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Floreștiul a schimbat 
operatorul de salubritate
Până la deschiderea CMID, deșeurile din 
Florești sunt duse în altă parte.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Două spitale clujene 
revin la normalitate
Două din cele patru spitale clujene COVID-19 
vor reveni la activităţile specifi ce.  Pagina 7

ACTUALITATE

Hackeri blocați 
de polițiștii clujeni

Polițiștii de la Serviciului de Investigații Crimi-
nale au efectuat verifi cări în urma sesizării din 
partea reprezentantului unei asociații non-guver-
namentale, non-profi t, cu privire la faptul că, la 
data de 27 mai anul curent, acesta a observat că, 
din contul bancar al asociației, a fost efectuată o 
operațiune bancară, prin care s-a transferat suma 
de 11.700 de euro într-un alt cont bancar.

Din cercetări a reieșit faptul că reprezen-
tantul asociației s-ar fi  conectat pe o pagină 
web falsă, aparent a instituției fi nanciare la 
care a fost deschis contul bancar al asociației, 
unde au fost introduse datele asociației, fi -
ind astfel accesate în mod fraudulos pentru 
efectuarea transferului bancar.

Polițiștii au contactat departamentul anti-
fraudă al instituției bancare, iar cu sprijinul 
acestuia s-a reușit blocarea transferului neau-
torizat de circa 11.700 de euro, fi ind desfășurate 
demersuri pentru restituirea banilor în contul 
asociației. Cercetările sunt continuate sub su-
pravegherea procurorilor din cadrul Parchetu-
lui de pe lângă Tribunalul Cluj, în vederea 
identifi cării autorilor faptei și stabilirii întregii 
activități infracționale.
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți
• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

Situația epidemiei 
de coronavirus

19.517  de persoane infectate 
la nivel național

560 cazuri confi rmate la Cluj

2.333   persoane în carantină

90.103  de persoane în izolare

13.526   vindecați

1.279  decese
*până la închiderea ediției

Centrul de Deșeuri din Cluj a devenit un „muzeu” în aer liber?
După ce a intrat prima mașină de gunoi, pe CMID s-a pus lacătul, acuză activiștii. Pagina 3

Ne distrăm la anul!
Marile festivaluri clujene au fost anulate din cauza COVID-19

În afară de TIFF, toate marile evenimente din Cluj – Electric Castle, Untold sau Jazz in the Park 
– au aruncat prosopul în fața coronavirusului. Ne vedem în 2021! Pagina 6

ECONOMIE

Se redeschid 
mall-urile în iunie?
Prim-ministrul Ludovic Orban a afi rmat că 
analizează, împreună cu specialiştii, calen-
darul reluării treptate a activităţii în marile 
centre comerciale, în cursul lunii iunie, dacă 
situaţia epidemiologică o va permite, într-o 
primă etapă urmând a deveni operaţionale 
activităţile comerciale.
„Va rămâne în continuare în analiză activita-
tea cinematografelor, restaurantelor şi locu-
rilor de joacă pentru copii din aceste centre, 
pentru că implică risc epidemiologic ridicat. 
Reprezentanţii Asociaţiei Investitorilor de 
Real Estate din România au menţionat că 
sunt pregătiţi pentru reînceperea activităţii 
în mall-uri, astfel încât să fi e respectate mă-
surile de protecţie a sănătăţii cetăţenilor”, se 
arată într-un comunicat al Guvernului.
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Parcul Central din 
Ungheni, Republica 
Moldova, a fost redenumit 
„Micul Cluj” în semn 
de mulţumire faţă de 
municipiul Cluj-Napoca.

Administraţia locală din 
Cluj-Napoca a fi nanţat cu 
300.000 de euro construirea 
unui parc în municipiul Un-
gheni, din Republica Moldo-
va, iar în semn de mulţumi-
re autorităţile au redenumit 
locul de relaxare, începând cu 
1 iunie, în cinstea oraşului de 
pe malul Someşului Mic.

„Parcul, printr-o decizie 
a Consiliului Municipal Un-
gheni, va purta, de acum 
înainte, numele «Micul Cluj». 
E un semn de gratitudine 
pentru oraşul Cluj-Napoca, 
înfrăţit cu Ungheniul. Până 
în prezent, autorităţile din 
Cluj-Napoca au oferit pen-

tru reabilitarea Parcului Cen-
tral din Ungheni 300 mii de 
euro”, se arată într-un me-
saj al Primăriei Ungheni.

Cu suportul fi nanciar al 
municipiului Cluj Napoca, au 
fost reabilitate aleile, teatrul 
de vară, havuzul, dar şi intra-
rea principală în parc.

Cluj-Napoca şi Ungheni, 
colaborare din 2016

Înţelegerea de colaborare 
între cele două municipii a 
fost aprobată de Consiliul 
Local al municipiului Cluj-Na-
poca prin Hotărârea nr. 
538/23.09.2016, iar în data 
de 16 noiembrie 2016, pri-
marii Alexandru Ambros şi 
Emil Boc au semnat contrac-
tul de colaborare.

Ulterior, în septembrie 
2017, 450.000 lei de la bu-
getul local al municipiului 

Cluj-Napoca pe anul 2017 
au mers pentru finanţarea 
integrală a subproiectului 
„Orăşelul copiilor”. Apoi, în 
septembrie 2018, Consiliul 
Local a aprobat finanţarea 
subproiectului „Teatru de 
vară şi împrejurimi”, în va-
loare de 466.972 lei.

„Pentru a oferi substanţă 
şi pragmatism relaţiei de co-
laborare dintre cele două ora-
şe, s-a agreat că este necesa-

ră implicarea activă în proiec-
te comune, cu impact pentru 
cât mai mulţi cetăţeni. Rea-
bilitarea Parcului Central din 
oraşul Ungheni este necesa-
ră în scopul îmbunătăţirii con-
diţiilor de recreere, agrement 
şi protecţie a mediului încon-
jurător”, se arată în proiec-
tul de Hotărâre prin care 
Cluj-Napoca a fi nanţat ulteri-
or amenajarea Orăşelului Co-
piilor din Ungheni.

„Micul Cluj” din Republica Moldova! Parcul din Ungheni, 
botezat după oraşul înfrăţit care a plătit reabilitarea.

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

O asociere de fi rme va rea-
liza colectarea deşeurilor 
din comuna Floreşti 
în următorii patru ani.

Primăria Floreşti a anunţat 
semnarea contractului de salu-
britate cu asocierea fi rmelor AVE 
Bihor şi RDE Harghita, care vor 
asigura ridicarea şi selectarea 
deşeurilor menajere din comu-
nă în următorii patru ani.

Valoarea contractului este 
de 50 milioane de lei, plus TVA, 
pentru toţi cei patru ani. Su-
ma aferentă anului 2020 este 
de 4,1 milioane de lei, iar su-
mele anuale vor varia în func-
ţie de modul în care se va fa-
ce colectarea selectivă.

Manager proiect: 
„Vrem să atingem ţintele 
stabilite de UE”

Operatorul îşi propune să 
atingă ţintele stabilite de Uniu-
nea Europeană până la fi nalul 
anului, astfel încât la groapa de 
gunoi să ajungă mai puţin de 
50% din deşeuri.

„Vrem să atingem ţintele sta-
bilite de Uniunea Europeană. 
Vrem ca până la fi nele anului 
să nu ajungă mai mult de 50% 
din deşeuri din Floreşti la groa-
pa de gunoi. Pentru a gestiona 
foarte bine un sistem de ma-
nagement al deşeurilor sunt ne-
cesare trei componente impor-
tante: infrastructură, organiza-
re şi conştientizarea cetăţeni-
lor. Vom merge pe toate direc-
ţiile, dar vom merge pe com-

ponenta de conştientizare a ce-
tăţenilor. Nu este sufi cient ca 
cetăţenii să ştie că trebuie să 
colectăm selectiv, ci să fi e con-
ştienţi de efectele pe care le au 
asupra naturii”, a explicat 
Körösfoy Sándor, director ge-
neral al RDE Harghita şi mana-
gerul de proiect al Asocierii AVE 
Bihor şi RDE Harghita.

Primăria comunei Floreşti 
va semna anual noi contracte 
pentru ajustarea sau diminua-
rea sumei virate, în funcţie de 
modul în care se va face colec-
tarea selectivă în localitate.

Deşeurile, duse la Oradea 
şi Odorheiul Secuiesc!

Gunoaiele ridicate de opera-
tor vor fi  transportate la depo-
zite din judeţele Oradea şi Har-

ghita până la intrarea în funcţi-
une a Centrului de Management 
Integrat al Deşeurilor (CMID).

„Sperăm că se va da dru-
mul la depozitul de deşeuri de 
la Cluj, chiar dacă acum sunt 
probleme cu autorizaţia de me-
diu, şi deşeurile vor fi  duse 
acolo. Până atunci, deşeurile 
sunt duse la depozitul de de-
şeuri de la Oradea, care este 
al asociatului nostru AVE, şi 
al doilea la Odorheiul Secu-
iesc, care este al RDE Harghi-
ta”, a spus Körösfoy Sándor, 
manager proiect RDE-AVE.

Doar jumătate 
din fl oreşteni plătesc taxa 
pentru gunoi

În cadrul conferinţei de 
presă de ieri, primarul Ho-

ria Şulea a spus că pierde-
rile financiare pentru nepla-
ta taxei de salubritate şi ne-
declararea corectă a numă-
rului de persoane care tră-
iesc într-o locuinţă se ridi-
că la aproximativ 5 milioa-
ne de lei anual, echivalen-
tul a circa un milion de eu-
ro/an, adică 10% din veni-
turile de la bugetul local.

Taxa pentru populaţie nu 
poate depăşi 12 lei pe lună 
pe durata celor patru ani, 
se arată în caietul de sar-
cini al contractului. În pre-
zent, în Floreşti, taxa luna-
ră pentru persoane fizice 
este de 11 lei. 

Plata se va face în conti-
nuare la Primărie, iar banii 
vor fi viraţi în contul firmei.

Un nou operator 
de salubritate în Floreşti
Până la deschiderea CMID, gunoaiele vor fi duse la Oradea 
şi Odorheiu Secuiesc! Nota de plată: 50 mil. lei în 4 ani.

Primăria Floreşti a semnat un contract pe 4 ani în valoare de 50 milioane de lei pentru a scăpa de gunoaie.
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali 
din Cluj-Napoca vor avea 
pe masă, la şedinţa 
de astăzi, un proiect de 
Hotărâre privind moderni-
zarea sistemului rutier de 
pe strada Valea Fânaţelor.

Conform referatului de apro-
bare, este vorba doar despre 
tronsonul cuprins între strada 
Oaşului şi intersecţia cu strada 
Fânaţelor, în lungime de 477 
metri. Potrivit indicatorilor teh-
nico-economici, valoarea tota-
lă a investiţiei se ridică la 
2.321.853,66 lei (fără TVA), adi-
că în jur de 480.000 euro. 3.031 
mp de carosabil urmează să fi e 
modernizaţi, la care se adaugă 
1.191 mp de trotuare şi accese 
la proprietate, respectiv 1.121 
mp de spaţiu verde.

„Situaţia actuală a străzii 
este una nesatisfăcătoare, ac-

cesele la proprietăţi nu sunt 
amenajate corespunzător şi 
nici racordările cu străzile adi-
acente. Nu există guri de scur-
gere pe stradă pentru prelua-
rea apelor pluviale subteran 
şi nici nu există canalizare 
pluvială”, se arată în refera-
tul de aprobare a investiţiei.

Reamintim, că în ultimii ani, 
clujenii de pe Valea Fânaţelor 
s-au plâns de faptul că ilumina-
tul public este inexistent, dru-
mul este dezastruos, multe ca-
se nu au nici măcar fântână, iar 
oamenii sunt nevoiţi să care a-
pa în canistre de la 5-6 kilome-
tri distanţă. De asemenea, a fost 
semnalată lipsa transportului în 
comun, zvonindu-se că nici mă-
car taximetriştii nu se încume-
tă să circule prin zonă din pri-
cina stării proaste a drumului.

După ce ani la rând au so-
licitat modernizarea străzii, dar 
nu au fost luaţi în seamă de 
conducerea Primăriei, clujenii 

din zonă s-au resemnat, de-
clarând că s-ar mulţumi şi cu 
câteva lopeţi de pietriş sau o-
rice altceva numai să mai ţină 
drumul o vreme. „Strada Va-
lea Fânaţelor devine impracti-
cabilă. Partea cu asfaltul am 
înţeles-o, dar câteva lopeţi de 
ceva, orice, nu se poate pune 
aşa, să mai ţină până la anul?”, 
i-a scris Viorel Rauca prima-
rului Emil Boc, în iulie 2016.

Valea Fânaţelor, 
a doua cea mai lungă 
stradă din Cluj-Napoca

Mulţi fără apă potabilă, ilu-
minat public sau canalizare, 
localnicii de pe Colonia Valea 
Fânaţelor au fost sfătuiţi de 
autorităţi să formeze o asoci-
aţie şi să cedeze terenurile pri-
vate în favoarea Primăriei. Ul-
terior, viceprimarul Dan Tar-
cea a luat la puricat nemulţu-
mirile localnicilor dezvăluind 
că, cel mai probabil, multe 

case din zonă au fost constru-
ite fără autorizaţie de constru-
ire, din moment ce nu dispun 
nici măcar de apă potabilă.

Acum, după o lungă vreme 
în care localnicii din zonă s-au 
plâns de condiţiile defi citare de 
circulaţie, municipalitatea ad-
mite în sfârşit că este necesară 
proiectarea şi executarea lucră-
rilor de modernizare prin lucrări 
de reparaţii a străzii existente, 
astfel încât să îndeplinească con-
diţiile impuse de circulaţia mo-
dernă auto şi pietonală, „actu-
ală şi de perspectivă”.

De precizat, că Valea Fâna-
ţelor, din cartierul Măgura, es-
te a doua cea mai lungă stra-
dă din municipiul Cluj-Napo-
ca. Are o lungime totală de 5,2 
kilometri şi doar primii circa 
800 de metri au fost asfaltaţi 
pe vremea comunismului, du-
pă cum spun localnicii. Doar 
la intrarea pe stradă este ca-
nalizare şi iluminat public.

Clujenii de pe Valea Fânaţelor mai primesc „o lopată-două de ceva”
Un tronson de nici 500 de metri urmează să fie reabilitat cu 480.000 €

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La câteva zile după inau-
gurare, Centrul de 
Management Integrat al 
Deşeurilor (CMID) zace 
nefolosit, acuză activiştii 
de la Clujul Civic.

După ani de zile în care 
i-a amăgit pe clujeni, preşe-
dintele Consiliului Judeţean 
Cluj, Alin Tişe, anunţa cu 
surle şi trâmbiţe, vineri, 22 
mai, că CMID este operaţi-
onal. Prima maşină de gu-
noi a intrat în acea zi în no-
ul Centru, iar Alin Tişe de-
clara triumfător, că „judeţul 
Cluj încheie definitiv epoca 
poluării”.

Doar că, filmările cu dro-
na realizate în decursul u-
nei săptămâni arată cu to-
tul altceva! Rampa veche a 
Regiei Autonome a Dome-
niului Public (RADP), deşi 
oficial închisă, pare să adu-
ne în continuare deşeuri. De 
asemenea, noul CMID zace 
complet gol. Şi atunci, to-
tuşi, unde a „dispărut” gu-
noiul clujenilor timp de pes-
te o săptămână?

„La o săptămână după 
«deschidere», cea făcută par-
ţial şi fără autorizaţie de me-
diu, invocând situaţia de ur-
genţă – cum că rampa «ve-
che» nu ar mai avea voie să 
primească deşeuri, pentru 
că s-ar fi umplut – încă nu 
a fost adus nimic la noul 
Centru, Centrul fiind desti-
nat depozitării deşeurilor 
din întregul judeţ. Rampa 
«veche» de «transfer», «în-

chisă», unde acum se face 
doar «tratare», deşeurile fi-
ind apoi transportate la C-
MID”, se arată într-un me-
saj al grupului Clujul Civic.

USR Cluj: „Administraţia 
cade în ridicol”

Preşedintele Uniunii Sal-
vaţi România (USR) Cluj, 
Cătălin Sălăgean, caracte-
rizează CMID drept „un 
imens şi scump muzeu în 
aer liber”, respectiv „un de-
cor folosit de Alin Tişe pen-
tru poze de campanie”. 

Utilaje rămase nemişca-
te şi linişte aşternută asu-

pra noii rampe de gunoi 
ecologice, în perimetrul că-
reia n-a mai intrat nicio ma-
şină de câteva zile, mai spu-
ne liderul USR Cluj.

Cătălin Sălăgean susţine 
că preşedintele forului ad-
ministrativ judeţean „a pus 
lacătul” pe CMID, sperând 
totuşi „că nu duce gunoiul” 
la vechea rampă, „pentru 
că asta ar fi o ilegalitate”. 
Reamintim, că la ultima şe-
dinţă ordinară de Consiliu 
Judeţean, Alin Tişe a dat 
din nou asigurări că „totul 
este în regulă”, iar cei ca-
re şi-au permis să critice 

deschiderea CMID „sunt în 
eroare” şi în necunoştinţă 
de cauză.

„Meteahna asta învechi-
tă a tăierilor de panglică la 
proiecte nefinalizate arun-
că administraţia în ridicol. 
Investiţia nu e finalizată, iar 
din cauza asta Sistemul de 
Management Integrat al De-
şeurilor (SMID) nu funcţio-
nează. Avem doar locul de 
depozitare a deşeurilor, dar 
restul, tot ce tine de functi-
onalităţi precum sortarea, 
colectarea selectivă şi trata-
rea levigatului sunt impro-
vizaţii, cârpeli şi soluţii cel 

mult temporare”, este de pă-
rere Cătălin Sălăgean.

Consiliul Județean Cluj: 
„Vom obţine în curând 
şi autorizaţia de mediu”

Contactat de Monitorul 
de Cluj pentru a expune 
punctul de vedere al Con-
siliului Judeţean Cluj, pur-
tătorul de cuvânt Valentin 
Jucan a cerut să-l cităm: 
„cei de la USR bat câmpii!”, 
susţinând că USR Cluj a in-
trat deja în hora campani-
ei electorale. „CJ Cluj şi-a 
asumat proiectul CMID, a 
recepţionat prima celulă şi 

va obţine în curând şi au-
torizaţia integrată de me-
diu”, care încă lipseşte, ofe-
ră asigurări Valentin Jucan.

Chestionat în legătură cu 
imaginile fi lmate din dronă, 
purtătorul de cuvânt al CJ 
Cluj s-a rezumat să spună că 
„nu Consiliul Judeţean de-
pozitează gunoaiele”, ci RA-
DP, care asigură temporar 
administrarea şi operarea 
Centrului. Contactaţi telefo-
nic, reprezentanţii RADP Cluj 
au declarat că „momentan 
nu poate vorbi nimeni la te-
lefon”, solicitând în schimb 
întrebări pe adresa de e-mail.

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca, în februarie 2019

 „Locuitorii de pe Valea Fânațelor au fost de 
cel puțin 10 ori la Primărie, inclusiv la mine, 
am avut peste 15 intervenții pe strada Valea 
Fânațelor. Pornind de la drum, de la pietruiri, 
podeț, am făcut accesul la cimitir. 
Am încercat să facem lucrurile așa cum ne 
permite și drumul pentru că, din nefericire, 
acolo aveți un drum cu o lățime de 3 metri.“

CMID a devenit „muzeu” în aer liber?
Centrul de Deșeuri a fost deschis, apoi s-a pus lacătul, acuză activiştii de mediu. 
Unde se depozitează de câteva zile încoace gunoaiele clujenilor?

Filmările cu drona realizate în decursul mai multor zile arată că Centrul de Deşeuri este nefolosit, deşi a fost recepţionată prima celulă ecologică.

ALIN TIȘE | 
președintele Consiliului 
Județean Cluj, în data 
de 22 mai 2020

„Astăzi, a intrat în acest 
Centru prima mașină 
cu deșeuri selectate. 
Epoca poluării 
în județul Cluj a luat 
sfârșit! Astăzi, am închis 
rampa poluantă 
și deschidem Centrul 
de Management 
Integrat al Deșeurilor, 
acest depozit ecologic. 
Este o investiție 
importantă, de peste 
70 milioane de euro, 
pe care o dăm 
clujenilor. Calitatea 
vieții clujenilor va crește 
prin faptul că va crește 
calitatea mediului 
înconjurător. Vom 
selecta gunoaiele și le 
vom depozita în aceste 
celule ecologice.“

VEZI MAI MULTE IMAGINI 
CU CENTRUL DE DEȘEURI PUSTIU!
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Deputatul USR de Cluj 
Emanuel Ungureanu acuză 
că, în timp ce societatea civi-
lă a dotat spitalele pentru a 
lupta cu coronavirusul, o 
parte din managerii spitale-
lor clujene „au stat la furat”.

Emanuel Ungureanu, depu-
tat USR şi vicepreşedinte în Co-
misia pentru sănătate şi familie 
a Parlamentului României, a 
afi rmat, în cadrul unei dezba-
teri organizate de Primăria 
Cluj-Napoca pe tema sănătăţii, 
că a depus plângere la DNA pe 
numele unor manageri de spi-
tale clujene, despre care suspec-
tează că au săvârşit abuz în ser-
viciu în timpul pandemiei, prin 
achiziţionarea de materiale de 
protecţie la suprapreţ.

„V-am trimis o fotografi e (pri-
marului Emil Boc – n.r.) cu o 
mască, cumpărată de domnul 
Şuşca şi de alţi manageri de spi-
tal din Cluj. O mizerie, o mască 
fără niciun certifi cat de confor-
mitate. În timp ce societatea ci-
vilă umplea depozitele spitale-
lor, managerii de spitale cumpă-
rau la suprapreţ măşti, fără un 
minim control de conformitate 
a calităţii. Acest gest nu este doar 
de iresponsabilitate este un gest 

criminal. Comunitatea a făcut 
sacrifi cii pentru spitale, în timp 
ce alţii au stat la furat. Am mers 
la DNA şi am dat exact acele da-
te care indică în mod clar forme 
de abuz în serviciu din partea 
unor manageri de spital din Cluj”, 
a declarat parlamentarul clujean, 
în cadrul dezbaterii.

„Clujenii au fost 
absolut remarcabili!”

Ungureanu a lăudat implica-
rea societăţii civile pe parcursul 
stării de urgenţă, arătând, de cea-
laltă parte, că Statul a fost com-
plet nepregătit pentru a face fa-
ţă pandemiei de coronavirus.

„Au fost situaţii în care oa-
menii din societatea civilă, in-
diferent de unde au venit, au 
suportat greul. Statul român a 
fost în fundul gol, pe româneş-
te. Am discutat cu medici, cu 
asistente în martie, care spu-
neau că nu au nicio mască sau 
au una pe zi. Statul a fost foar-
te slab, în primul rând pentru 
că guvernul PSD a lăsat depo-
zitele goale, iar cei 60 de mili-
oane de euro pe care puteam 
să îi acordăm în martie din Mi-
nisterul condus de domnul Cos-
tache nu i-am dat. (...) Clujenii 
au fost absolut remarcabili în a 
înţelege măsurile de siguranţă 

pentru ei şi în a face un sacrifi -
ciu care ar trebui să ne umple 
de ruşine. Statul român, din ta-
xe şi impozite, trebuia să asigu-
re spitalelor necesarul, dar noi 
ne-am dus tot către cei care plă-
tesc aceste taxe şi le-am cerut 
resurse pentru a putea să îi pro-
tejăm pe cei care trebuie să ne 
salveze viaţa”, a adăugat Ema-
nuel Ungureanu.

Şuşca: „Am făcut achiziţii 
de peste 8 milioane de lei”

Managerul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj, Pe-
tru Şuşca, a replicat că, de la în-
ceputul anului, a realizat achi-

ziţii de peste 8 milioane de lei 
pentru dotarea spitalului.

„În ceea ce priveşte Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă, în 
ceea ce priveşte investiţiile în 
echipamente medicale, doar în 
acest an aş putea să vă spun că 
am făcut achiziţii de peste 8 mi-
lioane de lei şi aici aş vrea să 
amintesc ventilatoare, monitoa-
re, injectomate, aparate de an-
estezie, am pus în funcţiune un 
nou CT, am făcut o achiziţie de 
un RX mobil pentru clădirea 
Medicală I şi, nu în ultimul rând, 
am reuşit ca într-un timp foar-
te scurt să achiziţionăm echipa-
ment PCR, am făcut o achiziţie 

de extractor automat şi alături 
de cele două echipamente PCR 
împrumutate de la USAMV şi 
de la UBB am reuşit să efectu-
ăm, chiar dacă nu eram un spi-
tal de profi l, un număr de pâ-
nă la 500 de testări pe zi”, a de-
clarat Şuşcă.

El a arătat că este nevoie ca 
în clădirile spitalului să fi e ame-
najate lifturi exteriorare pentru 
crearea de circuite.

„Funcţionăm într-un număr 
de peste 30 de clădiri, marea ma-
joritate construite între anii 
1893-1904 şi cred că ar trebui ca 
împreună cu colegii de la Monu-
mente să găsim soluţii şi în cel 
mai scurt timp să gândim să ata-
şăm acestor clădiri nişte lifturi 
exterioare, pentru că ele sunt 
foarte importante în crearea de 
circuite. Am reuşit să facem in-
vestiţii în ceea ce priveşte curtea 
clădirii de pe Clinicilor nr. 3-5, 
în maxim o lună de zile, curtea 
va fi  fi nalizată, urmând să ne în-
dreptăm atenţia în zona clădirii 
de la Neurologie. Tot în această 
perioadă am reuşit să facem in-
vestiţii semnifi cative şi va trebui 
să mai alocăm fonduri pentru 
achiziţia de paturi electrice. Am 
reuşit să comandăm 250 de pa-
turi electrice şi peste 30 de pa-
turi de terapie intensivă”, a con-
chis Petru Şuşca.

Dezbatere cu scântei pe tema spitalelor clujene
Deputatul Emanuel Ungureanu: „Comunitatea a făcut sacrificii, alții au stat la furat!”
Managerul Petru Șușca: „Am reușit să facem investiții, va trebui să mai alocăm fonduri”.

Managerul Spitalului Județean Cluj, Petru Șușca, și deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu s-au contrat în cadrul unei dezbateri la Primărie

Deputatul USR de Cluj 
Emanuel Ungureanu a sem-
nalat condiția deplorabilă a 
Clinicii de Pediatrie IV, din 
Cluj-Napoca. Bucăți întregi 
din tencuiala clădirii 
lipsesc, iar țiglele de pe 
acoperiș stau să cadă.

„Mucegai, jeg, neglijență 
criminală, nepăsare. Priviți 
cum arată o secție care 
îngrijește copiii cu afecțiuni 
pulmonare în Cluj. 30 de ani 
de umilință pentru copiii 
bolnavi, părinți, personalul 
medico-sanitar obligat să li-
pească de ziduri mesajul: 
«Atenție, cad țigle din 
acoperiș!». Prioritățile celor 
care au condus orașul Cluj-
Napoca și județul Cluj ani 
de zile au fost afacerile imo-
biliare, construirea de sta-
dioane și săli de sport, în-
destularea clientelei de par-
tid”, a spus parlamentarul.

„Da, aceste clădiri putre-
de, vechi de peste 100 de ani 
sunt în Cluj-Napoca, dar nu 
veți vedea aceste imagini pe 
paginile altor politicieni. Nu 
«vând» bine, această realita-
te cruntă a fost coafată tot 
timpul de politicieni care și-
au construit în Cluj clădiri de 
14 etaje, și-au umfl at contu-
rile, dar nu au găsit nicioda-
tă destui bani să construias-
că un spital pentru copii de 

la zero. Azi și mâine, în ori-
ce zi din an, de Ziua Copii-
lor Bolnavi noi îi primim în 
acest hal, în spitale care sunt 
niște cotețe insalubre”, a adă-
ugat Emanuel Ungureanu.

În altă ordine de idei, de-
putatul clujean este de păre-
re că Spitalul Polaris Medical 
ar fi  trebuit „transformat” în 
spital COVID-19 de la bun în-

ceput, astfel încât celelalte 
spitale clujene să se poată 
ocupa în continuarea de alți 
bolnavi. De asemenea, ideea 
de a primi pacienți cu coro-
navirus în centrul Clujului, 
într-o clădire fără aviz epide-
miologic și fără circuite 
funcționale (Clinica Medica-
lă 1 - n.r.) a fost „o idee proas-
tă”, afi rmă Ungureanu.

La Clinica Medicală 1, circuitul COVID-19 
este o „punte” improvizată dintr-o scândură!

Traseul medicilor, ascuns cu o prelată 
la Clinica Medicală 1
După dezbaterea organizată, ieri, la Primăria Cluj-
Napoca, parlamentarul clujean a efecutat o vizită-fulger 
și la Clinica Medicală 1, desemnată clinică COVID-19 (su-
port 3) în urmă cu câteva săptămâni. Fără un circuit 
adecvat pentru a evita contactul între ei, medicii sunt 
nevoiți să circule pe o „punte” de lemn, ascunsă cu o 
prelată pentru a nu putea fi văzută de pe stradă.
„Sunt lângă un spital, deși pare o zonă de război. (...) În 
spatele meu este o scândură improvizată, o mizerie im-
provizată, pe o clădire de 100 de ani. Pe unde, după ce 
ieșeau de sub duș, doctorii și asistentele de aici trebuiau 
să se evacueze de pe un geam pe celălalt pentru a evita 
infectarea”, a precizat Ungureanu, declarând că, la Cluj-
Napoca, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „a dus greul” 
în criza COVID-19, care se apropie de final.
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Joi, 4 iunie 2020, între 
orele 14:30-16:00 va avea 
loc conferinţa online a 
oraşelor europene mem-
bre ale iniţiativei City 
Science Initiative (CSI), 
organizată de 
Cluj-Napoca, oraşul coor-
donator al grupului tema-
tic pe mobilitate urbană 
sustenabilă din cadrul 
acesteia, în parteneriat 
cu Joint Research Center 
– Comisia Europeană.

Evenimentul se desfăşoa-
ră în cadrul întâlnirilor Cen-
trului de Inovare şi Imagina-
ţie Civică Cluj (CIIC), instru-
ment de inovare socială dez-
voltat de municipalitatea clu-
jeană în urmă cu peste doi 
ani, pentru stimularea acti-
vităţii ecosistemului său de 
inovare, precum şi a partici-
pării publice la co-crearea te-
melor de proiecte de impact 
pentru comunitate.

City Science Intiative (C-
SI) este o iniţiativă a Comi-
siei Europene coordonată de 
Joint Research Center. Prin 
aceasta oraşele pot să găseas-
că împreună soluţii pentru 
următoarele teme, fi ecare din-
tre teme fi ind atribuite unui 
oraş coordonator: „calitatea 
aerului” – Paris, „economia 
circulară” – Hamburg, „să-
nătatea mintală” – Salonic, 
„tehnologia şi oraşul” – Re-
ggio Emilia şi „mobilitatea 
urbană sustenabilă” – 
Cluj-Napoca. Reţeaua reu-
neşte profesionişti care lu-
crează la interfaţa dintre po-
liticile oraşului şi cercetare 
(reprezentanţi ai administra-
ţiei publice, ai Comisiei Eu-
ropene, ai mediului universi-
tar, city science offi cers etc). 
Oraşelor, experţilor şi repre-
zentanţilor Comisiei Europe-
ne li se oferă oportunitatea 
de a-şi consolida cooperarea 
şi de a regândi modalităţile 
prin care ştiinţa şi cercetarea 
pot ajuta la abordarea provo-
cărilor urbane şi la dezvolta-
rea unei abordări integrate 
pentru elaborarea de politici 
publice bazate pe dovezi.

În cadrul webinarului, ora-
şele Paris (Franţa), Tampere 
(Finlanda), Ljubliana (Slo-
venia), Londra (Marea Bri-
tanie), alături de Cluj-Napo-
ca, le vor prezenta celor in-
teresaţi contextul specifi c şi 
modalităţile de a rezolva pro-
blemele urbane, utilizând in-
strumente de dezvoltare mo-
derne şi incluzive, precum 
folosirea ştiinţei şi a seturi-
lor de date deschise sau a 
inovaţiilor în domeniul so-
luţiilor de mobilitate suste-
nabilă, prin organizarea de 

sesiuni de co-creere şi con-
sultare cu cetăţenii şi cu ex-
perţii din comunitate.

„Cluj-Napoca a devenit 
parte a reţelei europene City 
Science Initiative, la începu-
tul anului 2019, ca un pas 
natural în procesul Clujului 
de a învăţa şi prelua cele mai 
inovative abordări pentru 
dezvoltarea oraşului. În ca-
drul iniţiativei suntem 
oraş-coordonator pe tema 
mobilităţii urbane sustena-
bile. Alături de alte oraşe eu-
ropene, printre care Amster-
dam, Paris, Viena, Barcelo-
na, Copenhaga, Stockholm, 
Atena, Rotterdam, Marseil-
le, Praga, Sofi a, Salonic, Ham-
burg şi Reggio Emilia – cău-
tăm soluţii comune, în fami-
lia europeană”, a explicat 
primarul Emil Boc.

„Clujul se confruntă cu 
difi cultăţi de mobilitate si-
milare cu ale altor oraşe de 
la nivel european. Prin re-
ţeaua City Science Initiative 
încercăm să găsim soluţii uti-
lizând parteneriatul strate-
gic dintre administraţia lo-
cală, cercetători şi mediul u-
niversitar în general. La Cluj, 
avem exemple concrete prin 
care relaţia strânsă dintre u-
niversităţi şi administraţie a 
dus la implementarea unor 
proiecte de succes, care au 
devenit modele la nivel na-

ţional”, a explicat Ovidiu 
Cîmpean, coordonatorul Cen-
trului de Inovare şi Imagina-
ţie Civică (CIIC).

Workshop-ul are scopul de 
a întări cooperarea între ora-
şele din consorţiul CSI şi de 
a face schimb de bune prac-
tici care pot fi  luate ca mo-
del şi adaptate la specifi cul 
oraşului nostru. La workshop 
vor participa actori cheie din 
ecosistemul european (Joint 
Research Center, DG MOVE, 
EASME, CIVITAS, Eltis, EIT 
Urban Mobility etc), local 
(FSPAC, Universitatea „Ba-
bes-Bolyai”, Universitatea 
Tehnică, Facultatea de Soci-
ologie, OAR-T, Centrul pen-
tru Ştiinţa Datelor, Facultatea 
de Georgrafi e etc), precum şi 
de la nivel central – Ministe-
rul Lucrărilor Publice, Dez-
voltării şi Administraţiei.

Această întâlnire, fi ind o 
sesiune de schimb de cunoş-
tinţe, va servi şi ca o oportu-
nitate colectivă de a refl ecta 
modul în care este abordată 
mobilitatea urbană post CO-
VID-19. Având în vedere par-
ticiparea internaţională în ca-
drul webinarului, limba de 
comunicare pe durata aces-
tuia este limba engleză.

Despre CIIC

Centrul de Inovare şi Ima-
ginaţie Civică (CIIC) a fost 

lansat în toamna anului 2017, 
fi ind un laborator de idei, 
permanent, în care se dez-
voltă şi se testează diferitele 
forme de colaborare între ac-
torii din oraş, cu scopul de a 
încuraja participarea clujeni-
lor la viaţa oraşului şi de a 
promova discuţii privind pro-
iectele de dezvoltare urbană.

Webinarul online din 4 iu-
nie 2020 este parte a proiec-
tului ,,Creşterea transparen-
ţei decizionale şi simplifi ca-
rea procedurilor administra-
tive pentru cetăţeni – ANTO 
– CIIC’’, fi nanţat prin Pro-
gramul Operaţional Capaci-
tate Administrativă 2014 
-2020 (POCA).

Proiectul are două com-
ponente:

- design-ul, dezvoltarea si 
implementarea unui sistem 
electronic de digitalizare şi 
simplifi care a serviciilor pu-
blice oferite cetăţenilor Mu-
nicipiului Cluj-Napoca prin 
implementarea funcţionaru-
lui public electronic si virtu-
al – ANTONIA şi

- utilizarea Centrului de 
Inovare şi Imaginaţie Civică 
în planifi carea strategică a 
proceselor de inovare socia-
lă, pentru creşterea transpa-
renţei decizionale şi simpli-
fi carea procedurilor oferite 
cetăţenilor municipiului 
Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca, în galeria 
selectă a orașelor europene
Webinar al grupului de mobilitate urbană sustenabilă, 
coordonat de Cluj-Napoca în cadrul City Science Initiative

Webinarul va fi  structurat în jurul a trei între-
bări propuse spre discuție pe tema mobilității 
urbane sustenabile:
¤ metode și instrumente efi ciente pentru a 
stimula schimbarea modurilor de transport 

urban către soluții sustenabile;
¤ implicarea cetățenilor în mobilitatea urba-
nă durabilă prin cultură și inovare;
¤ instrumente digitale care pot face mobili-
tatea urbană mai efi cientă, mai sustenabilă.

Trei întrebări pe tema mobilității urbane sustenabile

Workshopul va fi  transmis live pe pagina de Facebook a Primăriei Cluj-Napoca

1 iunie a fost prima zi când 
a fost permisă deschiderea 
teraselor, de la izbucnirea 
pandemiei de coronavirus.

Terasele din centrul munici-
piului Cluj-Napoca au fost lua-
te cu asalt încă din prima zi din 
noua etapă de relaxare a măsu-
rilor de distanţare socială. Zeci 
de oameni au ieşit pe terasele 
restaurantelor şi barurilor din 
Piaţa Unirii, Piaţa Muzeului sau 
Piezişă. Primarul Emil Boc a pos-
tat pe pagina sa de Facebook o 
serie de imagini surprinse prin 
oraş, de Ziua Copilului.

Amintim, că accesul la tera-
să se face doar pe baza unei pro-
gramări în prealabil, iar cei ca-
re au simptome respiratorii nu 
au voie să stea la masă. La o 
masă pot sta maximum patru 
persoane, dacă nu sunt membri 
ai aceleiaşi familii, şi nu se vor 
transfera meniuri, solniţe sau al-
te obiecte de la o masă la alta, 
urmând să fi e făcută dezinfec-
ţia după plecarea clienţilor. Per-
sonalul de servire trebuie să 
poarte măşti şi mănuşi.

Primăria scoate 
la licitaţie terasele

Terasele din Piaţa Unirii (la-
tura vestică) şi de pe Bulevar-

dul Eroilor vor fi  scoase la li-
citaţie pentru închiriere. Este 
vorba despre 12 terase şi 2 
chioşcuri de pe latura vestică 
a Pieţei Unirii, respectiv 9 te-
rase şi 6 chioşcuri de pe Bu-
levradul Eroilor, afl ate în pro-
prietatea municipiului Cluj-Na-
poca. Durata de închirire a 
acestora este de 5 ani, fără po-
sibilitate de prelungire.

Terasele amplasate în Pia-
ţa Unirii ocupă o suprafaţă 
de aproximativ 840 de me-
tri pătraţi, iar cele de pe Bu-
levardul Eroilor, circa 377 
mp. Preţul de licitaţie pen-
tru terase porneşte de la 48 
de lei/mp pe lună.

În ceea ce priveşte chioş-
curile, preţul de pornire pen-
tru cele două amplasate în 
Piaţa Unirii este de 2.489 
lei/lună/chioşc, iar pentru 
chioşcurile de pe Eroilor, pre-
ţul este de minim 1.734 – 
1.836 lei/lună/chioşc. Chioş-
curile multifuncţionale se în-
chiriază tot pentru 5 ani.

În acest sens, consilierii lo-
cali vor dezbate, în şedinţa de 
astăzi, patru proiecte de Ho-
tărâre, în vederea aprobării do-
cumentaţiei pentru organiza-
rea licitaţiilor.

Clujul a revenit la viață, 
terasele au fost luate cu asalt

În Piaţa Hermes din carti-
erul clujean Gheorgheni, 
comercianţii oferă fructe 
şi legume gratuite oame-
nilor nevoiaşi.

Comercianţii au amenajat 
un stand cu alimente care 
nu mai sunt proaspete, dar 
care sunt încă comestibile, 
din care persoanele cu veni-
turi modeste se pot servi gra-
tis. Dacă nu ar fi  fost împăr-
ţite oamenilor care au nevo-
ie de ele, alimentele ar fi  fost 
aruncate, după cum spun cei 
care le vând.

„Am fost plăcut surprinsă 
de ceea ce fac vânzătorii de 

acolo: produsele puţin lovite 
le pun pentru oamenii cu ve-
nituri mai mici. Nu ştiu dacă 
se practică aşa ceva şi în alte 
pieţe, eu cel puţin nu am mai 
văzut. Îmi scot pălăria în fa-
ţa lor!”, a scris o clujeancă pe 
pagina sa de Facebook, după 
ce a vizitat piaţa.

Reamintim, că pieţele din 
judeţul Cluj au fost deschise 
pe toată durata stării de ur-
genţă, ele fi ind dezinfectate 
zilnic. Totodată, producătorii 
şi vânzătorii din aceste pieţe 
trebuie să poarte mască de 
protecţie şi mănuşi pentru a 
limita răspândirea virusului.

Fructe și legume gratis 
pentru clujenii nevoiași
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Directorul TIFF, Tudor 
Giurgiu (foto), s-a arătat 
nemulţumit de faptul că 
festivalurile clujene au 
fost amânate pe viitor, 
gândindu-se la toate per-
soanele care ar fi  muncit 
şi şi-ar fi  câştigat existenţa 
pe perioada festivalurilor.

Tudoriu Giurgiu nu se 
gândeşte doar la organiza-
torii care pierd bani, ci şi 
la oamenii care munceau la 
festivalurile Clujului, în con-
textul în care aceste au au 
fost amânate, iar oamenii 
au rămas fără un job.

„Pe lângă faptul că anul 
ăsta nu vor exista festivalu-
rile mari de muzică deja in-
trate în calendarul tuturor, 
gîndul meu merge la mulţi 
colegi şi prieteni (din Cluj, 
mai ales), majoritatea free-
lanceri, care începeau vara 
muncind la TIFF, apoi la 
Electric, Neversea, Untold, 
unii şi la Jazz in the Park. 
Şoferi, constructori, oameni 
specialişti în logistică, per-
sonal tehnic, etc. Nu ştiu ce 
planuri B şi-au făcut, ştiu în-

să că nu există scheme de 
sprijin la nivel naţional prin 
care aceşti oameni să fi e aju-
taţi să treacă peste o perioa-
dă complicată din punct de 
vedere fi nanciar. Fără ei, fă-
ră experienţa şi dedicarea 
lor, toate festivalurile noas-
tre nu s-ar putea face şi nu 
ar ieşi la nivelul de excelen-
ţă cu care am ajuns să ne 

mândrim”, a scris Tudor Giur-
giu pe Facebook.

TIFF este singurul dintre 
marile festivaluri organizate 
în Cluj care rămâne în picioa-
re în acest an. Organizatorii 
au declarat că TIFF-ul va fi  
organizat cu siguranţă în acest 
an, probabil în prima jumă-
tate a lunii august, cu respec-
tarea măsurilor de siguranţă.

Directorul TIFF, revoltat 
de anularea festivalurilor
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Electric Castle, Untold, 
Jazz in the Park, /Form 
Days, pe scurt, toate fes-
tivalurile de muzică 
aşteptate cu nerăbdare 
de clujeni vor fi amâna-
te pa anul viitor.

Se pare că anul acesta va 
fi unul fără prea multă dis-
tracţie pentru clujeni.

Electric Castle, 
la jumătatea 
lunii iulie 2021

Din cauza incertitudini-
lor cu privire la măsurile de 
siguranţă pe care ar trebui 
să le îndeplinească, organi-
zatorii Electric Castle au 
anunţat că cea de-a opta edi-
ţie a destivalului va avea loc 
în perioada 14-18 iulie 2021.

„Organizarea festivalului 
înseamnă un an întreg de 
muncă, incluzând două luni 
necesare construirii lui. Chiar 
acum ar fi  trebuit să fi m la 
Bonţida pentru a contura lu-
mea EC. Din păcate e prea 
multă incertitudine cu privi-
re la măsurile de siguranţă 
şi sănătate pe care ar trebui 
să le implementăm, restric-
ţiile de călătorie pentru pe-
rioada următoare şi alte de-
talii pe care le plănuim în 
avans pentru a putea livra 
experienţa mult aşteptată. 
Nici de la autorităţi nu am 
primit până acum răspunsuri 
referitoare la detalii specifi -
ce, de planifi care sau în le-
gătură cu situaţia festivalu-
lui. Sănătatea şi siguranţa 

voastră au fost întotdeauna 
prioritatea noastră absolută 
şi, din păcate, în acest mo-
ment, nu există un scenariu 
ideal în care festivalul să se 
desfăşoare în deplină sigu-
ranţă”, au transmis organi-
zatorii Electric Castle.

Toate biletele achiziţionate vor 
fi  valabile pentru ediţia din 2021.

Jazz in the Park 
se amână, deşi 
au activităţi în aer liber

„Din păcate, chiar dacă 
lucrurile par să se relaxeze 

în momentul de faţă, nu es-
te oportun să continuăm cu 
plaurile de festival anul aces-
ta. (...) Prin urmare, am de-
cis să amânăm a opta edi-
ţie a festivalului Jazz in the 
Park pentru 24-27 iunie 
2021”, este mesajul celor de 
la Jazz in The Park.

Cei mai buni DJ 
se vor întoarce 
în România anul viitor

Organizatorii Untold şi 
Neversea anunţă amânarea 
festivalurilor pentru anul vi-

itor, în contextul pandemi-
ei de coronavirus.

„În ultimii 5 ani, am tră-
it împreună, în fiecare an, 
cele mai intense experienţe 
şi am scris, an de an, cele 
mai frumoase capitole şi că-
lătorii din povestea UNTOLD 
şi NEVERSEA. Cu inima frân-
tă, dar cu certitudinea că lu-
ăm cea mai bună decizie 
pentru sănătatea şi siguran-
ţa tuturor românilor, luăm 
decizia de a amâna UNTOLD 
şi NEVERSEA din acest an, 
pentru anul 2021. Este o si-

tuaţie extrem de grea pen-
tru noi toţi, suntem cu toţii 
cuprinşi de tristeţe, însă, aşa 
cum ne-am asumat de fie-
care dată, trebuie să punem 
pe primul loc siguranţa tu-
turor, pentru a ne putea re-
întâlni sănătoşi şi mai pu-
ternici în 2021.În acelaşi 
timp, am încercat să înţele-
gem toate îngrijorările voas-
tre, a zecilor de mii de oa-
meni care aţi cumpărat de-
ja un bilet sau abonament 
la ediţiile din 2020 şi am 
considerat că este datoria 

noastră, ca indiferent de de-
ciziile pe care le vor lua au-
torităţile cu privire la des-
făşurarea evenimentului în 
acest an, să vă asigurăm că 
aveţi posbilitatea de a vă 
transforma abonamentele şi 
biletele din acest an în abo-
namente şi bilete ANYTIME, 
care vă garantează accesul 
la una dintre următoarele 
trei ediţii, la alegerea voas-
tră”, au transmis organiza-
torii Untold.

Prima ediţie 
/FORM Days, amânată

Festivalul /FORM Days 
urma să aibă loc pentru pri-
ma oară anul acesta.

„/FORM Days nu va avea 
loc anul acesta, vom amâ-
na povestea noastră până 
vara viitoare, cu mulţi din-
tre artiştii anunţaţi pentru 
anul acesta şi cu noi nume. 
Notează data: 1-4 iulie 2021. 
Tu şi noi. Ca o familie”, au 
transmis organizatorii.

Clujul nu va fi la fel de distractiv anul acesta
Organizatorii celor mai mari festivaluri au anunțat că amână totul pe anul viitor

Clujenii se vor putea bucura de Electric Castle, Untold, Jazz in the Park, /FORM Days abia anul viitor

PIERDERI

60
de milioane de euro 
ar putea să piardă 
municipiul 
Cluj-Napoca 
fi indcă festivalurile 
nu se organizează 
în acest an
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Evoluţia favorabilă a epide-
miei de coronavirus a dus 
la o relaxare treptate a 
măsurilor de protecţie. 
Nu doar populaţia s-a rela-
xat, ci şi spitalele. Astfel, 
s-a decis ca două dintre 
cele patru spitale destinate 
tratării pacienţilor 
cu COVID-19 vor reveni 
la activităţile specifi ce.

În decursul zilei de marţi 
a avut loc o şedinţă a Grupu-
lui Tehnic Medical prin care 
s-a decis ca două spitale din 
cele patru destinate tratării 
pacienţilor cu COVID-19 să 
înceapă iar să trateze bolna-
vii cronici.

Două spitale vor reveni 
la activităţile specifi ce

Scăderea numărului de îm-
bolnăviri a fost un imbold 
pentru autorităţile judeţene 
să relaxeze măsurile şi în ce-
ea ce priveşte spitalele cluje-
ne. Astfel, doar Spitalul Cli-
nic de Boli Infecţioase şi cel 
de Pneumoftiziologie vor ră-
mâne în lupta pentru trata-
rea bolnavilor de COVID-19, 
în timp ce Spitalul de Recu-
perare şi Clinica Medicala I 
vor reveni la activităţile an-
terioare, după ce timp de do-
uă luni de zile, pacienţii cro-
nici au fost văduviţi de pro-
cedurile medicale necesare.

„Se propune reluarea ac-
tivităţii a două spitale impli-
cate în lupta cu COVID-19, 
dintre cele patru pe care le 
avem. Vrem să rămână doar 
Spitalul Clinic de Boli Infec-
ţioase, care a fost de la în-
ceput cel mai important spi-
tal în această situaţie şi cel 
de Pneumoftiziolofi e. Propu-
nerea aparţine specialiştilor”, 
a declarat Mircea Abrudean, 
în cadrul unei dezbateri des-
pre situaţia segmentului me-
dical clujean.

Ce servicii oferă cele 
două spitale?

Spitalul Clinic de Recupera-
re din Cluj-Napoca este singu-
rul în Transilvania, în ţară exis-
tând doar două spitale multi-
disciplinare având acest speci-
fi c, asigurând servicii medica-
le în specialităţile cardiologie, 
neurologie, balneologie, orto-
pedie-traumatologie, chirurgie 
plastic şi reparatorie, susţinute 
de activitatea laboratoarelor de 
radiologie şi imagistica medi-
cala, analize medicale, explo-
rări funcţionale precum şi a ba-
zei de tratament. Personalul u-
nităţii – 731 angajaţi aparţinând 
diferitelor categorii profesiona-
le – asigura desfăşurarea actu-
lui medical în benefi ciul unui 
număr mediu de 12.000 paci-
enţi spitalizaţi anual pe cele 
403 paturi şi circa 36.000 paci-
enţi trataţi ambulatoriu.

Clinica Medicala I a fost de 
la început structurată ca o in-
stituţie cu preocupări şi com-
petenţe multiple, atât din punc-
tul de vedere al învăţământu-
lui, cât şi al asistenţei medica-
le. Această particularitate s-a 
păstrat, membrii disciplinei ac-
tivând astăzi în patru servicii 
de asistenţă medicală distinc-
te: secţiile de Medicină inter-
nă, Cardiologie, Gastroentero-
logie şi Compartimentul de Car-
diologie Intervenţională.

Disciplina este responsabiliza-
tă pentru activităţi de învăţământ 
pentru studenţii anilor IV şi V ai 
Facultăţii de medicină (limba ro-
mână şi linia în limba franceză), 
studenţii anului II ai Facultăţii de 
Farmacie (specializarea Nutriţie 
– Dietetică), formare prin rezi-
denţiat pentru medicii rezidenţi 
din medicină internă, cardiologie 
şi multe alte specialităţi, formare 
pentru obţinerea atestatului de 
studii complementare în ultraso-
nografi a generala şi, respectiv, ul-
trasonografi a vasculară, cursuri 
postuniversitare de educaţie me-
dicală continuă, precum şi studii 
universitare de doctorat.

Clujul, la un pas de 
a învinge Coronavirusul

Cluj-Napoca a fost unul 
dintre centrele regionale ca-
re a tratat bolnavii de CO-
VID-19, însă cu toate astea 
lucrurile stau foarte bine la 
numărul de cazuri.

În spitalele clujene mai exis-
tă la ora actuală 38 de bolnavi 
din judeţul Cluj, deşi în urmă 
cu doar o lună numărul ma-
xim a ajuns la 223. Doar trei 
persoane mai sunt internate la 
secţia ATI.

Clujul are un grad de vin-
decare de 80% a cazurilor 
de coronavirus după ce 508 
persoane au scăpat de viru-
sul SARS-CoV-2 de la înce-
putul pandemiei.

Mircea Abdrudean, pre-
fectul Clujului, s-a arătat ex-
trem de mulţumit de evolu-
ţia coronavirusului la nive-
lul judeţului.

„Este o evoluţie favorabilă 
din punctul nostru de vede-
re. În 4 mai a fost vârful când 
am avut 223 de persoane po-
zitive internare, astăzi avem 
38. Vorbesc doar de pacienţi 
din judeţul Cluj. În spitalele 
din judetul Cluj au fost trataţi 
pacienţi din toată regiunea”, 
a spus prefectul.

Autorităţile vor lua 
în continuare măsuri

Prefectul a vorbit şi despre 
măsurile care au fost luate în a-
ceastă perioadă, dar şi de ceea 
ce urmează din punct de vede-
re al distanţării sociale.

„Poate măsurile au fost du-
re, nepotrivite, dar iată că a-
ceste măsuri au dat rezulta-
te. Măsurile au fost mai mult 
decât efi ciente şi în continu-
are ne dorim să se întâmple 
asta, de aceea în continuare 
vom fi  pregătiţi pentru orice 
s-ar putea întâmpla”, a mai 
adăugat Abrudean.

În spitalele din Cluj-Napoca 
au decedat 25 de persoane din-
tre care 14 din judeţul Cluj.

Două dintre spitalele 
COVID-19 revin 
la activitățile specifice
Numărul tot mai mic de îmbolnăviri duce la măsuri 
de relaxare și pentru spitalele clujene

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În timp ce medicii din 
mai multe spitale din țară 
au demisionat, renunțând 
la lupta cu coronavirusul, 
cadrele medicale clujene 
au rămas pe poziții, 
în linia întâi.

Spitalele din România s-
a confruntat în timpul stă-
rii de urgență cu fenomenul 
demisiilor în sistem.  Mai 
multe cadre medicale au de-
misionat în plină pandemie 
de coronavirus pentru că nu 
se simțeau protejați și se te-
meau că-i vor infecta pe cei 
apropiați.

Medicii din unități medi-
cale precum: Spitalul din 
Orăștie, Spitalul CFR 
Timișoara sau Spitalul Mio-
veni au abandonat lupta cu 
coronavirusul, au renunțat 
să ajute pacienții.

La Spitalul din Orăștie 
secția de terapie intensivă 
(ATI) a rămas fără personal 
medical. Singurul medic de 
terapie intensivă de acolo, 
cinci asistente și cinci infir-
miere au demisionat.

10 asistente medicale şi trei 
infi rmiere au demisionat, pe 
parcursul a două-trei zile, de 
la Spitalul CFR din Timişoara.

Toţi medicii de la spita-
lul din Mioveni, judeţul 
Argeş, inaugurat anul tre-
cut, şi-au dat demisia când 
au aflat că trebuie să trate-
ze pacienţi cu coronavirus.

Dintre cele 1.700 de ca-
dre medicale din județul 
Cluj, toate au rămas în linia 
întâi, fiind un exemplu pen-
tru ceilalți.

„Mulțumesc în mod spe-
cial întregului corp medi-
cal pentru cum s-au dedi-
cat acestui fenomen nou 
cu care ne-am confruntat 
pentru prima dată și chiar 
dacă pentru mulți a exis-
tat  un sentiment de 
nesiguranță, mai ales la în-
ceput, nimeni nu a aban-
donat linia frontului și pen-

tru asta vă mulțumesc în 
mod special. Spre deosebi-
re de alte locuri din țară și 
din lume, la Cluj nimeni 
nu a plecat din linia fron-
tului și asta spune totul 
despre prestația și calita-
tea cadrelor medicale”, a 
spus Emil Boc, primarul 
municipiului Cluj-Napoca. 

Medicii, asistentele și in-
firmierele din Cluj-Napoca 
și-au respectat pacienții și 
nu au renunțat.

„La Cluj nu am avut nici 
măcar o persoană din siste-
mul medical care să aban-
doneze. Este extrem de im-
portant și îmbucurător fap-
tul că oamenii s-au dedicat 
să respecte jurămintele pe 
care le-au depus și pentru 
asta și pentru activitatea pe 
care au gestionat-o, merită 
tot respectul”, a adăugat 
Mircea Abrudean, prefectul 
județului Cluj.De asemenea, 
și medicii de familie, care, 
chiar dacă nu s-au aflat în 
prima linie a luptei cu co-
ronavirusul, au ajutat mult 
în ceea ce privește preveni-
rea răspândirii infecției.

„Unitățile sanitare au 
fost cele care au imple-

mentat măsurile, mai ales 
în spitalele dedicate trată-
rii pacienților cu COVID-19 
și doresc să mulțumesc 
personalului medical din 
spitalele din județul Cluj, 
dar și medicilor de fami-
lie care au ajutat, făcând 
triajul telefonic și cel de 
la cabinete, care a ajutat 
să nu se sufoce unitățile 
medicale. Mulțumim tutu-
ror din județul  Cluj : 
populației care a fost ca o 
ech ipă  cu no i  to ț i , 
autoritățile publice locale, 
cadrelor medicale care au 
aplicat și au respectat mă-
surile impuse de pande-
mia COVID-19. Fără ei nu 
ne-am afla în această 
situație care ne arată o 
descreștere continuă a nu-
mărului de cazuri”, a spus 
Mihai Moisescu, directo-
rul Direcției de Sănătate 
Publică din Cluj-Napoca. 

În data de 18 aprilie, nu-
mărul cadrelor medicale in-
fectate cu noul coronavirus 
au fost de 1031, conform ra-
portărilor primite de INSP 
din teritoriu.

Dintre acestea, 15 cadre 
medicale erau din județul Cluj.

Toți medicii clujeni au rămas 
în linia întâi în lupta cu COVID-19
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ANUNŢ ORGANIZARE CONCURS

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
cu sediul în București, Calea Călărașilor nr.248, bl.S 19, Sec-
tor 3, organizează concurs în data de 26 iunie 2020, ora 
10.00 la sediul C.N.A.S, pentru ocuparea postului vacant de 
Director General la CAS Cluj.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 
18.06.2020 (inclusiv), până la ora 17.00. Pe data de 
23.06.2020 se vor afi șa rezultatele selecţiei dosarelor de 
concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la con-
curs.Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor 
de înscriere se depun la CNAS- Cabinet Președinte până la 
data de 24.06.2020 inclusiv, se soluţionează și afi șează la 
sediul CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea ter-
menului de depunere.

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășura în 
data de 26.06.2020, începând cu ora 10.00 și interviu ce se 
va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise.Proba scrisă se susţine din bibliografi a 
publicată pe site-ul CNAS, CAS Cluj și la avizierul CAS Cluj.

Interviul constă în testarea , pe baza unui plan de inter-
viu, a cunoștinţelor teoretice, practice și a abilităţilor/com-
petenţelor manageriale.

Competenţele manageriale vor fi testate prin susţine-
rea unui plan de management pentru atingerea obiecti-
velor prin raportare la indicatorii de referinţă asociaţi stan-
dardelor de performanţă aprobaţi prin Ordinul Preşedin-
telui CNAS nr.541/2020 pentru aprobarea Metodologiei 
privind organizarea concursului sau numirea prin delega-
re pentru ocuparea postului de Director General al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de direc-
tor generali ai caselor de asigurări de sănătate în vederea 
realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de 
performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, în-
cheierea contractelor de management şi evaluarea activi-
tăţii acestora.Planul de management va fi elaborat pentru 
perioada mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un 
an bugetar, şi va fi adaptat sistemului de asigurări socia-
le de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va 
fi depus odată cu dosarul de înscriere la concurs.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește ur-
mătoarele:

Cerinţele specifi ce şi criteriile de selecţie pentru ocuparea 
prin concurs a postului de director general al casei de asigu-
rări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională și experienţa necesară execu-
tării operaţiunilor specifi ce postului:

(i ) pregătire de bază: studii universitare de licenţă absol-
vite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă dura-
tă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie le-
galizată);

(ii ) pregătire complementară/managerială în domeniul 
de activitate al canditatului sau în sistemul de sănătate: cur-
suri de perfecţionare/ specializări/competenţe/masterat/
doctorat (dovedite prin acte-copii legalizate);

(iii ) vechime în specialitate- minimum 7 ani (carnet de 
muncă- copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest 
sens);

(iv ) activitate desfășurată în funcţii de conducere de mi-
nimum 5 ani;

b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul 
loc de muncă;

c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să 
rezulte activitatea desfașurată;

d) candidaţii vor prezenta planul de management din ca-
re să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate standarde-
lor de performanţă și indicatorilor de referinţă asociaţi stan-
dardelor de performanţă pentru postul de director general 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

e) să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin 
declaraţie notarială);

f) să fi e apţi din punct de vedere medical pentru exercita-
rea funcţiei; starea de sănătate va fi  dovedită prin examen 
medical de specialitate și act doveditor;

g) să nu fi  suferit condamnări penale defi nitive pentru 
fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia (dovada făcân-
du-se prin cazier judiciar și declaraţie notarială că nu a sufe-
rit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost am-
nistiate sau graţiate);

h) să nu fi  fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor 
legale în domeniul fi scal-dovada prin cazier fi scal;

i) să prezinte acte de identitate valabile, din care să reia-
să că sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România, 
emise de autoritatea competentă;

j) să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate potrivit legii.

Dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S. – Cabinet Pre-
ședinte și vor cuprinde următoarele documente:

- formular de înscriere la concurs (se va menţiona nume-
le, prenumele, adresa completă telefon, fax)- pus la dispo-
ziţia candidaţilor de către Direcţia Resurse Umane, Salariza-
re și Evaluare Personal al CNAS;

- copie act de identitate;
- curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășu-

rată;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespun-

zătoare exercitării funcţiei eliberată cu cel mult 6 luni înain-
te de depunerea dosarului;

- declaraţie notarială care să ateste capacitatea de exer-
ciţiu deplină;

- cazier judiciar sau declaraţie notarială din care să rezul-
te că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil 
cu funcţia de Director General (în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. 
e) și alin.(3) din HG nr. 286/2011);

- cazier fi scal;
- document justifi cativ care să ateste calitatea de asigurat 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate*;
- copie legalizată a dilpomei de licenţă care dovedește ab-

solvirea studiilor de lungă durată;
- copie a carnetului de muncă sau orice alt înscris dovedi-

tor al vechimii în specialtitate de minim 7 ani și al activităţii 
desfășurate în funcţie de conducere de minim 5 ani;

- copii după actele de studii, perfecţionare, specializare 
care atestă pregătirea complementară/managerială în do-
meniul de activitate sau în sistemul de sănătate: cursuri de 
perfecţionare/specializări/ competenţe/master/doctorat;

- recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebu-
ie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profi lului 
profesional și moral al persoanei) sau copie a fi șei/ rapor-
tului de evaluare a performanţelor profesionale întocmită la 
ultimul loc de muncă);

- planul de management în formă scrisă, din care să re-
zulte abilităţile manageriale, adaptate la indicatorii de refe-
rinţă asociaţi standardelor de performanţă specifi ce funcţi-

ei de Director General al CAS în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate.

*Dovada calităţii de asigurat se realizează prin modali-
tatea electronică de verificare a calităţii de asigurat în sis-
temul de asigurări sociale de sănătate, iar în situaţia în ca-
re, în urma interogării, persoana nu apare în aplicaţia men-
ţionată, se realizează printr-un document justificativ-ade-
verinţă, conform art.12 din Ordinul Preşedintelui CNAS 
nr.1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru stabilirea documentelor justificative privind dobân-
direa calităţii de asigurat.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite 
de documentele originale, care se certifi că pentru conformi-
tate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare.

Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a de-
pus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu a-
re antencedente penale, are obligaţia de a completa dosa-
rul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 
până la data desfășurării primei probe a concursului.

Condiţiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana 
care va promova concursul pentru ocuparea funcţiei de di-
rector general în cadrul casei de asigurări de sănătate, sunt 
prevăzute la art.5 și art.6 din Anexa la Ordinul Președintelui 
CNAS nr.541/2020, respectiv:

Nu pot ocupa postul de director general al casei de asigu-
rări persoanele care:

a) au suferit condamnari penale defi nitive care le fac in-
compatibile cu funcţia

b) sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medica-
le, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi titulari ai 
contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asi-
gurări.

Persoanele care vor promova concursul de director gene-
ral în cadrul caselor de asigurări vor îndeplini obligatoriu ur-
mătoarele condiţii:

a) se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu 
excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.

b) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministe-
rului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, furnizorilor 
de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de să-
nătate ale căror servicii se deconteză din F.N.U.A.S.S.,unităţilor 
sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite în 
cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţe-
ne ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, în ca-
drul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor 
judeţene ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului 
Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, 
colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al munici-
piului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordi-
nului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asisten-
ţilor Medicali din România, organizaţiilor centrale şi loca-
le ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau 
funcţii în cadrul societăţiilor comerciale cu profil de asigu-
rări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizaţiilor 
sindicale sau organizaţiilor patronale.

Relaţiile suplimentare privind condiţiile de participare la 
concurs, actele necesare înscrierii și bibliografi a de concurs 
se pot obţine la sediul CNAS, respectiv la sediul CAS Cluj un-
de acestea sunt afi șate, pe pagina de internet a CNAS, re-
spectiv a CAS Cluj și la Direcţia Resurse Umane, Salarizarea 
și Evaluare Personal a CNAS, la telefon 0372309240. Per-
soana de contact domnul Cătălin Cîrstea.

INFORMARE

Având în vedere evoluţia la nivel naţional, 
în contextul generat de virusul COVID-19 (co-
ronavirus) și deciziile autorităţilor competen-
te, aducem la cunoștinţa partenerilor, cola-
boratorilor și clienţilor noștri faptul că SDEE 
Transilvania Nord a decis reluarea activităţii 
Centrelor și Ghișeelor de Relaţii cu Utilizato-
rii, începând cu data de 03.06.2020.

În acest sens, compania a adoptat o serie 
de măsuri menite să asigure desfășurarea 
activităţii în condiţii de siguranţă, după cum 
urmează:

• accesul utilizatorilor și angajaţilor doar 
cu mască de protecţie, după igienizarea mâi-
nilor și verifi carea temperaturii,

• păstrarea unei distanţe de 2m, respectând 
indicaţiile marcajelor de distanţare fi zică de pe 
podea,

• deservirea utilizatorilor după regula „o 
persoană la fi ecare ghișeu disponibil”,

• dotarea personalului cu viziere de pro-
tecţie,

• igienizarea frecventă a spaţiului.
Pentru siguranţa dumneavoastră și a an-

gajaţilor noștri, recomandăm persoanelor 
care ne vor vizita în perioada imediat urmă-
toare, să adopte un comportament respon-
sabil și să respecte regulile afi șate în cadrul 
tuturor punctelor de lucru ale companiei, pre-
cum și îndrumările personalului instruit cu 
privire la măsurile de distanţare fi zică și in-
teracţiune cu utilizatorii.

De asemenea, vă informăm că mijloace-
le alternative de comunicare puse la dispo-
ziţie de societatea noastră (telefon, fax, email, 
poștă și curierat) sunt următoarele:

SDEE Transilvania Nord
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.tnd@

distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0264 205069/ 0264 

205998
• prin poștă sau curierat la adresa: str. Ilie 

Măcelaru, nr. 28A, Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Sucursala Cluj-Napoca
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.cluj@

distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0264 205702/ 0264 

205704
• prin poștă sau curierat la adresa: str. Ta-

berei, nr. 20, Cluj-Napoca, jud. Cluj.
Sucursala Oradea

• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.bihor@
distributie-energie.ro ;

• prin telefon/fax: 0259 405702/ 0259 
405704

• prin poștă sau curierat la adresa: str. Gri-
viţei, nr. 32, Oradea, jud. Bihor.

Sucursala Baia Mare
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.mara-

mures@distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0262 205702/ 0262 

205704
• prin poștă sau curierat la adresa: str. Vic-

toriei, nr. 64, Baia Mare, jud. Maramureș.
Sucursala Satu Mare
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.satu-

mare@distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0261 805702/ 0261 

805704
• prin poștă sau curierat la adresa: str. 

Mircea cel Bătrân, nr. 10, Satu Mare, jud. Sa-
tu Mare.

Sucursala Bistriţa
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.bistri-

ta@distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0263 205702/ 0263 

205704
• prin poștă sau curierat la adresa: str. 

Vasile Conta, nr.11, Bistriţa, jud. Bistri-
ţa-Năsăud.

Sucursala Zalău
• adresa ofi cială de e-mail: offi ce.salaj@

distributie-energie.ro ;
• prin telefon/fax: 0260 605702/ 0260 

605704
• prin poștă sau curierat la adresa: str. Mi-

hai Viteazu, nr. 79, Zalău, jud. Sălaj.
Vă mulţumim pentru înţelegere,
Serviciul Relaţii Publice și Comunicare S-

DEE Transilvania Nord
Societatea de Distribuţie a Energiei Electri-

ce Transilvania Nord (SDEE Transilvania Nord), 
parte a Grupului Electrica, este operatorul de 
distribuţie a energiei electrice care deserveş-
te zona de Nord-Vest a Transilvaniei. Compa-
nia îşi desfăşoară activitatea în judeţele Satu 
Mare, Maramureş, Bistriţa Năsăud, Bihor, Să-
laj şi Cluj, având o arie de operare de aproxi-
mativ 34.160 kilometri pătraţi. Cu o tradiţie 
de 120 de ani, SDEE Transilvania Nord oferă 
servicii pentru aproximativ 1.2 milioane de 
consumatori, prin intermediul unei reţele de 
distribuţie cu o lungime de peste 43.500 ki-
lometri şi a unei echipe de peste 2.230 de an-
gajaţi.

________________________________
Mai multe informaţii despre SDEE Transil-

vania Nord pot fi  găsite pe platforma www.
distributie-energie.ro.

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri 0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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PUBLICITATE

Calendarele ofi ciale 
ale sesiunilor speciale de 
Bacalaureat şi Evaluare 
Naţională 2020 au fost 
publicate de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării.

Absolvenţii de gimnaziu şi 
de liceu care la Evaluarea Na-
ţională şi la Bacalaureat vor 
avea temperatura peste maxi-
mul admis, vor fi  în izolare 
sau carantină din cauza epi-
demiei de COVID-19, precum 
şi cei care nu vor participa 

din alte motive medicale, se 
vor putea înscrie la sesiuni 
speciale ale acestor examene, 
potrivit unui ordin al minis-
trului Educaţiei şi Cercetării, 
Monica Anisie.

Potrivit MEC, în contex-
tul epidemiologic actual, 
Monica Anisie a aprobat un 
ordin privind organizarea 
sesiunilor speciale de Eva-
luare Naţională şi Bacalau-
reat în vederea „asigurării 
egalităţii de şanse”.

Calendarul sesiunilor 
speciale de BAC şi EN 
a fost publicat

* 22-26 iunie – înscrierea candidaţilor;
* 29 iunie – Limba și literatura română;
* 30 iunie – Matematică;
* 1 iulie – Limba și literatura maternă;
* 2 iulie – afi șarea rezultatelor (ora 12:00);
* 2 iulie – depunerea contestaţiilor (între orele 14:00 – 19:00);
* 4 iulie – afi șarea rezultatelor fi nale (după ora 12:00);
Calendarul sesiunii speciale a examenului naţional de 
Bacalaureat este următorul:
* 29 iunie – 3 iulie – înscrierea candidaţilor;
* 6 iulie – Limba și literatura română – proba E a) proba scrisă;
* 7 iulie – proba obligatorie a profi lului – proba E c) proba scrisă;
* 8 iulie – proba la alegere a profi lului și a specializării – proba E 
d) proba scrisă;
* 9 iulie – Limba și literatura maternă – proba E b) proba scrisă;
* 10 iulie – afi șarea rezultatelor (ora 12:00);
* 10 iulie – depunerea contestaţiilor (între orele 14:00 – 
19:00);
* 12 iulie – afi șarea rezultatelor fi nale (după ora 12:00).
Reamintim, că sesiunea ordinară a Evaluării Naţionale
 este programată în perioada 15-17 iunie, iar prima sesiune
 a Bacalaureatului 22-25 iunie.

Calendarul sesiunii speciale 
a Evaluării Naţionale este următorul:

Consiliul Naţional al 
Elevilor cere modifi cări 
legislative pentru asigura-
rea gratuităţii transportu-
lui elevilor navetişti, 
potrivit unui comunicat 
al acestei organizaţii.

„Elevii din România nu vor 
mai benefi cia de niciun fel de 
facilitate pentru transportul 
judeţean şi interjudeţean, fi -
ind privaţi de un drept gene-
ral care era prevăzut în Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 
înaintea aprobării OUG 
70/2020”, afi rmă Consiliul Na-
ţional al Elevilor, care propu-
ne modifi carea, pe cale par-
lamentară, a OUG nr. 70/2020.

Consiliul Naţional al Elevi-
lor a propus amendamente la 
Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, potrivit cărora „Elevii 
din învăţământul preuniversi-
tar acreditat/autorizat benefi -
ciază de gratuitate la servicii 
publice de transport local şi 
judeţean, rutier, naval, cu me-
troul, precum şi feroviar la toa-
te categoriile de trenuri, clasa 
a II-a, pe tot parcursul anului 
calendaristic. Gratuitatea este 
asigurată de către autorităţile 
administraţiei publice locale, 
prin subvenţionarea operato-
rului de transport conform Le-
gii nr. 92/2007”; „Elevii au 
dreptul la decontarea cheltu-
ielilor cu transportul de inte-
res public desfăşurat în alte 
condiţii decât sub forma unui 
serviciu public. Decontarea se 
va realiza de către unitatea de 
învăţământ”.

Guvernul restricţionează 
drepturile elevilor

Preşedintele Consiliului Na-
ţional al Elevilor, Antonia-La-
ura Pup, a declarat că Guver-
nul „restricţionează” dreptul 

elevilor navetişti la orice faci-
litate pentru transportul jude-
ţean şi interjudeţean.

„Cu zâmbetul pe buze, Gu-
vernul anunţă că elevii vor 
avea transport gratuit, deşi nu 
este posibil aşa ceva, dat fi -
ind actualul cadru legislativ. 
Cu acelaşi zâmbet pe buze, 
Guvernul se foloseşte de ele-
vii navetişti şi le restricţionea-
ză dreptul la orice facilitate 
pentru transportul judeţean şi 
interjudeţean. La momentul 
actual, transportul judeţean 
şi interjudeţean funcţionează 
exact ca transportul de măr-
furi: în regim comercial, iar 
cât timp transportul rămâne 
în sfera serviciilor comercia-
le, elevii nu vor benefi cia de 
nicio facilitate”, a spus Anto-
nia-Laura Pup.

Pe 27 mai a fost publicat 
pe site-ul Ministerului Educa-
ţiei şi Cercetării proiectul Ho-
tărârii de Guvern pentru apro-
barea procedurii de deconta-
re a cheltuielilor de transport 

a elevilor şi de modifi care a 
Hotărârii de Guvern nr. 
42/2017; analiza conţinutului 
proiectului a dus la constata-
rea faptului că elevii sunt pri-
vaţi nu doar de dreptul gene-
ral de 50% reducere pe mij-
loacele de transport rutier ju-
deţean şi interjudeţean, ci şi 
de dreptul general de 50% re-
ducere pe mijloacele de trans-
port feroviar, afi rmă Consiliul 
Naţional al Elevilor.

Elevii şcolarizaţi
în altă localitate sunt 
„discriminaţi”

Conform sursei citate, Ho-
tărârea de Guvern „discrimi-
nează” elevii care sunt şcolari-
zaţi în altă localitate de domi-
ciliu, dacă aceştia au în locali-
tatea de domiciliu o unitate de 
învăţământ preuniversitar.

„Nu este prevăzută niciun 
fel de sancţiune pentru ope-
ratorii de transport care vor 
refuza să transporte elevii. 
(...) atât timp cât operatorii 

de transport funcţionează în 
regim comercial, ei nu vor pu-
tea fi  obligaţi să acorde faci-
lităţi de transport pentru elevi, 
fi ind vorba de o obligaţie de 
serviciu public specifi că unui 
contract de serviciu public ca-
re în continuare nu există; ele-
vii nu vor benefi cia de niciun 
fel de reducere pe perioada 
vacanţelor, deşi Guvernul Ro-
mâniei promitea faptul că ele-
vii vor benefi cia de aceste fa-
cilităţi pe tot parcursul anu-
lui calendaristic”, stipulează 
comunicatul.

Conform sursei citate, pe 
28 mai, Consiliul Naţional al 
Elevilor a transmis premieru-
lui Ludovic Orban neregulile 
privind proiectul de Hotărâre 
de Guvern, solicitând o între-
vedere cu reprezentanţii elevi-
lor în cadrul căreia urmau a fi  
discutate mecanismele prin ca-
re elevii vor putea benefi cia 
de gratuitate pentru tipurile de 
transport prezentate în cadrul 
Legii educaţiei naţionale.

Elevii navetişti, 
discriminați de Guvern?
Elevii cer modificări legislative pentru asigurarea gratuităţii 
transportului şcolarilor navetişti

Elevii acuză că Guvernul „se foloseşte” de elevii navetişti din România, a căror situaţie impune existenţa 
unor măsuri clare şi coerente, pentru „a proteja transportatorii al căror unic interes este de a face profi t”.

România a redeschis 
şcolile ieri, 2 iunie, pen-
tru elevii de ani termi-
nali, însă cu aplicarea 
unor măsuri stricte 
de distanţare socială 
şi număr limitat 
de elevi în săli.

Revenirea în unităţile de 
învăţământ este opţională pen-
tru elevii din clasele a VIII-a, 
a XII-a, a XIII-a, anii terminali 
din şcoala profesională şi şcoa-
la postliceală. Noutatea aces-
tei redeschideri a şcolilor con-
stă în setul de „condiţii de si-
guranţă” reglementat de au-
torităţi pentru a împiedica răs-
pândirea COVID-19 printre 
elevi şi profesori sau perso-
nalul auxiliar din şcoli.

De exemplu, la Şcoala 
Gimnazială Luna de Sus, din 
comuna Floreşti, elevii sunt 
aşteptaţi înapoi în bănci, în-

să cu o distanţă mult mai 
mare între ei. De asemenea, 
pe holuri sunt marcate dis-
tanţele pe care elevii trebu-
ie să le păstreze între ei.

Deşi a fost eliminată limi-
ta de 10 persoane în clasă în 
acelaşi timp, atât profesorii, 
cât şi elevii trebuie să men-
ţină între ei o distanţă mini-
mă de 2 metri între oricare 
două persoane apropiate, ast-
fel încât să existe o suprafa-
ţă minimă de 4 mp pentru 
fi ecare persoană.

De asemenea, accesul es-
te interzis persoanelor care au 
o temperatură corporală ce 
depăşeşte 37,3 grade Celsius 
– temperatura va fi  măsurată 
la intrare de către un cadru 
medical. Suprafeţele expuse 
vor fi  dezinfectate şi, de ase-
menea, vor fi  evitate aglome-
rările de persoane.

Cu distanţă între ei, 
elevii au revenit la şcoală
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

PVÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ VÂND ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel 
Vlaicu, orientare S-E, supr. 78 
de mp, compus din bucătărie, 
hol, living, 3 dormitoare, 2 băi, 
1 cămară, 2 balcoane, 1 cămară 
pe casa scării, sistem încălzire 
calorifere, centrală proprie, fe-
restre cu geam termopan PVC, 
podele parchet, uși interior 
lemn, pereţi vopsea lavabilă, 
sistem alarmă, 8 mp boxă în 
subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, 
preţ 135.000 euro. Apartamen-
tul se predă parţial mobilat. Nu 
se oferă comision agenţiilor 
imobiliare. Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 
0744-803866.
¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 110.000 
euro. Informaţii suplimentare 
latel. 0787-880847 sau 
0258-828342.
¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, fi nisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, preţ 
53000 euro. Merită văzut! In-
formaţii la tel. 0723-005123.
¤ P.F. vând apartament cu 2 
camere, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, cart. Mă-
răști, str. Teleorman, mobilat, 
utilat, preţ 93.000 euro, nego-
ciabil. Pentru alte informaţii și 
alte detalii sunaţi la telefon 
0740-694047.
¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), 
utilat și mobilat. Fără comision 
la cumpărător, preţ 36.500 Eu-
ro. Telefon: 0785-624322.

CASE/CABANE

¤ 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 de-
talii sunaţi la tel. 
0763-769120.
¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Cumpăr casă modestă nere-
novată cu teren pentru parca-
re, în zonă centrală sau semi-
centrală. Tel. 0749145225.
¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, teren 
850 mp. Preţ 42000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0756-269934 sau 
0761-626097.

TERENURI

Compania de Apă Someș 
S.A. intenționează să 

achiziționeze terenuri pentru 
deschiderea unui nou punct 
de lucru și pentru execuția 

unor lucrări edilitare. În acest 
sens, au fost publicate pe site-

ul www.casomes.ro - 
secțiunea Informații curente/

Noutati, două Anunțuri de 
publicitate și Caietele de 

sarcini aferente. Pentru cei 
interesați, acestea pot fi  

consultate/obținute gratuit de 
pe site-ul anterior menționat, 

unde sunt precizate toate 
condițiile și cerințele pentru 

participare.

¤ 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.
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, 
apă, front 90 m la drumul prin-
cipal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Familie soţ, soţie, cu doi 
copii, căutăm o garsonieră de 
închiriat fără mobilă sau se-
mimobilat pe termen lung. 
Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 
0759-663204.
¤ Caut chirie o garsonieră, 
confort 3 sau 1, pe termen 
lung. Suntem două persoane, 
muncitori. Așteptăm telefoa-
ne la 0749-974302.
¤ Dau în chirie garsonieră, 
str. Porţile de Fier, izolat ter-
mic, C.T., mobilată, utilată, 
mașină de spâlat, baloon în-
chis, frigider, cuptor cu micro-
unde. Preţ 250 euro. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.
¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsoni-
eră, confort 3 sau o gazdă la 
casă. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 
2 camere, în cart. Mărăști, 
str. Teleorman, decomandat, 
suprafaţa 53 mp, et. 1/4, bal-
con mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, 
mobilat, utilat, preţ 380 euro. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 
0740-694047.
¤ Închiriez apartament cu 2 
camere, bloc nou, suprafaţa 
60 mp, utilat, mobilat, cen-
trală termică, balcon închis, 
preţ 350 euro, doar cu con-
tract. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0749-010592.
¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zo-
na Cinema Mărăști, preţ 350 
euro. Pentru informaţii și de-
talii sunaţi la 0758-051260.
¤ Dau în chirie apartament 
cu 1 cameră pe str. Fabricii, 
lângă Kaufland, utilat și mo-
bilat, C.T., balcon închis. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Cerem și oferim seriozitate. 
Pentru informaţiile suplimen-
tare apelaţi la tel. 

0742-431611.
¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi la la telefon 
0742-431611.

Angajăm șef șantier 
lucrări extindere și 

reabilitare apă canal si 2 
mecanici excavator/

buldoexcavator, orașul 
Turda.

CV: adrianb@mtstroy.
eu Telefon: 

0747979875.
(2.10)

¤ Clujean serios, muncitor, caut 
de lucru, cu cazare. Aștept tele-
foane la 0749-974302.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comu-
nitate), cat. B și C, cunoscă-
tor al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi 
la tel. 0752-397165 sau 
0745-50131
¤ 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.

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcţii. Calitate și eficien-
ţă. Plata în rate. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0722-325365. (2.7)
¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, 
la domiciliul clientului. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (2.7)
¤ Ofer servcii de îngrijire ani-
male de companie, persoană 
bolnavă, fac curat în casă, cur-
te, gătesc dacă este cazul, zu-
grăvesc în lavabil. Ofer seriozi-
tate. Relaţii la telefon 
0749-974302 sau 
0786-093571. (2.7)
¤ EXECUTĂM la comandă uși 
și ferestre din lemn stratificat.
Contact: e-mail ferestregold@
ferestregold.com sau tel. 
0743-030.161. (3.25)
¤ Doamnă serioasă, ofer servi-
cii de curăţenie pentru asocia-
ţii de proprietari, cabinete, 
spaţii de birouri, de preferat în 
zona Sigma Center, Calea Tur-
zii, cart. Bună Ziua. Ofer și cer 
seriozitate. Pentru detalii su-
naţi vă rog la telefon 
0743-535278.
¤ Profesionalism și seriozita-
te în executarea lucrărilor de 
amenajări interioare: placări 
faianţă, gresie, rigips, zugră-
veli, montaj parchet, uși. De-
talii la telefon 0773-954274.
¤ Transport moloz, debran-
șez casă, apartament, demo-
lez, fac instalaţii, transport 
mobilă în Cluj-Napoca și în a-
fara localităţii, preţuri nego-
ciabile. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0749-974302.
¤ Transport marfă, debara-
săm spaţii de orice fel, prelu-
ăm de la domiciliu orice nu 
mai ai nevoie, TV, frigidere, 
mobilă, moloz, lemne, cură-
ţăm grădini, oferim seriozita-
te. Telefon 0754-632471.
¤ Montăm uși și geamuri, 
autorizat Porta Doors. Infor-
maţii la tel. 0745-993104.
¤ Instalator apă gaz, sanita-
re, încălzire. Execut lucrări, 
intervenţii, reparaţii. Araga-
ze, obiecte sanitare, 
convectoare,mașini de spă-
lat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, re-
glaje la utilaje de tâmplărie. 
Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

AUTO-MOTO

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

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au 
studenţii și pensionarii. Infor-
maţii și detalalii la tel. 
0721-356827 sau 
0364-143746.
¤ Vând congelator ARCTIC, 
cu 3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813.
¤ Vând reșou electric, nou, 
reșou cu 3 ochiuri pe gaz, 
cuptor electric. Preţuri foarte 
bune. Informaţii la telefon 
0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, 
model GINA METALICA Ora-
dea, puțin folosit, culare ma-
ro, în stare foarte bună, preț 
220 RON. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, nou, preț convenabil. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la 0364-808316. (6.7)
¤ Cumpăr sobă cu plită pen-
tru gătit pentru o cameră, la 
ţară. Sunaţi la telefon 
0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoa-
nă, în stare bună, preţ nego-
ciabil. Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 
sau 0754-300728.
¤ Vând 2 birouri pentru calcu-
lator, dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare wenge și stejar auriu, 
stare perfectă, preţ 250 RON/
buc. și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi 
și cu dulap cu 2 uși în partea 
de jos, cu chei, dim 205 x 90 
x 40 cm, culoare wenge cu 
stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741 278287.
¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0744-702473, 
după ora 12.
¤ Vând rafturi de culoare al-
bă, rafturi pentru cărţi, birou 
mare, în stare foarte bună. 
Preţuri negociabile. Pentru 
informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la 
prețul de 30 RON/kg și nucă 
în coajă, preț 10 RON/kg, 

producție 2019, proaspătă, 
produs bio din zonă nepolua-
tă. Informații suplimnetare la 
tel. 0748-220979. (5.7)
¤ Vând pătuț cu sertare pen-
tru copii, din lemn. Informații 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)
¤ Vând haine din piele pen-
tru dame și bărbați, scurte și 
lungi (neagră, nr. 52). 
Informații la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(5.7)
¤ Vând cizme lungi militare, 
nr. 42, negre, cu carâmb î-
nalt. Sunați la nr. de telefon 
0745-300323, 0264-424005. 
(5.7)
¤ Vând haine din piele lungi 
nr. 52, pentru bărbați și da-
me și mărimea 54, nouă, 
pentru bârbați. Pentru 
informații suplimentare 
sunați la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(5.7)
¤ Vând 3 candelabre cu 5 
brațe, 3 brațe și un braț, cu 
becuri, stare bună, se vând 
în bloc, preț negociabil. 
Informații suplimentare la te-
lefon 0740-401019. (4.7)
¤ Vând flex puțin folosit și 
mașină de găurit electrică, 
preț 180 RON. tPentru 
informații și detalii suplimen-
tare sunați la telefonul 0745-
569336. (5.7)
¤ Vând cizme bărbați nr. 41-
42, cu carâmb înalat, șanuri 
(militare din box). Pentru 
informații sunați la tel. 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(5.7)
¤ Vând cizme de dame din 
piele, lungi, nr. 39, negre. 
Informații la telefon 0264-
424005 sau 0745-300323. 
(5.7)
¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită 
doar o singură dată, foarte 
frumoasă. Preţ avantajos. 
Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0745-996308 sau 
0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, 
în sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. 
Pentru informaţii și detalii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0745-265436.

CITAȚIE

¤ Numiții Dancs Flora, Dancs 
Ana, Dancs Zaharia, Pleșa To-
dor, Pleșa Krecsun, Pleșa Anna, 
Dancs Todora, Dancs Maria, 
Dancs Petre, Dancs Flore, 
Dancs Irina, Danciu Ana, toți cu 
domiciliu necunoscut, sunt 
citați la Judecătoria Huedin pe 
data de 01.09.2020, ora 
12:00, sala 4, în calitate de 
pârâți în dosarul civil 
nr.1685/242/2019, în procesul 
de uzucapiune cu reclamantul 
Onuțu Adrian Nicolae Cătălin. 

PIERDERI

¤ ACV BUILDING S.R.L.-D, 
C.U.I. 33206032 declar pierdu-
te și nule certificate constata-
toare în baza legii 359/2004 cu 
privire la sediu si beneficiari.

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.
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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

0729–15.86.00

www.batrom.ro 60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

PET VET SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. N. Pascaly, 
nr. 7,ap.21 tel. 0264-418.676,  email: petvet@servicii-
publice.ro anunta publicul interesat asupra depunerii 
documentatiei privind obtinerea autorizatiei de mediu.

In conformitate cu OUG 195/2005  privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modif.si 
completarile ulterioare si Ord.1798/2007, societatea PET 
VET SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii 
autorizatiei de mediu pentru obiectivul PET SHOP.

Amplasarea obiectivului: Cluj-Napoca, P-ta T. Cipariu, 
nr.9, Bloc 1A, ap.64/1, jud. Cluj

Activitatea desfasurata: comercializare si depozitare a 
hranei si accesoriilor pentru animale de companie.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților 99, Cluj-Napoca 400000, tel. 
0264 410 720, sau email: offi ce@apmcj.anpm.ro in zilele 
de luni-joi:9.00-16.30, vineri: 9.00-14.00.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 
ENERGOM S.R.L., anunță începerea demersurilor în 
vederea obținerii Autorizației de Mediu pentru obiectivul: 
„Atelier cablaj, atelier de tăblărie şi vopsire industrială“ 
situat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Luncii nr. 5, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților 99 în zilele de luni- joi 09:00 
– 16:30 vineri 9:00 – 14:00.

PLAN URBANISTIC ZONAL

Rus Mircea Ioan - anunță inițierea Planului Urbanistic 
Zonal pentru parcelare şi construire ansamblu rezidenţial, 
operaţiuni cadastrale – Zona Valea Seacă – str. Augustin Maior 
– Cluj-Napoca. 

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam.62.

LICITAȚII

1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, numărul de 
telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: 
Comuna Ţaga, strada Principală, nr.23, judeţul Cluj, telefon 
0264.248.601, fax 0264.248.701, e-mail: primariataga@
yahoo.com, e-mail: emilgsabau@yahoo.com, cod fi scal 
4288055.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în 
special descrierea și identifi carea bunului care urmează să 
fi e concesionat: -teren cu categoria de folosinţă fâneaţă, 
în suprafaţă de 1.350 mp, număr cadastral 50216/Ţaga; 
-teren cu categoria de folosinţă fâneată în suprafaţă de 450 
mp, număr cadastral 5217/Ţaga, situate în localitatea Ţaga, 
bunuri proprietate privată, conform HCL 20 din 21.05.2020 
și HCL 21 din 21.05.2020, și temeiului legal: OUG 
57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: la cerere, la sediul Primăriei Comunei Ţaga.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului 
din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un 
exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei 
Comunei Ţaga, Strada Principală, nr.23, judeţul Cluj.

3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate pot achita 
contravaloarea documentaţiei de atribuire de 50 de lei în 
contul concedentului: RO39TREZ21821360250XXXXX, 
deschis la Trezoreria Gherla, cod fi scal 4288055.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 
15.06.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 24.06.2020, 

ora 09.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi  

depusă la Registratura Primăriei Comunei Ţaga, strada 
Principală, nr.23, judeţul Cluj.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare 
ofertă: 1 exempar original și 2 exemplare copii.

5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 24.06.2020, ora 11.00, la sediul 
Primăriei Comunei Ţaga, Strada Principală, nr.23, judeţul Cluj.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Acţiunea în justiţie se poate introduce la Secţia de Contencios 
Administrativ a Judecătoriei Gherla, Gherla, strada Bobâlna, 
nr.55, judeţul Cluj, telefon 0264.243.854, fax 0264.243.773, 
e-mail: jud-gherla@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 02.06.2020.

ANUNȚ VÂNZARE

Lichidator judiciar al S.C. THE BRAVE PUB S.R.L. 
vinde în bloc sau individual, prin negociere (ofertă) directă, 
următoarele bunuri: SET MOBILIER RESTAURANT (Masă 
patrată cu 1 picior metalic cu dimensiuni 70/70 cm și 
înălțime 77 cm, cantitatea 22 bucăți - 4039 lei; Masă 
patrată cu 1 picior metalic cu dimensiuni 90/90 cm și 
înălțime 77 cm, cantitatea 4 bucăți – 955 lei; Scaun maro 
cu dimensiuni sezut 45/45 cm și înălțime 85 cm, cantitatea 
45 bucăți – 3443 lei; Scaun roz cu dimensiuni sezut 40/36 
cm și înălțime 85 cm, cantitatea 24 bucăți, - 1561 lei); 
CENTRALĂ IMMERGAS MINI eolo de 28kw , cantitatea 1 
bucată – 1234 lei; CENTRALĂ IMMERGAS MINI EOLO DE 
28 KW, cantitate 1 bucată – 1234 lei; SISTEM VIDEO ȘI 
ALARMĂ compus din : Cameră video NAC 9310 E-G 2 
bucăți - 366 lei; Cameră video NAC 9210 E-W 3 bucăți – 
558 lei; Cameră video NAC-HD-222 F2.8 3 bucăți – 529 
lei; Senzor mișcare LC100PCI 7 bucăți – 126 lei; Tastatură 
led sistem alarmă DSC 1 bucată – 87 lei; Sistem alarmă 
antiefracție DSC 1 bucată – 294 lei; MAȘINĂ DE SPĂLAT 
VASE marca Stalgast din 2016 de 3,9 kw, cu dimensiuni 
de înălțime de 82 cm, 56 cm lațime, 60 cm adâncime, 1 
bucată – 3188 lei; BURLAN INOX 1 bucată – 207 lei; 
VENTILATOR RUCK MPS 280 E2 – 20, 1 bucată – 2041 lei; 
MAȘINA DE GHEAȚĂ Staff Ice System C25A din 2016 de 
3,9 kw, cu dimensiuni de cu înălțime de 70 cm, 33 cm 
lațime, 50 cm adâncim, 1 bucată – 1932 lei; AER 
CONDIȚIONAT marca Vortex VAIA1217FA din 2017,  1 
bucată – 1330 lei; BANC PIZZA de 140 cm lățime, 44 cm 
înălțime, 35 cm adâncime,  1 bucatî – 2816 lei; VITRINĂ 
Rohs pentru banc pizza 140 cm lățime, 44 cm înălțime, 
35 cm adâncime, 1 bucata -  1024 lei; MALAXOR CU 
SPIRALĂ Sigma Tauro, 1 bucata -  4067 lei. Prețul de 
evaluare în bloc este de 31140 lei.

Ofertele vor fi  depuse, în plic sigilat, până la data de 
17.06.2020, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca 
aleea Bizusa nr. 1 județul Cluj. 

Informaţii suplimentare și programarea vizionării activului, 
se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, 
aleea Bizusa nr. 1 judetul Cluj, telefon nr. 0722310693, e-
mail eva.curta@yahoo.com

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

S.C. CRISTAL TURISM S.R.L. și S.C. SOMEŞUL CALD 
PRODUCŢIE S.R.L. anunţă iniţierea planului urbanistic de 
detaliu „ELABORARE PUD ŞI CONSTRUIRE IMOBIL CU DESTINAŢIE 
INDUSTRIALĂ – DEPOZITARE, LOGISTICĂ, PRODUCŢIE, SPAŢII 
COMERCIALE ŞI SPAŢII DE BIROURI AFERENTE, AMENAJARE 
ACCESE, PARCĂRI, TOTEM LUMINOS, IMPREJMUIRE, EXTINDERE 
REŢELE UTILITĂŢI, RACORDURI ŞI BRANSAMENTE, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE (COMASĂRI ŞI PARCELĂRI)“, amplasat în Com. 
Gilău, DN1-E60, fn, CF 58286 (provenit din alipire CF 58152, 
58008, 56479, 55123, 55104, 55100, 55051, 55041, 
55024), jud. Cluj. 

Consultarea propunerii se poate face la PRIMĂRIA GILĂU, 
serviciul urbanism.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate 
salubritate 

şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ

MECANICI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 
¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 
¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, 
nr. 12, Bloc H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Negreni cu sediul în localitatea Negreni, nr. 
63, comuna Negreni, județul Cluj, tel / fax 0264.258222, 
0264.258223, email: info@primarianegreni.ro, cod poștal 
407440, CUI 14866024, organizează licitație publică cu plic 
închis, în vederea atriburii contractului de închiriere pentru 
urmatoarea parcelă de teren, identifi cată prin nr. Cadastrale 
50789, 50790 și 50801, precum și constituirea servituții de 
tecere pe parcela de teren, proprietatea publică a comunei 
Negreni, județul Cluj, identifi cată prin nr. Cadastral 50788 :

Teren situat  în intravilanul localitatii Negreni, în locul 
numit “ Parcare Negreni ”, comuna Negreni, județul Cluj 
în suprafață   totală de 1531 mp  în  vederea  amenajării  
unei  parcări  auto.

Licitația publică va avea loc la sediul Primăriei Negreni, 
localitatea Negreni, nr. 63, comuna Negreni, județul Cluj, 
luni   22  iunie  2020 , ora 12.00.

Informații cu privire la programul de desfășurare al 
licitației pentru acest teren, la conținutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obține la sediul  Primăriei Negreni.

Data limită de depunere a documentelor este 22 iunie  
2020, ora 10.00

Persoană de contact: Ilea  Diana - Gabriela  : 0740650013.

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ

Noi, Crişan Radu, executor judecătoresc în 
circumscripţia Curţii de Apel Cluj cu sediul în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, jud, Cluj

Se publică spre cunoștinţă că în ziua de 23.06.2020 
ora 13:30, se va vinde la licitaţie publică (locul vânzarii): 
Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, 
Judetul Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan 
Radu, imobilul:

GARAJ, înscris în C.F. nr. 321937-C1-U3, cota de 31,10/332 
din cf nr. 321937, cota de 9,37/100 din cf. nr. 321937-C1, 
Cluj Napoca, cu nr. cadastral 321937, 321937-C1-U3, nr. 
topo -, imobil compus din: garaj 3, compus din garaj cu 2 
locuri de parcare, cu o suprafaţă utilă de 39,96 mp, având 
părţi indivize comune în cota de 9,37/100-a parte şi teren 
în cota de 31,10/332 mp, imobil situat în localitatea Cluj 
Napoca, Str. Ştefan Luchian nr. 7, demisol, Judeţul Cluj, 
proprietatea STANCA Alexandru Gabriel.

Preţul de pornire al licitaţiei este 77.400,00 Lei.
Potrivit dispoziţiilor art. 844, alin.1, C. Pr. Civ., persoanele 

care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să depună 
în contul de consemnare nr. RO64 BREL 0002 0006 3194 0101 
deschis la Libra Internet Bank SA, cu sediul în Cluj-Napoca str. 
Eroilor nr. 10, judeţul Cluj, la dispoziţia executorului judecătoresc 
până la termenul de vânzare o cauţiune în suma de 7.740.00 
Lei , reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei. 
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Edi Iordănescu 
s-a despărţit de Gaz 
Metan Mediaş
Gaz Metan Mediaș și antreno-
rul Edi Iordănescu au hotărât 
încetarea contractului de co-
mun acord, a anunţat grupa-
rea de Liga I, marţi, pe site-ul 
său oficial.
După aproape un an și jumă-
tate de colaborare, acesta nu 
va mai continua pe banca teh-
nică a echipei, dar rămâne în 
istoria clubului pentru perfor-
manţa reușită, aceea de a du-
ce echipa pentru prima dată 
în play-off-ul campionatului.
„Mulţumim Edi, pentru tot ceea 
ce ai făcut pentru club, pentru 
echipă, pentru oraș, mulţumim 
pentru că ai crezut mereu că ne 
putem autodepăși, că putem 
face mai mult! Mult succes în 
cariera ta!”, transmite clubul în 
mesajul de despărţire.

Zulfic, final de drum 
la Dinamo Bucureşti
CS Dinamo București a anunţat, 
marţi, că se desparte de extre-
ma dreapta bosniacă 
Muhamed Zulfi c, potrivit pagi-
nii de Facebook a clubului din 
Șoseaua Ștefan cel Mare.
Bosniacul în vârstă de 28 de 
ani, aflat la a doua experienţă 
în tricoul alb-roșu, a pus umă-
rul la toate succesele clubului 
din ultimii doi ani. El are în 
palmares două titluri cu 
Dinamo, primul în 2016 și al 
doilea în 2019.
În această perioadă, Dinamo 
l-a transferat pe internaţionalul 
român Valentin Ghionea 
(Sporting Lisabona), care va 
acoperi postul de extremă 
dreaptă, l-a readus pe pivotul 
Andras Szasz (Grundfos 
Tatabanya KC) și le-a prelungit 
contractele mai multor jucători, 
portarii Saeid Heidarirad, 
Makrem Missaoui și extrema 
stânga Nicu Negru.

Cinci jucători, infectaţi 
cu coronavirus 
ai Barcelonei

Cinci jucători ai echipei de fot-
bal FC Barcelona și doi membri 
ai corpului tehnic au fost depis-
taţi pozitiv la coronavirus, în 
cursul primelor teste la care a 
fost supus lotul liderului campi-
onatului Spaniei, a anunţat 
postul de radio catalan RAC1, 
citat de cotidianul AS.
Aceștia au fost depistaţi cu 
ocazia unui control sanguin 
efectuat la debutul pandemiei 
și toţi au fost asimptomatici, 
iar în acest moment sunt pre-
gătiţi să revină în competiţie, 
conform sursei citate.
Informaţia nu a fost dezvălui-
tă până acum de FC Barcelona 
și nici în nu a apărut în ra-
poartele Ligii spaniole, care 
nu a comunicat nimic despre 
cazurile respective.

Pe scurt

PUBLICITATE

Bugetele federaţiilor 
sportive pentru 2020 
vor fi  corectate în funcţie 
de impactul pandemiei 
de coronavirus asupra 
activităţii fi ecăreia a afi r-
mat Ionuţ Stroe, Ministrul 
Tineretului şi Sportului.

„Cu siguranţă vom rea-
şeza bugetele federaţiilor. 
Există şi o obligaţie din par-
tea noastră de a reaşeza a-
ceste bugete, pentru că foar-
te multe dintre competiţii-
le, evenimentele, activităţi-
le bugetate din această pe-
rioadă de trei luni trebuie 
corectate. Nu s-au suspen-
dat, corectat toate activită-
ţile, banii de acolo îi vom 

reporta de acolo spre acti-
vităţile care se amână sau 
se reprogramează, campio-
nate care se refac în toam-
nă”, a declarat Stroe.

Ministrul Tineretului şi 
Sportului a recunoscut că exis-
tă probleme la mai multe fe-
deraţii, iar unele au cerut bani 
în plus faţă de bugetul alocat 
iniţial după ce pandemia de 
coronavirus a anulat cele mai 
importante competiţii din a-
ceastă primăvară.

Stroe a promis că în ur-
mătoarea perioadă va fi exis-
ta un model de refinanţare 
şi toate federaţiile care au 
nevoie pot cere sprijin din 
partea Guvernului.

Federaţiile vor primi mai 
mulţi bani după pandemie

„Bursucul” nu a stat 
cu mâinile-n sân nici 
de această dată şi a orga-
nizat un meci amical 
cu FC Hermannstadt, pro-
gramat sâmbătă, 6 iunie, 
pe stadionul din Gruia.

Echipele se pregătesc de 
reluarea campionatului în 
Liga 1 şi Liga a 2-a, iar ce-
le mai multe dintre ele ca-
ută în această perioadă un 
adversar pentru un joc ami-
cal în care fotbaliştii să-şi 
intre cât mai repede în ritm.

Dinamo şi Rapid au fost 
primele echipe care au anun-
ţat că vor juca un meci a-
mical pentru ca fotbaliştii 
să se reobişnuiească cu rit-
mul de joc.

CFR Cluj are un duel de 
foc cu FCSB imediat după re-
luarea fotbalului în România, 
în timp ce FC Hermannstadt 
va juca împotriva celor de la 
Sepsi Sf. Gheorghe.

Arlauskis va rata amicalul 
cu Hermannstadt

Situaţia portarului lituani-
an este extrem de complicată 
şi va rata meciul amical cu FC 

Hermannstadt, indifernt ce se 
va întâmpla. Goalkeeperul a 
sosit la Cluj cu un avion pri-
vat, dar este obligat să stea 
14 zile în izolare la domiciliu.

Directorul sportiv al cam-
pioanei CFR, Bogdan Mara, 
că Giedrius Arlauskis a re-
venit în România vineri, 22 
mai, cu un avion privat. To-
tuşi, se pare că portarul li-

tuanian a ajuns la Cluj abia 
cinci zile mai târziu, mier-
curi, 27 mai.

Dacă Arlauskis a sosit în 
România pe 27 mai, el va ra-
ta meciul amical cu FC Her-
mannstadt şi va avea doar do-
uă zile de pregătire în aer li-
ber înaintea jocului cu FCSB.

Revenirea portarului s-a 
produs extrem de greu din ca-

uza restricţiilor de zbor, fi ind 
nevoie de un avion privat pen-
tru ca goalkeeperul să ajungă 
de la Vilnius la Cluj.

Conform art. 1 pct. 2 din 
Anexa 2 la H.G. 394/18.05.2020, 
pentru toate persoanele care 
vin în România din străinăta-
te se instituie măsura caran-
tinării/izolării la locuinţă sau 
altă locaţie declarată de per-

soana în cauză. Excepţiile sunt 
prevăzute la pct. 6, dar nu se 
aplică sportivilor.

Grzegorz Sandomierski, 
titlular cu FCSB

Grzegorz Sandomierski, 
portarul venit în iarnă de la 
Jagiellonia Bialystok, pare 
să fie varianta numărul 1 
pentru meciul cu FCSB, dar 
el a jucat doar un meci pen-
tru CFR, remiza 0-0 cu Gaz 
Metan, din finalul sezonu-
lui regulat. Polonezul a re-
venit mult mai repede în Ro-
mânia şi se pregăteşte deja 
cu lotul celor de la CFR Cluj 
în condiţii normale.

Bogdan Mara a dat şi el 
de înţeles în cadrul unui in-
terviu că Arlauskis ar putea 
să fie doar rezervă în me-
ciul cu FCSB: „Va fi dispo-
nibil să joace cu FCSB, dar 
să vedem dacă îl bagă Dan. 
Dacă nu se antrenează câ-
teva zile bune cu echipa nu 
ştiu. Dan foloseşte jucătorii 
care se pregătesc mereu, ca-
re sunt la antrenamente. El 
va avea ultimul cuvânt”, a 
explicat oficialul clujenilor.

CFR Cluj şi-a programat un amical 
înainte de reluarea campionatului
Dan Petrescu s-a remarcat în cariera de antrenor 
prin seriozitatea şi atenţia sporită pe care o acordă fiecărui detaliu

Jucătorii lui CFR Cluj sărbătorind un gol marcat în poarta celor de la FCSB
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