
Fo
to

: F
ac

eb
o

o
k 

Ca
m

ar
az

ii 
R

o
m

ân
ia

MARȚI | 10 MARTIE 2020 | anul XXIII, nr. 46 (5710) | 12 pagini | 1,50 lei

POLITICĂ

Seplecan cel „verde”!
Fostul președinte al Consiliului Județean 
Cluj s-a alăturat Partidului Verde.  Pagina 4

ACTUALITATE

Slujbele religioase, 
suspendate?
Deputatul Emanuel Ungureanu solicită ca 
adunările religioase să fi e amânate.  Pagina 6
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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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CAMPANIE SOCIALĂ

Răspunde cineva de moartea colegului nostru Dan Porcuţan? P. 8-9

„Neomarxiștii” și „fasciștii” 
își încoardă mușchii la Cluj
BCU Cluj-Napoca, prinsă la mijloc într-un conflict între ideologii politice
Biblioteca Centrală 
Universitară urma 
să găzduiască un 
eveniment dedicat 
victimelor comunismului. 
Intervenția unui deputat 
cu convingeri de 
„stânga” a oprit 
demersul inițiat de 
două grupări considerate 
extremiste – 
de „dreapta”. Pagina 3
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Miniştrii cu aviz negativ 
nu vor fi schimbaţi

ADMINISTRAȚIE

903 km de drumuri, 
„în lucru” până în iunie

Preşedintele PNL, premierul interimar Ludo-
vic Orban, a afi rmat, luni, că „sub nicio for-
mă” miniştrii Cabinetului Cîţu care au primit 
aviz negativ în comisiile parlamentare nu vor 
fi  schimbaţi din Guvern. El a fost întrebat da-
că se ia în calcul schimbarea miniştrilor din 
Guvernul Cîţu care au primit aviz negativ în 
comisiile parlamentare, în contextul în care 
acest lucru a fost solicitat de preşedinţii celor 
două Camere ale Parlamentului.
„Sub nicio formă! Miniştrii Guvernului pe 
care îl conduc şi miniştrii care sunt propuşi 
de premierul desemnat Florin Cîţu sunt mi-
niştri serioşi, miniştri competenţi, care şi-au 
făcut datoria şi a căror evaluare nu poate fi  
făcută de majorităţile PSD din comisii care 
dau voturi după ordinul de la partid şi nu 
după evaluarea obiectivă a competenţelor şi 
calităţilor”, a spus Orban.

Compania Naţională de Administrare a In-
frastructurii Rutiere (CNAIR) va efectua, pâ-
nă la sfârşitul lunii iunie, lucrări de întreţine-
re periodică la aproximativ 903 kilometri de 
drumuri naţionale principale cu un volum de 
trafi c ridicat, acestea fi ind considerate de ur-
genţa 1, a anunţat, luni, compania.
Astfel, se vor aşterne covoare asfaltice pe 701 
kilometri, straturi bituminoase foarte subţiri 
pe 186 de kilometri şi se vor efectua ranforsări 
ale sistemelor rutiere pe 16 kilometri. Potrivit 
CNAIR, lucrările de întreţinere periodică se 
vor desfăşura până la sfârşitul lunii iunie.
În perioada martie-aprilie, drumarii efec-
tuează revizii tehnice pe drumurile naţio-
nale şi autostrăzile afl ate în administrare, 
în vederea realizării programului de pune-
re în ordine a acestora. Inspecţiile sunt 
efectuate pentru evaluarea stării tehnice a 
infrastructurii rutiere în vederea remedie-
rii cât mai urgente a degradărilor apărute 
pe partea carosabilă, menţionează Com-
pania de Drumuri.



2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 10 martie 2020

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Doi basarabeni grăbiți, 
accident grav la Huedin

Doi bărbați au fost răniți în urma unui grav 
accident rutier care a avut loc, în noaptea 
de duminică spre luni, pe drumul european 
E60, în apropiere de Huedin, în zona podu-
lui Vinerii. Un șofer moldovean care circula 
dinspre Oradea înspre Cluj-Napoca nu a re-
dus viteza într-o curbă și a intrat cu mașina 
într-o coliziune frontală cu un TIR. „Pe un 
sector de drum în rampa ușoară, limitare 
de viteză la 40 km/h, curbă la dreapta, 
șoferul nu a redus viteza de deplasare, in-
trând în coliziune frontală cu un autocami-
on înmatriculat în județul Cluj, condus re-
gulamentar din sens opus”, au transmis 

reprezentanții IPJ Cluj. Pompierii au găsit la 
locul accidentului un autotren și un autotu-
rism avariate și un pasager încarcerat în au-
toturism, afl at în stare de conștiență și care 
prezenta multiple traumatisme. Cel de-al 
doilea pasager al autoturismului era ieșit 
din acesta și prezenta traumatisme la nive-
lul unui umăr și la un picior. Reprezentanții 
ISU Cluj au fost nevoiți să taie portiera au-
toturismului, să îndepărteze bordul acestu-
ia și să taie o parte din suporții scaunului 
șoferului pentru a putea scoate, cu ked-ul 
din dotare, rănitul încarcerat.

Tânără acroșată 
pe zebră în Cipariu
Un accident rutier, soldat cu rănirea unei 
persoane, a avut loc, luni dimineață, în zo-
na Pieței Cipariu. Potrivit IPJ Cluj, o tânără 
în vârstă de 23 de ani, din Cluj-Napoca, ca-
re conducea un autoturism în Piața Cipariu, 
dinspre Nicolae Titulescu, a efectuat un vi-
raj la stânga spre strada Posada, fără să 
acorde prioritate de trecere unei femei de 
26 de ani, din Piatra Neamț. Aceasta, în ca-
litate de pieton, era angajată în traversarea 
străzii pe trecerea pentru pietoni, fi ind 
acroșată de tânăra șoferiță. La fața locului 
s-a deplasat și un echipaj SMURD însă, din 
fericire, femeia a suferit doar răni ușoare.

Polițiștii clujeni, la „vânat” 
de șoferi băuți
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 
polițiștii din cadrul Poliției municipiului 
Cluj-Napoca – Biroul Rutier au desfășurat 
o acțiune punctuală pe raza municipiului 
pentru combaterea conducerii autovehicu-
lelor pe drumurile publice de către persoa-
ne afl ate sub infl uența alcoolului sau a 
substanțelor psihoactive și pentru respec-
tarea regimului legal de viteză. În cadrul 
acțiunii, pentru neregulile constatate au 
fost aplicate 95 de sancțiuni 
contravenționale. Au fost testați cu apara-
tul etilotest 198 de conducători auto, fi ind 
constatate 3 infracțiuni pentru conducere 
cu alcoolemie peste limita legală. 
Totodată, au fost reținute 12 permise de 
conducere, din care 4 pentru conducere 
sub infl uența băuturilor alcoolice și 3 pen-
tru depășirea vitezei legale cu peste 50 
km/h. Deasemenea, au fost retrase 8 cer-
tifi cate de înmatriculare și 3 seturi de 
plăcuțe cu numărul de înmatriculare. La 
acțiune au participat și polițiști locali. 
Polițiștii promit că vor continua acțiunile în 
scopul reducerii accidentelor rutiere produ-
se în urma nerespectării normelor legale, 
în special a celor legate de interzicerea 
consumului de alcool.

Pe scurt

La 11 luni de la lansarea 

licitației celor 13,5 km 

din Autostrada A3 

Nușfalău-Suplacu 

de Barcău, Compania 

Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) a reușit, 

într-un fi nal, să publice 

un prim set de clarifi cări.

Sunt 173 de clarifi cări în 

total – adică o viteză medie 

de un răspuns de câteva rân-

duri la fi ecare două zile. Din 

informațiile Asociației Pro In-

frastructură (API), va mai ur-

ma o rundă de „clarifi cări”. 

Așadar, până la depunerea 

ofertelor, șoferii vor mai avea 

mult și bine de așteptat!

Studiu geotehnic învechit

Pe sectorul Nădășelu – 

Zimbor – Poarta Sălajului (to-

tal 42,3 km) sunt alte două 

licitații, lansate tot în 20-21 

martie 2019, în care 

reprezentanții API încă 

așteaptă clarifi cările CNAIR, 

ele fi ind în continuare sus-

pendate. Ce îi nemulțumește 

pe ofertanți?

„O bună parte din răspun-

suri sunt ambigue, incomple-

te sau pur și simplu confi rmă 

că studiul de fezabilitate este 

nesatisfăcător. Se lămuresc as-

pecte lipsă, eronate sau con-

tradictorii, cum ar fi  detaliile 

despre parapete, poziția pa-

nourilor fonoabsorbante sau 

a elementelor anti-orbire”, se 

arată într-un mesaj al ONG-

ului pentru infrastructură.

Mai întâi, studiul geoteh-

nic din 2008 – care nu mai 

este conform cu normele teh-

nice actuale – nu prezintă 

calcule de stabilitate sau amă-

nunte ale fi șelor tehnice de 

foraj, însă CNAIR „promite” 

că elaboratorul investigațiilor 

de teren le-a realizat, doar 

că nu le-a și predat. De ase-

menea, lipsesc detalii des-

pre lucrările hidrotehnice, 

bazinele de hidrocarburi sau 

sunt solicitate asigurări pe 

termen nelimitat. CNAIR ri-

dică din umeri și cere antre-

prenorilor să oferteze „la no-

roc”, acuză API.

API: „Lene și fugă de 
răspundere în CNAIR!”

Cu toate că legea spune că 

verifi carea proiectului tehnic 

ce va fi  realizat de câștigător 

este responsabilitatea CNAIR, 

„lenea și fuga de răspundere 

din CNAIR” au lovit din nou, 

se plâng militanții pentru o 

infrastructură decentă în Ro-

mânia. Practic, constructori-

lor le-a fost cerut să verifi ce 

propriul proiect!

„Un alt aspect foarte grav 

– dacă, după semnarea con-

tractului în etapa de proiecta-

re, antreprenorul găsește 

greșeli/ omisiuni ale studiului 

de fezabilitate care necesită 

modifi cări de avize, acorduri 

de mediu, autorizații, Hotărâri 

de Guvern, exproprieri supli-

mentare, relocări de utilități 

sau altele asemenea, respon-

sabilitatea pentru costurile su-

plimentare și timpul pierdut e 

împinsă de CNAIR spre con-

structor care trebuie să ghi-

cească acum blocajele viitoa-

re”, mai spun cei de la API.

Calitatea îndoielnică a 

documentației pusă la dispoziție 

de CNAIR este confi rmată și 

de ofertanți, care spun că va-

loarea estimată – aproape 400 

de milioane de lei – probabil 

nu va fi  sufi cientă.

Foto: O bună parte din răspunsurile 
venite de la CNAIR sunt ambigue, 
incomplete sau pur și simplu 
confi rmă că studiul de fezabilitate 
este nesatisfăcător.

Constructorii de pe A3, 
„alungați” de lenea din CNAIR
CNAIR ridică din umeri și cere antreprenorilor să oferteze... „la noroc”!

ASOCIAȚIA PRO INFRASTRUCTURĂ 

 „Am văzut de prea multe ori acest fi lm prost cu 
licitații interminabile sau chiar anulate, bazate 
pe studii dezastruoase, care generează o groază 
de probleme în execuție. Din păcate, nu există 
nicio schimbare de direcție cu aceeași CNAIR 
și cu un guvern fără sufl u reformator!“ 
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Zeci de persoane 

au adus omagii şi au 

depus coroane ieri, la 

Monumentul Rezistenţei 

Anticomuniste.

Ieri, 9 martie, cu prilejul 

Zilei Deţinuţilor Politici An-

ticomunişti, la Monumentul 

Rezistenţei Anticomuniste a 

fost organizat un eveniment 

pentru comemorarea celor 

care au suferit sau şi-au pier-

dut viaţa din pricina orori-

lor comuniste. La eveniment 

au participat foşti deţinuţi 

politici, reprezentanţi ai au-

torităţilor locale, dar şi clu-

jeni de rând care au dorit să 

aducă un omagiu.

Au fost prezenţi şi locţii-

torul comandantului Divizi-

ei 4 Infanterie „Gemina”, ge-

neral de brigadă Nicolae To-

nu, reprezentanţi ai Asocia-

ţiei Foştilor Deţinuţi Politici 

Cluj, reprezentanţi din ca-

drul Sistemului Naţional de 

Apărare, Ordine Publică şi 

Securitate Naţională, precum 

şi reprezentanţi din cadrul 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

Cluj-Napoca.

În frunte cu viceprimarul 

municipiului Dan Tarcea şi 

prefectul judeţului Cluj, Mir-

cea Abrudean, cei prezenţi au 

depus coroane de fl ori la mo-

numentul de la marginea Par-

cul Central „Simion Bărnuţiu” 

şi au aprinse lumânări în me-

moria victimelor. Totodată, a 

fost ofi ciată o slujbă religioa-

să de pomenire de către PS 

Benedict Bistriţeanul, episcop 

vicar al Arhiepiscopiei Vadu-

lui, Feleacului şi Clujului.

Unul dintre foştii deţinuţi 

politici a spus că nu ar fi  re-

zistat 10 ani în închisoare fă-

ră ajutorul lui Dumnezeu. De 

asemenea, printre cei prezenţi 

s-a numărat şi Grigore Pepe-

ne, fost deţinut politic năs-

cut în Vrancea, în vârstă de 

95 de ani, care a fost con-

damnat la o pedeapsă de 10 

ani în închisorile comuniste 

în anii 1950 pentru că a lup-

tat, ca partizan, în munţi, fa-

ţă de regimul de atunci.

„Această zi de comemora-

re este cea mai importantă pen-

tru mine şi am venit, doar o 

mână de oameni, câţi mai sun-

tem, să ne aducem aminte de 

foştii noştri colegi de suferin-

ţă care nu mai sunt printre noi. 

Suferinţa ne-a topit pe toţi. Eu 

am fost într-o organizaţie, nu 

am vrut să mă fac ofi ţer în ar-

mata comunistă şi am mers în 

munţi alături de fraţii noştri. 

Colegul meu de bancă din cla-

sa I până în clasa a VII-a m-a 

turnat la Securitate, m-au prins 

securiştii, m-au bătut şi mi-au 

dat 10 ani de închisoare pen-

tru că am luptat împotriva 

orânduirii comuniste. Am exe-

cutat anii de închisoare la Ga-

laţi, Gherla, Baia Sprie şi la 

Aiud”, a declarat Pepene.

Acesta a povestit cum a 

dormit pe jos, pe ciment, în 

primele două ierni la închi-

soarea din Galaţi, fără pic de 

foc, într-o celulă în care era 

şi un geam spart.

„La Gherla eram 113 deţi-

nuţi într-o singură cameră, 

dormeam pe jos şi primeam 

o singură pâine pentru toţi. 

Am rezistat şi Dumnezeu m-a 

ajutat, singurul care m-a aju-

tat de am trecut prin acest iad, 

că altcineva nu putea. Mă ru-

gam tot timpul, în gând sau 

cu voce tare, în celulă, cre-

dinţa m-a ajutat”, a menţio-

nat Grigore Pepene.

La eveniment au participat 

şi elevi clujeni de la Liceul Te-

oretic „Mihai Eminescu”, ca-

re au recitat poezii tematice.

Ziua Deţinuţilor Politici Anticomunişti, celebrată la Cluj-Napoca
DAN TARCEA | viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Am considerat că trebuie să aducem piosul 
nostru omagiu celor care au suferit în temniţele 
comuniste şi au luptat împotriva unui regim 
totalitar inuman pentru ca noi să trăim astăzi 
în libertate şi democraţie într-o Europă 
a diversităţii. Afl ându-ne aici, le celebrăm 
memoria cu recunoştinţă şi dorim ca jertfa lor 
să fi e un model de verticalitate morală pentru 
tinerele generaţii şi un exemplu de urmat 
ca un astfel de sistem opresiv să nu se mai 
întoarcă în România, iar ţara noastră să fi e 
un exemplu de democraţie şi respectare a 
drepturilor omului în concertul european. 
Clujul este astăzi o bornă sigură a democraţiei 
româneşti şi aduce o pioasă recunoştinţă faţă 
de memoria celor care au luptat pentru libertate“

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

a cerut anularea unui 

eveniment care urma 

să aibă loc la Biblioteca 

Centrală Universitară 

(BCU) din Cluj-Napoca 

pe motiv că „urma 

să se facă propagandă 

de către organizaţii 

de extremă dreapta”.

„Organizaţiile de extre-

mă dreaptă nu au dreptul 

să facă propagandă la Bibli-

oteca Centrală Universita-

ră”, a exclamat Dohotaru, 

cerând anularea evenimen-

tului „Amintiri din detenţia 

comunistă” de ieri, 9 mar-

tie, pe motiv că cele două 

grupuri organizatoare – „Ca-

marazii” şi „Rădăcina” – 

sunt de extremă dreapta.

„În mesajele de pe pagi-

na de Facebook, dânşii pro-

liferează mesaje rasiste, na-

ţionaliste, xenofobe, împo-

triva drepturilor femeii”, a 

transmis deputatul clujean, 

într-o scrisoare deschisă că-

tre conducerea BCU. Adri-

an Dohotaru a explicat că 

„o organizaţie care îndeam-

nă la ură nu ar trebui să 

poată organiza evenimen-

te în instituţii publice”.

„O grupare care proslăveş-

te explicit pe Ionel Moţa şi 

Vasile Marin, lideri legionari 

şi fascişti notorii, nu poate 

organiza evenimente într-o 

bibliotecă publică. O organi-

zaţie care îndeamnă la ură 

împotriva imigranţilor, împo-

triva Vestului presupus de-

cadent şi care, pasămite, nu 

mai permite rostirea unor 

«termeni inofensivi precum 

patrie, tată, mamă», din ca-

uza marxismului, o grupare 

care echivalează feminismul 

cu comunismul stalinist şi 

deplânge legalizarea avortu-

rilor, nu are dreptul să se îşi 

propage mesajele într-o in-

stituţie publică de cultură”, 

a tunat Dohotaru.

BCU a anulat 
evenimentul

La câteva ore după re-

dactarea scrisorii deschi-

se, Adrian Dohotaru a fost 

anunţat de către directo-

rul BCU, Valentin Şer-

dan-Orga, că evenimentul 

organizat de „grupările de 

extremă dreaptă” va fi anu-

lat în incinta BCU. Infor-

maţia a fost confirmată şi 

de reprezentanţii „Cama-

razii România”, care au 

mutat ad-hoc locaţia eve-

nimentului, indicându-le 

celor interesaţi, în jurul 

orei 18:30, să contacteze 

în privat organizaţia pen-

tru mai multe detalii pri-

vind tricouri, cărţi (foto 

medalion) şi participare.

„La presiunea unor neo-

marxişti locali şi a unor orga-

nizaţii antiromâneşti, BCU a 

anulat evenimentul nostru 

pentru care doamna dr. Gali-

na Răduleanu, 87 de ani, fos-

ta deţinută în închisorile co-

muniste, a călătorit cu trenul 

de la Bucureşti toată noap-

tea. Comunismul nu a dispă-

rut, cozile de topor încă acti-

vează şi atacă aceşti oameni 

cărora le-a fost distrusă tine-

reţea şi chiar viaţa. Acest atac 

are loc chiar de Ziua Deţinu-

ţilor Politici Anticomunişti, 

decretată în 2011 zi ofi cială 

(n.red. 9 martie), pentru ca-

re autorităţile nu fac nimic”, 

se arată într-un mesaj al gru-

pului Camarazii România.

BCU, somată să „scape” 
şi de materiale de 
propagandă antiavort

Adrian Dohotaru nu s-a oprit 

din solicitări, cerând conduce-

rii Bibliotecii Centrale Univer-

sitare să nu mai găzduiască pe 

culoarele bibliotecii materiale-

le de propagandă lăsate de per-

soanele care protestează împo-

triva avortului lângă instituţie.

„Am citit zeci de cărţi des-

pre chinurile îndurate de atâ-

ţia oameni în închisorile co-

muniste, am respect, dacă a 

fost pentru o cauză justă, 

pentru suferinţa lor (ca şi 

pentru cei care au suferit din 

cauza unor regimuri fascis-

te sau capitaliste), dar acest 

lucru nu trebuie să fi e un 

pretext pentru răspândirea 

mesajelor de extremă dreap-

tă”, a explicat Dohotaru.

Război mocnit între „neomarxiști” și „fasciști” 
Un eveniment ce urma să aibă loc la BCU din Cluj-Napoca a tulburat apele în „Orașul Comoară”

În fotografi ile postate pe pagina de Facebook a grupării care a plănuit evenimentul, membrii aleg să îşi blureze feţele

ADRIAN DOHOTARU | deputat independent

 „Sunt utilizator al bibliotecii de peste 15 ani 
și crezul meu e că o astfel de instituție trebuie 
să promoveze cunoașterea și dezbaterea onestă 
de idei, nu un mesaj al urii.“

Născută în data de 9 martie 
1933, la Bălţi, în Basarabia, 
Galina Răduleanu a fost ne-
voită să se mute din ţară în 
urma ocupării acesteia de 
către URSS. Răduleanu și-a 
continuat studiile, însă in-
staurarea comunismului în 
România a făcut ca parcur-
sul acesteia în școală să fie unul anevoios.
Pârâtă de o colegă de clasă din liceu, Galina a fost tra-
să la răspundere pentru deţinerea unui jurnal în care 
își nota păreri considerate „dușmănoase” la adresa re-
gimului. A fost eliminată definitiv din liceu la 17 ani, 
însă a finalizat studiile liceale în Lugoj, absolvind ulte-
rior cursurile Facultăţii de Medicină din Cluj.
A fost arestată în data de 23 septembrie 1960 în 
Poiana Mărului, unde profesa ca medic și dusă la 
Brașov, apoi la Uranus, pe când avea 24 de ani. Tatăl 
său, Boris Răduleanu, era deja arestat din martie 1960. 
În urma procesului a fost condamnată la 7 ani de închi-
soare. În același proces au fost condamnaţi și tatăl, fra-
tele și verișoara Galinei. A trecut prin închisorile Jilava, 
Oradea, Arad, fiind eliberată în 1964, profesând în pre-
zent ca medic psihiatru în București.

Galina Răduleanu, absolventă 
de Medicină la Cluj
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ICR, mobilul pasagerilor 
politici de moment

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Luaţi cu „lucruri importante”, precum „salvarea statului de 
drept” (unii) sau „distrugerea statului paralel” (alţii), în ultimii 
3-4 ani, noi toţi și fi ecare în parte (oameni obișnuiţi, jurnaliști 
în parte sau presă de-a valma), am fost ţintuiţi asupra instituţi-
ilor mari și de prim rang ale statului: Parlament, Guvern, CCR, 
CSM, SRI, miniştri şi ministere, mai ales Justiţie (cu ale ei pă-
cate), Interne (cu ai lui Poliţie şi Jandarmerie) și alte câteva. 
Astfel că n-am prea fost atenţi sau ne-a cam scăpat din vedere 
că sub această primă „scoarţă” a statului există alte instituţii, 
de rangul doi și trei, „vaci de muls” bune pentru cei ce nu știu 
să facă altceva și pentru care guvernarea asta înseamnă, pe 
toate „gurguiele”. Nu stau acum să număr zecile de agenţii gu-
vernamentale (pline de „competenţi” de partid), nu-mi bat ca-
pul (cred că ar fi  imposibil) să deslușesc sutele de „pile politice” 
din ministere de sub secretarii de stat (care ar trebui să fi e 
funcţionari pricepuţi și experimentaţi), mi-ar trebui mult să 
descopăr, câţi și până la ce nivel (femeie de serviciu, portar?), 
zecile de mii de „soldaţi” ai partidului angajaţi „moca” în servi-
ciile deconcentrate ale statului etc. Despre treaba care o fă-
ceau, despre rezultatele acestora și despre responsabilitatea 
funcţiei și a gestionării resurselor nu vorbea nimeni, fi indcă așa 
erau vremurile și fi indcă așa e la noi. Competiţia era pentru in-
competenţă (nu invers), străduinţa era pentru risipirea banului 
public (buzunarul propriu), nu pentru drămuirea lui.
„Modelul de lucru” l-am avut expus la cel mai înalt nivel, iar re-
verberaţiile nu trebuie să ne mire. Liviu Dragnea, şef de partid, 
a fost vreme de trei ani „vechilul“ acestei ţări, cu o atitudine şi 
la un nivel de „şef de post“ din Videle. „Protipendada” orașului 
de Bărăgan, în partea ei feminină, i-a devenit echipă principală 
de colaboratori în conducerea treburilor ţării. (Mărturisesc, am 
avut reţineri să scriu aceste lucruri ieri, 8 martie, fi indcă mi-a fost 
rușine, deoarece era Ziua femeii). Astfel, profesoara de tehnolo-
gie (Viorica Dăncilă) a devenit prim-ministru, din considerente 
politice tulburi și merite niciodată înţelese; secretara şcolii 
(Carmen Dan) a devenit ministru de Interne, pe chestiuni de „fi -
delitate”; iar „croitoreasa“ oraşului (Liliana Ţuroiu) a devenit 
„şefa culturii române“ în străinătate, adică a ICR. Despre prime-
le două doamne am tot scris și cum au făcut ţara de ocară din 
prea înaltele și nemeritatele funcţii pe care le-au ocupat. Cea 
de-a treia e subiectul rândurilor de faţă și poate că, dacă nu s-ar 
fi  băgat „unde nu-i fi erbea oala” (adică la conducerea 
Institutului Cultural Român), ar fi  rămas „creatoare de modă” 
din Videle și „doamnă profesoară”.
Treaba e că un raport recent al Curţii de Conturi a României 
arată grave defi cienţe în cheltuirea banilor publici la Institutul 
Cultural Român (ICR). Pe scurt și pe înţeles (cât se poate), ex-
perţii Curţii arată că nu au fost înregistrate contabil drepturi 
salariale de 385 mii de lei, rezultate din hotărâri judecătorești 
defi nitive, că s-a creat un prejudiciu de 36 de mii de lei prin 
ocuparea posturilor vacante prin detaşarea unor persoane din 
sectorul privat realizate fără respectarea legii, că au fost anga-
jaţi avocaţi privaţi în condiţiile în care institutul are serviciu 
juridic propriu, că există nereguli în decontarea deplasărilor şi 
deplasări fără temei etc. „Deconturile de cheltuieli întocmite 
nu au prezentat informaţiile minimale necesare pentru calculul 
drepturilor cuvenite (ora plecării/sosirii) și pentru calculul diur-
nei și cazării, iar în unele situaţii nu a prezentat vreo confi rma-
re care să certifi ce deplasarea în străinătate (boarding pass/
factură de cazare/bonuri din ţara unde s-a făcut deplasarea, 
copii de pașaport etc.), existând astfel posibilitatea ca deplasa-
rea să nu fi  fost realizată și să se încaseze nejustifi cat indemni-
zaţia de delegare”, arată raportul intrat în atenţia câtorva pu-
blicaţii. Și într-adevăr, mai pe din dos, avem tabloul unui para-
dis funcţionăresc al unei instituţii de stat de planul doi unde 
micii șefi  fac ce vor, nu-i trage nimeni la socoteală, sunt „cu pi-
le” și totul merge „strună” până când pică protectorii lor. 
Deplasări în străinătate cu nemiluita nejustifi cate (ai n-ai trea-
ba, pui fundul pe avion și dai o fugă rapid la Paris, Londra, 
Bruxeleles, Madrid, Roma, în China etc.), angajări preferenţia-
le, aducere de neamuri pentru stipendii, detaşări din mediul 
privat, concursuri pe post „aranjate“, întârziate sau ocolite, 
şoferi ajunşi şefi  de serviciu, toată gama derizorie de compli-
cităţi, alibiuri şi improvizaţii (i)legale pe seama promovării 
„culturii române în străinătate“. Și ne raportăm la un buget al 
instituţiei de 60 de milioane de lei în 2019.
Așa cum a apărut în presă, Liliana Ţuroiu, director ICR din 
2017, fi gurează a fi  fost în deplasări (majoritatea afară) nu 
mai puţin de o sută de zile din 365 ale anului 2018, pe trasee-
le arătate mai sus. Mirel Taloș, traseistul politic (fost deputat 
PNL, pus de PSD), care a urmat în funcţia de director (după ce 
Ţuroiu s-a autodetașat la fi liala Bruxelles a ICR) a făcut nu mai 
puţin de 11 deplasări în circa o jumătate de an etc.. Însă până 
la urmă, nu numărul ar conta, ci rezultatele și efi cienţa, cultura 
prin promovarea ei putând fi  o oglindă bună a ţării înafara ei, 
dacă este tratată cu responsabilitate. Cândva o fi  fost mai bine, 
dar azi ICR pare în pragul colapsului, necredibilă, fără plan și 
rezultate, o simplă sursă de stipendii politice, condusă de pasa-
geri politici de moment, interesaţi nu să arate cultura română 
străinătăţii, ci să vadă ei lumea pe banii noștri.

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

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Candidaturile lui Emil Boc 

şi Alin Tişe au fost valida-

te de Biroul Permanent 

Naţional al PNL, pentru un 

nou mandat la Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, 

respectiv la şefi a 

Consiliului Judeţean Cluj.

În momentul de faţă, Emil 

Boc se afl ă la al patrulea man-

dat, după ce în 2016 a câşti-

gat alegerile cu 64.311 de vo-

turi, adică 64,76%. A fost 

ales în funcţia de primar al 

municipiului Cluj-Napoca 

pentru prima dată în 2004, 

cu 79.207 de voturi (56,26%), 

devansându-l pe Ioan Rus 

(PSD) care a obţinut 61.584 

de voturi (43,74%).

Emil Boc a fost reales apoi 

în 2008, cu 86.657 de voturi 

(76,21%), dar atunci nu a 

dus mandatul la capăt, de-

oarece a fost numit prim-mi-

nistru al României. Edilul a 

revenit în forţă în 2012, cu 

53.674 de voturi (40,61%) şi 

apoi a fost reales în 2016.

Până în prezent, lupta pen-

tru Primăria Cluj-Napoca se 

pare că se va da între Cso-

ma Botond (UDMR), Ema-

nuel Ungureanu (USR) şi 

Emil Boc (PNL). Ultimii doi 

au avut de-a lungul timpu-

lui mai multe contre în tim-

pul ședințelor de Consiliu 

Local. Toamna trecută, Un-

gureanu i-a cerut primarului 

Emil Boc să îl impulsioneze 

pe preşedintele forului 

județean, Alin Tişe, să con-

struiască un Centru de Trans-

plant promis. Parlamentarul 

clujeana a susținut că acti-

vitatea Institutului de Trans-

plant se face într-un pod ne-

autorizat. În replică, Boc a 

spus că este de acord să pre-

ia căile de acces şi curţile 

spitalelor pentru că „îi este 

jenă” de gropi.

„La Cluj-Napoca a fost 

validată candidatura lui Emil 

Boc pentru un nou mandat 

de primar şi nu am nicio 

emoţie în privinţa sa, deoa-

rece faptele sale vorbesc. 

Sunt convins că Emil Boc 

va fi confirmat de clujeni în 

funcţia de primar al Cluju-

lui la alegerile din vară”, a 

declarat Daniel Buda, pre-

şedintele PNL Cluj, după ce 

liberalii au validat candida-

tura actualului edil.

De cealaltă parte, Alin Ti-

şe se află la al doilea man-

dat în fruntea Consiliului 

Judeţean Cluj, după ce PDL 

a câştigat alegerile locale în 

2008, cu 41,56% din total. 

La alegerile locale din 2012, 

Tişe a pierdut, la diferenţă 

de doar câteva sute de vo-

turi, fiind devansat de Ho-

rea Uioreanu (USL).

Ulterior, în 2016, Alin Tişe 

a fost reales preşedinte al CJ 

Cluj, după ce PNL a câştigat 

cursa electorală cu 41,17% 

din voturi. Deocamdată, doar 

Alin Tişe (PNL) şi Cătălin Să-

lăgean (USR-PLUS) şi-au anun-

ţat intenţia de a candida la şe-

fi a Consiliului Judeţean Cluj.

Conducerea PNL a validat candidatura lui Emil Boc. 
Încă patru ani la Primăria municipiului Cluj-Napoca?

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Eu sunt un biet muritor aici, la șaibă, 
la Cluj-Napoca. Îmi văd de treabă în fi ecare zi!“ 
– Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca“

A fost înfi inţată Organizaţia 

Judeţeană Cluj a Partidului 

Verde. Liderul „verzilor” 

clujeni este nimeni altul 

decât fostul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Mihai Seplecan.

Preşedintele la nivel na-

ţional al Partidului Verde es-

te actorul de teatru şi de 

film şi realizatorul de emi-

siuni de televiziune Florin 

Călinescu. De asemenea, 

Partidul Verde este membru 

al Partidului Verde European 

– Verzii Europeni.

La Organizaţia Judeţeană 

Cluj a formaţiunii au aderat 

35 de organizaţii comunale, 

membri şi conducerea demi-

sionarilor din Partidul Ecolo-

gist Român. Din cele două bi-

rouri executive (judeţean şi 

municipal) fac parte foşti 

sportivi, doctori, avocaţi, ti-

neri ecologişti, se arată într-un 

comunicat al „verzilor”.

„Aşteptăm ca în perioada 

următoare să ni se alăture tot 

mai mulţi tineri şi persoane ca-

re nu s-au implicat până acum 

în politică, lansând invitaţia că-

tre cei care simt că se identifi -

că cu valorile noastre şi care 

doresc o transformare a muni-

cipiului Cluj-Napoca într-un 

oraş verde să ni se alăture”, 

mai transmit „verzii”.

Aceştia dezvăluie că, pâ-

nă la sfârşitul lunii martie, 

vor defi nitiva candidaturile 

pentru funcţia de primar al 

municipiului Cluj-Napoca, 

pentru cea de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

pentru consiliile locale şi pen-

tru Consiliul Judeţean Cluj.

Anunțul vine la doar câ-

teva zile după ce primarul 

comunei Florești, Horia 

Șulea, a devenit președintele 

filialei clujene a Partidului 

E c o l o g i s t  R o m â n , 

formațiunea „rivală” a Par-

tidului Verde.

Seplecan cel Verde!
Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, noul lider al „verzilor” clujeni

Actorul Florin Călinescu şi fostul şef al Consiliului Judeţean Cluj, 
Mihai Seplecan, au bătut palma pentru o colaborare sub culorile „verzilor”

• Președinte – Mihai Seplecan, fost președin-
te al Consiliului Judeţean Cluj
• Secretar General – Bogdan Gârbovan, fost 
militar în armata franceză (Corp Legiunea 
Străină), timp de 20 de ani, și fost sportiv 
de performanţă

• Președinte organizaţia municipală 
Cluj-Napoca – Raul Gadola, om de afaceri
• Secretar General organizaţia municipală 
Cluj-Napoca – Bogdan Costea, fost Director al 
Gărzii de Mediu Cluj și fost Director al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj

Conducerea organizaţiei judeţene Cluj a Partidului Verde

Ce spun „verzii” clujeni

 „Promovăm un oraş 
şi un judeţ verde, 
curat, încurajând 
colectarea selectivă 
a deşeurilor, oprirea 
defrişărilor masive, 
înfi inţarea de parcuri 
şi spaţii verzi, 
diminuarea poluării, 
sprijinirea sectorului 
agricol şi a fermierilor 
şi promovarea 
agriculturii ecologice, 
promovarea 
tehnologiilor verzi, 
non-poluante şi a 
surselor regenerabile 
de energie, 
promovarea protecţiei 
animalelor 
şi combaterea cruzimii 
faţă de acestea, 
trezirea conştiinţei în 
oameni şi scoaterea în 
lumină a Adevărului 
şi apărarea acestuia.“
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Gropile au luat cu asalt 

un drum de la intrarea 

în municipiul Turda, 

dinspre Autostrada 

Transilvania. Imaginile 

au fost surprinse de 

reporterul Monitorul de 

Cluj duminică, pe strada 

22 Decembrie 1989.

Drumul, desprins parcă 

din Evul Mediu, împânzit 

de gropi şi plin de noroi, es-

te primul lucru cu care cei 

care tranzitează zona se în-

tâlnesc, la intrarea în muni-

cipiul Turda.

Strada 22 Decembrie 1989 

se afl ă în proces de reabilita-

re şi modernizare, în perioa-

da 2019-2022, fi ind prima din-

tr-o serie de drumuri care vor 

fi  remodelate printr-un pro-

iect european în valoare de 

31,9 milioane de euro, în ca-

drul Planului de Mobilitate 

Urbană Turda.

Potrivit proiectului, stra-

da va fi  reabilitată şi moder-

nizată complet, cu piste de 

biciclete, alveole pentru au-

tobuze, staţii moderne, 

e-ticketing, monitorizare vi-

deo şi spaţii verzi.

„În curând vom da star-

tul lucrărilor din cadrul pro-

iectului european de moder-

nizare a celor patru coridoa-

re de mobilitate urbană Tur-

da, care se vor desfăşura în 

perioada 2019-2022! Prin im-

plementarea acestor proiec-

te, Turda va deveni un oraş 

prietenos cu mediul, cu lo-

cuitorii săi, cu turiştii, cu 

mediul de afaceri şi inves-

titorii, având o reţea moder-

nă de infrastructură susţi-

nută de zone urbane cura-

te şi verzi”, s-a lăudat pri-

marul municipiului Turda, 

Cristian Matei, ex-PSD, 

„transferat” recent la PNL.

Până una-alta însă, turde-

nii şi toţi şoferii care tranzi-

tează zona sunt întâmpinaţi 

de cratere şi noroi în loc de 

trotuare, drumul fi ind la rân-

dul lui într-o stare execrabilă.

Vă reamintim că, în anul 

2019, în municipiul Turda au 

fost demarate lucrări pe 45 de 

străzi, dintre care 27 de lucrări 

au fost fi nalizate. „Toate lucră-

rile sunt corelate cu cele de 

modernizare a infrastructurii 

rutiere”, dau asigurări repre-

zentanţii municipalităţii.

Turda, un oraş ca după bombardament!
Zeci de cratere pline de noroi împânzesc drumul şi aşteaptă vizitatorii în loc de „Bine aţi venit!”

Strada ar urma să fi e reabilitată şi modernizată complet, potrivit municipalităţii turdene, 
cu piste de biciclete, alveole pentru autobuze şi staţii moderne

În februarie, Cristian Matei a fost desemnat, 
la ședinţa Colegiului Director Judeţean al 
PNL, ca viitor candidat al formaţiunii pentru 
Primăria municipiului Turda. Matei și-a înce-
put mandatul la primărie în PSD, partid din 
care a fost exclus recent.

„Am participat la ședinţa Colegiului Director 
Judeţean al PNL Cluj, în cadrul căreia am fost 
desemnat candidat din partea PNL pentru un 
nou mandat de primar al municipiului Turda, 
cât și pentru funcţia de președinte al orga-

nizaţiei PNL Turda, candidaturile fi ind apro-
bate și validate în unanimitate”, a declarat 
ulterior Matei.

Vă reamintim că Matei i-a luat locul la 
Primăria Turda lui Tudor Ștefănie, cel care 
a „păstorit” municipalitatea turdeană din 
partea PD, PD-L și PNL din 2004 până în 
2016. O situaţie asemănătoare s-a creat și 
la Iași, acolo unde Mihai Chirica, fost mem-
bru PSD, va fi susţinut de PNL la alegerile 
din această vară.

Cristian Matei din PSD, hop! în PNL

Monitorul de Cluj a publicat 

recent o fotografi e reali-

zată într-o creşă clujeană 

în anul 1959. Fotografi a 

veche de peste 60 de ani 

arată cum erau creşele în 

perioada comunismului.

„Anul 1959, aşa arăta o 

creşă din acele vremuri. Sunt 

şi eu în poza de jos cu lingu-

riţa în mână, cu o bucăţică 

din acel tortuleţ primit ca de-

sert. Creşa a funcţionat până 

acum câţiva ani de pe strada 

Pavlov, din Cluj-Napoca”, a 

explicat Vali Crăciun, cel ca-

re a publicat fotografi a.

Surpriză însă! Profesoara 

Lucia Cojocaru, preşedintele 

Sindicatului Liber din Învă-

ţământul Preuniversitar clu-

jean, s-a recunoscut în foto-

grafi a publicată de Monitorul 

de Cluj! Lucia Cojocaru este, 

de 18 ani, liderul Sindicatu-

lui Liber al Învăţământului 

Preuniversitar, fi ind cunos-

cută drept un dascăl bătăios.

Încă de la începutul cari-

erei sale în învăţământ, a 

luptat pentru drepturile co-

legilor săi. Astfel, a avansat 

pas cu pas în structurile sin-

dicale, cărora le-a dedicat 

mai mult de un deceniu şi 

jumătate din viaţa sa, traver-

sând pe baricade o perioadă 

neagră, nefastă a învăţămân-

tului românesc.

Surpriză de 8 Martie! O clujeancă s-a recunoscut 
într-o poză surprinsă acum şase decenii

www.monitorulcj.ro

În vara anului trecut, un număr total de doar 
674 de copii au fost admiși la creșele publice 
din municipiu (pentru anul școlar 
2019-2020), în condiţiile 
în care 962 au fost respinși – în creștere faţă 
de cei 905 copii neadmiși în 2018.

Emil Boc susţinea că este în continuare „opti-
mist” că va găsi o soluţie pentru tinerii care au 
nevoie urgentă de intervenţia autorităţilor. 
Ulterior, municipalitatea s-a pregătit să ofere 
subvenţii de 150 de euro pentru părinţii a căror 
copii nu au mai prins loc la creșele din stat. Cu 
acești bani, părinţii urmau să-și plătească o bonă 
care să îi ajute la creșterea copiilor.

„Curtea de Conturi nici în ziua de astăzi nu ne-a 
dat răspunsul ofi cial dacă e legală sau nu (n.red. 
subvenţionarea). Imaginaţi-vă, din luna octom-
brie, de când tot discutăm acest lucru. Stau cu 
proiectul pe masă, dar nu-l pot înainta, pentru 
că nu știu dacă e legal sau nu. După aceea vine 
(n.red. Curtea de Conturi) și impută la colegii 
mei care promovează un asemenea proiect. „Nu 

am primit răspuns dacă acest lucru (n.red. sub-
venţionarea pentru părinţi) este legal sau nu, se 
poate face sau nu. Tot o lălăiesc, că nu s-a consti-
tuit Comisia de la București, tipic românesc!”, a 
explicat primarul, la începutul lunii februarie, 
„starea” actuală a ideii din vara anului trecut.

Locuri insuficiente în creşele clujene
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Măsuri fără precedent luate 

de autorități. Pentru a pre-

veni extinderea epidemiei 

de coronavirus, au fost sus-

pendate toate zborurile 

către și dinspre Italia.

Toate cazurile confi rmate 

până acum în România au ca 

sursă Italia, iar în Peninsulă 

situația s-a deteriorat în ritm 

alert în ultimele zile. În același 

timp, ministrul Afacerilor In-

terne, Marcel Vela, a făcut un 

apel la cetățenii care vin din 

țări afectate să nu mintă cu 

privire la traseul avut.

„Se aprobă suspendarea zbo-

rurilor spre Italia și din Italia 

către România, începând cu 9 

martie 2020, ora 12:00, până 

pe 23 martie 2020, ora 12:00. 

Operatorii aerieni au obligația 

de a comunica cetățenilor ca-

re se îmbarcă din Italia, China, 

Iran, Coreea de Sud, fără esca-

lă, fapul că vor intra în caran-

tină pe teritoriul României. Ope-

ratorii au obligația de a nu per-

mite îmbarcarea cetățenilor stră-

ini care vin din aceste țări că-

tre România, cu escală. Infor-

marea persoanelor care intră în 

țară pe la frontierele terestre 

vor intra în carantină, pe teri-

toriul județului de reședință. 

Refuzul sau anunțarea falsă a 

destinației se consideră fals și 

se pedepsește! Se permite ac-

cesul în România a cetățenilor 

străini care vin în țară din Iran, 

China, Coreea de Sud și Italia 

numai dacă vor intra în caran-

tină”, a explicat Marcel Velea.

„Facem apel la responsa-

bilitatea compatrioților noștri, 

ei sunt responsabili de sănă-

tatea familiilor. Să nu facă ce 

a făcut un cetățean român 

care a spus că vine din Ger-

mania, dar venea din Italia 

și era infectat. MAI va inten-

sifi ca controalele, vor fi  veri-

fi cări ample și, până la ur-

mă, adevărul se afl ă. Să nu 

creadă cineva că dacă face o 

declarație falsă noi o să cre-

dem fără verifi cări în casca-

dă”, a recomandat Velea, la 

fi nalul ședinței Comitetului 

Național pentru Situații Spe-

ciale de Urgență, convocat 

duminică seara la sediul Mi-

nisterului de Interne.

România își închide porțile aeriene

Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu 

a declarat că slujbele 

din biserici și cursurile 

din școli ar trebui suspen-

date preventiv pentru 

a preveni infectarea 

cu coronavirus.

Cursurile din școli ar tre-

bui suspendate preventiv, timp 

de două săptămâni, susține 

parlamentarul clujean Ema-

nuel Ungureanu, vicepreședinte 

în Comisia pentru sănătate și 

familie din Camera Deputaților. 

Ungureanu consideră de ase-

menea că reprezentanții Bi-

sericii transmit „mesaje ciu-

date” și că „România are o 

criză națională de paturi de 

ATI (n.red. anestezie și tera-

pie intensivă)”.

„Eu sunt din Cluj-Napoca 

și aș vrea să vorbesc un pic 

despre lipsa măsurilor dintr-

un oraș foarte mare și bogat. 

Noi avem în celula de criză 

regională doar Spitalul Clinic 

de Boli Infecțioase. La Spita-

lul Clinic Județean de Urgență, 

unde sunt teoretic 19 locuri 

pe acele paturi de terapie in-

tensivă, unde e nevoie și de 

ventilatoare, de ventilație, pen-

tru pacienții care au nevoie 

de asistență respiratorie, în 

weekend, atenție, nu era ab-

solut niciun loc, nici măcar 

pentru urgențe gen accidente 

rutiere, politraume. La aceas-

tă oră, România are o criză 

națională de paturi de ATI. 

Autoritățile ar trebui urgent 

să construiască niște spitale 

de campanie, să le spunem!”, 

a declarat Ungureanu, care 

atrage atenția că există o pro-

blemă și în ceea ce privește 

igienizarea băilor din spitale. 

„La nivelul spitalelor, avem 

o problemă de igienă în zona 

toaletelor (...). Nu au săpun 

lichid, nu au dezinfectant, nu 

au prosoape de hârtie, nu au 

colac la WC. Deci, noi nu am 

luat măsuri speciale de 

prevenție în foarte multe lo-

curi, ceea ce este extrem de 

îngrijorător. Eu aș fi  vrut să 

văd zilnic inspectori care merg 

în școli, în grădinițe, în instituții 

publice și verifi că aceste mă-

suri minimale de igienă”, a 

punctat parlamentarul clujean.

Mesaje „ciudate” ale 
reprezentanților Bisericii

Ungureanu este de părere 

că, din cauza coronavirusului, 

slujbele din instituțiile de cult 

ar trebui să fi e suspendate.

„Există o lipsă de reacție 

la mesajele contradictorii pe 

care le dau niște vectori de 

opinie foarte importanți. Spre 

exemplu, se intră în postul 

Paștelui. În clipa în care 

reprezentanții Bisericii Orto-

doxe dau mesaje ciudate, să 

nu le spun altfel, prin care 

consideră că tainele care țin 

de Biserică și canoanele și 

tradițiile Bisericii sunt mai 

presus de siguranța publică, 

era normal ca Guvernul să 

spună hotărât, ferm și fără 

niciun fel de echivoc că oa-

menii pot și trebuie să se roa-

ge acasă în această perioadă 

și mai ales oamenii în vârstă, 

care obișnuiesc să meargă la 

biserică, în colectivități ma-

ri să nu facă acest lucru. Ar 

fi  trebui să fi e o reacție fer-

mă și foarte clară”, a adău-

gat Ungureanu.

Întrebat dacă slujbele din 

biserici ar trebui suspendate 

sau interzise în perioada co-

ronavirusului, deputatul clu-

jean a răspuns: „Absolut, ab-

solut, ar trebui spus asta ferm, 

ar trebui să iasă la Cluj mi-

tropolitul Ardealului, la 

București Înalt Prea Sfi nția 

Sa Patriarhul, cu mesaje de-

cente, cu caracter spiritual, 

dar cât se poate de clare!”.

Școli închise preventiv?

Vicepreședintele Comisiei 

pentru sănătate și familie din 

Camera Deputaților afi rmă că 

școlile ar fi  trebuit închise 

timp de 14 zile, pe fondul co-

ronavirusului.

„Foarte important: din 

punctul meu de vedere, tre-

buia astăzi (n.red. luni) să 

avem o decizie de suspen-

dare timp de două săptămâni 

a cursurilor în toate școlile 

din țară. Din păcate, noi avem 

foarte mulți cetățeni veniți 

din Italia, care au declarat 

în fals că vin din Germania 

sau din Grecia sau din alte 

zone, care sunt deja în țară. 

Noi trebuia tocmai să tes-

tăm, să facem un lucru din 

precauție, nu se întâmplă ni-

mic, dacă două săptămâni 

suspendăm cursurile”, a con-

chis parlamentarul clujean.

Slujbele religioase 
și cursurile din 
școli, suspendate?
Deputatul Emanuel Ungureanu ar înăspri restricțiile 
menite pentru prevenirea răspândirii coronavirusului

„Nu avem de toate!”, a exclamat Ungureanu, care a cerut imperativ 
autorităților să ia măsuri urgente pentru prevenirea coronavirusului.
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Numărul tot mai mare 

de pacienți cu diagnostic 

confi rmat de coronavirus 

a pus pe jar autoritățile 

și organizatorii de eveni-

mente. Evenimente sub 

1.000 de persoane sunt 

anulate, iar vizitele la spi-

tale și penitenciare 

sunt restricționate. 

Autorităţile au interzis de 

duminică, în contextul pre-

venirii unei răspândiri a co-

ronavirusului în România, 

activităţile publice la care 

participă mai mult de 1.000 

de persoane, fie într-o in-

cintă, fie în aer liber, publi-

ce sau private, a anunţat şe-

ful Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă (DSU), 

Raed Arafat. Dacă participă 

mai puţin de 1.000 de per-

soane, decizia interzicerii u-

nei astfel de activităţi va fi 

luată la nivel local. Măsura 

este valabilă până la 31 mar-

tie şi poate fi prelungită.

Astfel, pentru evenimente-

le cu mai puțin de 1.000 de 

persoane este nevoie de un 

aviz favorabil din partea 

Direcției de Sănătate Publică. 

Pentru orice eventualitate, 

multe evenimente vor fi  anu-

late sau amânate. 

Evenimente culturale 
anulate sau amânate

Mai multe instituții și 

asociații care se ocupă cu or-

ganizarea evenimentelor cul-

turale au anunțat că acestea 

vor fi  anulate sau amânate 

din cauza pericolului epide-

miei cu coronavirus. 

Zeci de evenimente ar pu-

tea să fi e anulate la Casa de 

Cultură a Studenților. 

Reprezentanții instituției au 

declarat că, până acum, trei 

evenimente au fost anulate, 

iar restul depind de avizele 

din partea Direcției de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj.

„Urmează să contactăm 

toți organizatorii evenimen-

telor care vor avea loc pâ-

nă în 31 martie pentru a le 

solicita avizul în prealabil 

și, în funcție de aviz, se vor 

desfășura sau nu evenimen-

tele. Pentru tot ce ține de 

repetiții ale formațiilor și 

ansamblurilor, conferințe și 

lansări de carte am cerut 

aviz și vom vedea dacă se 

vor organiza sau nu în 

funcție de răspunsul DSP”, 

a explicat Flavius Milășan, 

directorul CCS Cluj. 

De asemenea, Institutul de 

Francez Cluj urmează să în-

ceapă demersurile pentru 

obținerea avizelor favorabile 

din partea DSP, ținând cont 

că martie este „Luna Franco-

foniei” și au numeroase eve-

nimente programate.

„Ne vom conforma măsu-

rilor cerute, vom urma pro-

cedurile. Vom face cererile 

respective pentru DSP pen-

tru a ne putea organiza eve-

nimentele pentru evenimen-

tele mai mici”, a declarat Ioa-

na Costaș, directorul Institu-

tului Francez din Cluj.

Spectacolul programat 

pentru luni, 9 martie la Ope-

ra Națională din Cluj, „Băr-

bierul din Sevilla” de G. Ros-

sini a fost anulat după ce a 

fost consultată Direcția de 

Sănătate Publică. 

„Această decizie a fost lu-

ată de Consiliul de 

Administrație al instituției 

noastre, în contextul riscului 

prezentat de acest virus și 

din cauza timpului scurt de 

consultare a Direcției de Să-

nătate Publică - organ abi-

litat de către autoritățile lo-

cale să aprobe organizarea 

evenimentelor publice pe ra-

za județului Cluj, în funcție 

de o serie de parametri: na-

tura evenimentului, numărul 

participanților, grupa de vâr-

stă a acestora, posibili factori 

de risc. Opera Națională Ro-

mână din Cluj-Napoca res-

pectă aceste recomandări și 

demersurile aferente lor, ca 

fi ind o măsură de prevenție, 

pentru siguranța publicului 

spectator și a personalului 

instituției noastre”, au trans-

mis printr-un comunicat de 

presă reprezentanții Operei. 

De asemenea au cerut au-

torizarea celorlalte spectaco-

le programate în luna martie, 

răspunsul ofi cial urmând a fi  

comunicat public. Spectatorii 

care au achiziționat bilete la 

evenimentul amintit își vor pri-

mi banii înapoi. 

Și organizațiile culturale 

mai mici anunță anularea eve-

nimentelor. 

„Vă anunțăm cu părere de 

rău că în urma ordonanței de 

urgență cu privire la Covid-19, 

anulăm toate evenimentele 

din luma martie. Ne pare ex-

trem de rău! Urmează să pu-

nem programul pe luna apri-

lie”, au transmis reprezentanții 

asociației de teatru Rondul 

de Noapte. 

Accesul în spitale și 
penitenciare, limitat

Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca se afl ă 

în carantină încă de la sfârșitul 

lunii februarie. În consecință, 

vizitatorii nu mai au acces în 

secțiile spitalului.

„La internare, pacientul va 

primi un număr de identifi -

care, care va fi  comunicat, cu 

permisiunea acestuia, 

aparținătorilor. Aparținătorii 

vor primi orarul și numărul 

de telefon, pentru fi ecare 

secție, la care pot suna să 

ceară informații despre paci-

entul internat, în baza numă-

rului de identifi care comuni-

cat la internare. De aseme-

nea, aparținătorii sunt rugați 

să lase un număr de telefon, 

pentru a putea fi  contactați, 

la nevoie sau în cazul unei 

urgențe. În ambulatorii și în 

zonele de spitalizare de zi, 

rugăm pacienții care se pot 

deplasa pe cont propriu să 

vină singuri, cu 15 minute 

(nu mai repede) înainte de 

ora programării. Persoanele 

cu dizabilități vor putea fi  

însoțite de un singur 

aparținător. Vă rugăm să 

respectați aceste măsuri de 

protecție pentru siguranța 

dumneavoastră, evitând 

aglomerația și riscul de con-

taminare. În imaginea de mai 

jos, vă prezentăm câteva mă-

suri simple de precauție pe 

care le puteți lua pentru 

siguranța dumneavoastră și 

a persoanelor din jur”, au 

transmis reprezentanții 

instituției medicale.

De asemenea, și la Peni-

tenciarul Gherla se iau mă-

suri împotriva coronavirusu-

lui, accesul vizitatorilor fi ind 

limitat. Astfel, persoanelor 

care au călătorit în luna fe-

bruarie în țări în care au fost 

confi rmare infectări cu CO-

VID-19, au cunoștință că ar 

fi  intrat în contact cu persoa-

ne care au călătorit în țări cu 

cazuri confi rmate de corona-

virus sau manifestă stări fe-

brile, tuse, difi culăți respira-

torii, dureri musculare nu li 

se va permite accesul în 

unitățile penitenciare. 

Olimpiadele școlare, 
anulate!

Ca o măsură de prevenire a 

îmbolnăvirii, ministrul Educației 

și Cercetării a hotărât suspen-

darea desfășurării tuturor olim-

piadelor școlare județene și re-

gionale, precum și a competițiilor 

sportive, până la o dată care va 

fi  comunicată ulterior. Inspec-

toratele școlare au obligația de 

a monitoriza toate cazurile de 

elevi și cadre didactice care 

sunt izolați la domiciliu și să 

raporteze zilnic Ministerului 

Educației și Cercetării. 

Monica Anisie a subliniat 

faptul că prevederea conform 

căreia practica în spitale este 

suspendată, se aplică și în ca-

zul elevilor de la școlile sani-

tare postliceale.

Coronavirusul „desparte” oamenii la Cluj
Evenimente culturale anulate sau amânate, vizite restricționate la spitale și penitenciare

Zeci de evenimente ar putea să fi e anulate la Casa de Cultură a Studenților

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” a suspendat cursurile în perioada 3 - 15 mar-
tie, pentru reducerea riscului de răspândire a infecției cu 
coronavirus.

Activitatea didactică la toate cele trei facultăți din cadrul 
UMF Cluj se desfășoară online în această perioadă.

„În perioada 3 – 15 martie 2020, conducerea Universităţii 
de Medicină și Farmacie «Iuliu Haţieganu» a decis continu-
area online a activităţii didactice, la toate cele trei facultăţi 
(Medicină, Medicină Dentară și Farmacie), ca măsură de 
prevenție, cu scopul reducerii riscului epidemiologic de răs-
pândire a infecţiei cu noul coronavirus. Toate informaţiile 
referitoare la desfășurarea procesului didactic vor fi  trans-
mise studenţilor pe grupurile de studiu”, se arată într-un 
comunicat al UMF Cluj.

Cursuri suspendate la facultăți

UDMR: Evenimentele dedicate 
zilei de 15 martie vor fi anulate

„Având în vedere noile măsuri de prevenţie impuse de au-
torităţi și situaţia de risc pentru sănătatea publică, UDMR 
nu va organiza în acest an evenimentele publice de come-
morare a Revoluţiei Pașoptiste. UDMR consideră că, cel mai 
important este ca oamenii să fie în siguranţă, sănătatea lor 
să nu fie în pericol”, precizează, într-un comunicat, Biroul de 
Presă al Uniunii.

UDMR le recomandă maghiarilor ca în ziua de 15 martie să or-
ganizeze cel mult depuneri de coroane în mod individual sau 
în grupuri mici, organizate, în acest fel procedând și liderii lo-
cali și centrali ai Uniunii.

„Organizatorii locali vor anunţa orele la care se vor desfășura 
depunerile de coroane. UDMR face apel la comunitatea ma-
ghiară să respecte regulile de sănătate publică!”, se mai arată 
în comunicatul citat.

Un bărbat de 45 de ani din satul Boian, co-
muna Ceaunu Mare, parțial simptomatic a 
fost transportat pentru verifi cări amănunțite. 
Pacientul este afebril, tușește și îi curge nasul. 
El nu este purtător al virusului, dar se afl a în 
izolare la domiciliu după ce a sosit cu o cursă 
de la Bergamo (Italia) la fi nalul lunii trecute.

„Vorbim despre un bărbat care se afla 
izolat domiciliu și care a avut simptome. 
El a fost transportat la Spitalul Clinic de 
Boli Infecțioase, dar nu putem vorbi – 
momentan – despre un nou caz. Este o 
procedură pe care o punem în aplicare la 

toate persoanele care au simptome și 
sunt izolate la domiciliu”, a precizat 
Mircea Abrudean, prefectul județului 
Cluj, pentru Monitorul de Cluj.

Vă reamintim că, luni, al 17-lea caz de co-
ronavirus a fost confirmat în România 
(n.red. până la închiderea ediției). De ase-
menea, o femeie în vârstă de 70 de ani, 
din judeţul Mureș, care a aterizat pe 
Aeroportul Cluj, a fost adusă la Cluj-
Napoca. Persoana se afla în izolare la do-
miciliu din data de 6 martie, întrucât a re-
venit în ţară din Italia (Ancona/ Bologna).

Suspect de coronavirus, transportat la Infecțioase
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La un an de la deces, legiştii 

clujeni au stabilit cum 

a murit jurnalistul Monitorul 

de Cluj, Dan Porcuţan. 

Cu toate că făcea sport 

de performanță şi avea 

o condiție biologică foarte 

bună, tânărul de doar 30 

de ani avea să moară după 

o extracţie dentară. Raportul 

IML, venit cu mare întârzi-

ere, lasă să se înţeleagă 

că tot „mortu’ e de vină”! 

Între timp, ancheta bate 

pasul pe loc.

¤ În 14 martie 2020 se îm-

plineşte 1 an de la decesul lui 

Dan Porcuţan

¤ Dan a murit sufocat, la trei 

zile după o extracţie dentară la 

Clinica de Maxilo-Facială

¤ Moartea sa a indicat sus-

piciuni de malpraxis şi încă ri-

dică multe semne de întrebare

¤ La aproape un an de la 

deces, raportul Institutului de 

Medicină Legală (IML) Cluj îi 

scoate basma curată pe me-

dicii care l-au operat pe tână-

rul care, la acea vreme, avea 

doar 30 de ani

¤ Ba mai mult, raportul 

IML lasă să se înţeleagă că vi-

na morţii a aparţinut chiar jur-

nalistului

¤ În cazul decesului lui 

Dan Porcuţan s-a deschis un 

dosar penal pentru ucidere 

din culpă

Dan Porcuţan, un tânăr în 

vârstă de 30 de ani, s-a inter-

nat în data de 10 martie 2019 

la Clinica de Chirurgie Maxilo-

Facială de pe strada Cardinal 

Iuliu Hossu, aparţinând Spita-

lului Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj. Diagnosticul medicilor 

a fost un abces submandibu-

lar. În aceeaşi zi, medicii au in-

tervenit pentru drenarea puro-

iului, iar trei zile mai târziu s-

a realizat extracţia dentară. În 

14 martie, la prânz, a fost ex-

ternat. În aceeaşi zi, seara, jur-

nalistul s-a întors la spital, un-

de a acuzat că nu poate respi-

ra, dar a fost lăsat să plece fă-

ră minime verifi cări. După câ-

teva ore, a murit acasă sufocat.

La acea vreme, Monitorul 

de Cluj a stat de vorbă cu mai 

mulţi medici care au conside-

rat cazul ca fi ind unul sus-

pect. Se vorbea inclusiv de o 

culpă medicală.

Algocalmin + 
antiinfl amator în spital. 
Acasă, această 
combinaţie îi este fatală!

Cât timp a fost internat la 

Clinica de Chirurgie Maxilo-

Facială, Dan Porcuţan a pri-

mit, printre alte medicamen-

te, Algocalmin, Paduden, Ibu-

profen şi Ketorolac (antiinfl a-

matoare), tratament la care a 

reacţionat bine, evoluţia sa fi -

ind pozitivă, drept urmare s-

a decis externarea acestuia o 

zi mai târziu. Cu alt tratament!

„Oare acest tratament anti-

biotic, care şi-a dovedit efi cien-

ţa în spital, nu trebuia prelun-

git încă 3 sau 5 zile, având în 

vedere că el a fost externat cu 

alt tratament decât cel avut pe 

durata internării?”, explicau, 

anul trecut, sursele Monitorul.

La externare, Dan Porcu-

ţan a primit terapie împotri-

va durerii, antibiotice și anti-

infl amatoare.

„În practică, dacă ai o 

medicație efi cientă la care pa-

cientul răspunde (n.red. cum 

a fost cea din spital), o menții 

ca atare (…) Dintr-o dată, de 

la trei antibiotice date în spital, 

s-a trecut la unul singur. Acel 

unul singur, ai știut tu că este 

efi cient? Medicii au ştiut sigur 

că nu mai are puroi la externa-

re? Putea fi  scenariul următor. 

A avut un abces submandibu-

lar, a fost drenat, medicii au 

văzut că nu mai vine nimic pe 

tuburi, au presupus că abcesul 

a dispărut, i-au scos și măsea-

ua, i s-a dezumfl at gâtul, l-au 

lăsat acasă cu un antibiotic ca-

re știu că este efi cient, îi dau 

doză maximă, toate bune și 

frumoase. Dar, dacă puroiul nu 

a fost complet eliminat?”, mai 

spuneau medicii.

Potrivit familiei şi priete-

nilor, la două ore de la exter-

nare, gâtul lui Dan se umfl a-

se din nou. S-a întors la Cli-

nica de Maxilo-Facială, dar a 

fost lăsat să plece fără mini-

me verifi cări.

„La ora 13:00 a fost exter-

nat, la ora 15:00 era din nou 

umfl at. Până seara, s-a umfl at 

gâtul și mai tare. Am mers la 

ora 19:00 din nou la Clinica 

Maxilo-Facială. Doctorii ne-au 

trimis înapoi acasă și au zis să 

ia un antiinfl amator «că e bi-

ne, se face bine, vine dimineața 

la control, se dezumfl ă gâtul». 

Gâtul îi era umfl at și nu putea 

respira. Ei au zis să ia antiin-

fl amatorul, se dezumfl ă și ga-

ta. De fapt, era foarte, foarte 

mult puroi fi zic și trebuia scos 

de cei de acolo. Cu siguranță, 

cine l-a văzut nu și-a dat inte-

resul sau a fost foarte habar-

nist. L-au văzut doi medici 

rezidenți joi, la ora 19:00. La 

ora 19:45 am ajuns acasă, iar 

la ora 21:00 el era mort”, po-

vesteşte sora lui Dan, Adriana.

Umfl at la gât şi cu difi cul-

tăţi în a respira, Dan şi sora 

lui se întorc acasă. Între timp, 

la recomandarea medicilor 

de la Clinica de Maxilo-Fa-

cială, Adriana Porcuţan a 

mers la farmacie să cumpe-

re un antiinfl amator. A pri-

mit Aulin (n.red. medica-

ment antiinfl amator nestero-

idian, din gama celor primi-

te de Dan în spital).

Cine a greşit?

Autopsia medico-legală a 

scos la iveală faptul că Dan 

Porcuţan luase un Algocal-

min şi un Aulin, această com-

binaţie provocându-i o reac-

ţie alergică gravă, intrând în 

şoc anafi lactic.

„Conform relatărilor suro-

rii victimei, reiese că, în data 

de 14 martie 2019, după ce s-

au întors de la Clinica de Chi-

rurgie Maxilo-Facială pe fon-

dul durerilor determinate de 

un abces dentar operat, aces-

ta ar fi  luat câte un compri-

mat de Algocalmin şi Aulin 

urmat în foarte scurt timp de 

apariţia dispneei (n.red. difi -

cultate respiratorie) marcate 

TÂNĂR MORT ÎN ZIUA EXTERNĂRII DIN SPITAL, MEDICII SCOŞI BASMA CURATĂ!

Nimeni nu răspunde de moartea colegului    
La aproape un an de la deces, raportul IML Cluj îi scoate basma curată pe medicii care l-au operat pe   

Cu toate că făcea sport de performanță şi avea o condiție biologică foarte bună, Dan a murit la doar 30 de ani, după o extracţie dentară

– Moartea lui Dan 
Porcuţan a fost VIOLENTĂ

– Moartea s-a datorat in-
sufi cienţei respiratorii acu-
te prin edem glotic marcat 
în cadrul unui șoc anafi lac-
tic consecutiv autoadmi-
nistrării de Aulin (antiinfl a-
mator) în asociere cu 
Algocalmin la o persoană 
cu abces submandibular 
stâng, operat

– Nu s-au constatat leziuni 
traumatice

– Sângele recoltat de la ca-
davru nu conţinea alcool

– Conduita medicală şi 
medico-chirurgicală a per-
sonalului medical în cursul 
spitalizării a fost corectă şi 
adecvată patologiei pre-
zentate și nu are legătură 
de cauzalitate cu decesul 
pacientului

Concluziile 
raportului IML Cluj

MEDIC ORL

 „E clar că e culpă medicală. Sunt supărată pe 
sistemul infect pe care îl avem. Sunt sigură că 
există o culpă medicală. Antiinfl amatoare la 
infecții niciodată, interzis! Niciodată nu se dă, 
pentru că agravează situația. Infecțiile de acest 
gen sunt extrem de grave și nu pleci niciodată 
acasă. În niciun caz! Trebuia drenată infecția!“

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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În vederea efectuării unor lucrări programate de reparații la rețeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum urmează:

MARȚI, 10 MARTIE, de la ora 23:00 până MIERCURI, 11 MARTIE, ora 03:00
Localitatea Cluj-Napoca: str. Colinei (partial);
Localitatea: Florești: Valea Gârbăului;

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le 
acopere necesitățile pe perioada anunțată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuși eforturi de a anunța în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societății www.casomes.ro și pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgență și/
sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau 
când se impune o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra 
sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate 
se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă. 

Mulțumim pentru înțelegere.
SERVICIUL CLIENȚI

BAZINUL DE ÎNOT DIDACTIC- PROGRAM CURSURI ÎNOT ȘI TARIFE
Odata cu venirea primaverii cautați o activitate benefi că , un sport pentru copilul 

dumneavoastră? 

Înotul dezvoltă copiii într-un mod armonios !
Cursurile noastre de inot sunt adresate atat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 

ani, cat si studentilor, iar tariful este de 160,00 lei / 12 sedinte / 1 ora.

PROGRAM CURSURI INOT COPII:
LUNI, MARTI, MIERCURI, JOI, VINERI:
ORA 15,00 ; 16,00 ; 17,00 ; 18,00.
SAMBATA: ORA 10,00 ; 11,00 .

Ne adresam si adultilor. Pentru cei incepatori - acomodarea cu mediul acvatic, iar pen-
tru cei avansati - imbunatatirea procedeelor. Tariful este de 250,00 lei / 12 sedinte /1 ora.

PROGRAM CURSURI INOT ADULTI:
LUNI, MIERCURI si VINERI: ora: 9,00.
MARTI si JOI: ora 9,00 si ora 19,00.
SAMBATA: ora 13,00.
Atentie: abonamentul include taxa de intrare si taxa curs inot cu INSTRUCTORII BAZI-

NULUI DE INOT!
Program pentru PUBLIC si tarife :
Taxa intrare adulti: 15,00 lei / 2 ore.
Taxa intrare copii: 6,00 lei / 2 ore.
LUNI, MIERCURI si VINERI : la orice ora sunt culoare libere in intervalul orar: 9,00 -21,00 !
(SEARA intre orele: 19,00 - 21,00 sunt 2 culoare libere !)
MARTI, JOI, SAMBATA si DUMINICA : la orice ora sunt culoare libere in intervalul orar: 

9,00 -19,00.!

Cursurile de inot sunt predate de catre instructorii sportivi ai Bazinului de Inot Turda, re-
spectiv:

- Prof. DECEANU DAN STEFAN;
- Prof. NICOARA MIHAI ALEXANDRU;
- Prof. ADI ADRIAN GABRIEL;
- Prof. GNANDT JANOS.

O scurta caracterizare a acestora :
- sunt absolventi ai Facultatii de Educatie Fizica si Sport BABES BOLYAI Cluj - Napoca;
- licentiati in educatie fi zica si sport (profesori de sport si instructori sportivi);
- licentiati in sport si performanta motrica ( antrenori de inot);
- masteranzi in antrenament si pregatire sportiva;
- au absolvit module de pedagogie.

Asadar, va asiguram ca instructorii Bazinului de Inot au o foarte buna pregatire in do-
meniul sportului, speciliazare pe ramura natatie, sunt atestati ca salvamari, detin cursuri 
de prim - ajutor si cel mai important lucru, sunt buni pedagogi.

Pentru inscrieri, detalii suplimentare și program, ne puteți contacta la tel. 0364100102, 
la receptia Bazinului de Inot Turda.

Va asteptam cu drag la sport si balaceala!

Coordonator activitate Bazin de Inot Turda,
GNANDT Carleta-Maria

   nostru Dan Porcuţan?
     tânărul care, la acea vreme, avea doar 30 de ani

cu pierderea ulterioară a stă-

rii de conştienţă şi stop car-

dio-respirator (...) Reacţiile 

anafi lactice de tipul şocului 

anafi lactic apar cel mai frec-

vent la prima administrare a 

substanţei alergizante, dar pot 

să apară în cazuri rare şi la 

administrarea unor doze ul-

terioare. De menţionat că, deşi 

pacientului i s-a administrat 

Algocalmin şi în timpul inter-

nării, administrarea ulterioa-

ră a acestuia în asociere cu 

Aulin putea să ducă la şoc 

anafi lactic”, menţionează me-

dicii de la Institutul de Medi-

cină Legală Cluj.

În raport, medicii de la IML 

Cluj spun că anafi laxia (şocul 

anafi lactic) reprezintă o reac-

ţie de hipersensibilitate gene-

ralizată sau sistemică severă 

şi care poate duce la deces.

„Printre factorii declanşa-

tori se numără alimentele (lap-

te, ouă, peşte, fructe de ma-

re, alune/arahide, soia), in-

sectele (albinele, viespile, bon-

darii), medicamentele (anti-
infl amatoare nesteroidiene, 
Algocalminul!?)”, menţio-

nează raportul IML Cluj.

În fi nalul raportului, me-

dicii legişti concluzionează: 

„Conduita medicală şi medi-

co-chirurgicală a personalu-

lui medical în cursul spitali-

zării a fost corectă şi adecva-

tă patologiei prezentate şi nu 

are legătură de cauzalitate cu 

decesul pacientului”.

Ce urmează?

Familia Porcuţan a angajat 

un avocat şi e decisă să mear-

gă până în pânzele albe să 

afl e adevărul. După concluzi-

ile raportului IML (venit cu 

aproape un an întârziere), un-

de medicii au fost absolviţi 

de orice vină, iar victima a 

fost scoasă vinovată de deces, 

avocatul urmează să ceară o 

contraexpertiză, iar familia se 

pregăteşte de parastastul de 

un an de la deces.

Anul trecut, camarazii lui 

Dan din frumoasa lume a 

ciclismului s-au adunat pen-

tru un marș în memoria 

celui care a fost marele iubi-

tor de ciclism și sport, cole-

gul nostru Dan Porcuțan.

Aceștia s-au adunat în Par-

cul Central, urmând să facă 

un stop în fața spitalului la 

care Dan a fost tratat. Cicliștii 

au mers mai departe spre 

blocul în care trăia Dan, un-

de au ținut un minut de re-

culegere și au aprins lumâ-

nări în memoria acestuia. De 

asemenea, casca care îl 

însoțea pe Dan în toate 

drumețiile sale a fost lăsată, 

în tăcere dureroasă, lângă 

lumânările aprinse.

„Vreau să tragem un sem-

nal de alarmă pentru că siste-

mul de sănătate este cât se 

poate de incompetent. Am pier-

dut un om valoros, nu au fost 

capabili să se ocupe așa cum 

ar fi  trebuit de acest om. El ar 

fi  avut șanse foarte mari să fi e 

salvat dacă nu era tratat pur 

și simplu ca un ultim om! Din 

acest motiv noi, Napoca 

Cycling Plus, vrem să tragem 

toate sforile pentru crearea mai 

multor centre medicale pentru 

a putea testa sportivii înainte 

de a se antrena în fenomenul 

ciclist. Vrem să evolueze acest 

proiect exact așa cum își do-

rea Dan”, a declarat Alexan-

dru Micluț, reprezentant Na-

poca Cycling Plus.

Anul acesta, cicliștii clujeni 

promit că îl vor omagia din 

nou pe fostul lor camarad.

Zeci de cicliști păstrează vie memoria lui Dan
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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.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafață de 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), utilat 
și mobilat. Fără comision la cum-
părător: preț 36.500 Euro. Tele-
fon: 0785 624 322

¤ Vând apartament în supr. de 
84 mp, 3 camere, 2 băi, 2 balcoa-
ne, etaj intermediar, str. Plopilor. 
Finisaje de înaltă calitate, curat, 
întreținut. Preț 150.000 euro. 
Informații suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.17)

¤ Vând garsonieră, conf. 2, et. 
2, supr. 22 mp, baie, bucătă-
rie, finisată, mobilată, C.T. 
proprie, preţ 35.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0745-356992. (6.7)

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
balcon mare închis cu termopan, 
geam la baie, renovat recent, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 102.000 euro, negociabil. In-
formaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 

camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ 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.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (6.7)

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

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0747-417912. (5.20)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
lităţile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, car-
te funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie apartament la ca-
să 75 mp, centrală proprie, izolat 
termic, utilat complet cu parcare, 
pe termen lung. Zona Gării. Pret 

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:
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E-MAIL
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GRA-

TUIT

400 euro. Info la telefon 0744 
282 885.(1.5)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ 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. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul 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. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 0264-
555842. (3.11)

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

0727-701469.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând Dacia Break 1310, albă, 
fabricaţie 1996, cu acte în regu-
lă, pentru Programul Rabla, în 
stare de funcţionare, preţ 180 
euro, negociabil. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, puţin 
folosită. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0759-912176. 
(6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 ser-
tare, puţin folosit, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la telefon 0754-300728 
sau 0759-912176. (6.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (6.7)

¤ Vând seturi de oale din inox 
cu fund gros și cu termostat pe 
capac, compus din 16 piese, 
nou, preţ 700 RON și set de cuţi-
te ceramice la preţul de 150 
RON. Informaţii la tel. 
0744-479172. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, pu-
ţin folosit, în stare bună, preţ ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0741-028813. (5.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (6.7)

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
= 205 cm, L = 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

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

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (6.11)

¤ Vând haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și mă-
rimea 54, nouă, pentru bârbaţi. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și mași-
nă de găurit electrică, preţ 180 
RON. tPentru informaţii și detalii 
suplimentare sunaţi la telefonul 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 

0264-424005. (6.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-401019. (6.7)

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(6.7)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (19.20)

PIERDERI

¤ Societatea FILTI srl anunță pier-
derea certifi catului constatator 
conform declarație 3 nr 72149 
din16.12.2014. Declarăm certifi -
catul nul.

¤ Pierdut carnet student pe nu-
mele Szilagyi Laszlo-Rudolf, de la 
Universitatea „Babes-Bolyai” Fa-
cultatea de Litere. Il declar nul.

¤ Pierdut legitimația de călătorie 
pe numele de Bilț Vasile Daniel, 
contactați-mă la 0756.706.807.

 
EXECUTĂM ACOPERIȘURI! 

Dulgherie / Mansarde

Izolaţii termice / Hidroizolaţii 
carton

Ţiglă metalică / Ţiglă ceramică

Tablă zincată cutată

Accesorii / Sisteme Pluviale / 
Parazăpezi

12 euro/mp – decopertare, 
folie, tablă, şuruburi şi montaj

Mici reparaţii urgente!
Informaţii și detalii la tel. 

0740-848843.
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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  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează
personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Organizeaza concurs pentru ocuparea 1 post economist.
Condiţii de ocupare a postului:

- Diploma de licenta in domeniul stiintelor economice 
obtinuta recent, de preferinta persoana cu dizabilitati.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la 
secretariatul societatii rmatoarele:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
- copia diplomei de licenta;
- curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, 
departament resurse umane, telefon 0264503720 sau 
0264503703.

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Jucu

Unitatea administrativ-teritorială Jucu, judeţul Cluj, 
anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
realizate la nivel de UAT, începând cu data de 16.03.2020, 
pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, la sediul Primăriei 
comunei Jucu, din localitatea Jucu de Sus, str. Principală, 
Nr. 112, judeţul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea 
cadastrului și a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei – biroul fond funciar.

Pentru informaţii suplimentare: vă rugăm să apelaţi:
Reprezentanţii primăriei: dl. Cotârlă Rareș tel: 

0743122048; d-na Bochiș Anca tel: 0743062361.

Reprezentantul O.C.P.I. Cluj d-na Marina Voinea tel: 
0755089912.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Marvi 
Com Service SRL. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizţtiei de mediu pentru obiectivul 
staţie de sortare-spălare-concasare din localitatea Luncani 
extravilan .com. Luna, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 8.00-14.00, marţi-joi între orele 8.00-14.00 și vineri 
între orele 8.00-12.00.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 256/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007, HAMADY 
WALD SRL, din localitatea Dealu-Negru, comuna Calatele, 
nr.97, jud.Cluj, anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul „Atelier 
de prelucrare lemn“, pe amplasamentul din localitatea 
Dealu-Negru, comuna Calatele, nr.97, jud.Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamații se vor depune la sediul APM Cluj, Cluj-
Napoca, str.Dorobantilor, nr.99, în zilele de luni-joi, între 
orele 08.00-16.30 și vineri, între orele 08.00-14.00, sau 
pe mail: offi ce@apmcj.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria Orașului Huedin str. Horea nr. 1 jud. Cluj scoate 
la vânzare prin licitaţie publică cu strigare 2 bucăţi ascensoare 
dezafectate de la Spitalul Orăşenesc Huedin, scoase din 
uz. Acestea pot fi  văzute la sediul Spitalului Orașului Huedin 
str. Spitalului nr.42 jud. Cluj

Data efectuării licitaţiei este 24.03.2020 la sediul din Huedin, 
str. Horea nr. 1 jud. Cluj, Sala de Ședinţa nr. 2 ora 12,00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 
31.03.2020 si 07.04.2020 ora 12.00

Preţul de pornire a licitaţiei este de 0,40 lei/kg iar pasul 
de strigare este de 0,05 lei/kg

Cota de participare la liciţatie (garanţia de participare) 
este de 100 lei și se achită la caseria unităţii

Documentele de participare la licitaţie sunt:
Chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare 

la licitaţie, (garanţia de participare)
Copie de pe certifi catul de înmatriculare la Registrul 

Comerţului și codul fi scal pentru persoanele juridice române, 
sau actul de identitate pentru persoanele fi zice.

Caietul de sarcini se va putea ridica de la sediul Primăriei 
Orașului Huedin

Relatii la telefon: 0264351548
 fax: 0264351564 
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Pop Toma, medalie 
de bronz la CN 
Aruncări Lungi
Campionatul Naţional de 
Aruncări Lungi de iarnă pen-
tru seniori și tineret U23 s-a 
desfășurat duminică, 8 mar-
tie, pe Stadionul „Iolanda 
Balaș Soter” din București. 
Probele din concurs au fost: 
disc, ciocan și suliţă.
De la secţia de atletism a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au participat suliţașii 
Patricia Scorţe și Toma Pop, an-
trenaţi de Lucian Bodârnea.
Cu 65 metri, universitarul 
Toma Pop s-a clasat pe locul 
3, cucerind medalia de bronz 
la seniori. Patricia Scorţe a 
aruncat suliţa 36,08 m și a 
terminat pe locul 4 la tineret 
și locul 5 la seniori.

Victorie pentru 
echipa de volei

Echipa de volei masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj a început cu dreptul 
play-out-ul Diviziei A1. 
Voleibaliștii universitari au jucat 
la fi nalul săptămânii trecute cu 
CSU UV Timișoara, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, și 
au obţinut victoria, scor 3-1.
Deși clujenii și-au asigurat primul 
set, 25-21, timișorenii au reușit să 
se impună în al doilea, 25-21, dar 
„studenţii” nu au mai cedat urmă-
toarele două seturi, 25-17 și 
25-17, și au câștigat. În urma aces-
tei victorii, CS Universitatea Cluj a 
adunat 25 de puncte și se menţine 
pe locul 7, iar timișorenii rămân pe 
ultimul loc, 10, cu 4 puncte.

Şapte medalii la 
finala CN U23 la judo

Sportivii legitimaţi la secţia de 
judo a „U”-CSM Cluj au partici-
pat la sfârșitul săptămânii tre-
cute la Finala Campionatului 
Naţional U23 de Judo, la indivi-
dual. Competiţia s-a desfășurat 
în perioada 6-7 martie, la 
Oradea, judeţul Bihor.
Judokanii universitari au cucerit 
7 medalii dintre care 4 de aur, 
una de argint și două de bronz. 
Medaliile de aur au fost câști-
gate de Serafi ma Moscalu (ca-
tegoria -70 kg), Alexandra 
Mazilu (-78 kg), Adrian Șulcă 
(-73 kg) și Răzvan Bodea (-81 
kg). Paul Creaţă s-a clasat pe 
treapta a doua a podiumului 
categoriei -90 de kg, iar meda-
liile de bronz au fost adjudeca-
te de Riccardo Stoica (-100 kg) 
și Denisa Așchiopoaie(-57 kg).

Pe scurt

După ce FRB a anunţat 

că toate competiţiile 

se vor juca fără spectatori, 

cel puţin până la sfârşitul 

lunii martie, doar o listă 

scurtă de persoane 

vor avea acces la partidele 

de baschet 

din pricina coronavirus.

Potrivit articolului 12.33 din 

Regulamentul General de Or-

ganizare a Competiţiilor de 

Baschet, persoanele care vor 

avea acces în săli sunt:

În cazul în care jocul se des-

făşoară fără spectatori (cu por-

ţile închise), au acces în sala 

de joc, în afara forțelor de or-

dine (pază):

a) maxim 21 de jucători, 

antrenori, ofi ciali, din cadrul 

fi ecărei structuri sportive, pe 

bază de tabel nominal semnat 

de reprezentanții ofi ciali ai 

structurii sportive;

b) personalul (angajat al 

structurii sportive sau al pro-

prietarului locului de con-

curs), strict necesar pentru 

funcţionarea instalaţiilor şi 

organizarea jocului, pe bază 

de tabel nominal şi legitima-

ţie de serviciu;

c) ziariştii, pe bază de ta-

bel nominal întocmit de struc-

tura sportivă organizator;

d) reprezentanţii FRB (ma-

xim 2 persoane)

f) 3 arbitri, un comisar 

FRB și 7 persoane desemna-

te să asigure buna desfășurare 

a jocului la masa oficială 

(scorer, cronometror, etc). 

Comisarul FRB va suprave-

ghea respectarea prevederi-

lor de mai sus.

Noua regulă a FRB este va-

labilă până la data de 31 mar-

tie, cu posibilitatea ca restric-

ţia să fi e prelungită.

FRB a stabilit cine poate 
participa la meciuri

Preşedintele Federaţiei 

Române de Tenis de Masă, 

Cristinel Romanescu, 

a declarat, luni, că se 

bucură pentru locul întâi 

ocupat de România la 

Campionatele Europene 

de tineret (Under-21), 

unde sportivii tricolori 

au obţinut 6 medalii, pre-

cizând că „piramida” 

este asigurată în ceea ce 

priveşte promovarea aces-

tora la loturile de seniori.

„Aşa cum ne-am obişnuit 

în ultima perioadă, sportivii 

noştri, la fi ecare competiţie de 

nivel european, sau chiar mon-

dial, obţin rezultate din ce în 

ce mai bune. Astăzi vorbim 

despre sportivii care au parti-

cipat în Croaţia la Campiona-

tul European de tineret şi au 

obţinut 6 medalii, două de aur, 

două de argint şi două de bronz. 

Ne dau speranţa că suntem pe 

drumul cel bun, că avem schim-

bul de generaţii asigurat, avem 

nişte tineri minunaţi care con-

fi rmă în plan European”, a 

spus Cristinel Romanescu.

„Mă refer la fete, Adina Di-

aconu, Andreea Dragoman, Ele-

na Zaharia, Tania Plăian, patru 

jucătoare de mare calibru, la 

cei doi tineri Cristian Pletea şi 

Rareş Şipoş, care deja sunt co-

optaţi în lotul de seniori. Sun-

tem pe locul întâi pe naţiuni, 

avem cele mai multe medalii, 

Franţa a avut doar 5 medalii, 

şi ne bucură acest lucru pen-

tru că şcoala românească de 

tenis de masă a arătat că pro-

duce talente din ce în ce mai 

valoroase şi din ce în ce mai 

des şi asta ne bucură cel mai 

mult. Avem piramida asigura-

tă, avem şi cadeţi foarte buni. 

Sportivii vin de la cluburi pu-

ternice, unde antrenorii reuşesc 

să descopere talente, lucru pen-

tru care eu personal le mulţu-

mesc”, a declarat Romanescu.

România a încheiat Campi-

onatele Europene de tenis de 

masă Under-21 de la Varazdin 

(Croaţia) cu două medalii de 

aur, prin Cristian Pletea şi Rareş 

Şipoş la dublu masculin, Cris-

tian Pletea/Adina Diaconu la 

dublu mixt, două de argint, 

prin Andreea Dragoman şi Rareş 

Şipoş la simplu, şi două de 

bronz, Andreea Dragoman/Adi-

na Diaconu la dublu feminin 

şi Adina Diaconu la simplu.

Tenisul de masă românesc respiră 
cu un clujean în frunte

Gruparea din „Gruia” 

riscă astfel să astfel 

o nouă interdicţie 

la transferuri în urmă-

toarea perioadă, 

dar şansa campionilor 

României se numeşte 

TAS (Tribunalul 

de Arbitraj Sportiv).

Campionii României nu au 

achitat o sumă de 100.000 de 

euro unui fost jucător, Ron-

ny, care între timp a renun-

ţat la cariera de fotbalist. Bra-

zilianul şi-a căutat însă drept-

atea la FIFA şi a câştigat de-

ja trei procese intentate cam-

pioanei României.

Marian Copilu, preşedin-

te lui CFR Cluj, a anunţat 

că echipa ardeleană va ata-

ca la TAS decizia FIFA. Mai 

mult, acesta infirmă zvonu-

rile privind o posibilă inter-

dicţie la transferuri aplica-

tă campioanei Ligii 1.

„Este o decizie pe care o 

vom ataca la TAS în termen 

de 21 de zile, aşa cum este pre-

văzut legal. Nu poate fi  vorba 

de nicio interdicţie la transfe-

ruri, aşa cum se speculează. 

Dacă şi după ce atacăm deci-

zia la TAS nu ni se dă drepta-

te, abia atunci o să fi m obli-

gaţi să-i plătim banii lui Ron-

ny. Şi o vom face dacă pier-

dem. Nu e nicio problemă”, a 

declarat Copilu.

Ronny, supărat pe tot ce 
s-a întâmplat la CFR Cluj

Atacantul brazilian a evo-

luat în perioada 2011-2014 

pentru CFR Cluj şi a reuşit 

să câştige un titlu, fiind un 

jucător apreciat de condu-

cere şi fani. Brazilianul avea 

însă de recuperat 100.000 

de euro, dar deocamdată 

s-a ales cu doar 10% din 

suma totală.

Ronny Carlos da Silva îi 

ameninţa pe cei de la CFR 

Cluj încă de acum două se-

zoane şi vorbea despre mai 

multe cazuri asemănătoare.

„Sunt foarte trist pentru 

tot ceea ce mi se întâmplă. 

Am câştigat cazul la UEFA 

înainte ca gruparea din Cluj 

să intre în insolvenţă. Anul 

trecut, cei din Cluj au ie-

şit din insolvenţă şi nu şi-au 

achitat datoriile. Sunt trist.

Am primit 10% din restan-

ţele de 100.000 de euro, 

mai aştept restul de 90.000 

de euro. Mai sunt jucători 

neplătiţi, dar nu vorbesc 

pentru ei”, spunea Ronny, 

în 2018.

Regulamentele FIFA 
sunt aspre când vine 
vorba de datorii

CFR Cluj riscă penalizări 

importante şi chiar depunc-

tarea sau retrogradarea în eşa-

loanele secunde din cauza 

datoriilor. Astra Giurgiu a fost 

penalizată cu trei puncte în 

actualul sezon pentru nepla-

ta unor datorii fi scale, iar lu-

crurile pot merge într-o di-

recţie asemănătoare şi la CFR.

„De la FIFA ni s-a spus 

clar, mie şi avocatului, că 

echipa riscă să fi e retrogra-

dată şi să nu mai joace în cu-

pele europene. OK, nu se va 

întâmpla asta imediat, fi ind-

că vor merge la TAS, dar nu 

mai bine îşi onorează datori-

ile faţă de mine? E bătaie de 

joc. Nu voi renunţa nicioda-

tă!”, a mai spus Ronny.

Ronny Carlos da Silva a 

jucat la CFR Cluj între 2011 

şi 2014, reuşind să marche-

ze de 7 ori în 33 de partide. 

Atacantul brazilian şi-a în-

cheiat cariera la nivel înalt 

după aventura la CFR Cluj. 

Sud-americanul s-a acciden-

tat grav într-un meci cu Ra-

pid şi nu a mai reuşit nici-

odată să revină cu adevărat 

în fotbalul important.

CFR a pierdut un nou proces la FIFA. 
Campionii merg din nou la TAS.
Campioana României, CFR Cluj, a pierdut procesul de la FIFA cu fostul ei atacant 
Ronny Carlos da Silva, în legătură cu o serie de restanțe financiare

CFR Cluj merge din nou la TAS. Campioana a pierdut un proces cu fostul atacant Ronny

Clujeanul Şipoş, remarcat de ofi cialii Federaţiei Române de Tenis de Masă
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