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Angajaţii pierd zilnic două ore din timpul de lucru din cauza unor banalități
Un sondaj arată că angaja-

ţii români pierd zilnic până la 
2 ore din timpul de lucru din 
cauza colegilor cu chef de vor-
bă, a telefoanelor sau a şedin-
ţelor interminabile. Totodată, 
11% se plâng că sunt distraşi 
şi de numărul mare de mailuri 
pe care le primesc şi care ne-
cesită răspuns imediat.

Trei din patru angajaţi spun 
că pierd zilnic până la două 
ore din timpul programului din 
cauza unor lucruri care le dis-
trag atenţia de la ceea ce au 

de făcut. Printre cele mai de-
ranjante sunt discuţiile telefo-
nice zgomotoase purtate de 
colegi în birou sau telefonul 
de serviciu care sună prea des, 
zgomotul ambiental specifi c 
birourilor de tip open space, 
colegii cu chef de vorbă sau 
şedinţele prea lungi.

La acestea se adaugă timpul 
petrecut pe reţelele de socializa-
re sau pauzele de cafea şi ţigară.

Trei din zece respondenţi 
pierd timp din cauza şedinţe-
lor prelungite, în timp ce 17% 

afi rmă că reţelele de socializa-
re le consumă cel mai mult din 
programul zilnic de lucru.

Nu în ultimul rând, unul din 
zece angajaţi recunoaşte că pro-
ductivitatea lui scade din cauza 
pauzelor dese de cafea şi ţigară.

Pentru a se putea concentra 
mai bine la job, jumătate din-
tre respondenţi spun că îi evită 
pe colegii bârfi tori sau că nu in-
tră pe reţelele de socializare în 
timpul programului. Totodată, 
46% afi rmă 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 fi e deranjaţi de zgo-
motul sau discuţiile colegilor.

Aproape 13% consideră că 
angajatorul ar trebui să limi-
teze timpul pentru pauzele de 
cafea şi ţigară.

Sondajul a fost efectuat în 
perioada 2-16 august, pe un 
eşantion de 926 utilizatori 
de internet.

Movie Nights
Vineri, ora 21:00

Iulius Parc Cluj-Napoca

Călătorie în Orient
18 august-1 septembrie

Muzeul National de Istorie 
a Transilvaniei
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Mai există respect 
pentru bicicliști în trafic?

Pasarelă peste DN 1 
în comuna Florești?

500 de proprietari, somați 
să-și dărâme garajele

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

„Primele somaţii au fost date pe strada Brateş. 
De asemenea, au mai fost trimise somaţii pe strada 
Parâng”, spune viceprimarul Dan Tarcea.  Pagina 5
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Taxiuri verzi la Cluj!

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

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
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Unde mergem în weekend?
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PARCURSUL WEEKENDULUI

The Art of Banksy
Perioada: 1 august – 3 noiembrie
Casa Vaida Voevod din Piaţa 
Ştefan cel Mare, de la numărul 
18, găzduieşte în perioada 1 au-
gust – 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 
graffi ti al tuturor timpurilor, un 
erou al artei contemporane.
Emoţionante, bulversante, drama-
tice, lucrările lui Banksy poartă în 
ele un fi r roşu care te conduce, in-
evitabil, către o realitate limpede, 
dureroasă.
Mesajele lui, arta sa, felul în care 
se manifestă, sunt o critică conti-
nuă la adresa lumii politice, a miş-
cărilor sociale violente, o critică 
adusă luptei pentru putere, războ-
iului şi consumerismului.
Te invităm în lumea lui Banksy! 
S-ar putea să îţi schimbe felul în 
care priveşti lumea.

Expoziţiile Zilelor Culturale 
Maghiare din Cluj
VINERI, 23 august
♦ 11:00 Spiritul romantic de tip 
Biedermeier în colecţ ia de 
pictură  a Muzeului de Artă  Cluj.
Ghidaj în limba română : muze-
ologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă 
♦ SÂMBĂ TĂ , 24 august
♦ 11:00 Spiritul romantic de tip 
Biedermeier în colecţ ia de 
pictură  a Muzeului de Artă  Cluj.
Ghidaj în limba română : muze-
ologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă 
♦ 16:00 Ars Sacra 
Claudiopolitana
Expoziţ ie de artă  bisericească . 
Ghidaj în limba română  cu 
Nagy Emo ̋ke
Loc: Iuliu Maniu 4
♦  17:00 Artwise
Expoziţ ie de arte plastice ş i pre-
zentare de modă 
Loc: Palatul Urania
♦  DUMINICĂ , 25 august
♦  11:00 Spiritul romantic de tip 
Biedermeier în colecţ ia de 
pictură  a Muzeului de Artă  Cluj.
Ghidaj în limba română : muze-
ologul Alexandra Sârbu.
Loc: Muzeul de Artă 

Călătorie în Orient
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 afl ate acum în patrimo-
niul MNIT. Statuete funerare, 
organe umane sau animale 

mumifi cate, dar mai ales docu-
mente şi fotografi i care ilustrea-
ză viaţa fascinantă a lui Orbán 
Balázs, vor reprezenta exponate 
dintr-o lume care continuă să 
suscite interesul publicului, indi-
ferent de vârstă: aceea a civili-
zaţiilor Orientului Antic, a 
Egiptului în mod special. În ca-
drul expoziţiei va rula şi un 
scurtmetraj, fi lm ce prezintă pe-
riplul lui Orbán prin Orient, că-
lătorii ce l-au purtat prin Siria, 
Palestina, Egipt şi Grecia.

Pictori contemporani 
din Szentendre
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 ri-
dice și să devină un centru de 
creație semnificativ. Acest lu-
cru 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 aces-
tui statut pe scena artistică 
europeană. Sute de artiști au 
creat și crează aici, trăiesc și 
părăsesc această lume, lăsând 
în urmă o moștenire culturală 

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.

VINERI

Movie Nights
Serile de fi lm în aer liber revin 
în Iulius Parc, din 14 iunie!
În fi ecare vineri, de la ora 
21:30 vei râde la situaţiile co-
mice, vei empatiza cu poveştile 
dramatice şi vei trăi acţiunea fi l-
melor 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 lu-
mina lunii şi a proiectoarelor.
Movie Nights este un eveni-
ment organizat de Iulius Mall 
Cluj, cu sprijinul Festivalului 
Internaţional de Film 
Transilvania. Participarea este 
gratuită. Programul poate su-
feri modifi cări în funcţie de con-
diţiile meteo, iar actualizările 
vor fi  comunicate pe pagina de 

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  ur-
mătorul aliat al Germaniei nazis-
te, reporterul specializat pe omo-
ruri 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 u-
nei crime din partea rău famată 
a oraşului. O tânără frumoasă şi 
bine îmbrăcată zace moartă, a-
vând asupra ei doar o carte de 
rugăciuni iudaice. Investigaţia îl 
va arunca pe Gordon într-o lume 
a pornografi lor, a bordelurilor şi 
a celulelor comuniste cu tentacu-
le până la cele mai înalte eşaloa-
ne ale puterii. Sapă tot mai 
adânc, neştiind în cine să se în-
creadă şi ce motive ulterioare 
stau în calea sa şi a adevărului.

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 roma-
nului grafi c 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 bi-
ciclete acela trebuie să fi e Raoul Taburin 
(Benoît Poelvoorde), vânzătorul ofi cial de bici-
clete din Saint Céron, un superb sătuc din su-
dul Franţei. Dar Raoul ascunde un secret teri-
bil: 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 fotografi eze 
pe Raoul mergând cu bicicleta pe marginea unor 
stânci, acesta face tot ce-i stă în putinţă ca să evi-
te situaţia și să amâne ședinţa foto.
Văzând că totul îi este împotrivă, bărbatul tre-
buie 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 fi lm 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 

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 fi lm despre prietenie, simplitate, 
bunăvoință și dragoste.
Premieră - Cinema Victoria, vineri 23 august, 
20:00 - 22:30.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 august

1456: Începutul domniei lui 
Vlad Ţepeș, fi ul lui Vlad 
Dracul, în Ţara Românească 
(1456-1462; nov.-dec.1476).

1890: A murit scriitorul și o-
mul politic Vasile Alecsandri. 
(n. 14 iun. 1818; o altă dată 
acreditată de istoricii literari 
este 21 iul. 1821)

24 august

1820: A murit Ion Budai-
Deleanu, 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, pri-
mul Sinod ecumenic al bisericii 
creștine, unde s-a respins învăţă-
tura 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 motoru-
lui cu aburi. (n. 19 ian. 1736)

1944: Parisul a fost eliberat 
de sub ocupaţie germană (Al 
Doilea Război Mondial)

Secretul lui Raoul Taburin
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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 pre-

zent, 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 vala-

bilitate până la 31 decembrie 

2019, urmând ca de la 1 ia-

nuarie 2020 să se prelungeas-

că autorizaţiile de taxi pentru 

o perioadă de 5 ani.

Primăria a solicitat întocmi-

rea unui studiu de specialitate 

privind stabilirea necesarului de 

autorizaţii de taxi la nivelul mu-

nicipiului Cluj-Napoca pentru 

perioada 2020-2025.

Studiul elaborat de spe-

cialiştii de la Universitatea 

Tehnică Cluj-Napoca pre-

zintă ca şi concluzie finală 

faptul că este necesară creş-

terea la 2.500 a numărului 

de autorizaţii de taxi, ex-

clusiv cu autorizaţii de ta-

xi care utilizează doar ve-

hicule electrice.

Primăria Cluj-Napoca a pus 

în dezbatere aprobarea studiu-

lui de specialitate în ceea ce pri-

veşte stabilirea numărului ma-

xim de autorizaţii de taxi pen-

tru perioada 2020-2025 la nive-

lul municipiului Cluj-Napoca. 

Etapa consultării publice are loc 

în perioada 21 august – 5 sep-

tembrie. Persoanele interesate 

pot trimite sesizările, observaţi-

ile, punctele de vedere la adre-

sa de email: consultarepubli-

ca@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 electri-

ce. Orice autorizaţie de taxi re-

strasă în condiţiile legii va fi  

convertită în autorizaţie de ta-

xi pentru vehicule electrice”, 

transmite municipalitatea.

În prezent, din totalul de 

2.469 de autorizaţii emise exis-

tă 90% benzină şi GPL, 9,5% 

diesel şi 0,5% hibrid, electric. 

În Viena, un număr mare de ve-

hicule taxi sunt deja hibride 

(aproximativ 20%).

„Această anchetă s-a des-

făşurat cu foarte mare greu-

tate. Au răspuns întrebărilor 

doar 31 de taximetrişti”, spu-

ne inginerul Mihai Dragomir 

din cadrul UTCN Cluj, cel ca-

re 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 lip-

sei de taximetre din municipiu”, 

menţionează studiul.

Clienţii au fost întrebaţi ce 

preferă – taxi sau serviciile al-

ternative de ridesharing (Uber, 

Bolt, Pony etc) – , iar 22,55% 

au răspuns că preferă exclu-

siv 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 înmatri-

culate în total un număr de 

160.317 vehicule mai mult 

decât în anul 2018 când erau 

înregistrate 154.263 vehicu-

le. Din acest total, 760 ve-

hicule sunt electrice și hi-

bride, 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 proba-

bil e să preluați o comandă 

în altă localitate de lângă 

Cluj-Napoca?» 78,72% din-

tre respondenți declară că 

este improbabil să preia o 

comandă în afara orașului.  

Cu toate că transportul pu-

blic beneficiază de facilități 

în deplasare (benzi dedica-

te), transportul cu taxi ră-

mâne totuși mai rapid. Aces-

ta poate fi una dintre cau-

zele pentru care transportul 

cu taxi rămâne printre 

preferințele de deplasare, cu 

vârfuri de cerere care se su-

prapun peste anumite peri-

oade/evenimente, activita-

tea fiind percepută în an-

samblu ca nefiind capabilă 

să as igure cer ințe le 

clienților”, se mai arată în 

documentul citat.

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

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

Reamintim că la fi nalul 
lunii iulie, Primăria a re-
fuzat majorarea tarifelor 
la taximetrie în Cluj-
Napoca. Companiile din 
oraș cereau, ca de la 1 
august, exact când înce-
pe festivalul Untold, 
prețurile să fi e 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 “tari-
fele practicate de trans-
portatorii autorizați de 
UAT Cluj-Napoca nu au 
suferit modificări în ul-
timii 6 ani”.

Taximetriștii 
nu majorează tarifele

Vechime autorizaţie între 
anii 1990-2017, respectiv 
între 2 și 29 ani

Cu o vechime înregistrată de 
peste 10 ani sunt 18 trans-
portatori

Vârsta conducătorilor au-
to este cuprinsă între 25 
și 67 de ani

16 vehicule sunt marca 
Dacia, 11 vehicule sunt 
străine

25 vehicule au aer condi-
ţionat

În ce privește norma de 
poluare 3% (1 vehicul) are 
Euro 3, 3,35% (11 vehicu-
le) 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

Câteva date 
relevante din studiu:

Străzile Regele Ferdinand, 

Tipografi ei, 

Sextil Puşcariu şi Emile 

Zola vor fi  reamenajate, 

în sensul eliminării 

trafi cului auto 

şi transformării acestora 

în zone preponderent 

pietonale. Proiectul 

se ridică la 3,2 milioane 

de euro.

Pe scurt, cele mai impor-

tante schimbări vizează: ban-

da de circulaţie care există în 

prezent pe Regele Ferdinand 

dinspre Gară spre Piaţa Unirii 

devine bandă dedicată trans-

portului în comun, lărgirea tro-

tuarelor şi desfi inţarea parcă-

rilor de pe străzile Sextil Puş-

cariu şi Emile Zola, dar şi de 

pe Tipografi ei. Şi zona din fa-

ţa magazinului Central va fi  

reamenajată. O provocare pen-

tru municipalitate este şi rea-

menajarea zonei din faţa CEC 

Bank de la Prefectură.

„Săptămâna viitoare vor în-

cepe lucrările pe strada Ferdi-

nand din zona centrală a ora-

şului şi vor fi  anumite mutări 

temporare inclusiv de linii de 

transport, pentru a se putea lu-

cra în permanenţă pe această 

stradă ca să o terminăm într-un 

interval rezonabil. Am primit 

contractul de fi nanţare semnat 

şi începem imediat lucrările. Lu-

crările se vor derula pe parcur-

sul acestei toamne. Vom infor-

ma opinia publică cu privire la 

calendarul acestor lucrări. Acum 

se discută cu conducerea Pri-

măriei, Compania de Transport 

Public şi fi rma de specialitate 

modul de implementare a lu-

crărilor 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 fi r-

ma Diferit, fi rmă de casă a mu-

nicipalităţii, este cea care a câş-

tigat modernizarea acestor tron-

soane. În ceea ce priveşte lucră-

rile la strada Ferdinand, terme-

nul de execuţie este de 11 luni.

Strada Regele Ferdinand

Pe Regele Ferdinand ar ur-

ma să se implementeze o ban-

dă dedicată transportului în 

comun, lărgirea trotuarelor, 

apariţia pistelor de biciclete, 

dar şi modernizarea ilumina-

tului public.

„Atuul străzii este că leagă 

gara de kilometrul zero. Există 

câteva constrângeri: e o stradă 

cu un trafi c neechilibrat, există 

momente ale zilei când e trafi c 

intens sau când nu se cirulă, 

stâlpişorii de pe trotuar incomo-

dează pietonii. Acum strada 

funcţionează cu două benzi de 

sens dinspre Unirii spre Mihai 

Viteazu şi o bandă de mers din-

spre gară spre Piaţa Unirii (…) 

Prin închiderea laturii de vest a 

Pieţei Unirii, transportul cu au-

toturisme pe banda dinspre ga-

ră spre Piaţa Unirii devine inu-

tilă, aşa că s-a decis ca banda 

de acum să fi e doar pentru au-

tobuze. Prin reorganizarea tra-

fi cului se câştigă pista pentru 

biciclete pe ambele părţi şi ban-

dă dedicată pentru autobuze. 

Va fi  regândită zona din faţa ma-

gazinului Central, unde va fi  o 

mică piaţetă”, a declarat arhi-

tectul Vlad Rusu.

De exemplu, actuala su-

prafaţă carosabilă a străzii 

Regele Ferdinand este de 

4186 mp, dar odată cu rea-

menajarea zonei se va ajun-

ge la o suprafaţă carosabilă 

de 3043 mp.

Strada Emil Zola

Pe strada Emile Zola, toa-

te parcările ar uma să fi e des-

fi inţate, deoarece, potrivit ar-

hitectului, „trafi cul în aceas-

tă zonă e datorat celor care 

caută loc de parcare”.

Pe strada Sextil Puşcariu 

accesul va fi  doar pentru ri-

verani, încât zona să ofere 

„confort pietonilor”.

Strada Tipografi ei

„Strada Tipografi ei este o 

stradă cu sens unic astăzi. Ar 

trebui să devină o stradă de tip 

share space, care să nu mai per-

mită parcarea, din moment ce 

există parcare sub magazinul 

Central. Am propus ca locurile 

de taxi din faţa magazinului să 

se mute în lateralul magazinu-

lui Central, unde nu există func-

ţiuni publice cu parterul clădi-

rii”, a mai spus Vlad Rusu.

Șantier în plin centrul Municipiului Cluj-Napoca timp de un an. 
Strada Regele Ferdinand se transformă într-o zonă cu mai puține mașini.
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Consiliul Județean Cluj 

susține că va realiza 

accesul la Spitalul 

Regional de Urgență Cluj.

„Consiliul Județean Cluj 

a acceptat și a comunicat ofi -

cial Ministerului Sănătății că 

va realiza, pe cheltuială pro-

prie, accesul către Spitalul 

Regional de Urgență ce ur-

mează să fi e edifi cat în loca-

litatea clujeană Florești, prin 

construirea unei pasarele pes-

te 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 

fi nanțare europeană costuri-

le acestei pasarele.

Un teren de peste 14 hec-

tare a fost cedat de către Con-

siliul Județean Cluj Ministe-

rului Sănătății în scopul con-

struirii Spitalului Regional de 

Urgență pe fonduri europene.

Reamintim că în luna iulie 

ministrului Sănătății spunea 

că cererea de fi nanțare pen-

tru Spitalul Regional Cluj-Na-

poca va fi  depusă în toamnă 

la Comisia Europeană.

În cazul spitalului regional 

din Cluj Napoca, a fost reali-

zat studiul de fezabilitate, a 

fost obţinut acordul de mediu 

şi sunt fi nalizaţi indicatorii teh-

nico-economici. La o lună du-

pă Iaşi, în octombrie 2019, ur-

mează să fi e depusă cererea 

de fi nanţare şi pentru spitalul 

din Cluj-Napoca, promite mi-

nisterul Sănătăţii.

La mijlocul lunii iunie, pre-

mierul Viorica Dăncilă declara-

se că în acest exercițiu bugetar 

nu au mai rămas bani sufi cienți 

pentru construirea celor trei spi-

tale regionale plănuite și că ba-

nii alocați au fost cheltuiți pe 

documentație. Premierul a pro-

pus ca sumele necesare constru-

irii spitalelor regionale să fi e ac-

cesate pe următorul exercițiu 

bugetar, menționând că se poar-

tă discuții ca unele spitale să fi e 

construite în parteneriate.

Spitalul Regional de Ur-

genţă Cluj, dacă va fi  con-

struit vreodată, ar urma să 

fi e pe un teren de 15 hecta-

re în comuna Floreşti, de lân-

gă Cluj-Napoca. Potrivit pro-

iectului, viitorul Spital Regi-

onal de Urgenţă Cluj urma să 

aibă puțin sub 1000 de pa-

turi, 37 de secţii medicale şi 

să dispună de un heliport.

Consiliul Județean Cluj promite
Pasarelă peste DN 1 în Florești 

Ministrul Sănătăţii, 

Sorina Pintea, a declarat 

joi, la Bistriţa, că fi ecare 

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, pen-

tru că au fost prelevări de fi -

cat, rinichi, astea sunt uzu-

ale, 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 piep-

tul 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 Zamfi r de la 

Agenţia Naţională de Trans-

plant, am luat decizia de a 

implementa obligativitatea 

existenţei unui centru de pre-

levare la nivelul fi ecărui spi-

tal judeţean, pentru că avem 

terapii intensive, avem do-

tări la marea majoritate a 

spitalelor, este cazul să în-

cepem să lucrăm. Programul 

naţional de transplant a fost 

restructurat, există posibili-

tatea de a stimula fi nanciar 

pe cei care sunt implicaţi e-

fectiv şi este cazul să ne gân-

dim la pacienţii care aşteap-

tă aceste organe", a spus Pin-

tea, adăugând că termenul 

de la care va intra în vigoa-

re această obligativitate es-

te 15 septembrie.

Întrebată dacă va fi  deru-

lată şi o campanie publică 

de susţinere a prelevării de 

organe, Sorina Pintea a spus 

că deja s-a început acest lu-

cru şi crede că lucrurile se 

vor schimba odată cu exis-

tenţa unui centru de prele-

vare în fi ecare judeţ.

„O campanie împreună cu 

asociaţiile de pacienţi şi cu 

media, noi spunem că, ti-

mid, am început, dar, în mo-

mentul în care vom da aceş-

ti indicatori, obligativitate, 

atunci lucrurile cred că se 

vor schimba", a mai decla-

rat ministrul Sănătăţii.

Fiecare spital judeţean va fi obligat 
să aibă un centru de prelevare a organelor

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 con-

diţiile improprii în care 

stau internaţi pacienţii.

„Imaginile incompeten-

ţei, indiferenţei, indolenţei 

a lui Alin Tişe şi a Consiliu-

lui Judeţean Cluj. «Ne ce-

rem iertare tuturor bolnavi-

lor, rudelor acestora, opini-

ei publice...». Cu aceste cu-

vinte ar fi trebuit să încea-

pă orice comunicat din par-

tea reprezentanţilor statului 

român care sunt responsa-

bili direct sau indirect de 

mizeria în care sunt arun-

caţi peste 150 de bolnavi cu 

boli psihice în infernul con-

centraţionar de la Spitalul 

de Boli Psihice Borşa din ju-

deţul Cluj. Ce au făcut ieri 

autorităţile, conducerea Spi-

talului şi a Consiliului Ju-

deţean Cluj? Au dat vina pe 

imagini, au contestat ade-

vărul, au spus că exagerez, 

că trunchiez, dar nu au fo-

losit niciunul dintre cuvin-

tele normale, cu conţinut 

uman, de genul: milă, ruşi-

ne, iertare, regret. «Ungu-

reanu exagerează»”, spune 

deputatul clujean.

Ungureanu spune că 

atunci când a prezentat pri-

mele imagini din “castelul 

ororii în care au fost arun-

cate 120 de suflete chinui-

te”, a specificat că, de pes-

te 5 ani, Consiliul Judeţean 

Cluj se chinuie să dea în fo-

losinţă altă clădire.

„Deci, nu am ascuns ni-

cio secundă adevărul, dar, 

am aşteptat până astăzi să 

scot la iveală ticăloşia unui 

sistem complet indiferent 

la suferinţa bolnavilor. Ia-

tă imaginile filmate de mi-

ne, corpul de clădire nou, 

construit din fondurile Con-

siliului Judeţean Cluj zace 

nefolosit de o groază de 

timp. Clădirea a fost pro-

iectată greşit, veţi vedea ra-

portul Inspecţiei de Stat în 

construcţii. Mai mult decât 

atât, în acea clădire nu se 

pot muta toţi bolnavii din 

castelul ororii. Clădirea poa-

te găzdui doar 78 de bol-

navi. Acest corp nou a in-

trat deja în proces de de-

gradare şi nu există un sis-

tem de epurare functional. 

Acum se licitează lucrarea. 

O altă clădire este doar în 

faza studiului de fezabili-

tate. Deci, până să public 

imaginile cu modul oribil 

în care sunt trataţi bolna-

vii cu probleme psihice, în 

toate clădirile din zonă, 

Consiliul Judeţean Cluj nu 

avea nicio soluţie de relo-

care a suferinzilor”, mai 

spune deputatul USR.

Ce se întâmplă acum?

„DSP Cluj tace, Ministe-

rul Sănătăţii se gândeşte da-

că trimite un Control, spi-

talul şi Consiliul Judeţean 

Cluj dau vina pe mine pen-

tru 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 clă-

dire din lagărul de la Bor-

şa nu respectă standardele 

minime de confort şi sigu-

ranţă pentru bolnavi, niciu-

na, nici măcar cea nouă, 

există o eroare de proiecta-

re, culoarele trebuiau să fie 

de 2, 40 metri şi sunt de 

doar 1,80. Luni mă voi în-

toarce la Borşa. Nu va tre-

ce nicio zi în care să nu pun 

presiune pe autorităţi pen-

tru mutarea în condiţii de 

siguranţă a pacienţilor din 

castelul ororii. În orice cli-

pă se poate întâmpla o tra-

gedie, bucăţi din tavan s-au 

prăbuşit deja. Nu exagerez 

deloc, dezastrul de la Bor-

şa este peste orice închipu-

ire”, conchide Ungureanu.

Ce spune Ministerul 
Sănătăţii

Sorina Pintea a spus că 

Emanuel Ungureanu are 

dreptate şi că în solicitări-

le de investiţii nu apare Bor-

şa, însă vor fi discutate toa-

te aspectele. „Ştiam că spi-

talul este în subordinea Con-

siliului Judeţean ce ţine pe 

partea de infrastructură de 

Consiliul Judeţean”, a spus 

ministrul. Sorina Pintea a 

spus că a verificat solicită-

rile de investiţii, reparaţii 

capitale şi aparatură, însă 

nu apare nimic de la Bor-

şa, judeţul Cluj.

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

Emanuel Ungureanu susține că noul spital de la Borșa se degradează

VEZI FILMAREA CU NOUA CLĂDIRE 
A SPITALULUI DIN BORȘA AICI
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc 

trimite poliţiştii rutieri 

în Gheorgheni pentru 

„a rezolva anumite carne-

te”, după ce mai mulţi 

locuitori din zonă i s-au 

plâns că nu pot dormi 

noaptea din cauza şoferi-

lor care îşi turează motoa-

rele. În plus, Boc vrea 

şi radare fi xe în cele mai 

“fi erbinţi” 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), şe-

ful 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 ca-

re mai sunt sesizate să fi e 

monitorizate în anumite in-

tervale de timp. În timpul zi-

lei acolo e aglomerat. Proble-

ma este într-adevăr seara du-

pă ora 22.00, după 23.00, 

când apar aşa numitele «lini-

uţe». Că ne ducem pe Doro-

banţilor apar asemenea pro-

blem, la Iulius Mall nu am 

ştiut. Aici vom cere un echi-

paj complex de la Poliţia Ru-

tieră 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 fi e acolo prezentă Poliţia 

şi să rezolve problema unor 

carnete”,a spus Boc, joi di-

mineaţa, la un post de radio.

Edilul spune că vrea să 

protejeze cetăţenii şi în acest 

sens vrea să amplaseze ra-

dare fixe pe cele mai impor-

tante străzi din oraş, cu toa-

te că legea încă nu permite 

aceste radare.

„Sper, de asemenea, ca le-

gea să ne permită să ampla-

săm radare fi xe. Am spus de 

foarte multe ori că este o so-

luţie cinstită, corectă, ca oa-

menii să ştie, de exemplu, că 

pe Observatorului există ra-

dar fi x, pe Frunzişului exis-

tă radar fi x, pe Slănic există 

radar fi x, pe Dorobanţilor 

există radar fi x, îţi asumi res-

ponsabilitatea. Legea nu per-

mite, deocamdată, să ampla-

sezi aceste radare fi xe. Noi 

identifi căm pe baza propu-

nerilor Poliţiei unde există 

zonele de risc din cauza vi-

tezei, accidentelor produse, 

şi acolo omul ştie zi, noapte 

că acolo există radar, pierzi 

carnetul sau primeşti amen-

da corespunzătoare. Vrem să 

protejăm cetăţenii. Până 

atunci ne descurcăm cu ca-

drul legal pe care îl avem să 

aducem normalitatea la ea 

acasă”, a mai spus Boc.

Primarul Emil Boc promite că va pune 
capăt „liniuţelor” din Cluj-Napoca

Viceprimarul Clujului, 

Dan Tarcea (foto), 

promite că toate garajele 

vor fi  demolate.

„Toate garajele vor fi  de-

molate! 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 al-

te zone vom creşte numărul 

de locuri de parcare. De ase-

menea, vom amenaja spaţii 

de joacă pentru copii, vom 

creşte spaţiile de depozitare 

a deşeurilor, le vom moder-

niza şi, practic, cu aceste in-

vestiţii, pe lângă aspectul pe 

care îl va căpăta cartierul, va 

şi creşte calitatea vieţii oa-

menilor din zonă”, a decla-

rat viceprimarul Dan Tarcea, 

citat de Radio Cluj.

Viceprimarul Dan Tarcea 

precizează că primele viza-

te sunt garajele din zonele 

bulevardului Nicolae Titu-

lescu din cartierul Gheor-

gheni şi străzii Parâng din 

cartierul Mănăştur.

„Primele somaţii au fost da-

te pe strada Brateş, acolo au 

şi fost demolate garajele şi s-au 

amenajat locuri de parcare. De 

asemenea, au mai fost trimi-

se somaţii pe strada Parâng şi 

au fost trimise somaţii pentru 

zonele de garaje adiacente bu-

levardului Titulescu. Terme-

nul de demolare a garajelor, 

pe zona Nicolae Titulescu, es-

te 6 septembrie. Acolo sunt în 

jur de 800 de garaje, nu le pu-

tem demola pe toate, somaţii 

am trimis proprietarilor a 500 

de garaje, pentru că doar ace-

lea sunt libere de sarcini şi te-

renul de sub ele aparţine pri-

măriei, astfel încât să putem 

face investiţii pe el. Sunt un-

deva 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 parca-

re 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 me-

tri şi jumătate lăţime, dar, în 

cel mai rău caz, din patru ga-

raje ies cinci locuri de parca-

re”, a mai spus Tarcea.

500 de proprietari din Cluj-Napoca, 
somaţi să-şi dărâme garajele

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

România este pe primul 

loc în UE la numărul 

bicicliştilor care au 

decedat în accidente 

rutiere, raportat la tota-

lul populaţiei.

În 2017, au fost înregis-

trate 10 victime la un mili-

on de români, conform Eu-

rostat. În perioada 1 ianua-

rie -31 iulie 2019, în întreg 

judeţul Cluj au fost înregis-

trate 101 accidente rutiere 

în care au fost implicaţi bi-

ciclişti. Dintre acestea, 68 

au avut drept cauză de pro-

ducere 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 continua-

re cele mai mari probleme 

în Cluj.

„Toată lumea zicea de in-

frastructură, dar realitatea e 

că principala problemă este 

atitudinea participanţilor în 

trafi c. Acesta este factorul 

principal. Dar este comod să 

dai vina pe infrastructură. 

Dacă pe mâine, prin minu-

ne, se face infrastructură, nu 

înseamnă că o să fi m peste 

media europeană la acciden-

te. Este vorba faptul că oa-

menii merg prea repede, prea 

înfi pt, raportat la condţiile 

de drum. Totşu, în Cluj, sta-

tistic, riscul de accident s-a 

redus mult în ultimii 7-8 ani. 

Deşi e aglomeraţie mai ma-

re, agresivitatea a mai scă-

zut faţă de siguranţă nume-

rică. S-au înmulţit bicicliştii, 

aşa că şoferii sunt mai atenţi”, 

a spus Radu Mititean, direc-

tor executiv în cadrul Clubu-

lui de Cicloturism Napoca.

Puţine piste existente

Faptul că puţinele piste ca-

re 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 ca-

re în ultimii trei ani a circulat 

aproape zilnic cu bicicleta spu-

ne însă, că nu a întâmpinat 

probleme cu şoferii.

„Da, principala proble-

mă e lipsa pistelor de bici-

cletă. Deşi eu nu o văd ca 

pe o problemă atât de ma-

re pentru că se pot folosi 

pistele dedicate autobuze-

lor, ceea ce e foarte bine. O 

problemă ar fi că unele pis-

te sunt denivelate, adică e 

ca şi cum n-ai merge pe as-

falt. Pentru o bicicletă fixie 

sau o cursieră sau orice bi-

cicletă fără suspensii, dar 

mai ales pentru cele cu nu-

măr redus de spiţe, aceste 

deformări ale pistei pot fi 

foarte periculoase deoarece 

îţi deformează cercul. Şi ce 

am mai remarcat e că la ca-

petele anumitor piste sunt 

borduri, în loc să fie ram-

pe, 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 bi-

cicletă care are suspensii. 

În rest, mi se pare că şofe-

rii din cluj sunt foarte ok 

cu bicicliştii. N-am avut ni-

ciodată probleme. Sunt des-

tul 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 creş-

terea numărului de bicicle-

te/trotinete din oraş. Cred 

că o să fie din ce în mai bi-

ne pentru biciclişti”, a spus 

Ştefan Dogaru.

În schimb, Răzvan, un tâ-

năr care este curier şi livrea-

ză mâncare cu ajutorul bi-

cicletei, se confruntă des cu 

lipsa de respect din partea 

şoferilor.

„Mulţi şoferi nu se uită 

şi nu semnalizează. Sunt u-

nele zone, cum ar fi Piaţa 

Avraam Iancu sau Titules-

cu, unde trebuie să schimbi 

benzile şi să treci pe mijlo-

cul drumului. Acolo am fost 

de cele mai multe ori claxo-

nat. Nu ai cum să mergi cu 

50 km/h cu o mână, deoa-

rece 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 acciden-

telor, poliţiştii clujeni au 

transmis câteva sfaturi.

„În primele 7 luni ale anu-

lui în curs abaterile comise 

de biciclişti s-au situat pe 

locul 2 în ceea ce priveşte 

principalele cauze genera-

toare de accidente rutiere în 

judeţul Cluj, după abaterile 

pietonilor. De aceea, atra-

gem atenţia celor două ca-

tegorii de participanţi la tra-

fic, biciclişti şi pietoni să în-

ţeleagă că este necesară res-

pectarea obligaţiilor care le 

revin, conform codului ru-

tier şi să înţeleagă totodată 

că sunt cei mai expuşi răni-

rii în cazul implicării în eve-

nimente rutiere. În cazul bi-

cicliştilor, chiar dacă legea 

nu îi obligă, ci doar le reco-

mandă, este bine să folo-

sească casca de protecţie şi 

celelalte mijloace (genun-

chiere, cotiere, veste reflec-

torizante)”, a transmis Tra-

ian Morar, purtător de cu-

vânt în cadrul IPJ Cluj.

Bicicliștii clujeni se plâng: 
Șoferii nu-i respectă, pistele lipsesc!
România, pe primul locîn Europa la accidente rutiere în care sunt implicaţi biciclişti

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

ţa 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 

şi evenimente culturale cone-

xe. Standul României cu o su-

prafaţă de 300 de mp se afl ă 

în Pavilionul W2, în zona cen-

trală a spaţiului expoziţional.

Din Cluj participa editu-

ra Şcoala Ardeleană, a că-

rei director este Vasile Geor-

ge Dâncu.

La capitolul prezentări de 

carte, “Istoria Românilor”, 

scrisă de preşedintele Aca-

demiei Române, Ioan Aurel 

Pop, o carte deja tradusă în 

limba chineză de anul tre-

cut, este unul dintre eveni-

mentele importante de la 

standul României

Editură clujeană în China 
la Târgul de carte de la Beijing

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 copi-

ii cu vârste între 3 şi 6 ani, 

şi cei între 10 şi 13 ani, con-

form cifrelor publicate în ur-

mă cu 3 ani de Autoritatea 

pentru Protecţia Copilului.

În România, 63% dintre 

copii spun că sunt bătuţi de 

părinţi, spune asociaţia Sal-

vaţi Copiii, care precizează, 

însă, că violenţa asupra co-

piilor este un fenomen “as-

cuns şi subraportat”.

Mama, tatăl care îşi ples-

nesc copiii au “un stil cog-

nitiv iraţional/antisocial”, 

spune acesta. Profesor de 

psihologie clinică şi psiho-

terapie la Universitatea Ba-

beş-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 solu-

ţii funcţionează pentru a ie-

şi din furie şi care sunt efec-

tele bătăii asupra copiilor.

Furie, frustrare 
şi probleme 
pe termen lung

„Comportamentul copi-

lului este un eveniment ac-

tivator pentru mintea părin-

telui. Atunci când copilul 

nu se comportă aşa cum cre-

de părintele că ar trebui, pă-

rintelui îi este greu să tole-

reze această discrepanţă şi 

face evaluări globale asupra 

copilului. Aceste mecanis-

me cognitive iraţionale ge-

nerează frustrare iraţiona-

lă/furie, care duce apoi la 

comportamentul agresiv a-

supra evenimentului activa-

tor, cu scopul de a-l schim-

ba. Sigur, la unii părinţi – 

mai ales mai puţin educaţi 

şi/sau cu probleme psiho-

logice pe linia unui tipar mai 

antisocial – comportamen-

tul agresiv poate să fie ade-

sea instrumental, nu neapă-

rat derivat din frustrare ira-

ţională/emoţie negativă; 

aceştia au învăţat/cred pur 

şi simplu că bătaia este/tre-

buie să fie parte a actului 

educaţional!”, spune Dani-

el David.

Psihologul a atras aten-

ţia că părinţii care au im-

boldul 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 năz-

bâtii pot să devină proble-

me generale, amplificate.

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.

„În primul rând, trebuie să-şi 

controleze emoţia negativă. Poa-

te face acest lucru repetând Pas-

tile Raţionale şi/sau controlân-

du-şi starea de activare fi ziolo-

gică. Pastilele psihologice raţio-

nale reduc cogniţiile iraţionale 

şi le înlocuiesc cu cogniţii raţi-

onale”, spune psihologul.

Exemplu de pastile cog-
nitive raţionale care trebu-
ie spuse în gând, atunci 
când apare tendinţa de a 
fi agresiv cu copilul:

Copilul nu este rău/ne-

ascultător, ci a avut un com-

portament neadecvat (Eva-

luare 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 autono-

mia şi mintea lui pe care nu 

pot să le controlez mereu (Gân-

dire fl exibilă, nu rigidă).

Când nu se întâmplă ce-

ea ce doresc/trebuie, îmi 

este greu să tolerez, dar nu 

îmi este imposibil. Caut so-

luţii raţionale la problemă 

(Toleranţă, nu intoleranţă 

la frustrare).

„Cogniţiile raţionale pot 

genera o frustrare raţională, 

care generează apoi nemul-

ţumire, nu furie/agresivita-

te. Nemulţumirea însă nu 

duce/susţine comportamen-

te agresive din partea părin-

telui, ci asertive (ex. respec-

tarea regulilor/valori proso-

ciale, etc.). Reducerea acti-

vării fi ziologice se poate fa-

ce prin tehnici de relaxare 

şi/sau de control al respira-

ţiei (ex. inspiri numărând 

normal până la patru, ţii ae-

rul numărând până la patru 

şi expiri numărând normal 

până la patru, făcând asta 

câteva minute). Dacă sim-

ţim că emoţia negativă şi 

comportamentul agresiv nu 

pot să fi e controlate prin teh-

nicile de mai sus, atunci ies 

din situaţie – dacă asta nu 

afectează copilul – până mă 

liniştesc şi sugerez ulterior 

consultarea unui psiholog. 

În fi ne, în cazul agresivităţii 

instrumentale, încurajez par-

ticiparea la programe de pa-

renting, în care să reînvăţăm 

cum să ne creştem/educăm 

cât mai bine copiii”, a adă-

ugat specialistul.

Bătaia e ruptă din rai? 
Daniel David, despre părinții care își lovesc copiii

ABUZURI

63%
dintre copii spun 
că sunt bătuţi 
de părinţi

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“
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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 plă-

tiţi actori din lume a fost în-

tocmit de editorii revistei For-

bes pe baza unor estimări fur-

nizate de companiile Nielsen, 

Box Offi ce Mojo şi IMDb şi a 

unor informaţii provenind de 

la specialişti din această in-

dustrie. Sumele menţionate, 

care vizează perioada 1 iunie 

2018 – 1 iunie 2019, reprezin-

tă onorariile primite de actori 

înainte de plata taxelor şi a 

impozitelor şi nu se referă 

doar la onorariile încasate pen-

tru interpretări artistice.

Dwayne Johnson a urcat de 

pe locul al doilea ocupat anul 

trecut, în pofi da faptului că ono-

rariile sale de 89,4 milioane de 

dolari obţinute în ultimele 12 

luni au fost mai mici decât ve-

niturile sale din anul precedent, 

când actorul american a înca-

sat 119 milioane de dolari.

Actorul hollywoodian a ocu-

pat primul loc în acest an da-

torită contractului de publici-

tate semnat cu brandul de echi-

pament sportiv Under Armo-

ur, dar şi fi lmelor în care a ju-

cat – „Hobbs & Shaw„, un 

spin-off al francizei „Fast & Fu-

rious”, şi „Skyscraper”. El a şi 

produs câteva lungmetraje cu 

succes comercial, precum „Fi-

ghting with My Family” şi „Sha-

zam!”. Sper fi nalul acestui an, 

actorul american va putea fi  

văzut în „Jumanji: The Next 

Level”, alături de Kevin Hart 

şi Jack Black.

George Clooney, care a ocu-

pat prima poziţie în topul de 

anul trecut, după ce şi-a vân-

dut compania producătoare 

de tequila, Casamigos, cu 1 

miliard de dolari, nu mai a-

pare în Top 10 în ediţia din 

2019 a acestui clasament.

În topul din 2019, pe locul 

al doilea se afl ă actorul Chris 

Hemsworth, cu venituri de 

76,4 milioane de dolari.

Podiumul este completat 

de Robert Downey Jr., afl at 

pe poziţia a treia, cu venituri 

de 66 de milioane de dolari.

Topul 10 al celor mai bine 

plătiţi actori din lume este com-

pletat de Akshay Kumar (65 

de milioane de dolari), Jackie 

Chan (58 de milioane de do-

lari), Bradley Cooper (57 de 

milioane de dolari – reintrare 

în Top 10 pentru prima dată 

după anul 2015, în calitate de 

regizor, coscenarist, coprodu-

cător şi protagonist al fi lmului 

„A Star Is Born”), Adam San-

dler (57 de milioane de do-

lari), Chris Evans (43 de mili-

oane de dolari), Paul Rudd (41 

de milioane de dolari) şi Will 

Smith (35 de milioane de do-

lari – după ce a jucat într-un 

singur fi lm major lansat în ul-

timul an, „Aladdin”).

Topul celor mai bine plăti-

te actriţe din lume va fi  pu-

blicat de revista Forbes în cur-

sul zilei de vineri.

Dwayne Johnson, cel mai 
bine plătit actor din lume

Cântăreaţa americană Pink 

este cea mai recentă cele-

britate care le-a luat apăra-

rea Ducelui şi Ducesei 

de Sussex, spunând că 

Meghan a fost supusă „celei 

mai publice forme de inti-

midare 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, aceş-

tia fi ind criticaţi că au folo-

sit avioane private pentru 

deplasările lor.

Câştigătoarea premiului 

Grammy le-a cerut fanilor „să 

fi e un pic mai binevoitori”.

„Sunt fericită să văd oa-

meni care vin în apărarea 

Ducelui şi a Ducesei de 

Sussex. Modul în care oa-

menii o tratează (pe Me-

ghan) este cea mai publică 

formă de intimidare pe ca-

re am văzut-o de ceva vre-

me. A scăpat de sub con-

trol. Să fim cu toţii un pic 

mai binevoitori, da?”, a de-

clarat 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 pro-

bleme legate de protejarea 

mediului, au fost criticaţi du-

pă ce ar fi  făcut patru călă-

torii 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 ni-

vel ridicat de protecţie, a-

tât de necesar”.

„Sunt profund afectat de 

modul distorsionat şi rău in-

tenţionat cu care a fost pre-

zentată în presă şederea Du-

celui şi Ducesei de Sussex la 

locuinţa mea din Nisa săp-

tămâna trecută”, a precizat 

artistul britanic.

„Mama prinţului Harry, 

Prinţesa Diana, a fost una 

dintre cele mai dragi prie-

tene ale mele. Am un sen-

timent profund de obliga-

ţie de a-i proteja pe Harry 

şi familia lui de intruziu-

nea inutilă a presei care a 

contribuit la moartea pre-

matură a Dianei”, a înche-

iat Elton John.

Pink le ia apărarea 
prinţului Harry şi 
soţiei sale, Meghan

89,4 milioane de dolari obţinut satarul american Dwayne „The Rock” în ultimele 12 luni
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„Şi prin sufl etul tău va 

trece sabie, ca să se des-

copere gândurile din 

multe inimi” (Luca 2, 35).

Suferinţa Maicii Domnu-

lui pentru Dumnezeiescul său 

Fiu şi pentru noi, fi ii săi du-

hovniceşti, este una absolu-

tă. Ne spune Sfântul Evan-

ghelist Luca că, la porunca 

împăratului, Dreptul Iosif şi 

cu Sfânta Fecioară Maria s-au 

dus la recensământ în Betle-

em 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 înfă-

şat şi L-a culcat în iesle, căci 

nu era loc de găzduire pen-

tru ei” (Luca 2, 6-7).

Pentru Dumnezeu nu mai 

era loc. Ne putem închipui ce 

era în sufl etul ei? Pe bună 

dreptate Mircea Eliade ne spu-

ne că „Maica Domnului s-a 

descoperit sufl etului poporu-

lui românesc sub forma sa cea 

mai umană, cea mai familia-

ră. Legendele româneşti asu-

pra Maicii Domnului întrec, 

în frăgezimea sentimentului 

care le-a creat, chiar cele mai 

umile legende medievale ger-

manice. Este o trăsătură ca-

racteristică a sufl etului popo-

rului român de a se apropia 

de tainele suprafi reşti ale creş-

tinismului, cu umilinţe, dar 

şi cu cordială spontaneitate”.

Şi ce zic legendele româ-

neşti cu referire la naşterea 

Domnului în iesle şi la du-

rerea Maicii Domnului? Iată 

ce zic: „Şi-apoi iară s-au lu-

at / 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 afl at / 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, Prun-

cul este prezentat la templu, 

Dreptul Simeon „a zis către 

Maria, mama Lui: Iată, Aces-

ta este pus spre căderea şi ri-

dicarea multora din Israel şi 

ca un semn care va stârni îm-

potriviri, şi prin sufl etul tău 

va trece sabie, ca să se desco-

pere gândurile din multe inimi” 

(Luca 2, 34-35).

Când, la 12 ani, copilul Ii-

sus a făcut cu părinţii Săi un 

pelerinaj la Ierusalim şi, des-

părţindu-Se de ei, L-au cău-

tat îngrijoraţi trei zile, mama 

Lui îndurerată I-a zis: „Fiule, 

de ce ne-ai făcut nouă aşa? Ia-

tă, tatăl Tău şi eu Te-am cău-

tat îngrijoraţi” (Luca 2, 48).

Dacă mereu Maica Dom-

nului a suferit alături de Fi-

ul ei, suferinţa ajunge la apo-

geu cu prilejul Sfi ntelor Păti-

miri: „Şi stăteau lângă cru-

cea lui Iisus mama Lui şi so-

ra mamei Lui, Maria lui Cle-

opa, şi Maria Magdalena” 

(Ioan 19, 25). Durerea care 

i-a sfâşiat inima Maicii Dom-

nului este redată de slujba 

sfi ntelor Pătimiri: „Astăzi, vă-

zându-Te pe Tine, Cuvinte, 

spânzurând pe Cruce, Fecioa-

ra cea fără prihană, tânguin-

du-se cu milă ca o maică, s-a 

rănit la inimă cu amar, şi sus-

pinând cu durere din adân-

cul sufl etului, zgâriindu-şi 

obrazul, se chinuia; de aceea 

în piept bătându-se striga cu 

jale: Vai mie, Dumnezeiescu-

le Fiu! Vai mie, Lumina lu-

mii! Cum ai apus de la ochii 

mei, Mielul lui Dumnezeu?”.

Văzând-o pe Maica Sa sfâ-

şiată de durere la poala Cru-

cii, Mântuitorul o încredinţea-

ză Sfântului Ioan Evanghelis-

tul, 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 

fi ul tău! Apoi a zis ucenicu-

lui: Iată mama ta! Şi din cea-

sul acela ucenicul a luat-o la 

sine” (Ioan 19, 26-27).

Sfântul Nicolae Cabasila, 

meditând la suferinţa Maicii 

Domnului, văzându-L pe Mân-

tuitorul chinuit, scrie: „Iar 

când a fost nevoie ca Mântu-

itorul să sufere lucruri cum-

plite pentru noi şi să moară, 

prin ce suferinţe n-a trecut Fe-

cioara? De ce lovituri n-a fost 

încercată? Căci chiar dacă El 

ar fi  fost doar om şi nimic alt-

ceva, nimic mai dureros nu 

s-ar fi  putut adăuga unei ma-

me… Cu ce sufl et vedea acum 

Fericita în asemenea grele chi-

nuri pe Fiul ei, Binefăcătorul 

comun al naturii noastre, Cel 

blând şi smerit cu inima”.

În slujba Prohodului Dom-

nului, în prima stare, strofa 

a 28-a, ne este redată sufe-

rinţa cumplită a Maicii Dom-

nului: „Vărsând râu de la-

crimi / 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, fi ind făcuţi fi i ai ei, 

dimpreună cu Sfântul Ioan 

Evanghelistul, suferă şi pen-

tru 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 plân-

ge, lăcrimează împreună şi 

ea, când se bucură, se vese-

leşte împreună şi ea”.

De-a lungul istoriei, creş-

tinii, în general, şi românii, 

în special, au avut experien-

ţa faptului că Maica Domnu-

lui a plâns atunci când ei erau 

în mare necaz. Spune Ion Ne-

culce, că pe vremea domni-

ei lui Gheorghe Duca, „într-o 

mănăstioară mică ce iaste sub 

cetate au lăcrimat icoana Mai-

cii 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 ace-

la, care au fostu adevărat 

sămnu de peirea a mulţi creş-

tini în Ţara Leşească şi înce-

pătura durerii şi stricării ţă-

răi noastre. Că de-atunce din 

an în anu tot răul şi amar de 

creştini şi pustii au rămas lo-

curile 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 la-

crimi. Părintele Mihail din Ni-

cula, parohul satului, credin-

cioşi din sat, soldaţi ai arma-

tei austriece încartiruiţi la Ni-

cula şi la Gherla au fost mar-

tori 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 nevo-

it să o returneze. Este con-

semnat faptul că în împreju-

rările istorice de atunci s-a fă-

cut şi o anchetă care a certi-

fi cat faptul că icoana a plâns.

Nu e singura icoană care 

a plâns. Academicianul Ma-

rius Porumb „a semnalat în 

Biserica Ortodoxă „Sfi nţii Pe-

tru şi Pavel” din Cluj – Mă-

năştur, existenţa unei icoa-

ne a Maicii Domnului zugră-

vită în 1673, la comanda u-

nei familii din Ilişua ce se 

remarcă «prin asemănarea 

frapantă cu icoana de la Mă-

năstirea Nicula»” icoană pic-

tată tot de Părintele Luca din 

Iclod, care şi ea a plâns.

De ce a plâns icoana Mai-

cii Domnului de la Nicula? 

Pentru că au năvălit turcii şi 

tătarii, spun o seamă de ana-

lişti, dar eu cred că şi pentru 

dezbinarea religioasă a româ-

nilor şi pentru multele lor ne-

cazuri de natură socială şi na-

ţională. Se întristează Maica 

Domnului şi când noi păcă-

tuim. Ori de câte ori ne rătă-

cim de la calea cea dreaptă, 

Maica Domnului suferă. O 

mărturie zdrobitoare ne adu-

ce în acest sens Sfântul Silu-

an Athonitul, care n-a trăit de-

mult. Făcuse el nişte greşeli 

şi Maica Domnului îndurera-

tă i-a spus: „Nu-mi place să 

văd ceea ce faci! Cuvintele ei 

erau liniştite şi blânde, dar e-

le au lucrat cu putere asupra 

sufl etului meu”.

Întrebarea esenţială pe ca-

re ar trebui să ne-o punem 

noi, creştinii veacului 21, es-

te: îi place Maicii Domnului 

ceea ce facem noi? N-o întris-

tează pe Maica Domnului se-

cularizarea ce bântuie în lu-

me, lipsa de preocupări spiri-

tuale, participarea atât de ra-

ră la slujbele bisericii, păca-

tele multe făcute de oameni?

Îi place Maicii Domnului 

slaba noastră implicare în 

slujirea socială, în ocrotirea 

săracilor, a bolnavilor, a bă-

trânilor şi a copiilor orfani 

sau abandonaţi? Deschidem 

noi sufi ciente centre de spri-

jinire a acestor categorii de 

oameni marginalizaţi?

Familia creştină, naşterea, 

creşterea şi educarea copiilor 

sunt în atenţia Maicii Dom-

nului. Pentru că Maica Dom-

nului e mama desăvârşită. Dar 

şi mamele noastre care ne-au 

adus pe lume suferă când via-

ţa noastră nu merge bine.

Foarte mulţi ne-am născut 

în sat şi anul acesta a fost de-

dicat de către Sfântul Sinod 

satului, iar multe sate îmbă-

trânesc şi se depopulează. 

Maica Domnului şi mamele 

noastre, la această privelişte, 

sunt îndurerate. Pe bună drep-

tate 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 Mai-

cii Domnului şi a mamelor 

noastre să se împuţineze. Iar 

perioada Postului Maicii Dom-

nului, când seară de seară ofi -

ciem Paraclisul, este propice 

pentru îndreptarea noastră.

Maica Domnului mereu înlăcrimată

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 religioa-

se, culturale şi militare.

De la ora 9:00, la altarul de 

vară, situat în parcul din apro-

pierea aşezământului mona-

hal, unde se afl ă monumentul 

domnitorului, a fost ofi ciată 

Sfânta Liturghie arhierească, 

săvârşită de Înaltpreasfi nţitul 

Părinte Andrei, Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului, împre-

ună cu Înaltpreasfi nţitul Părin-

te Innocentios Byakatonda, Mi-

tropolit de Rwanda şi Burun-

di, din Patriarhia Alexandriei 

şi a Întregii Africi, alături de 

un sobor de preoţi şi diaconi, 

în prezenţa autorităţilor loca-

le şi judeţele şi a sute de cre-

dincioşi. Din sobor au făcut 

parte: exarhul mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Clujului, arhi-

mandritul Dumitru Cobzaru, 

consilierul eparhial pe proble-

me de misiune, arhidiaconul 

Claudiu Grama, protopopul de 

Turda, preotul Alexandru Rus, 

duhovnicul mănăstirii, arhi-

mandritul Ilie Hanuschi, du-

hovnici şi stareţi de la mănăs-

tirile din eparhie, precum şi 

numeroşi preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Mitropolitul Andrei a 

rostit un cuvânt de învăţătură, 

intitulat „Voievodul care a cre-

zut în cauza sa şi nu s-a îndo-

it”. „Voievodul Mihai Viteazul 

a ajuns domnitor în 1593 şi a 

fost un conducător puternic, în-

ţelept, luptător pentru cauza ţă-

rilor sale şi pentru cauza creş-

tină. A crezut puternic în Dum-

nezeu şi nu s-a îndoit nicioda-

tă”. Totodată, Ierarhul i-a în-

demnat pe credincioşi să fi e 

propovăduitori ai credinţei şi 

să-şi iubească ţara. „Într-o lu-

me care se secularizează şi se 

îndepărtează de Dumnezeu, tre-

buie să fi m misionari absoluţi 

ai credinţei creştine. Pe de altă 

parte, să ne iubim din tot su-

fl etul ţara noastră. Aduceţi-vă 

aminte de Mihai Viteazul, de 

credinţa, de curajul şi dragos-

tea lui faţă de acestă ţară!”.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de Corala preoţilor 

din Protopopiatul Turda, di-

rijată de preotul Sebastian 

Zăhan. La chinonic, actorul 

Dorel Vişan a recitat un po-

em în cinstea domnitorului 

Mihai Viteazul. La fi nalul sluj-

bei, Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Innocentios a primit din par-

tea Consiliului Judeţean Cluj 

o Diplomă de excelenţă, în-

mânată de vicepreşedintele 

instituţiei, Vákár István. Tot-

odată, o Diplomă de onoare 

i-a fost oferită oapetelui şi de 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Bistriţa-Năsăud, Emil 

Radu Moldovan.

La rândul său, Părintele Mi-

tropolit Innocentios a mulţu-

mit credincioşilor din Arhiepi-

scopia Clujului, în frunte cu 

chiriarhul lor, Mitropolitul An-

drei, pentru modul în care l-au 

primit: „Vă mulţumesc pentru 

aceste zile, în care am avut 

onoarea să cunosc cele mai bi-

necuvântate locuri din Arhiepi-

scopia Clujului. Astăzi, noi, ce-

lebrăm istoria. Ne aducem amin-

te de domnitorul Mihai Vitea-

zul şi trebuie să ne gândim că 

nu este important ce poziţie ocu-

păm în societate, ci cum putem 

să-l mărturisim pe Hristos. Aşa-

dar, haideţi să-i imităm, să ur-

măm pilda acelor eroi a căror 

viaţă o comemorăm astăzi. În-

altpreasfi nţia voastră, la noi, 

în Burundi şi Rwanda, lucruri-

le sunt difi cile, dar vom încer-

ca să plecăm de aici şi să du-

cem cu noi credinţa pe care 

ne-aţi insufl at-o.(…) Pelerina-

jul meu în Arhiepiscopia Clu-

jului se încheie astăzi şi trebu-

ie să vă mulţumesc pentru dra-

gostea cu care ne-aţi primit şi 

vă rugăm să ne pomeniţi me-

reu în rugăciunile voastre.” 

Domnitorul Mihai Viteazul a fost comemorat la Mănăstirea Mihai Vodă 
de la Turda, construită pe locul unde a fost asasinat acum 418 ani
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Bucătăria Iadului
Nevestele gangsterilor din New York, din 
faimosul cartier Hell's Kitchen, preiau pro-
blemele mafi ei irlandeze când soţii lor sunt 
trimiși la închisoare...
Un thriller bun, inteligent, cu mult suspans, 
cu un fi nal 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

Secretul lui Raoul Taburin
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 bicicle-
telor din regiune, poate chiar din Franţa, 
dar ascunde un secret pe care nimeni nu 
și-l poate imagina...
Un fi lm 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 regizo-
rul lui Pulp Fiction și Inglourious Basterds.
In al nouălea său fi lm își arată afecţiunea și 
dragostea pentru industria cinematografi că.
Pentru fanii Tarantino, este o sărbătoare; 
pentru scepticii Tarantino, este mult mai dis-
tractiv și mai impresionant decât se așteptă.

Un actor de televiziune Rick Dalton 
(Leonardo DiCaprio) și dublura sa Cliff 
Booth (Brad Pitt, vedeta absolută a fi lmu-
lui), se străduiesc să obţină faimă și succes 
în industria cinematografi că, în ultimii ani 
ai epocii de aur de la Hollywood, în Los 
Angeles-ul anului 1969.
Aceste două personaje fi ctive create de 
Tarantino sunt înconjurate de mai mulţi ac-
tori 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

Povestea incredibilă a lui Enzo
A fost dragoste la prima vedere pentru 
Denny Swift (Milo Ventimiglia) și Enzo. Omul 
și căţelușul, mai târziu câinele adult, au deve-
nit inseparabili pentru tot restul vieţii...
Când nu visează să fi e reîncarnat în om, 
Enzo, observă lumea, încearcă să îl consili-
eze pe Denny, aspirant la Formula 1, și fa-
ce 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 frumoa-
să, 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

Program Cinema Victoria 23 - 29 august 2019
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APARTAMENTE

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 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 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte 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 su-
plimentare 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 su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preț 400 
euro. Pentru informații și detalii 
sunați la 0758-051260.(5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

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

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 

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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„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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TUIT

etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Agent de asigurări, închei, 
efectuez orice fel de asigu-
rări. Asigurările se pot plăti 
online sau numerar, iar 
polițele pot fi trimise electro-
nic sau înmânate personal. 
Cer și ofer seriozitate. Tel. 
0749-915233. (3.5)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă 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 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

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

ELECTRO

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

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 re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare 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. 0722-
515094. (4.7)

¤ Vând țigle la prețul de 50 
bani/buc. Pentru informații su-
plimentare sunați la telefon 
0264-424005 sau 0745-
300323. (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. 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând scaun de masaj portabil, 
cu husă nouă. Preț negociabil. 
Informații și detalii suplimentare 
la tel. 0745-782061 sau 0758-
335235. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 0741-
028813. (4.7)

¤ Vând pătuț din lemn cu două 
sertare pentru copii. Informații 
suplimentare la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Informații și la tel. 0743-
853630. (4.7)

¤ Vând de la o terasă, ușă me-
talică cu geam din sticlă. 
Informații suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 0745-
300323. (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

¤ Aș dori să cunosc domn din 
anii 1967, 1974, 1977, pentru 
relație serioasă. Eu, sunt romanti-
că, fără obligații, blonă, cu aspect 
fi zic plăcut. Aștept răspuns la tel. 
0743-492064. (4.11)

PIERDERE

¤ Firma Maracdent SRL, a 
pierdut certifi catul de inregis-
trare emis de ORC Cluj al fi r-
mei. Il declar nul.

¤ Pierdut carnet expert contabil 
nr. 36099, emis de CECCAR Cluj-
Napoca, pe numele Crișan An-
gela. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
eliberat în baza declarației pe 
propria răspundere înregistrată 
sub numarul 
117769/28.11.2005, al SC Win-
soft SRL, CUI 18173233, 
J12/4168/2005. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi catul de înregis-
trare fi scală și certifi catul de în-
registrare în scopuri de TVA al 
SOLOHABITAT SL- SEDIU PERMA-
NENT DESEMNAT, cu domiciliul 
fi scal în România, Cluj-Napoca, 
G-ral Eremia Grigorescu nr.126, 
ap9, CIF: 35333709, Certif.
B43836287/20.12.2005. Le de-
clar nule.

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

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

ANUNŢ DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia me-

diului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, 

S.C. AUTOMAS GARAGE S.R.L. începerea demer-
surilor în vederea emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru 
obiectivul SERVICE AUTO CU VOPSITORIE AUTO din Munici-
piul Cluj-Napoca, Str. Calea Someșeni, Nr. 6, Jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publi-
cul”, 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 modifi cările 
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 se-
diul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publi-
cul”, după următorul program: luni-joi între orele 13:00 – 
16:00 și vineri între orele 12:00 – 14:00.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

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

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

•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 fl uxului 
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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

RADP 
Cluj-Napoca 

anunţă că în perioada 
26 august – 8 septembrie 2019 

Bazinul Olimpic Grigorescu 

va fi  închis pentru renovare. 

Precizăm că abonaţii vor benefi cia de o prelungire 

a abonamentului cu perioada de timp pentrtu care 

bazinul este închis. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea 
unei functii contractuale 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.
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„Muri” crede 
în şansa CFR-ului
Fostul președinte de la CFR 
Cluj, Iuliu Mureșan a declarat, 
miercuri, că „feroviarii” se vor 
califi ca în grupele Ligii 
Campionilor în meciul retur, 
când se așteaptă să-i învingă 
pe cehii de la Slavia Praga. 
Câștigătoarea va evolua în gru-
pele Champions League, iar în-
vinsa 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 ace-
eași concentrare, cred că s-au 
văzut cu sacii în căruţă, cu me-
ciuri înainte. Dar eu zic că 
CFR-ul poate să se califi ce în re-
tur, dacă vor aborda partida 
din retur ca la Glasgow eu zic 
că se califi că”, 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, găzduieș-
te în acest sfârșit de săptămână 
(23-25 august) Cupa 
Consulatelor, competiţie din ca-
drul Campionatului Naţional. 
Competiţia se afl ă la prima ediţie 
și este organizată de Federaţia 
Ecvestră Română și Asociaţia 
Club Ecvestru Transilvania Sibiu, 
în parteneriat cu Primăria comu-
nei Șelimbăr. De la secţia de 
echitaţie a CS Universitatea Cluj 
vor participa doi sportivi și cinci 
cai, aceștia fi ind însoţiţi de antre-
norul 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 joa-
că pe postul de fals. El a mai îm-
brăcat tricoul „alb-negru” și în se-
zonul 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 tre-
cut, 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 obiectivu-
lui”, a declarat jucătorul, con-
form u-cluj.ro. „Am decis să îl 
semnăm din nou pe Lucian, du-
pă 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 ghete-
le în cui”, a explicat Bogdan 
Ungureanu, managerul echipei.

Pe scurt

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 peri-

oada 11-15 septembrie.

Echipa naţională a Româ-

niei va da piept cu unele din-

tre cele mai puternice echipe 

cicliste din lume, pe un tra-

seu de 707 kilometri, care por-

neşte din Cluj-Napoca, ajun-

ge pe TransBucegi (Drumul 

Babelor) şi se încheie la Bu-

cureşti, surprinzând unele din-

tre cele mai frumoase peisa-

je din ţara noastră. Turul Ro-

mâniei, competiţia de profi l 

cu cea mai mare tradiţie din 

România, organizată de Fede-

raţia Română de Ciclism, a 

avut loc pentru prima dată în 

1934, România fi ind cea de-a 

şasea ţară din lume care a găz-

duit un tur naţional de ciclism.

„Mica Buclă”, aşa cum 

mai este cunoscut evenimen-

tul, este inclusă în calenda-

rul competiţional european 

al Uniunii Cicliste Internaţi-

onale, care anul acesta a pro-

movat competiţia româneas-

că la categoria 2.1. Califi ca-

tivul permite ca la Turul Ro-

mâniei să ia parte şi echipe 

profesioniste care participă 

în Turul Franţei sau al Itali-

ei, echipe semi-profesionis-

te, continentale şi naţiona-

le. La ediţia din acest an vor 

participa 20 de echipe, din-

tre care 6 echipe naţionale 

şi 14 echipe continentale.

Cu aproximativ 140 de ci-

clişti care se vor lupta pentru 

mult râvnitul tricou galben, 

în cadrul a cinci etape, cursa 

promite să fi e un spectacol 

menit să promoveze atât ci-

clismul românesc, cât şi încu-

rajarea mersului pe bicicletă 

în rândul populaţiei şi turis-

mul românesc. Traseul stabi-

lit pentru această ediţie sur-

prinde obiective turistice im-

portante ale ţării şi trece prin 

oraşele Cluj-Napoca, Sighişoa-

ra, Braşov, Focşani, Buzău, 

Târgovişte, Ploieşti, ajungând 

în fi nal la Bucureşti.

În cadrul Turului Români-

ei vor fi  acordate o serie de 

tricouri distincte: tricoul gal-

ben (acordat liderului în cla-

samentul general), tricoul alb 

(acordat celui mai bun spor-

tiv român) şi tricoul roşu (acor-

dat celui mai bun căţărător).

Turul României 2019 porneşte de la Cluj-Napoca

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)

Etapele Turului României

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Federaţia Română 

de Gimnastică Ritmică 

(FRGR) organizează, 

în perioada 23-25 august, 

prima competiţie interna-

ţională de Gimnastică 

Ritmică din România 

de tipul „World Challenge 

Cup”. Organizatorii 

au mari emoţii, dar pro-

mit un spectacol pe cinste 

în Sala Polivalentă.

Evenimentul reprezintă 

pentru gimnastele din întrea-

ga lume o competiţie extrem 

de importantă, mai ales că se 

desfăşoară cu doar două săp-

tămâni înainte de Campiona-

tul Mondial de califi care la Jo-

curile Olimpice de la Tokyo 

2020. Organizarea acestei com-

petiţii în România, la Cluj-Na-

poca, reprezintă încununarea 

cu succes a activităţii FRGR, 

susţin liderii organizaţiei.

„La 16 ani de la reînfi inţa-

re, perioadă în care am încer-

cat să menţinem gimnastica 

ritmică românească în elita 

mondială, ne-am decis să or-

ganizăm o competiţie de ma-

re anvergură şi să introducem 

România în circuitul competi-

ţiilor de tip «World Challenge 

Cup». Sperăm ca acest eveni-

ment să se desfăşoare anual şi 

să atragem un număr cât mai 

mare de participante din în-

treaga lume!”, a declarat Irina 

Deleanu, preşedintele FRGR.

Condiţii improprii, 
performanţe imense

Rhythmic Gymnastics 

World Challenge Cup Cluj-Na-

poca devine, aşadar, locul de 

întâlnire a celor mai bune gim-

naste din lume. Competiţia 

este formată din două concur-

suri, proba individuală, re-

spectiv proba de ansamblu. 

Ambele probe presupun mâ-

nuirea cercului, a mingii, mă-

ciucii şi a panglicii şi se des-

făşoară în două etape, califi -

cări şi marea fi nală. Peste 70 

de gimnaste din 23 de ţări au 

sosit pe malul Someşului Mic, 

fi ecare ţară având dreptul să 

înscrie maximum două gim-

naste şi câte un ansamblu, ca-

re se vor lupta pentru cele 6 

trofee puse în joc.

România va fi  reprezenta-

tă de Andreea Verdeş, de la 

CSS Unirea Iaşi şi Denisa Mai-

lat, de la CSA Steaua Bucu-

reşti, ambele obţinând rezul-

tate notabile. Andreea este fi -

nalistă la Jocurile Europene 

2019, în timp ce Denisa este 

campioană naţională absolu-

tă, califi cată deja în fi nala in-

dividuală europeană de anul 

viitor. Deşi se antrenează pes-

te 6 ore pe zi, fetele se pre-

gătesc în condiţii improprii, 

în România nefi ind vreo sa-

lă specializată pentru acest 

sport inedit. Ambele au înce-

put gimnastica ritmică la vâr-

sta de 5 ani şi sunt hotărâte 

să obţină rezultate pe măsu-

ră, aşa cum au mărturisit la 

conferinţa de presă organiza-

tă, joi, premergător deschi-

derii ofi ciale de vineri.

Sute de clujeni interesaţi 
de competiţie

„Sunt patru ediţii de Chal-

lenge Cup, la Minsk (Belarus), 

Cluj-Napoca, Kazan (Rusia) şi 

Portimao (Portugalia). Aceas-

tă competiţie a fost prima da-

tă desemnată Berlinului, au 

organizat deja două ediţii, dar 

am primit această şansă, spe-

răm să îndeplinim toate crite-

riile pentru a menţine această 

competiţie la Cluj-Napoca. 

Ne-am depus candidatura şi 

am obţinut organizarea şi pen-

tru 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 ritmi-

că. Clujul oferă condiţii exce-

lente, distanţele sunt mici”, a 

precizat Irina Deleanu, Maes-

tru Emerit al Sportului.

Vineri şi sâmbătă, 23-24 

august 2019, publicul va pu-

tea urmări din sală sau din 

faţa ecranelor califi cările, 

când gimnastele concurează 

pentru a obţine punctajele 

necesare participării la fi na-

la pe obiecte. Duminică, 25 

august 2019, vor evolua cele 

mai bune 8 gimnaste de la 

fi ecare obiect (cerc, minge, 

măciuci şi panglică) şi cele 

mai bune 8 ansambluri de la 

cele două exerciţii prezenta-

te în califi cări (5 mingi şi 3 

cercuri + 2 perechi de mă-

ciuci). Peste 700 de clujeni 

şi-au manifestat deja intere-

sul pentru competiţia inedi-

tă, care se înscrie astfel prin-

tre evenimentele de mare an-

vergură organizate în ultimii 

ani în inima Transilvaniei.

Premieră naţională la Cluj!
Am luat faţa Berlinului, găzduim prima competiţie internaţională de gimnastică ritmică din ţară

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

IRINA DELEANU | președinte FRGR

 „Sperăm să creăm o emulație, să circule vestea 
în Cluj. Sâmbătă și duminică să umplem sala, 
la fi nale, 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!“
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