţiganiada'. (n. 6 ian. 1760)
1944: Bombardamente ale
aviaţiei naziste asupra
Bucureștilor, ce vizează, în

primul rând, Palatul Regal;
este distrusă, printre altele,
clădirea Teatrului Naţional.
(24-26)
25 august
325: S-a încheiat, la Niceea, primul Sinod ecumenic al bisericii
creștine, unde s-a respins învăţătura lui Arie, s-au stabilit o primă
formă a Crezului de la Niceea și
calcularea datei Paștilor. (20 mai
325-25 aug. 325)
1819: A murit inventatorul
scoţian James Watt, renumit
pentru îmbunătăţirea motorului cu aburi. (n. 19 ian. 1736)
1944: Parisul a fost eliberat
de sub ocupaţie germană (Al
Doilea Război Mondial)
PUBLICITATE
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 Disponibilitate
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Secretul lui Raoul Taburin

Perioada: 1 august – 3 noiembrie
Casa Vaida Voevod din Piaţa
Ştefan cel Mare, de la numărul
18, găzduieşte în perioada 1 august – 3 noiembrie , „The Art of
Banksy“, expoziţia neautorizată în
care vei găsi peste 50 de lucrări –
tablouri, picturi, obiecte 3D, clipuri
video – ale celui mai mare artist
grafﬁti al tuturor timpurilor, un
erou al artei contemporane.
Emoţionante, bulversante, dramatice, lucrările lui Banksy poartă în
ele un ﬁr roşu care te conduce, inevitabil, către o realitate limpede,
dureroasă.
Mesajele lui, arta sa, felul în care
se manifestă, sunt o critică continuă la adresa lumii politice, a mişcărilor sociale violente, o critică
adusă luptei pentru putere, războiului şi consumerismului.
Te invităm în lumea lui Banksy!
S-ar putea să îţi schimbe felul în
care priveşti lumea.

Filmul Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul
Taburin, care va ﬁ lansat în cinematografele
din România pe 23 august şi distribuit de
Independenţa Film, este o adaptare a romanului graﬁc realizat de Jean-Jacques Sempé,
regizată de Pierre Godeau, pe un scenariu
semnat de Guillaume Laurant (Amélie şi A
Very Long Engagement).
Dacă e cineva care știe absolut totul despre biciclete acela trebuie să ﬁe Raoul Taburin
(Benoît Poelvoorde), vânzătorul oﬁcial de biciclete din Saint Céron, un superb sătuc din sudul Franţei. Dar Raoul ascunde un secret teribil: nu a reușit niciodată să-și ţină echilibrul pe
o bicicletă fără roţi ajutătoare.
Când fotograful Hervé Figougne (Edouard Baer)
se mută în Saint Céron, cei doi se împrietenesc
rapid. Iar când Hervé se oferă să-l fotograﬁeze
pe Raoul mergând cu bicicleta pe marginea unor
stânci, acesta face tot ce-i stă în putinţă ca să evite situaţia și să amâne ședinţa foto.
Văzând că totul îi este împotrivă, bărbatul trebuie să-și accepte în sfârșit destinul și speră că
de-acum înainte, toţi cei cărora a încercat să le
spună despre problema lui îl vor crede. Doar
că lucrurile nu sunt niciodată așa de simple
precum par…Secretul lui Raoul Taburin
Descris de către cunoscuta publicaţie franceză
Le Figaro drept „un ﬁlm optimist al cărui umor
este perfect adaptat unui public familial”,
Secretul lui Raoul Taburin/ Raoul Taburin îi are
în rolurile principale pe Benoît Poelvoorde (Le
tout nouveau testament, r. Jaco Van
Dormael), Edouard Baer (Asterix and Obelix

Expoziţiile Zilelor Culturale
Maghiare din Cluj

VINERI, 23 august
♦ 11:00 Spiritul romantic de tip
Biedermeier în colecţia de
pictură a Muzeului de Artă Cluj.
Ghidaj în limba română: muzeologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă
♦ SÂMBĂTĂ, 24 august
♦ 11:00 Spiritul romantic de tip
Biedermeier în colecţia de
pictură a Muzeului de Artă Cluj.
Ghidaj în limba română: muzeologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă
♦ 16:00 Ars Sacra
Claudiopolitana
Expoziţie de artă bisericească.
Ghidaj în limba română cu
Nagy Emőke
Loc: Iuliu Maniu 4
♦ 17:00 Artwise
Expoziţie de arte plastice şi prezentare de modă
Loc: Palatul Urania
♦ DUMINICĂ, 25 august
♦ 11:00 Spiritul romantic de tip
Biedermeier în colecţia de
pictură a Muzeului de Artă Cluj.
Ghidaj în limba română: muzeologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă

Călătorie în Orient
ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Muzeul National de Istorie a
Transilvaniei
18 august - 1 septembrie
Expoziţia este un tribut pe care
îl aducem omului de cultură
Orbán Balázs, al cărui nume se
leagă de muzeul nostru datorită
donaţiilor făcute de acesta
Societăţii Muzeului Ardelean,
piese aﬂate acum în patrimoniul MNIT. Statuete funerare,
organe umane sau animale

Meet Cleopatra, r. Alain Chabat) și Suzanne
Clément (Mummy, r. Xavier Dolan).
Filmul este o adaptare după benzile desenate
realizate de Jean-Jacques Sempé.
Un ﬁlm despre prietenie, simplitate,
bunăvoință și dragoste.
Premieră - Cinema Victoria, vineri 23 august,
20:00 - 22:30.

mumiﬁcate, dar mai ales documente şi fotograﬁi care ilustrează viaţa fascinantă a lui Orbán
Balázs, vor reprezenta exponate
dintr-o lume care continuă să
suscite interesul publicului, indiferent de vârstă: aceea a civilizaţiilor Orientului Antic, a
Egiptului în mod special. În cadrul expoziţiei va rula şi un
scurtmetraj, ﬁlm ce prezintă periplul lui Orbán prin Orient, călătorii ce l-au purtat prin Siria,
Palestina, Egipt şi Grecia.

care nu poate fi catalogată
doar ca un succes individual,
ci și ca un succes al mentalului
colectiv oferit de Szentendre.
Expoziția de la Palatul Bánffy
pornește un proces al cărui scop
se extinde de la prezentarea
creațiilor artistice, la ideea
mobilității artiștilor, respectiv la
cunoașterea spiritului orașului
în afara granițelor sale.

Pictori contemporani
din Szentendre

Serile de ﬁlm în aer liber revin
în Iulius Parc, din 14 iunie!
În ﬁecare vineri, de la ora
21:30 vei râde la situaţiile comice, vei empatiza cu poveştile
dramatice şi vei trăi acţiunea ﬁlmelor proiectate la „Movie
Nights”. Poţi veni cu pernuţe şi
pături confortabile de acasă, iar
gustările vor ﬁ disponibile la
standurile amenajate în parc,
pentru a avea un picnic sub lumina lunii şi a proiectoarelor.
Movie Nights este un eveniment organizat de Iulius Mall
Cluj, cu sprijinul Festivalului
Internaţional de Film
Transilvania. Participarea este
gratuită. Programul poate suferi modiﬁcări în funcţie de condiţiile meteo, iar actualizările
vor ﬁ comunicate pe pagina de

16 august – 15 septembrie
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Szentendre, orașul pictorilor,
este un spațiu al creației și al
culturii unic. Acest oraș idilic
de pe Dunăre a reușit să se ridice și să devină un centru de
creație semnificativ. Acest lucru nu a fost un proces rapid,
ci mai mult unul construit cu
grijă pe parcursul mai multor
decenii. Începuturile sale nu
sunt poate atât de importante
ca statutul lui contemporan,
respectiv recunoașterea acestui statut pe scena artistică
europeană. Sute de artiști au
creat și crează aici, trăiesc și
părăsesc această lume, lăsând
în urmă o moștenire culturală

VINERI

Movie Nights

Facebook Iulius Mall Cluj.
SÂMBĂTĂ

Concerte de orgă la prânz
Biserica Reformata Centrala
12:00–12:30 Interpret: Miklós
Noémi
DUMINICĂ

Budapest Noir
Cinema Victoria
18:00 - 19:35
Budapesta, 1936. Când Ungaria
trebuie să decidă dacă va ﬁ următorul aliat al Germaniei naziste, reporterul specializat pe omoruri Zsigmond Gordon are altele
pe cap. Un cinic care crede că le-a
văzut pe toate, Gordon primeşte
un pont care îl conduce la locul unei crime din partea rău famată
a oraşului. O tânără frumoasă şi
bine îmbrăcată zace moartă, având asupra ei doar o carte de
rugăciuni iudaice. Investigaţia îl
va arunca pe Gordon într-o lume
a pornograﬁlor, a bordelurilor şi
a celulelor comuniste cu tentacule până la cele mai înalte eşaloane ale puterii. Sapă tot mai
adânc, neştiind în cine să se încreadă şi ce motive ulterioare
stau în calea sa şi a adevărului.
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Mai multe taxiuri în Cluj-Napoca,
dar cu o condiție! Care este aceasta?
Taximetriștii lucrează puțin, nu iau comenzi din Florești și Apahida, clujenii preferă Uber și Bolt
Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro
Clujenii se plâng de lipsa
taximetrelor,
iar taximetriştii
cer majorarea tarifelor
şi eliberarea mai multor
autorizaţii de taxi.
. Un studiu comandat de
Primăria Cluj-Napoca arată că
unul dintre motivele lipsei de
taximetre din municipiu este
dat de faptul că taximetriştii
lucrează foarte puţin. În prezent, în Cluj-Napoca există
2.469 de autorizaţii emise, dar
numărul acestora va creşte de
la 1 ianuarie 2020.
La această dată, pe raza
municipiului Cluj-Napoca,
sunt eliberate un număr de
2.469 autorizaţii taxi cu valabilitate până la 31 decembrie
2019, urmând ca de la 1 ianuarie 2020 să se prelungească autorizaţiile de taxi pentru
o perioadă de 5 ani.
Primăria a solicitat întocmirea unui studiu de specialitate
privind stabilirea necesarului de
autorizaţii de taxi la nivelul municipiului Cluj-Napoca pentru
perioada 2020-2025.
Studiul elaborat de specialiştii de la Universitatea
Tehnică Cluj-Napoca prezintă ca şi concluzie finală
faptul că este necesară creşterea la 2.500 a numărului
de autorizaţii de taxi, exclusiv cu autorizaţii de taxi care utilizează doar vehicule electrice.

În prezent, Primăria Cluj-Napoca a eliberat 2.469 autorizații de taxi

Primăria Cluj-Napoca a pus
în dezbatere aprobarea studiului de specialitate în ceea ce priveşte stabilirea numărului maxim de autorizaţii de taxi pentru perioada 2020-2025 la nivelul municipiului Cluj-Napoca.
Etapa consultării publice are loc
în perioada 21 august – 5 septembrie. Persoanele interesate
pot trimite sesizările, observaţiile, punctele de vedere la adresa de email: consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau
pot înregistra adrese scrise la
Serviciul Centrul de Informare
pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7
sau la orice primărie de cartier.

Autorizaţii doar
pentru taxiuri electrice
„Maxim 2.500 autorizaţii
de taxi prin suplimentarea cu
31 de autorizaţii de taxi faţă
de cele existente acestea ur-

mând a se distribui exclusiv
pentru autovehiculele electrice. Orice autorizaţie de taxi restrasă în condiţiile legii va ﬁ
convertită în autorizaţie de taxi pentru vehicule electrice”,
transmite municipalitatea.
În prezent, din totalul de
2.469 de autorizaţii emise există 90% benzină şi GPL, 9,5%
diesel şi 0,5% hibrid, electric.
În Viena, un număr mare de vehicule taxi sunt deja hibride
(aproximativ 20%).
„Această anchetă s-a desfăşurat cu foarte mare greutate. Au răspuns întrebărilor
doar 31 de taximetrişti”, spune inginerul Mihai Dragomir
din cadrul UTCN Cluj, cel care a elaborat studiul.
„În ce priveşte programul de
lucru zilnic al acestora, din 77
ore de lucru (31 vehicule x 24
ore zilnic), taximetriştii declară

că lucrează doar 134 ore (18%),
un procent foarte redus care
poate ﬁ unul dintre motivele lipsei de taximetre din municipiu”,
menţionează studiul.
Clienţii au fost întrebaţi ce
preferă – taxi sau serviciile alternative de ridesharing (Uber,
Bolt, Pony etc) – , iar 22,55%
au răspuns că preferă exclusiv serviciul clasic taxi, în timp
ce 34,31% preferă exclusiv
serviciile de ridesharing, mai
arată autorii studiului.

Taxiul rămâne cel mai
rapid mod de deplasare
Conform recensământului
din 2011, populația stabilă a
municipiului Cluj-Napoca se
ridica la 324.576 de locuitori.
În luna iunie 2019, în
Cluj-Napoca erau înmatriculate în total un număr de
160.317 vehicule mai mult

Taximetriștii
nu majorează tarifele

Câteva date
relevante din studiu:

Reamintim că la ﬁnalul
lunii iulie, Primăria a refuzat majorarea tarifelor
la taximetrie în ClujNapoca. Companiile din
oraș cereau, ca de la 1
august, exact când începe festivalul Untold,
prețurile să ﬁe majorate
la 3,75 lei/km pe timp
de zi și la 4,50 lei/km pe
timp de noapte.
Asociația de
Monitorizare Taxi
Transilvania a solicitat
majorarea tarifelor de
transport în regim de
taxi justificând că “tarifele practicate de transportatorii autorizați de
UAT Cluj-Napoca nu au
suferit modificări în ultimii 6 ani”.

Vechime autorizaţie între
anii 1990-2017, respectiv
între 2 și 29 ani
Cu o vechime înregistrată de
peste 10 ani sunt 18 transportatori
Vârsta conducătorilor auto este cuprinsă între 25
și 67 de ani
16 vehicule sunt marca
Dacia, 11 vehicule sunt
străine
25 vehicule au aer condiţionat
În ce privește norma de
poluare 3% (1 vehicul) are
Euro 3, 3,35% (11 vehicule) au Euro 4, respectiv
Euro 5 și 13 % (4 vehicule)
au Euro 6
Majoritatea taximetriștilor
(73,53%) au o vechime în
muncă de peste 5 ani

decât în anul 2018 când erau
înregistrate 154.263 vehicule. Din acest total, 760 vehicule sunt electrice și hibride, ceea ce reprezintă un
procent de circa 0,5%.
„În ce privește răspunsul
la întrebarea formulată
taximetriștilor «Când vă
aflați pe raza municipiului
Cluj-Napoca, cât de probabil e să preluați o comandă
în altă localitate de lângă
Cluj-Napoca?» 78,72% dintre respondenți declară că
este improbabil să preia o
comandă în afara orașului.

Cu toate că transportul public beneficiază de facilități
în deplasare (benzi dedicate), transportul cu taxi rămâne totuși mai rapid. Acesta poate fi una dintre cauzele pentru care transportul
cu taxi rămâne printre
preferințele de deplasare, cu
vârfuri de cerere care se suprapun peste anumite perioade/evenimente, activitatea fiind percepută în ansamblu ca nefiind capabilă
să
a s i g u re
cerințele
clienților”, se mai arată în
documentul citat.

Șantier în plin centrul Municipiului Cluj-Napoca timp de un an.
Strada Regele Ferdinand se transformă într-o zonă cu mai puține mașini.
Străzile Regele Ferdinand,
Tipograﬁei,
Sextil Puşcariu şi Emile
Zola vor ﬁ reamenajate,
în sensul eliminării
traﬁcului auto
şi transformării acestora
în zone preponderent
pietonale. Proiectul
se ridică la 3,2 milioane
de euro.
Pe scurt, cele mai importante schimbări vizează: banda de circulaţie care există în
prezent pe Regele Ferdinand
dinspre Gară spre Piaţa Unirii
devine bandă dedicată transportului în comun, lărgirea trotuarelor şi desﬁinţarea parcărilor de pe străzile Sextil Puşcariu şi Emile Zola, dar şi de
pe Tipograﬁei. Şi zona din faţa magazinului Central va ﬁ
reamenajată. O provocare pentru municipalitate este şi reamenajarea zonei din faţa CEC
Bank de la Prefectură.

„Săptămâna viitoare vor începe lucrările pe strada Ferdinand din zona centrală a oraşului şi vor ﬁ anumite mutări
temporare inclusiv de linii de
transport, pentru a se putea lucra în permanenţă pe această
stradă ca să o terminăm într-un
interval rezonabil. Am primit
contractul de ﬁnanţare semnat
şi începem imediat lucrările. Lucrările se vor derula pe parcursul acestei toamne. Vom informa opinia publică cu privire la
calendarul acestor lucrări. Acum
se discută cu conducerea Primăriei, Compania de Transport
Public şi ﬁrma de specialitate
modul de implementare a lucrărilor pe strada Ferdinand”, a
spus primarul Emil Boc.
Valorea contractului pentru
toate cele patru străzi se ridică
la 15,3 milioane lei fără TVA
(3,2 milioane de euro), iar ﬁrma Diferit, ﬁrmă de casă a municipalităţii, este cea care a câş-

tigat modernizarea acestor tronsoane. În ceea ce priveşte lucrările la strada Ferdinand, termenul de execuţie este de 11 luni.

Strada Regele Ferdinand
Pe Regele Ferdinand ar urma să se implementeze o bandă dedicată transportului în
comun, lărgirea trotuarelor,
apariţia pistelor de biciclete,
dar şi modernizarea iluminatului public.
„Atuul străzii este că leagă
gara de kilometrul zero. Există
câteva constrângeri: e o stradă
cu un traﬁc neechilibrat, există
momente ale zilei când e traﬁc
intens sau când nu se cirulă,
stâlpişorii de pe trotuar incomodează pietonii. Acum strada
funcţionează cu două benzi de
sens dinspre Unirii spre Mihai
Viteazu şi o bandă de mers dinspre gară spre Piaţa Unirii (…)
Prin închiderea laturii de vest a
Pieţei Unirii, transportul cu au-

toturisme pe banda dinspre gară spre Piaţa Unirii devine inutilă, aşa că s-a decis ca banda
de acum să ﬁe doar pentru autobuze. Prin reorganizarea traﬁcului se câştigă pista pentru
biciclete pe ambele părţi şi bandă dedicată pentru autobuze.
Va ﬁ regândită zona din faţa magazinului Central, unde va ﬁ o
mică piaţetă”, a declarat arhitectul Vlad Rusu.
De exemplu, actuala suprafaţă carosabilă a străzii
Regele Ferdinand este de
4186 mp, dar odată cu reamenajarea zonei se va ajunge la o suprafaţă carosabilă
de 3043 mp.

Strada Emil Zola
Pe strada Emile Zola, toate parcările ar uma să ﬁe desﬁinţate, deoarece, potrivit arhitectului, „traﬁcul în această zonă e datorat celor care
caută loc de parcare”.

Pe strada Sextil Puşcariu
accesul va ﬁ doar pentru riverani, încât zona să ofere
„confort pietonilor”.

Strada Tipograﬁei
„Strada Tipograﬁei este o
stradă cu sens unic astăzi. Ar
trebui să devină o stradă de tip

share space, care să nu mai permită parcarea, din moment ce
există parcare sub magazinul
Central. Am propus ca locurile
de taxi din faţa magazinului să
se mute în lateralul magazinului Central, unde nu există funcţiuni publice cu parterul clădirii”, a mai spus Vlad Rusu.
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Lauda de sine ACJ nu miroase a bine.
Ungureanu: „Noul spital de la Borșa se degradează”
Degeaba se laudă Consiliul Județean Cluj cu noua clădire a spitalului din Borșa pentru că această nu poate
fi dată în folosință din cauza multor probleme, susține deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu
Deputatul USR Emanuel
Ungureanu a postat
pe pagina personală
de Facebook imagini
din incinta spitalului
de Boli Psihice Borşa
din judeţul Cluj care
indică situaţia unităţii
medicale, precum şi condiţiile improprii în care
stau internaţi pacienţii.
„Imaginile incompetenţei, indiferenţei, indolenţei
a lui Alin Tişe şi a Consiliului Judeţean Cluj. «Ne cerem iertare tuturor bolnavilor, rudelor acestora, opiniei publice...». Cu aceste cuvinte ar fi trebuit să înceapă orice comunicat din partea reprezentanţilor statului
român care sunt responsabili direct sau indirect de
mizeria în care sunt aruncaţi peste 150 de bolnavi cu
boli psihice în infernul concentraţionar de la Spitalul
de Boli Psihice Borşa din judeţul Cluj. Ce au făcut ieri
autorităţile, conducerea Spitalului şi a Consiliului Judeţean Cluj? Au dat vina pe
imagini, au contestat adevărul, au spus că exagerez,
că trunchiez, dar nu au folosit niciunul dintre cuvin-

pot muta toţi bolnavii din
castelul ororii. Clădirea poate găzdui doar 78 de bolnavi. Acest corp nou a intrat deja în proces de degradare şi nu există un sistem de epurare functional.
Acum se licitează lucrarea.
O altă clădire este doar în
faza studiului de fezabilitate. Deci, până să public
imaginile cu modul oribil
în care sunt trataţi bolnavii cu probleme psihice, în
toate clădirile din zonă,
Consiliul Judeţean Cluj nu
avea nicio soluţie de relocare a suferinzilor”, mai
spune deputatul USR.

VEZI FILMAREA CU NOUA CLĂDIRE
A SPITALULUI DIN BORȘA AICI

Ce se întâmplă acum?

Emanuel Ungureanu susține că noul spital de la Borșa se degradează

tele normale, cu conţinut
uman, de genul: milă, ruşine, iertare, regret. «Ungureanu exagerează»”, spune
deputatul clujean.
Ungureanu spune că
atunci când a prezentat primele imagini din “castelul
ororii în care au fost aruncate 120 de suflete chinui-

te”, a specificat că, de peste 5 ani, Consiliul Judeţean
Cluj se chinuie să dea în folosinţă altă clădire.
„Deci, nu am ascuns nicio secundă adevărul, dar,
am aşteptat până astăzi să
scot la iveală ticăloşia unui
sistem complet indiferent
la suferinţa bolnavilor. Ia-

tă imaginile filmate de mine, corpul de clădire nou,
construit din fondurile Consiliului Judeţean Cluj zace
nefolosit de o groază de
timp. Clădirea a fost proiectată greşit, veţi vedea raportul Inspecţiei de Stat în
construcţii. Mai mult decât
atât, în acea clădire nu se

„DSP Cluj tace, Ministerul Sănătăţii se gândeşte dacă trimite un Control, spitalul şi Consiliul Judeţean
Cluj dau vina pe mine pentru că exagerez. Realitatea
este una limpede, la Borşa
de peste 50 de ani, nu de
azi de ieri, bolnavii psihici
sunt trataţi în bătaie de joc
de toată lumea. Nicio clădire din lagărul de la Borşa nu respectă standardele
minime de confort şi siguranţă pentru bolnavi, niciu-

na, nici măcar cea nouă,
există o eroare de proiectare, culoarele trebuiau să fie
de 2, 40 metri şi sunt de
doar 1,80. Luni mă voi întoarce la Borşa. Nu va trece nicio zi în care să nu pun
presiune pe autorităţi pentru mutarea în condiţii de
siguranţă a pacienţilor din
castelul ororii. În orice clipă se poate întâmpla o tragedie, bucăţi din tavan s-au
prăbuşit deja. Nu exagerez
deloc, dezastrul de la Borşa este peste orice închipuire”, conchide Ungureanu.

Ce spune Ministerul
Sănătăţii
Sorina Pintea a spus că
Emanuel Ungureanu are
dreptate şi că în solicitările de investiţii nu apare Borşa, însă vor fi discutate toate aspectele. „Ştiam că spitalul este în subordinea Consiliului Judeţean ce ţine pe
partea de infrastructură de
Consiliul Judeţean”, a spus
ministrul. Sorina Pintea a
spus că a verificat solicitările de investiţii, reparaţii
capitale şi aparatură, însă
nu apare nimic de la Borşa, judeţul Cluj.

Consiliul Județean Cluj promite
Pasarelă peste DN 1 în Florești

Fiecare spital judeţean va fi obligat
să aibă un centru de prelevare a organelor
Ministrul Sănătăţii,
Sorina Pintea, a declarat
joi, la Bistriţa, că ﬁecare
spital judeţean din ţară
va ﬁ obligat, începând
cu data de 15 septembrie,
să aibă un centru
de prelevare de organe.
Ministrul a precizat că în
ultima săptămână au existat
patru cazuri de prelevare de
organe în ţară, între care şi a
unui cord care a ajuns la un
tânăr din Germania.
„În ultima săptămână, au
fost patru prelevări. A fost
emoţionant pentru mine, pentru că au fost prelevări de ﬁcat, rinichi, astea sunt uzuale, dar a fost prelevarea unui
cord de la un copil de 16 ani,
care, din păcate, a plecat din
ţară pentru că nu am avut
pacient compatibil. Spun din

păcate pentru că mă gândesc
la pacienţii din România, dar
această inimă bate în pieptul unui tânăr de 17 ani din
Germania, deci colaborarea
cu Eurotransplant este din
ce în ce mai puternică. De
aceea, împreună cu domnul
director Radu Zamﬁr de la
Agenţia Naţională de Transplant, am luat decizia de a
implementa obligativitatea
existenţei unui centru de prelevare la nivelul ﬁecărui spital judeţean, pentru că avem
terapii intensive, avem dotări la marea majoritate a
spitalelor, este cazul să începem să lucrăm. Programul
naţional de transplant a fost
restructurat, există posibilitatea de a stimula ﬁnanciar
pe cei care sunt implicaţi efectiv şi este cazul să ne gân-

dim la pacienţii care aşteaptă aceste organe", a spus Pintea, adăugând că termenul
de la care va intra în vigoare această obligativitate este 15 septembrie.
Întrebată dacă va ﬁ derulată şi o campanie publică
de susţinere a prelevării de
organe, Sorina Pintea a spus
că deja s-a început acest lucru şi crede că lucrurile se
vor schimba odată cu existenţa unui centru de prelevare în ﬁecare judeţ.
„O campanie împreună cu
asociaţiile de pacienţi şi cu
media, noi spunem că, timid, am început, dar, în momentul în care vom da aceşti indicatori, obligativitate,
atunci lucrurile cred că se
vor schimba", a mai declarat ministrul Sănătăţii.

Consiliul Județean Cluj
susține că va realiza
accesul la Spitalul
Regional de Urgență Cluj.
„Consiliul Județean Cluj
a acceptat și a comunicat oﬁcial Ministerului Sănătății că
va realiza, pe cheltuială proprie, accesul către Spitalul
Regional de Urgență ce urmează să ﬁe ediﬁcat în localitatea clujeană Florești, prin
construirea unei pasarele peste DN 1, asigurând, astfel,
accesul direct către unitatea
medicală”, arată instituția
într-un comunicat de presă.
Conducerea Consiliului
Județean arată că Ministerul
Sănătății nu are cuprins în
bugetul propriu și nici în
ﬁnanțare europeană costurile acestei pasarele.
Un teren de peste 14 hectare a fost cedat de către Consiliul Județean Cluj Ministerului Sănătății în scopul construirii Spitalului Regional de
Urgență pe fonduri europene.
Reamintim că în luna iulie
ministrului Sănătății spunea
că cererea de ﬁnanțare pentru Spitalul Regional Cluj-Napoca va ﬁ depusă în toamnă
la Comisia Europeană.

În cazul spitalului regional
din Cluj Napoca, a fost realizat studiul de fezabilitate, a
fost obţinut acordul de mediu
şi sunt ﬁnalizaţi indicatorii tehnico-economici. La o lună după Iaşi, în octombrie 2019, urmează să ﬁe depusă cererea
de ﬁnanţare şi pentru spitalul
din Cluj-Napoca, promite ministerul Sănătăţii.
La mijlocul lunii iunie, premierul Viorica Dăncilă declarase că în acest exercițiu bugetar
nu au mai rămas bani suﬁcienți
pentru construirea celor trei spitale regionale plănuite și că banii alocați au fost cheltuiți pe

documentație. Premierul a propus ca sumele necesare construirii spitalelor regionale să ﬁe accesate pe următorul exercițiu
bugetar, menționând că se poartă discuții ca unele spitale să ﬁe
construite în parteneriate.
Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, dacă va ﬁ construit vreodată, ar urma să
ﬁe pe un teren de 15 hectare în comuna Floreşti, de lângă Cluj-Napoca. Potrivit proiectului, viitorul Spital Regional de Urgenţă Cluj urma să
aibă puțin sub 1000 de paturi, 37 de secţii medicale şi
să dispună de un heliport.
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Bicicliștii clujeni se plâng:
Șoferii nu-i respectă, pistele lipsesc!
România, pe primul locîn Europa la accidente rutiere în care sunt implicaţi biciclişti
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
România este pe primul
loc în UE la numărul
bicicliştilor care au
decedat în accidente
rutiere, raportat la totalul populaţiei.
În 2017, au fost înregistrate 10 victime la un milion de români, conform Eurostat. În perioada 1 ianuarie -31 iulie 2019, în întreg
judeţul Cluj au fost înregistrate 101 accidente rutiere
în care au fost implicaţi biciclişti. Dintre acestea, 68
au avut drept cauză de producere abaterile produse de
biciclişti. Tot dintre acestea,
29 au fost grave, soldate cu
un deces şi 28 de răniţi grav.
Au mai fost rănite uşor 46
de persoane.

Riscul de accidente
s-a redus
Respectul faţă de biciclişti
şi pistele sunt în continuare cele mai mari probleme
în Cluj.
„Toată lumea zicea de infrastructură, dar realitatea e
că principala problemă este
atitudinea participanţilor în
traﬁc. Acesta este factorul
principal. Dar este comod să
dai vina pe infrastructură.
Dacă pe mâine, prin minune, se face infrastructură, nu
înseamnă că o să ﬁm peste
media europeană la accidente. Este vorba faptul că oa-

Respectul faţă de biciclişti şi pistele sunt în continuare cele mai mari probleme în Cluj

menii merg prea repede, prea
înﬁpt, raportat la condţiile
de drum. Totşu, în Cluj, statistic, riscul de accident s-a
redus mult în ultimii 7-8 ani.
Deşi e aglomeraţie mai mare, agresivitatea a mai scăzut faţă de siguranţă numerică. S-au înmulţit bicicliştii,
aşa că şoferii sunt mai atenţi”,
a spus Radu Mititean, director executiv în cadrul Clubului de Cicloturism Napoca.

Puţine piste existente
Faptul că puţinele piste care există în Cluj-Napoca nu
sunt realizate corespunzător
îi determină de multe ori pe
biciclişti să aleagă să circule
pe carosabil, printre maşini,
punându-şi astfel de multe ori
viaţa în pericol. Un tânăr care în ultimii trei ani a circulat
aproape zilnic cu bicicleta spune însă, că nu a întâmpinat
probleme cu şoferii.

„Da, principala problemă e lipsa pistelor de bicicletă. Deşi eu nu o văd ca
pe o problemă atât de mare pentru că se pot folosi
pistele dedicate autobuzelor, ceea ce e foarte bine. O
problemă ar fi că unele piste sunt denivelate, adică e
ca şi cum n-ai merge pe asfalt. Pentru o bicicletă fixie
sau o cursieră sau orice bicicletă fără suspensii, dar

mai ales pentru cele cu număr redus de spiţe, aceste
deformări ale pistei pot fi
foarte periculoase deoarece
îţi deformează cercul. Şi ce
am mai remarcat e că la capetele anumitor piste sunt
borduri, în loc să fie rampe, deci eşti nevoit să te dai
jos de pe bicicletă sau să
intri pe trotuar ca să nu sari
bordura. Din nou, asta e o
problemă mai mare pentru
bicicletele cu număr redus
de spiţe. Dar cred că oricum
nu e bine nici pentru o bicicletă care are suspensii.
În rest, mi se pare că şoferii din cluj sunt foarte ok
cu bicicliştii. N-am avut niciodată probleme. Sunt destul de grijulii şi mi se pare
că respectă bicicliştii. Cred
că pietonii ar trebui să fie
puţin mai atenţi pentru că,
în zonele mai aglomerate
(Eroilor, faleza Someşului
din Grigorescu) uită că merg
pe pista de biciclişti. Dar
asta vine şi odată cu creşterea numărului de biciclete/trotinete din oraş. Cred
că o să fie din ce în mai bine pentru biciclişti”, a spus
Ştefan Dogaru.
În schimb, Răzvan, un tânăr care este curier şi livrează mâncare cu ajutorul bicicletei, se confruntă des cu
lipsa de respect din partea
şoferilor.
„Mulţi şoferi nu se uită
şi nu semnalizează. Sunt unele zone, cum ar fi Piaţa

Avraam Iancu sau Titulescu, unde trebuie să schimbi
benzile şi să treci pe mijlocul drumului. Acolo am fost
de cele mai multe ori claxonat. Nu ai cum să mergi cu
50 km/h cu o mână, deoarece cu cealaltă semnalizezi.
Şoferii trebuie să înţeleagă
asta”, a spus tânărul.

Recomandarea poliţiştilor
Ţinând cont de faptul că
bicicliştii şi pietonii sunt cei
mai expuşi la riscul accidentelor, poliţiştii clujeni au
transmis câteva sfaturi.
„În primele 7 luni ale anului în curs abaterile comise
de biciclişti s-au situat pe
locul 2 în ceea ce priveşte
principalele cauze generatoare de accidente rutiere în
judeţul Cluj, după abaterile
pietonilor. De aceea, atragem atenţia celor două categorii de participanţi la trafic, biciclişti şi pietoni să înţeleagă că este necesară respectarea obligaţiilor care le
revin, conform codului rutier şi să înţeleagă totodată
că sunt cei mai expuşi rănirii în cazul implicării în evenimente rutiere. În cazul bicicliştilor, chiar dacă legea
nu îi obligă, ci doar le recomandă, este bine să folosească casca de protecţie şi
celelalte mijloace (genunchiere, cotiere, veste reflectorizante)”, a transmis Traian Morar, purtător de cuvânt în cadrul IPJ Cluj.

Primarul Emil Boc promite că va pune 500 de proprietari din Cluj-Napoca,
capăt „liniuţelor” din Cluj-Napoca
somaţi să-şi dărâme garajele
Primarul municipiului
Cluj-Napoca Emil Boc
trimite poliţiştii rutieri
în Gheorgheni pentru
„a rezolva anumite carnete”, după ce mai mulţi
locuitori din zonă i s-au
plâns că nu pot dormi
noaptea din cauza şoferilor care îşi turează motoarele. În plus, Boc vrea
şi radare ﬁxe în cele mai
“ﬁerbinţi” locuri din oraş.
„Noi avem o colaborare
bună cu Poliţia Rutieră. Pe
baza propunerii pe care mi-au
făcut-o domnul Rus (n.red.
Ciprian Vasile), şeful Poliţiei
Municipale şi domnul Rus
(n.red. Mircea Ion Rus), şeful Poliţiei Judeţului, noi am
achiziţionat pistoale pentru
radar pentru amplasarea lor
mobilă. O să solicităm din
partea Comisiei de Circulaţie
ca această zonă şi altele care mai sunt sesizate să ﬁe

monitorizate în anumite intervale de timp. În timpul zilei acolo e aglomerat. Problema este într-adevăr seara după ora 22.00, după 23.00,
când apar aşa numitele «liniuţe». Că ne ducem pe Dorobanţilor apar asemenea problem, la Iulius Mall nu am
ştiut. Aici vom cere un echipaj complex de la Poliţia Rutieră şi Poliţia Locală. Am să
trimit această locaţie pentru
a ﬁ avută în vedere, astfel că,
prin sondaj, o dată, de două
sau de trei ori pe săptămână
să ﬁe acolo prezentă Poliţia
şi să rezolve problema unor
carnete”,a spus Boc, joi dimineaţa, la un post de radio.
Edilul spune că vrea să
protejeze cetăţenii şi în acest
sens vrea să amplaseze radare fixe pe cele mai importante străzi din oraş, cu toate că legea încă nu permite
aceste radare.

„Sper, de asemenea, ca legea să ne permită să amplasăm radare ﬁxe. Am spus de
foarte multe ori că este o soluţie cinstită, corectă, ca oamenii să ştie, de exemplu, că
pe Observatorului există radar ﬁx, pe Frunzişului există radar ﬁx, pe Slănic există
radar ﬁx, pe Dorobanţilor
există radar ﬁx, îţi asumi responsabilitatea. Legea nu permite, deocamdată, să amplasezi aceste radare ﬁxe. Noi
identiﬁcăm pe baza propunerilor Poliţiei unde există
zonele de risc din cauza vitezei, accidentelor produse,
şi acolo omul ştie zi, noapte
că acolo există radar, pierzi
carnetul sau primeşti amenda corespunzătoare. Vrem să
protejăm cetăţenii. Până
atunci ne descurcăm cu cadrul legal pe care îl avem să
aducem normalitatea la ea
acasă”, a mai spus Boc.

Viceprimarul Clujului,
Dan Tarcea (foto),
promite că toate garajele
vor ﬁ demolate.
„Toate garajele vor ﬁ demolate! Nu vor ﬁ demolate
toate odată, vor ﬁ demolate
pe parcursul anilor, pentru că
trebuie să şi punem ceva în
locul lor. În anumite zone vom
construi parkinguri, iar în alte zone vom creşte numărul
de locuri de parcare. De asemenea, vom amenaja spaţii
de joacă pentru copii, vom
creşte spaţiile de depozitare
a deşeurilor, le vom moderniza şi, practic, cu aceste investiţii, pe lângă aspectul pe
care îl va căpăta cartierul, va
şi creşte calitatea vieţii oamenilor din zonă”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea,
citat de Radio Cluj.
Viceprimarul Dan Tarcea
precizează că primele vizate sunt garajele din zonele

bulevardului Nicolae Titulescu din cartierul Gheorgheni şi străzii Parâng din
cartierul Mănăştur.
„Primele somaţii au fost date pe strada Brateş, acolo au
şi fost demolate garajele şi s-au
amenajat locuri de parcare. De
asemenea, au mai fost trimise somaţii pe strada Parâng şi
au fost trimise somaţii pentru
zonele de garaje adiacente bulevardului Titulescu. Termenul de demolare a garajelor,
pe zona Nicolae Titulescu, este 6 septembrie. Acolo sunt în
jur de 800 de garaje, nu le putem demola pe toate, somaţii
am trimis proprietarilor a 500
de garaje, pentru că doar acelea sunt libere de sarcini şi terenul de sub ele aparţine primăriei, astfel încât să putem
face investiţii pe el. Sunt undeva la 10.000 de garaje în
municipiul Cluj-Napoca. O să
ne ia câţiva ani acest proces,

pentru că trebuie să avem şi
capacitatea de a pune ceva în
schimb. Sunt anumite garaje
mai mari şi din trei garaje se
creează patru locuri de parcare sau din patru garaje, cinci
locuri de parcare. Depinde
foarte mult de dimensiunea
garajelor, pentru că nu sunt
standard. Sunt garaje de 2,5
metri lăţime, sunt garaje de 3
metri lăţime, sunt garaje 3 metri şi jumătate lăţime, dar, în
cel mai rău caz, din patru garaje ies cinci locuri de parcare”, a mai spus Tarcea.
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Editură clujeană în China
la Târgul de carte de la Beijing

Bătaia e ruptă din rai?

România va ﬁ prezentă
cu peste 600 de titluri
la a XXVI-a ediţie
a Târgului Internaţional
de Carte de la Beijing
(BIBF), care se va
desfăşura de miercuri
până duminică
şi la care ţara noastră
are statut de invitat
de onoare.
Potrivit unui comunicat al
Institutului Cultural Român
(ICR), această instituţie, prin
Centrul Cărţii şi reprezentanţa ICR Beijing, va reprezenta
România la BIBF 2019 timp de
cinci zile, cu aproximativ 40
de scriitori şi edituri, lansări,
prezentări, lecturi, dezbateri,
expoziţii, spectacole de teatru

Părintele care ajunge
la impulsul de a-şi lovi
copilul “trebuie să ştie
că este ceva problematic
cu mintea sa”,
avertizează psihologul
Daniel David.
Cei mai bătuţi sunt copiii cu vârste între 3 şi 6 ani,
şi cei între 10 şi 13 ani, conform cifrelor publicate în urmă cu 3 ani de Autoritatea
pentru Protecţia Copilului.
În România, 63% dintre
copii spun că sunt bătuţi de
părinţi, spune asociaţia Salvaţi Copiii, care precizează,
însă, că violenţa asupra copiilor este un fenomen “ascuns şi subraportat”.
Mama, tatăl care îşi plesnesc copiii au “un stil cognitiv iraţional/antisocial”,
spune acesta. Profesor de
psihologie clinică şi psihoterapie la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca,
Daniel David a vorbit într-un
interviu acordat Edupedu.
ro despre ce se întâmplă în
mintea părintelui care a avut
un episod agresiv, ce soluţii funcţionează pentru a ieşi din furie şi care sunt efectele bătăii asupra copiilor.

şi evenimente culturale conexe. Standul României cu o suprafaţă de 300 de mp se aﬂă
în Pavilionul W2, în zona centrală a spaţiului expoziţional.
Din Cluj participa editura Şcoala Ardeleană, a cărei director este Vasile George Dâncu.

La capitolul prezentări de
carte, “Istoria Românilor”,
scrisă de preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel
Pop, o carte deja tradusă în
limba chineză de anul trecut, este unul dintre evenimentele importante de la
standul României
PUBLICITATE

Daniel David, despre părinții care își lovesc copiii

Furie, frustrare
şi probleme
pe termen lung

www.salinaturda.eu
oﬃce@salinaturda.eu

PUBLICITATE

„Comportamentul copilului este un eveniment activator pentru mintea părintelui. Atunci când copilul
nu se comportă aşa cum crede părintele că ar trebui, părintelui îi este greu să tolereze această discrepanţă şi
face evaluări globale asupra
copilului. Aceste mecanisme cognitive iraţionale generează frustrare iraţională/furie, care duce apoi la
comportamentul agresiv asupra evenimentului activator, cu scopul de a-l schimba. Sigur, la unii părinţi –
mai ales mai puţin educaţi
şi/sau cu probleme psihologice pe linia unui tipar mai
antisocial – comportamentul agresiv poate să fie adesea instrumental, nu neapărat derivat din frustrare iraţională/emoţie negativă;
aceştia au învăţat/cred pur
şi simplu că bătaia este/trebuie să fie parte a actului
educaţional!”, spune Daniel David.
Psihologul a atras atenţia că părinţii care au imboldul de a-şi lovi copilul
trebuie să fie conştienţi că
este ceva problematic cu
mintea lor. De asemenea,
trebuie să conştientizeze că
acest comportament violent
poate fi o soluţie pe term
scurt, în ceea ce priveşte
„educarea” copilului, însă
pe termen lung, micile năzbâtii pot să devină probleme generale, amplificate.

DANIEL DAVID | psiholog
„Comportamentul copilului este un eveniment
activator pentru mintea părintelui. Atunci când
copilul nu se comportă așa cum crede părintele că
ar trebui, părintelui îi este greu să tolereze
această discrepanță și face evaluări globale
asupra copilului. Aceste mecanisme cognitive
iraționale generează frustrare irațională/furie,
care duce apoi la comportamentul agresiv asupra
evenimentului activator, cu scopul de a-l schimba“

Cum se poate
controla furia?
Daniel David a oferit sfaturi
despre cum poate ﬁ controlată
furia astfel încât părintele să
nu îl lovească pe cel mic.

ABUZURI

63%

dintre copii spun
că sunt bătuţi
de părinţi

„În primul rând, trebuie să-şi
controleze emoţia negativă. Poate face acest lucru repetând Pastile Raţionale şi/sau controlându-şi starea de activare ﬁziologică. Pastilele psihologice raţionale reduc cogniţiile iraţionale
şi le înlocuiesc cu cogniţii raţionale”, spune psihologul.
Exemplu de pastile cognitive raţionale care trebuie spuse în gând, atunci
când apare tendinţa de a
fi agresiv cu copilul:
Copilul nu este rău/neascultător, ci a avut un comportament neadecvat (Evaluare nuanţată, nu globală).
Faptul că îmi doresc ca cel
mic să se comporte altfel nu
înseamnă că acesta şi trebuie
să o facă, cu necesitate. Nu-mi
place asta, dar el are autonomia şi mintea lui pe care nu
pot să le controlez mereu (Gândire ﬂexibilă, nu rigidă).

Când nu se întâmplă ceea ce doresc/trebuie, îmi
este greu să tolerez, dar nu
îmi este imposibil. Caut soluţii raţionale la problemă
(Toleranţă, nu intoleranţă
la frustrare).
„Cogniţiile raţionale pot
genera o frustrare raţională,
care generează apoi nemulţumire, nu furie/agresivitate. Nemulţumirea însă nu
duce/susţine comportamente agresive din partea părintelui, ci asertive (ex. respectarea regulilor/valori prosociale, etc.). Reducerea activării ﬁziologice se poate face prin tehnici de relaxare
şi/sau de control al respiraţiei (ex. inspiri numărând
normal până la patru, ţii aerul numărând până la patru
şi expiri numărând normal
până la patru, făcând asta
câteva minute). Dacă simţim că emoţia negativă şi
comportamentul agresiv nu
pot să ﬁe controlate prin tehnicile de mai sus, atunci ies
din situaţie – dacă asta nu
afectează copilul – până mă
liniştesc şi sugerez ulterior
consultarea unui psiholog.
În ﬁne, în cazul agresivităţii
instrumentale, încurajez participarea la programe de parenting, în care să reînvăţăm
cum să ne creştem/educăm
cât mai bine copiii”, a adăugat specialistul.
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le ia apărarea
Dwayne Johnson, cel mai Pink
prinţului Harry şi
bine plătit actor din lume soţiei sale, Meghan
Starul american Dwayne
„The Rock” Johnson
ocupă din nou prima
poziţie în topul celor mai
bine plătiţi actori din
lume, au anunţat miercuri
editorii revistei Forbes,
publicaţia care realizează
acest clasament anual,
informează BBC.
Topul celor mai bine plătiţi actori din lume a fost întocmit de editorii revistei Forbes pe baza unor estimări furnizate de companiile Nielsen,
Box Ofﬁce Mojo şi IMDb şi a
unor informaţii provenind de
la specialişti din această industrie. Sumele menţionate,
care vizează perioada 1 iunie
2018 – 1 iunie 2019, reprezintă onorariile primite de actori
înainte de plata taxelor şi a
impozitelor şi nu se referă
doar la onorariile încasate pentru interpretări artistice.
Dwayne Johnson a urcat de
pe locul al doilea ocupat anul
trecut, în poﬁda faptului că onorariile sale de 89,4 milioane de
dolari obţinute în ultimele 12
luni au fost mai mici decât veniturile sale din anul precedent,
când actorul american a încasat 119 milioane de dolari.

89,4 milioane de dolari obţinut satarul american Dwayne „The Rock” în ultimele 12 luni

Actorul hollywoodian a ocupat primul loc în acest an datorită contractului de publicitate semnat cu brandul de echipament sportiv Under Armour, dar şi ﬁlmelor în care a jucat – „Hobbs & Shaw„, un
spin-off al francizei „Fast & Furious”, şi „Skyscraper”. El a şi
produs câteva lungmetraje cu
succes comercial, precum „Fighting with My Family” şi „Shazam!”. Sper ﬁnalul acestui an,
actorul american va putea ﬁ
văzut în „Jumanji: The Next
Level”, alături de Kevin Hart
şi Jack Black.
George Clooney, care a ocupat prima poziţie în topul de

anul trecut, după ce şi-a vândut compania producătoare
de tequila, Casamigos, cu 1
miliard de dolari, nu mai apare în Top 10 în ediţia din
2019 a acestui clasament.
În topul din 2019, pe locul
al doilea se aﬂă actorul Chris
Hemsworth, cu venituri de
76,4 milioane de dolari.
Podiumul este completat
de Robert Downey Jr., aﬂat
pe poziţia a treia, cu venituri
de 66 de milioane de dolari.
Topul 10 al celor mai bine
plătiţi actori din lume este completat de Akshay Kumar (65
de milioane de dolari), Jackie
Chan (58 de milioane de doPUBLICITATE

lari), Bradley Cooper (57 de
milioane de dolari – reintrare
în Top 10 pentru prima dată
după anul 2015, în calitate de
regizor, coscenarist, coproducător şi protagonist al ﬁlmului
„A Star Is Born”), Adam Sandler (57 de milioane de dolari), Chris Evans (43 de milioane de dolari), Paul Rudd (41
de milioane de dolari) şi Will
Smith (35 de milioane de dolari – după ce a jucat într-un
singur ﬁlm major lansat în ultimul an, „Aladdin”).
Topul celor mai bine plătite actriţe din lume va ﬁ publicat de revista Forbes în cursul zilei de vineri.

Cântăreaţa americană Pink
este cea mai recentă celebritate care le-a luat apărarea Ducelui şi Ducesei
de Sussex, spunând că
Meghan a fost supusă „celei
mai publice forme de intimidare pe care am văzut-o
în ultimul timp”, relatează
marţi Press Association.
Astfel, Pink le-a urmat
exemplul lui Sir Elton John
şi vedetei Ellen DeGeneres
care au condamnat modul în
care au fost trataţi în spaţiul
public Ducii de Susex, aceştia ﬁind criticaţi că au folosit avioane private pentru
deplasările lor.
Câştigătoarea premiului
Grammy le-a cerut fanilor „să
ﬁe un pic mai binevoitori”.
„Sunt fericită să văd oameni care vin în apărarea
Ducelui şi a Ducesei de
Sussex. Modul în care oamenii o tratează (pe Meghan) este cea mai publică
formă de intimidare pe care am văzut-o de ceva vreme. A scăpat de sub control. Să fim cu toţii un pic
mai binevoitori, da?”, a declarat Pink. „Să le arătăm
copiilor noştri că este co-

ol să fii amabil”, a mai spus
cântăreaţa americană.
Harry şi Meghan, care au
fost extrem de vocali în probleme legate de protejarea
mediului, au fost criticaţi după ce ar ﬁ făcut patru călătorii cu un avion privat în
decurs de 11 zile.
Sir Elton John a declarat
că le-a pus la dispoziţie lui
Harry şi Meghan şi fiului
lor Archie un avion privat
pentru a „le asigura un nivel ridicat de protecţie, atât de necesar”.
„Sunt profund afectat de
modul distorsionat şi rău intenţionat cu care a fost prezentată în presă şederea Ducelui şi Ducesei de Sussex la
locuinţa mea din Nisa săptămâna trecută”, a precizat
artistul britanic.
„Mama prinţului Harry,
Prinţesa Diana, a fost una
dintre cele mai dragi prietene ale mele. Am un sentiment profund de obligaţie de a-i proteja pe Harry
şi familia lui de intruziunea inutilă a presei care a
contribuit la moartea prematură a Dianei”, a încheiat Elton John.
PUBLICITATE
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Maica Domnului mereu înlăcrimată
† Arhiepiscopul şi Mitropolitul
ANDREI
„Şi prin suﬂetul tău va
trece sabie, ca să se descopere gândurile din
multe inimi” (Luca 2, 35).
Suferinţa Maicii Domnului pentru Dumnezeiescul său
Fiu şi pentru noi, ﬁii săi duhovniceşti, este una absolută. Ne spune Sfântul Evanghelist Luca că, la porunca
împăratului, Dreptul Iosif şi
cu Sfânta Fecioară Maria s-au
dus la recensământ în Betleem şi „pe când erau ei acolo,
s-au împlinit zilele ca ea să
nască. Şi a născut pe Fiul său
Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci
nu era loc de găzduire pentru ei” (Luca 2, 6-7).
Pentru Dumnezeu nu mai
era loc. Ne putem închipui ce
era în suﬂetul ei? Pe bună
dreptate Mircea Eliade ne spune că „Maica Domnului s-a
descoperit suﬂetului poporului românesc sub forma sa cea
mai umană, cea mai familiară. Legendele româneşti asupra Maicii Domnului întrec,
în frăgezimea sentimentului
care le-a creat, chiar cele mai
umile legende medievale germanice. Este o trăsătură caracteristică a suﬂetului poporului român de a se apropia
de tainele supraﬁreşti ale creştinismului, cu umilinţe, dar
şi cu cordială spontaneitate”.
Şi ce zic legendele româneşti cu referire la naşterea
Domnului în iesle şi la durerea Maicii Domnului? Iată
ce zic: „Şi-apoi iară s-au luat / Cu mare jale şi banat /
Şi pe la toţi s-au rugat / Să
le dea într-un locaş / Batăr
un pic de sălaş. / Dar nime
nu s-a aﬂat / Cu inimă, cu
gând curat, / Şi nime sălaş
nu le-au dat. / Atunci s-au
dus de-au intrat / Într-un
grajd mic, desfundat”.
Când, la 40 de zile, Pruncul este prezentat la templu,

Dreptul Simeon „a zis către
Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea şi ridicarea multora din Israel şi
ca un semn care va stârni împotriviri, şi prin suﬂetul tău
va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi”
(Luca 2, 34-35).
Când, la 12 ani, copilul Iisus a făcut cu părinţii Săi un
pelerinaj la Ierusalim şi, despărţindu-Se de ei, L-au căutat îngrijoraţi trei zile, mama
Lui îndurerată I-a zis: „Fiule,
de ce ne-ai făcut nouă aşa? Iată, tatăl Tău şi eu Te-am căutat îngrijoraţi” (Luca 2, 48).
Dacă mereu Maica Domnului a suferit alături de Fiul ei, suferinţa ajunge la apogeu cu prilejul Sﬁntelor Pătimiri: „Şi stăteau lângă crucea lui Iisus mama Lui şi sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena”
(Ioan 19, 25). Durerea care
i-a sfâşiat inima Maicii Domnului este redată de slujba

sﬁntelor Pătimiri: „Astăzi, văzându-Te pe Tine, Cuvinte,
spânzurând pe Cruce, Fecioara cea fără prihană, tânguindu-se cu milă ca o maică, s-a
rănit la inimă cu amar, şi suspinând cu durere din adâncul suﬂetului, zgâriindu-şi
obrazul, se chinuia; de aceea
în piept bătându-se striga cu
jale: Vai mie, Dumnezeiescule Fiu! Vai mie, Lumina lumii! Cum ai apus de la ochii
mei, Mielul lui Dumnezeu?”.
Văzând-o pe Maica Sa sfâşiată de durere la poala Crucii, Mântuitorul o încredinţează Sfântului Ioan Evanghelistul, iar pe noi, pe toţi, Maicii
Domnului: „Deci Iisus, văzând
pe mama Sa şi pe ucenicul pe
care îl iubea stând alături, a
zis mamei Sale: Femeie, iată
ﬁul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la
sine” (Ioan 19, 26-27).
Sfântul Nicolae Cabasila,
meditând la suferinţa Maicii

Domnului, văzându-L pe Mântuitorul chinuit, scrie: „Iar
când a fost nevoie ca Mântuitorul să sufere lucruri cumplite pentru noi şi să moară,
prin ce suferinţe n-a trecut Fecioara? De ce lovituri n-a fost
încercată? Căci chiar dacă El
ar ﬁ fost doar om şi nimic altceva, nimic mai dureros nu
s-ar ﬁ putut adăuga unei mame… Cu ce suﬂet vedea acum
Fericita în asemenea grele chinuri pe Fiul ei, Binefăcătorul
comun al naturii noastre, Cel
blând şi smerit cu inima”.
În slujba Prohodului Domnului, în prima stare, strofa
a 28-a, ne este redată suferinţa cumplită a Maicii Domnului: „Vărsând râu de lacrimi / Peste Tine, Doamne,
/ Cea Curată, ca o maică, a
glăsuit: / Oare, cum Te voi
îngropa, Fiul meu?”.
Maica Domnului a suferit
tare pentru Domnul Hristos,
dar noi, ﬁind făcuţi ﬁi ai ei,
dimpreună cu Sfântul Ioan
Evanghelistul, suferă şi pentru noi pentru toţi. Sfântul
Nicolae Cabasila ne spune
că atunci când omul „este
bolnav, e neputincioasă şi
ea, când e întristat, suferă
împreună şi ea, când el plânge, lăcrimează împreună şi
ea, când se bucură, se veseleşte împreună şi ea”.
De-a lungul istoriei, creştinii, în general, şi românii,
în special, au avut experienţa faptului că Maica Domnului a plâns atunci când ei erau
în mare necaz. Spune Ion Neculce, că pe vremea domniei lui Gheorghe Duca, „într-o
mănăstioară mică ce iaste sub
cetate au lăcrimat icoana Maicii Precistei, cât să răsturna
lacrimile pe chipul icoanii, de
le vide toţi oaminii. Şi pica
într-o tipsie ce iera pusă supt
icoană, de iera de mirare a
privi arătare şi sămnu ca acela, care au fostu adevărat
sămnu de peirea a mulţi creştini în Ţara Leşească şi înce-

pătura durerii şi stricării ţărăi noastre. Că de-atunce din
an în anu tot răul şi amar de
creştini şi pustii au rămas locurile pre acolo”.
Icoana arhicunoscută din
Arhiepiscopia noastră, de la
Mănăstirea Nicula, a lăcrimat
de mai multe ori. Ea a fost
comandată de nobilul Ioan
Cupşa Părintelui Luca din
Iclod, în anul 1681. În ziua
de 15 februarie 1699 această
icoană a vărsat primele lacrimi. Părintele Mihail din Nicula, parohul satului, credincioşi din sat, soldaţi ai armatei austriece încartiruiţi la Nicula şi la Gherla au fost martori ai acestei minuni.
Groful Sigismund Kornis a
văzut icoana plângând în 12
martie 1699 şi a dus icoana
la castelul său din Benediug
(Mănăstirea), dar a fost nevoit să o returneze. Este consemnat faptul că în împrejurările istorice de atunci s-a făcut şi o anchetă care a certiﬁcat faptul că icoana a plâns.
Nu e singura icoană care
a plâns. Academicianul Marius Porumb „a semnalat în
Biserica Ortodoxă „Sﬁnţii Petru şi Pavel” din Cluj – Mănăştur, existenţa unei icoane a Maicii Domnului zugrăvită în 1673, la comanda unei familii din Ilişua ce se
remarcă «prin asemănarea
frapantă cu icoana de la Mănăstirea Nicula»” icoană pictată tot de Părintele Luca din
Iclod, care şi ea a plâns.
De ce a plâns icoana Maicii Domnului de la Nicula?
Pentru că au năvălit turcii şi
tătarii, spun o seamă de analişti, dar eu cred că şi pentru
dezbinarea religioasă a românilor şi pentru multele lor necazuri de natură socială şi naţională. Se întristează Maica
Domnului şi când noi păcătuim. Ori de câte ori ne rătăcim de la calea cea dreaptă,
Maica Domnului suferă. O
mărturie zdrobitoare ne adu-

ce în acest sens Sfântul Siluan Athonitul, care n-a trăit demult. Făcuse el nişte greşeli
şi Maica Domnului îndurerată i-a spus: „Nu-mi place să
văd ceea ce faci! Cuvintele ei
erau liniştite şi blânde, dar ele au lucrat cu putere asupra
suﬂetului meu”.
Întrebarea esenţială pe care ar trebui să ne-o punem
noi, creştinii veacului 21, este: îi place Maicii Domnului
ceea ce facem noi? N-o întristează pe Maica Domnului secularizarea ce bântuie în lume, lipsa de preocupări spirituale, participarea atât de rară la slujbele bisericii, păcatele multe făcute de oameni?
Îi place Maicii Domnului
slaba noastră implicare în
slujirea socială, în ocrotirea
săracilor, a bolnavilor, a bătrânilor şi a copiilor orfani
sau abandonaţi? Deschidem
noi suﬁciente centre de sprijinire a acestor categorii de
oameni marginalizaţi?
Familia creştină, naşterea,
creşterea şi educarea copiilor
sunt în atenţia Maicii Domnului. Pentru că Maica Domnului e mama desăvârşită. Dar
şi mamele noastre care ne-au
adus pe lume suferă când viaţa noastră nu merge bine.
Foarte mulţi ne-am născut
în sat şi anul acesta a fost dedicat de către Sfântul Sinod
satului, iar multe sate îmbătrânesc şi se depopulează.
Maica Domnului şi mamele
noastre, la această privelişte,
sunt îndurerate. Pe bună dreptate spune cântecul popular:
„Când m-apropiu de-al meu
sat, / Cunosc câinii pe lătrat,
/ Oamenii pe cuvântat, / Pe
mama după oftat”.
Ne rugăm lui Dumnezeu
ca motivele de suferinţă a Maicii Domnului şi a mamelor
noastre să se împuţineze. Iar
perioada Postului Maicii Domnului, când seară de seară oﬁciem Paraclisul, este propice
pentru îndreptarea noastră.

Domnitorul Mihai Viteazul a fost comemorat la Mănăstirea Mihai Vodă
de la Turda, construită pe locul unde a fost asasinat acum 418 ani
Luni, 19 august 2019,
s-au împlinit 418 ani de
la trecerea la cele veşnice
a Domnitorului Mihai
Viteazul, primul întregitor
al neamului românesc,
cu acest prilej Mănăstirea
„Mihai Vodă” de la Turda,
construită pe locul unde
a fost asasinat Marele
Voievod, şi-a sărbătorit
hramul istoric prin mai
multe manifestări religioase, culturale şi militare.
De la ora 9:00, la altarul de
vară, situat în parcul din apropierea aşezământului monahal, unde se aﬂă monumentul
domnitorului, a fost oﬁciată
Sfânta Liturghie arhierească,

săvârşită de Înaltpreasﬁnţitul
Părinte Andrei, Arhiepiscopul
şi Mitropolitul Clujului, împreună cu Înaltpreasﬁnţitul Părinte Innocentios Byakatonda, Mitropolit de Rwanda şi Burundi, din Patriarhia Alexandriei
şi a Întregii Africi, alături de
un sobor de preoţi şi diaconi,
în prezenţa autorităţilor locale şi judeţele şi a sute de credincioşi. Din sobor au făcut
parte: exarhul mănăstirilor din
Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru,
consilierul eparhial pe probleme de misiune, arhidiaconul
Claudiu Grama, protopopul de
Turda, preotul Alexandru Rus,
duhovnicul mănăstirii, arhi-

mandritul Ilie Hanuschi, duhovnici şi stareţi de la mănăstirile din eparhie, precum şi
numeroşi preoţi invitaţi.
După citirea pericopei evanghelice, Mitropolitul Andrei a
rostit un cuvânt de învăţătură,
intitulat „Voievodul care a crezut în cauza sa şi nu s-a îndoit”. „Voievodul Mihai Viteazul
a ajuns domnitor în 1593 şi a
fost un conducător puternic, înţelept, luptător pentru cauza ţărilor sale şi pentru cauza creştină. A crezut puternic în Dumnezeu şi nu s-a îndoit niciodată”. Totodată, Ierarhul i-a îndemnat pe credincioşi să ﬁe
propovăduitori ai credinţei şi
să-şi iubească ţara. „Într-o lu-

me care se secularizează şi se
îndepărtează de Dumnezeu, trebuie să ﬁm misionari absoluţi
ai credinţei creştine. Pe de altă
parte, să ne iubim din tot suﬂetul ţara noastră. Aduceţi-vă
aminte de Mihai Viteazul, de
credinţa, de curajul şi dragostea lui faţă de acestă ţară!”.
Răspunsurile liturgice au
fost date de Corala preoţilor
din Protopopiatul Turda, dirijată de preotul Sebastian
Zăhan. La chinonic, actorul
Dorel Vişan a recitat un poem în cinstea domnitorului
Mihai Viteazul. La ﬁnalul slujbei, Înaltpreasﬁnţitul Părinte
Innocentios a primit din partea Consiliului Judeţean Cluj

o Diplomă de excelenţă, înmânată de vicepreşedintele
instituţiei, Vákár István. Totodată, o Diplomă de onoare
i-a fost oferită oapetelui şi de
preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Emil
Radu Moldovan.
La rândul său, Părintele Mitropolit Innocentios a mulţumit credincioşilor din Arhiepiscopia Clujului, în frunte cu
chiriarhul lor, Mitropolitul Andrei, pentru modul în care l-au
primit: „Vă mulţumesc pentru
aceste zile, în care am avut
onoarea să cunosc cele mai binecuvântate locuri din Arhiepiscopia Clujului. Astăzi, noi, celebrăm istoria. Ne aducem amin-

te de domnitorul Mihai Viteazul şi trebuie să ne gândim că
nu este important ce poziţie ocupăm în societate, ci cum putem
să-l mărturisim pe Hristos. Aşadar, haideţi să-i imităm, să urmăm pilda acelor eroi a căror
viaţă o comemorăm astăzi. Înaltpreasﬁnţia voastră, la noi,
în Burundi şi Rwanda, lucrurile sunt diﬁcile, dar vom încerca să plecăm de aici şi să ducem cu noi credinţa pe care
ne-aţi insuﬂat-o.(…) Pelerinajul meu în Arhiepiscopia Clujului se încheie astăzi şi trebuie să vă mulţumesc pentru dragostea cu care ne-aţi primit şi
vă rugăm să ne pomeniţi mereu în rugăciunile voastre.”
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PROGRAM CINEMA
Program Cinema Victoria 23 - 29 august 2019
Nevestele gangsterilor din New York, din
faimosul cartier Hell's Kitchen, preiau problemele maﬁei irlandeze când soţii lor sunt
trimiși la închisoare...
Un thriller bun, inteligent, cu mult suspans,
cu un ﬁnal surpriză și trei actriţe grozave,
Melissa McCarthy, Tiffany Haddishl și
Elisabeth Moss.
Program: vineri 17:30/sâmbătă 22:30/
duminică 20:00/luni 22:00/marţi 15:00/
miercuri 20:00

Un actor de televiziune Rick Dalton
(Leonardo DiCaprio) și dublura sa Cliff
Booth (Brad Pitt, vedeta absolută a ﬁlmului), se străduiesc să obţină faimă și succes
în industria cinematograﬁcă, în ultimii ani
ai epocii de aur de la Hollywood, în Los
Angeles-ul anului 1969.
Aceste două personaje ﬁctive create de
Tarantino sunt înconjurate de mai mulţi actori reali din istoria Hollywood-ului.
Program: vineri 21:45/sâmbătă 17:00/
duminică 22:00/luni 19:00/marţi 20:45/
miercuri 17:00/joi 20:00

Secretul lui Raoul Taburin

Povestea incredibilă a lui Enzo

Bucătăria Iadului

Povestea unei imense neînţelegeri trăite ca
un blestem.
Intr-un fermecător sat de la poalele Alpilor
trăiește Raoul Taburin. El este unul dintre
cei mai iubiţi membri ai comunităţii și cel
mai priceput specialist în repararea bicicletelor din regiune, poate chiar din Franţa,
dar ascunde un secret pe care nimeni nu
și-l poate imagina...
Un ﬁlm amuzat de familie despre simplitate,
prietenie, smerenie, bunăvoinţă și dragoste.
Program: vineri 20:00/luni 15:00/marţi
17:00/joi 15:45

A fost odată la... Hollywood
Ei bine, din nou, Quentin Tarantino regizorul lui Pulp Fiction și Inglourious Basterds.
In al nouălea său ﬁlm își arată afecţiunea și
dragostea pentru industria cinematograﬁcă.
Pentru fanii Tarantino, este o sărbătoare;
pentru scepticii Tarantino, este mult mai distractiv și mai impresionant decât se așteptă.

A fost dragoste la prima vedere pentru
Denny Swift (Milo Ventimiglia) și Enzo. Omul
și căţelușul, mai târziu câinele adult, au devenit inseparabili pentru tot restul vieţii...
Când nu visează să ﬁe reîncarnat în om,
Enzo, observă lumea, încearcă să îl consilieze pe Denny, aspirant la Formula 1, și face tot posibilul pentru a readuce bucuria în
viaţa lui.
Program: sâmbătă 15:00/luni 16:45/
marţi 18:45/miercuri 15:00/joi 17:30

Budapest Noir
Un detectiv carismatic și cu succes la femei,
în persoana unui jurnalist, o fată frumoasă, politicieni și autorități care au ceva de
ascuns.
Budapesta,1936. Pentru unii orașul morții,
pentru alții orașul luminilor.
Program: vineri 15:00/duminică 18:00
miercuri 22:30
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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.Telefon:0752371454
¤ 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.
¤ 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.(5.7)

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. (3.5)

LOCURI DE MUNCĂ

UZ CAZNIC

ÎNCHIRIERI

¤ 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, centrale, teracote, cabine de duș,

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

NUME ŞI PRENUME:
ADRESĂ:
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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 prezicătoare“ 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
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.

¤ 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.

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

DIVERSE
¤ Vând toaletă inteligenta care
îmbină funcțiile de wc și bideu în
același obiect sanitar. Informații
la telefon 0724808088(4.5)
¤ 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. (4.7)
¤ Vând roiuri de albine, familii
de albine și polen. Informații și
relații suplimentare la tel. 0722515094. (4.7)
¤ Vând țigle la prețul de 50
bani/buc. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0264-424005 sau 0745300323. (4.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat,
varietate mare. Informații la tel.
0735-146040. (4.7)

¤ Vând uși, geamuri din lemn, de
la o casă în demolare. Tel. 0264424005 sau 0745-300323. (4.7)
¤ Vând scaun de masaj portabil,
cu husă nouă. Preț negociabil.
Informații și detalii suplimentare
la tel. 0745-782061 sau 0758335235. (4.7)

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. (4.7)
¤ Vând pătuț din lemn cu două
sertare pentru copii. Informații
suplimentare la telefon 0264424005 sau 0745-300323. (4.7)
¤ Vând două scaune vechi marca IOSEF KOHM (Austria), pansonate și etichetate, an 1917,
model cu dungi, stare foarte
bună. Informații și la tel. 0743853630. (4.7)
¤ Vând de la o terasă, ușă metalică cu geam din sticlă.
Informații suplimentare la telefon 0264-424005 sau 0745300323. (4.7)
¤ Vând masă de birou pentru
elevi, cu un corp, cu sertar,
puțin folosit, preț negociabil.
Informații suplimentare la tel.
0741-028813. (4.7)

DONAȚII
¤ Donez recamier. Pentru
informații suplimentare sunați
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (4.7)

MATRIMONIALE

ANUNŢ DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modiﬁcările și
completările ulterioare și a ordinului 1798/2007,

S.C. AUTOMAS GARAGE S.R.L. începerea demersurilor în vederea emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru
obiectivul SERVICE AUTO CU VOPSITORIE AUTO din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Calea Someșeni, Nr. 6, Jud. Cluj.
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după următorul program: luni-joi între orele 13:00 –
16:00 și vineri între orele 12:00 – 14:00.
ANUNŢ DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modiﬁcările
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007,

S.C. SANY IMPORT EXPORT MAGAZIN UNIVERSAL
SI PRESTATII S.R.L. începerea demersurilor în vederea

emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul PUNCT DE
COLECTARE ŞI DEZMEMBRARE VEHICULE SCOASE DIN UZ,
Comuna Sănduleşti, Sat Copăceni, Nr. 502, Jud. Cluj din
Comuna Săndulești, Sat Copăceni, Nr. 502, Jud. Cluj.
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după următorul program: luni-joi între orele 13:00 –
16:00 și vineri între orele 12:00 – 14:00.

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

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

NOI ÎŢI OFERIM
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ 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. (4.11)

PIERDERE
¤ Firma Maracdent SRL, a
pierdut certiﬁcatul de inregistrare emis de ORC Cluj al ﬁrmei. Il declar nul.
¤ Pierdut carnet expert contabil
nr. 36099, emis de CECCAR ClujNapoca, pe numele Crișan Angela. Îl declar nul.
¤ Pierdut certiﬁcat constatator
eliberat în baza declarației pe
propria răspundere înregistrată
sub numarul
117769/28.11.2005, al SC Winsoft SRL, CUI 18173233,
J12/4168/2005. Îl declar nul.
¤ Pierdut certiﬁcatul de înregistrare ﬁscală și certiﬁcatul de înregistrare în scopuri de TVA al
SOLOHABITAT SL- SEDIU PERMANENT DESEMNAT, cu domiciliul
ﬁscal în România, Cluj-Napoca,
G-ral Eremia Grigorescu nr.126,
ap9, CIF: 35333709, Certif.
B43836287/20.12.2005. Le declar nule.

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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RADP
Cluj-Napoca

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

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

anunţă că în perioada
26 august – 8 septembrie 2019

Bazinul Olimpic Grigorescu
va ﬁ închis pentru renovare.
Precizăm că abonaţii vor beneﬁcia de o prelungire
a abonamentului cu perioada de timp pentrtu care
bazinul este închis.
Vă mulţumim pentru înţelegere!

•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).
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
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cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului ,
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea
unei functii contractuale vacante de executie astfel:
- 1 post de INGINER cu norma intreaga, pe perioada
nedeterminata in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor
Bistrita-Nasaud – biroul Gestiunea Resurselor de Apa.
Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 16 septembrie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 18 septembrie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii :
- studii superioare in domeniul: Ingineria Mediului;
Inginerie Chimica
- vechime în specialitate: – fără vechime
- cunoștinţe operare P.C.
- permis conducere categoria B
- disponibilitate de deplasare in teren
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului
de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud din mun. Bistrita,
str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bistrita-Nasaud pana la data
de 09 septembrie 2019, ora 14:00.
Dosarele de participare vor avea urmatorul continut:
cerere de participare la concurs, actele de studii, C.V., cazier
judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie, copie
act identitate, copie carnet de munca(daca este cazul), copie
permis conducere categoria B.
Relatii suplimentare la sediul Sistemului de Gospodarire
a Apelor Bistrita-Nasaud tel. 0263217146 int. 216, persoana
de contact Maghiar Gabriela.
Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144,
serv. Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto
Hyundai Sibiu
angajează:

900 magazine specializate

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

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto
Pregătitor vopsitorie auto
Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:
tel 0752-449012
SecondTex angajează
vânzătoare
Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea 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

Abonează-te la

monitorul
¤ plăteşti doar 25 lei pe lună

¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤ participi la concursuri cu premii în fiecare lună
www.batrom.ro
0729–15.86.00

0264.59.77.00

SPORT.
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Premieră naţională la Cluj!
Pe scurt
„Muri” crede
în şansa CFR-ului
Fostul președinte de la CFR
Cluj, Iuliu Mureșan a declarat,
miercuri, că „feroviarii” se vor
caliﬁca în grupele Ligii
Campionilor în meciul retur,
când se așteaptă să-i învingă
pe cehii de la Slavia Praga.
Câștigătoarea va evolua în grupele Champions League, iar învinsa în grupele Europa
League. „CFR s-a concentrat
foarte tare pe partida dinainte
și înţeleg, au reușit, dar după
aceea parcă nu a mai fost aceeași concentrare, cred că s-au
văzut cu sacii în căruţă, cu meciuri înainte. Dar eu zic că
CFR-ul poate să se caliﬁce în retur, dacă vor aborda partida
din retur ca la Glasgow eu zic
că se caliﬁcă”, a declarat Iuliu
Mureșan, actual președinte al
sibienilor de la Hermannstadt.
CFR Cluj a fost învinsă la limită
de campioana Cehiei, 1-0,
marţi seara, pe Stadionul „Dr.
Constantin Rădulescu'” din
Cluj-Napoca, în prima manșă a
play-off-ului Ligii Campionilor la
fotbal. Manșa retur dintre
Slavia și CFR va avea loc pe 28
august, pe Sinobo Stadium din
Praga. Până atunci, „feroviarii”
vor juca „acasă” cu FC
Botoșani, sâmbătă seara, de la
ora 21:00 (live pe Digi Sport 1,
Look Plus și Telekom Sport 1).

Doi călăreţi
universitari la Cupa
Consulatelor
Baza Hipică „Club Ecvestru
Transilvania” din localitatea
Șelimbăr, judeţul Sibiu, găzduiește în acest sfârșit de săptămână
(23-25 august) Cupa
Consulatelor, competiţie din cadrul Campionatului Naţional.
Competiţia se aﬂă la prima ediţie
și este organizată de Federaţia
Ecvestră Română și Asociaţia
Club Ecvestru Transilvania Sibiu,
în parteneriat cu Primăria comunei Șelimbăr. De la secţia de
echitaţie a CS Universitatea Cluj
vor participa doi sportivi și cinci
cai, aceștia ﬁind însoţiţi de antrenorul Tudor Ciplea. Călin Nemeș
și Andrei Budean sunt sportivii
care vor intra în concurs alături
de caii Tenee de Line, Eros,
Quirro T, Tresor de la Cour și
Xena, potrivit u-cluj.ro.

Lucian Tofan,
întors din drum
Staff-ul tehnic al echipei de volei
masculin l-a readus în lot pe
Lucian Tofan, jucător care a dorit
iniţial să se retragă din activitate.
Lucian Tofan are 33 de ani și joacă pe postul de fals. El a mai îmbrăcat tricoul „alb-negru” și în sezonul 2017-2018. „Am ales să
revin la «U» Cluj deoarece aici
m-am simţit bine și aici am găsit
oameni înţelegători. Am vrut să
mă retrag din activitate anul trecut, dar cum voleiul a făcut parte
mai tot timpul din viaţa mea îmi
este foarte greu să renunţ așa
deodată. Vin cu gânduri bune și
am să fac tot posibilul să ajut
echipa în îndeplinirea obiectivului”, a declarat jucătorul, conform u-cluj.ro. „Am decis să îl
semnăm din nou pe Lucian, după ce am avut o discuţie cu el și
mi-a spus că retragerea din volei
s-a petrecut prea brusc și că încă
nu a fost pregătit să pună ghetele în cui”, a explicat Bogdan
Ungureanu, managerul echipei.

Am luat faţa Berlinului, găzduim prima competiţie internaţională de gimnastică ritmică din ţară
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro
Federaţia Română
de Gimnastică Ritmică
(FRGR) organizează,
în perioada 23-25 august,
prima competiţie internaţională de Gimnastică
Ritmică din România
de tipul „World Challenge
Cup”. Organizatorii
au mari emoţii, dar promit un spectacol pe cinste
în Sala Polivalentă.
Evenimentul reprezintă
pentru gimnastele din întreaga lume o competiţie extrem
de importantă, mai ales că se
desfăşoară cu doar două săptămâni înainte de Campionatul Mondial de caliﬁcare la Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020. Organizarea acestei competiţii în România, la Cluj-Napoca, reprezintă încununarea
cu succes a activităţii FRGR,
susţin liderii organizaţiei.
„La 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 competiţiilor 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.

Condiţii improprii,
performanţe imense
Rhythmic Gymnastics
World Challenge Cup Cluj-Na-

De la stânga la dreapta: Linoy Ashram (Israel), Andreea Verdeş, Irina Deleanu (preşedintele FRGR) şi Denisa Mailat.
Andreea şi Denisa reprezintă România la competiţie

poca 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 presupun mânuirea cercului, a mingii, măciucii şi a panglicii şi se desfăşoară în două etape, caliﬁcări şi marea ﬁnală. Peste 70
de gimnaste din 23 de ţări au
sosit pe malul Someşului Mic,
ﬁecare ţară având dreptul să
înscrie maximum două gimnaste şi câte un ansamblu, care se vor lupta pentru cele 6
trofee puse în joc.
România va ﬁ reprezentată de Andreea Verdeş, de la
CSS Unirea Iaşi şi Denisa Mailat, de la CSA Steaua Bucureşti, ambele obţinând rezultate notabile. Andreea este ﬁnalistă la Jocurile Europene
2019, în timp ce Denisa este
campioană naţională absolu-

tă, caliﬁcată deja în ﬁnala individuală europeană de anul
viitor. Deşi se antrenează peste 6 ore pe zi, fetele se pregătesc în condiţii improprii,
în România neﬁind vreo sală specializată pentru acest
sport inedit. Ambele au început gimnastica ritmică la vârsta de 5 ani şi sunt hotărâte
să obţină rezultate pe măsură, aşa cum au mărturisit la
conferinţa de presă organizată, joi, premergător deschiderii oﬁciale de vineri.

Sute de clujeni interesaţi
de competiţie
„Sunt patru ediţii de Challenge Cup, la Minsk (Belarus),
Cluj-Napoca, Kazan (Rusia) şi
Portimao (Portugalia). Această competiţie a fost prima dată desemnată Berlinului, au
organizat deja două ediţii, dar
am primit această şansă, sperăm să îndeplinim toate crite-

IRINA DELEANU | președinte FRGR
„Sperăm să creăm o emulație, să circule vestea
în Cluj. Sâmbătă și duminică să umplem sala,
la ﬁnale, mai ales că sunt cele mai bune gimnaste
din lume. Va ﬁ un concurs scurt și intens,
«creme de la creme», (...) dar va ﬁ un spectacol
extraordinar din toate punctele de vedere!“
riile pentru a menţine această
competiţie la Cluj-Napoca.
Ne-am depus candidatura şi
am obţinut organizarea şi pentru anul viitor, avem emoţii
mari (n.red. 26–28 iunie 2020),
e destul de greu la început, dar
ne vom obişnui şi vom învăţa
ce înseamnă gimnastica ritmică. Clujul oferă condiţii excelente, distanţele sunt mici”, a
precizat Irina Deleanu, Maestru Emerit al Sportului.
Vineri şi sâmbătă, 23-24
august 2019, publicul va putea 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). Peste 700 de clujeni
şi-au manifestat deja interesul pentru competiţia inedită, care se înscrie astfel printre evenimentele de mare anvergură organizate în ultimii
ani în inima Transilvaniei.

Turul României 2019 porneşte de la Cluj-Napoca
A 52-a ediţie a Turului
României, una dintre cele
mai prestigioase curse
de ciclism din sud-estul
Europei, va avea loc,
toamna aceasta, în perioada 11-15 septembrie.
Echipa naţională a României va da piept cu unele dintre cele mai puternice echipe
cicliste din lume, pe un traseu de 707 kilometri, care porneşte din Cluj-Napoca, ajunge pe TransBucegi (Drumul
Babelor) şi se încheie la Bucureşti, surprinzând unele dintre cele mai frumoase peisaje din ţara noastră. Turul României, competiţia de proﬁl
cu cea mai mare tradiţie din
România, organizată de Federaţia Română de Ciclism, a
avut loc pentru prima dată în

1934, România ﬁind cea de-a
şasea ţară din lume care a găzduit un tur naţional de ciclism.
„Mica Buclă”, aşa cum
mai este cunoscut evenimentul, este inclusă în calendarul competiţional european
al Uniunii Cicliste Internaţionale, care anul acesta a promovat competiţia românească la categoria 2.1. Caliﬁcativul permite ca la Turul României să ia parte şi echipe
profesioniste care participă
în Turul Franţei sau al Italiei, echipe semi-profesioniste, continentale şi naţionale. La ediţia din acest an vor
participa 20 de echipe, dintre care 6 echipe naţionale
şi 14 echipe continentale.
Cu aproximativ 140 de ciclişti care se vor lupta pentru

mult râvnitul tricou galben,
în cadrul a cinci etape, cursa
promite să ﬁe un spectacol
menit să promoveze atât ciclismul românesc, cât şi încurajarea mersului pe bicicletă
în rândul populaţiei şi turismul românesc. Traseul stabilit pentru această ediţie surprinde obiective turistice importante ale ţării şi trece prin
oraşele Cluj-Napoca, Sighişoara, Braşov, Focşani, Buzău,
Târgovişte, Ploieşti, ajungând
în ﬁnal la Bucureşti.
În cadrul Turului României vor ﬁ acordate o serie de
tricouri distincte: tricoul galben (acordat liderului în clasamentul general), tricoul alb
(acordat celui mai bun sportiv român) şi tricoul roşu (acordat celui mai bun căţărător).

Etapele Turului României
Etapa 1 Cluj-Napoca – Sighișoara (177 km), traseu:
Cluj-Napoca – DN1Cf – Vălcele-Apahida – Sighișoara
Etapa 2 Brașov-Focșani (177 km), traseu: Brașov – DN 11 –
Focșani
Etapa 3 Buzău – Târgoviște (125 km), traseu: Buzău – E 85
– Târgoviște
Etapa 4 Ploiești – Piatra Arsă (126 km), traseu: Ploiești –
RAR Prahova – DN 72/DJ156 – Piatra Arsă
Etapa 5 București (102 km, circuit urban), traseu: Piaţa
Victoriei – Șoseaua Kisseleff – Piaţa Arcul de Triumf –
Bulevardul Regele Mihai I – Piaţa Presei Libere (15 ture)

