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Corina Creţu, posibil contracandidat 
al lui Emil Boc la Primăria Cluj-Napoca?

TIMP LIBER

Tommy Cash la EC! Anul trecut a fost 
interzis fiindcă a mixat o manea.

ECONOMIE

Cel mai lung tunel din România. 
Unde și când va fi construit?

După ce l-au interzis anul 
trecut „pe viaţă” la festivalul 
din Bonţida, Electric Castle a 
anunţat azi că Tommy Cash 
va reveni pe scenă la ediţia 
cu numărul opt.

Piesa „Aşa sunt zilele me-
le” a lui Adrian Minune s-a 
auzit, la ediţie de anul trecutt 
a Electric Castle, fiind mixată 
de către DJ-ul din Estonia 
Tommy Cash.

Organizatorii fetivalului au 
fost dezamăgiţi de alegerea lui 
Tommy Cash şi au anunţat că 
nu va mai urca niciodată pe o 
scenă la Electric Castle: „Thank 
you, Tommy Cash! For your last 
ever performance at Electric 
Castle” (Mulţumim, Tommy Ca-
sh! Pentru ultima ta participare 
vreodată la Electric Castle).

A pus o manea în timpul 
concertului, la mai puţin de 
o lună de când DJ-ul italian 
Salvatore Ganacci a făcut ace-
laşi lucru la Neversea. 

Rapperul estonian a pro-
iectat şi imagini pornografi-
ce în timpul concertului.

Organizatorii Electric Cast-
le au anunţat însă că Tommy 
Cash va reveni pe scenă la edi-
ţia cu numărul opt a festiva-
lului. Anunţul a fost făcut 
printr-o serie de postări făcu-
te pe pagina de Facebook Elec-
tric Castle, în care organiza-
torii îşi cer scuze pentru ce 
s-a întâmplat anul trecut şi 
spun că nimeni nu ar trebui 
să fie judecat pentru gusturi-
le muzicale.

Cel mai lung tunel din Ro-
mânia, cu o lungime de aproa-
pe trei kilometri, urmează a 
fi făcut pe traseul din Sălaj al 
Autostrăzii Transilvania. Are 
o valoare estimată de peste 
un miliard de lei, iar licitaţia 
pentru construirea lui urmea-
ză să fie lansată cel mai pro-
babil în luna mai.

Potrivit precizărilor făcute, 
sâmbătă, de ministrul Trans-
porturilor, Lucian Bode, indi-
catorii tehnico-economici pri-
vind această investiţie au fost 
reaprobaţi, iar documentaţia 
pentru demararea procedurii de 
atribuire este în curs de elabo-
rare, urmând a fi  transmisă spre 
validare către Agenţia Naţiona-
lă pentru Achiziţii Publice.

La rândul său, directorul 
Companiei Naţională de Ad-
ministrare a Infrastructurii 
Rutiere, Florin Scarlat, a sub-
liniat că tunelul respectiv es-
te un obiectiv de investiţii spe-
cial, pentru care s-a cerut asis-
tenţă din partea unor experţi 
străini. „Fiind o lucrare de in-
vestiţie cu un specific aparte 
(...) a necesitat inclusiv asis-
tenţa din partea unor experţi 
de la o firmă internaţională 
renumită pentru a pune la 
punct documentaţia, pentru 
că necesită în primul rând o 
lucrare de bază acele tunele. 
Necesită un sistem de moni-
torizare a traficului în acest 
tunel”, a precizat Scarlat.

1  = 4.7694 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

70C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

POLITICĂ

Drumul județeam 109A 
devine drum național?
De ani buni, Consiliul Judeţean se laudă cu 
reabilitarea drumului Chinteni – Panticeu – 
Recea Cristur - limită jud. Sălaj.  Pagina 9

SĂNĂTATE

Medici celebri 
cu dosare penale
Celebrul medic Mihai Lucan este acuzat 
de DIICOT de constituire de grup infracţi-
onal organizat.  Pagina 3

ECONOMIE

Cursa Iași-Cluj, anulată!
Începând din 30 martie, TAROM va 
renunța la desfi ințează cursa de avion 
directă între Cluj și Iași.  Pagina 5
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

Un parc în loc de parcare în centrul Clujului, birje în loc de mașini și mult mai puțini oameni. 
Așa arăta Piața Unirii în urmă cu mai bine de opt decenii. Pagina 7

4-5 pahare de whiskey,

„M-am speriat! Eu foarte tare regret!” Cui mai folosesc scuzele?
Serghei Arapu, șoferul responsabil de tragicul accident de pe strada Horea, din 9 februarie, 
a recunoscut că a consumat 4-5 pahare de whiskey înaintea evenimentului. Pagina 6

Cum arăta Piața Unirii din Cluj în 1934?

CULISELE ACCIDENTULUI DE PE STRADA HOREA

100 km/h prin oraș!
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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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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Poliţist surprins că se masturba 
într-o cabină de probă
Un bărbat a fost surprins în timp ce se mas-
turba într-o cabină de probă a unui centru 
comercial din Cluj-Napoca. Se pare că indi-
vidul este poliţist în Satu Mare. Mai multe 
persoane au sesizat un agent de pază, spu-
nându-i că un bărbat se masturbează într-o 
cabină de probă. Reprezentanţii IPJ Cluj au 
declarat că agentul de pază a intrat în cabi-
nă, însă nu ar fi  observat ceva în neregulă. 
Cu toate acestea a alertat Poliţia. „Am fost 
sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat, ca-
re se afl a într-un magazin dintr-un complex 
comercial din Cluj-Napoca, ar fi  avut un 
comportament indecent în cabina de pro-
bă. Acesta ar fi  fost observat de către per-
soane care se afl au în zonă și care au anun-
ţat agentul de securitate al magazinului. 
Acesta a intrat în cabină și nu ar fi  observat 
ceva în neregulă, însă a alertat organele de 
poliţie pentru investigaţii și stabilirea veridi-
cităţii celor sesizate. O patrulă a mers la fa-
ţa locului, l-a preluat pe bărbat și a întocmit 
un proces-verbal cu aspectele sesizate”, au 
spus reprezentanţii IPJ Cluj. Procesul verbal 
a fost înaintat Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Cluj pentru continuarea veri-
fi cărilor, întrucât bărbatul este poliţist.

Angajată a unei firme 
de curierat, arestată 
după ce fura colete
Poliţiștii au identifi cat o femeie de 39 de 
ani din Turda bănuită de comiterea infracţi-

unii de delapidare. “În fapt, în perioada 2 
decembrie – 16 decembrie 2019, aceasta, 
în calitate de angajată a unei fi rme de curi-
erat, ar fi  sustras 7 colete ce conţineau tele-
foane mobile, cauzând un prejudiciu de 
peste 14.000 lei. Poliţiștii au efectuat și o 
percheziţie la domiciliul acesteia din Turda, 
context în care au identifi cat bunuri prove-
nite din săvârșirea infracţiunii, prejudiciul fi -
ind recuperat parţial. Faţă de aceasta, poli-
ţiștii turdeni au dispus reţinerea pentru 24 
de ore. Ulterior, magistraţii au dispus faţă 
de femeie măsura controlului judiciar”, 
transmite IPJ Cluj.

Un şofer şi-a izbit maşina 
de o casă şi a fugit

Un șofer a intrat cu mașina într-o casă 
vineri noaptea, și-a lăsat mașina și a fu-

git. Incidentul a avut loc pe strada Traian 
Vuia. Mașina are numere de Maramureș 
și semn de începător. Din fericire, inci-
dentul nu s-a lăsat cu victime. „Un echi-
paj de poliţie a fost la faţa locului, dar 
conducătorul auto nu era acolo. S-au 
efectuat verificări în zonă pentru a-l de-
pista pe șofer, însă nu a fost găsit. 
Șoferul poate să se prezinte timp în 24 
de ore pentru a raporta incidentul, altfel 
îi va fi reţinut permisul de conducere 
pentru 30 de zile”, au transmis reprezen-
tanţii IPJ Cluj.

Un tânăr a a reuşit să fure 
20.000 € dintr-o casă
Poliţiștii din Gherla au identificat și reţi-
nut pentru 24 de ore un tânăr în vârstă 
de 24 de ani, din comuna Iclod, judeţul 
Cluj, bănuit de comiterea unui furt din 
locuinţă.  Cel în cauză este bănuit că, în 
perioada 24 ianuarie – 10 februarie ar fi 
sustras 60.000 lei și 5.600 de euro din 
locuinţa unui bărbat de pe raza comunei 
Bonţida, din judeţul Cluj. În urma identi-
ficării și a cercetărilor, până în prezent a 
fost recuperată suma de 20.000 de lei și 
4.000 de euro. În cauză se continuă cer-
cetările sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de furt calificat”, se arată într-un comu-
nicat de presă al IPJ Cluj.

Pe scurt

De profesie medic primar 

în ortopedie şi traumatolo-

gie, Florin Mihai Răcăşan 

lucra atât la Spitalul Clinic 

de Recuperare Cluj-Napoca, 

cât şi la o clinică privată. 

În vara anului trecut, 

acesta fusese prins 

în fl agrant în timp ce luase 

o mită de 700 de euro. 

După ce a contestat înche-

ierea Tribunalului Cluj, 

prin care era prelungită 

măsura controlului judiciar, 

judecătorii i-au permis să 

lucreze în continuare, însă 

numai la clinica privată.

„Admite contestaţia formu-

lată de inculpatul R.M.F., împo-

triva încheierii penale pronun-

ţată de către Tribunalul Cluj, pe 

care o modifi că în parte doar în 

ceea ce priveşte conţinutul obli-

gaţiei din cuprinsul măsurii pre-

ventive a controlului judiciar şi 

soluţionând cauza (...) impune 

inculpatului ca, pe durata con-

trolului judiciar, să nu exercite 

profesia de medic în cadrul sis-

temului public de sănătate (cu 

excepţia sistemului privat de să-

nătate – unităţi spitaliceşti pri-

vate)”, se arată în închierea ma-

gistaţilor clujeni.

„Nu am ştiut nimic despre 

toate acestea (n.red. luare de 

mită)! Flagrantul prin care l-au 

prins a avut loc în spital. Aşa 

am afl at şi eu de mita respec-

tivă. Doresc să precizez că po-

ziţia Spitalului de Recuperare 

Cluj este una de toleranţă ze-

ro faţă de astfel de medici şi 

astfel de practici”, a declarat 

Sanda Patrichi, managerul Spi-

talului Clinic de Recuperare 

Cluj-Napoca, la momentul re-

ţinerii doctorului Răcăşan.

Iniţial, medicul ortoped a fost 

arestat la domiciliu pentru 30 

de zile printr-o decizie dată de 

judecătorii de la Tribunalul Cluj.

Medicul este unul dintre cei 

mai vechi angajaţi ai spitalu-

lui de Recuperare şi conduce-

rea unităţii medicale susţine 

că niciodată nu a mai avut ast-

fel de probleme şi nu există 

reclamaţii de acest tip.

Dacă va fi  găsit vinovat pen-

tru luare de mită, medicul ris-

că de la 3 până la 10 ani de în-

chisoare.

Reamintim că anul trecut, 

fostul ministru al Sănătăţii, So-

rina Pintea, intenţiona să trimi-

tă în spitale pacienţi „sub aco-

perire” pentru a identifi ca an-

gajaţii care condiţionează actul 

medical de mită. Acesta era unul 

dintre paşii unei strategii an-

ti-corupţie mai ample, gândite 

de Ministerul Sănătăţii, declara 

luni Sorina Pintea. „Eu cred că 

sunt şi medici cinstiţi, dar ştim 

cu toţii că lucrurile pe această 

parte sunt încă nerezolvate. Sunt 

spitale în această ţară unde me-

dicii spun: 'Nu este nevoie, mul-

ţumim.' Eu cred că nu merită 

aceşti oameni, pentru câţiva ca-

re fac asta, să fi e murdăriţi”, a 

explicat ministrul Sănătăţii.

O zi mai târziu, Sorina Pin-

tea a anunţat că primii "paci-

enţi sub acoperire" au fost de-

ja trimişi în spitale, iar aceste 

acţiuni sunt parte a unei strate-

gii anticorupţie pe care Minis-

terul Sănătăţii urmează să o apli-

ce până în anul 2020.

Iniţiativa ministrului Sănătă-

ţii de a trimite „pacienţi sub aco-

perire” pentru a indentifi ca an-

gajaţii din spitale care iau şpagă 

a fost întâmpinată cu ostilitate 

de unii dintre medici: cu toate 

că, pe de o parte, medicii susţin 

că nu condiţionează actul medi-

cal de plic, iar cei care fac acest 

lucru ar fi  foarte puţini – un pro-

cent nesemnifi cativ, susţin ei – 

chiar şi o parte dintre acei me-

dici care se declară oneşti şi nu 

primesc mită critică iniţiativa Mi-

nisterului Sănătăţii, pe grupuri-

le profesionale de pe reţelele de 

socializare. Medicii o acuză atât 

pe Sorina Pintea, cât şi presa, că 

„duc o campanie împotriva lor”.

Şpaga din spitale, infecţiile 

intraspitaliceşti şi investiţiile 

insufi ciente reprezintă princi-

palele 3 probleme la care ro-

mânii se gândesc atunci când 

este vorba despre sistemul sa-

nitar, arată un sondaj.

Prins în flagrant luând mită, 
un medic clujean poate profesa
Prins în flagrant în timp ce lua şpagă şi reţinut pe loc, un medic 
se bucură acum de clemenţa judecătorilor Tribunalului Cluj

Medicu Florin Mihai Răcăşan a fost prins în fl agrant în timp ce lua o mită de 700 de euro
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Alexandru Butoi, specia-

list la Agenţia Naţională 

Anti-Doping în ultimii 

15 ani, a făcut anumite 

dezvăluiri surprinzătoa-

re despre Arnold 

Schwarzenegger.

Medicul susţine că fostul 

culturist s-ar fi dopat în ti-

nereţe cu steroizi din Româ-

nia. Mai mult, acesta ar fi 

syferit şi două intervenţii de 

bypass coronian.

„Arnold Schwarzenegger 

avea două bypass-uri corona-

riene la 52 de ani! Lumea nu 

ştie treaba asta. El a fost un 

model în ceea ce priveşte hra-

na, ca să spun aşa, nu a fost 

gras. Dar steroizii luaţi de-a 

lungul vieţii au dus la afecţi-

unile respective. E adevărat 

că nu a cedat şi nu a murit la 

40 de ani ca alţii pentru că la 

vremea lui foarte puţini ste-

roizi existau în lume şi foar-

te puţini creaţi pentru sport.

El spunea că în Austria, 

în perioada în care a deve-

nit un sportiv foarte bun, a 

folosit Naposim, un medi-

cament făcut de Terapia Cluj.

„La noi se făcea pentru 

tratarea unor afecţiuni. Aus-

tria, fiind aproape de Româ-

nia, procura mai uşor me-

dicamentele astea. Şi poves-

tea el că după ce a plecat în 

America i-a fost şi mai greu 

să procure Naposim şi îl cos-

ta şi mai mult. În momen-

tul acesta nu se mai fabri-

că Naposim, dar au existat 

de-a lungul timpului şi spor-

tivi care au ieşit pozitiv, es-

te un steroid artificial”, a 

declarat Alexandru Butoi ci-

tat de Agerpres.

Născut în Austria, Schwar-

zenegger a câştigat de cinci 

ori concursul de culturism 

Mr. Universe şi de şapte ori 

titlul Mr. Olympia, înainte 

de a se apuca de actorie şi 

a juca in filme de acţiune 

precum „Conan the Barba-

rian” sau „Commando”.

Arnold Schwarzenegger, acuzat 
că s-a dopat cu steroizi din Cluj

Medicamentele fabricate 

în România s-ar putea 

scumpi din cauza 

coronavirusului. 

Avertismentul vine de la 

producătorii din indus-

trie. Ei au anunţat o 

posibilă explozie a pre-

ţului materiilor prime, 

care provin, în cea mai 

mare parte, din China.

Dragoş Damian, reprezen-

tantul patronatului medica-

mentelor, PRIMER, a decla-

rat că nu numai România, 

ci întreaga Europă e depen-

dentă de fabricile din Chi-

na şi într-o anumită măsu-

ră de cele din India. Asta, 

pentru că Europa, în planul 

său de reducere a poluării, 

şi-a externalizat fabricile 

producătoare de materii pri-

me în China şi India. „Cu 

două-trei excepţii, Europa 

nu mai poate furniza mate-

rii prime”, a spus Dragoş 

Damian, potrivit digi24.ro.

Iar creşterile de preţuri la 

materiile prime vin în pri-

mul rând de la furnizorii eu-

ropeni ai României, pentru 

că ei simt mai bine decât noi 

criza şi cresc preţurile la ma-

teriile prime, ca să aibă o re-

zervă şi o marjp pentru ris-

cul lor – a explicat reprezen-

tantul patronatului din in-

dustria medicamentelor.

Mai mult, dacă criza le-

gată de coronavirus se va 

prelungi după lunile apri-

lie-mai, atunci vom resimţi 

o criză nu numai de mate-

rii prime, ci deja de produ-

se finite, a avertizat Dragoş 

Damian. „Nu spunem asta 

ca să alarmăm populaţia, ci 

doar pentru ca Ministerul 

Sănătăţii să aibă o practică 

de rezervă”, a adăugat ofi-

cialul PRIMER.

Vasile Barbu, preşedin-

tele Asociaţiei Naţionale 

pentru Protecţia Pacienţi-

lor, spune că deocamdată, 

pe piaţă, în farmacii, nu se 

observă efectele crizei din 

China, nici în privinţa creş-

terii preţurilor, nici a dis-

ponibilităţii de medicamen-

te. „Dar există o temere din 

partea noastră, din sursele 

pe care le avem, că vom in-

tra într-o criză de materia-

le sanitare, dar şi de mate-

rii prime pentru medica-

mente”, a adăugat Vasile 

Barbu. El spune că Minis-

terul Sănătăţii ar trebui să 

aibă o întâlnire şi un dia-

log cu producătorii români 

de medicamente, cu distri-

buitorii de materiale sani-

tare care erau legaţi de im-

porturile din China, astfel 

încât problema să fie foar-

te serios abordată.

Efectele coronavirusului: 
medicamentele fabricate 
în România s-ar putea scumpi

Medici reputaţi din 

România, adevărate 

somităţi în domeniu, 

au spus adio credibilită-

ţii după ce au fost impli-

caţi în dosare penale. 

De la Şerban Brădişteanu 

la Mircea Beuran, lumea 

medicală a fost afectată 

de scandaluri din cauza 

problemelor în justiţie.

Ultimul medic care are 

de-a face cu procurorii este 

Mircea Beuran care se află, 

începând de vineri, în arest 

la domiciliu.

Unul dintre cele mai puter-

nice nume în chirurgia trans-

plantului din România este 

medicul Mihai Lucan, acuzat 

de DIICOT de constituire de 

grup infracţional organizat.

Lucan ar fi prejudiciat In-

stitutul de Urologie din 

Cluj-Napoca cu peste 5 mi-

lioane de lei, după ce ar fi 

folosit aparatura de acolo 

pentru pacienţii înregistraţi 

în clinica lui privată. Dosa-

rul este încă la procurori.

„Lucan, care era un ma-

re şpăgar şi un mare trafi -

cant de organe, era cam din 

acelaşi habitat mizerabil în 

care se mişca şi Beuran. Apro-

piat de Adrian Năstase, apro-

piat de Meleşcanu, apropiat 

de toţi securiştii împuţiţi ca-

re ne-au făcut ţara praf. Erau 

Dumnezeii medicali de care 

nimeni nu se atingea. În a-

ceste zile se creditează că nu 

ar fi  o problemă că un me-

dic dă mită unui alt medic 

(...) Beuran i-a luat banii la 

femeia aia şi nu i-a rezolvat 

problema, postul (...)”, a de-

clarat, ieri deputatul USR de 

Cluj, Emanuel Ungureanu.

Un alt medic care nu a 

scăpat de procurori este 

Gheorghe Burnei de la Spi-

talul Marie Curie. Chirur-

gul a fost condamnat în de-

cembrie 2019 la 3 ani de în-

chisoare cu suspendare pen-

tru 21 de fapte de luare de 

mită, însă decizia poate fi 

atacată. Burnei ar fi primit 

mită mascată de la părinţi 

în contracte de donaţii.

Tot în Bucureşti, este me-

dicul Şerban Brădişteanu, 

chirurg la Floreasca. Procu-

rorii au spus că medicul ar 

fi primit mită o jumătate de 

milion de euro. În 2014, Bră-

dişteanu a fost achitat. Un 

an mai târziu, medicul a fost 

condamnat la un an de în-

chisoare cu suspendare pen-

tru că l-a ţinut pe Adrian 

Năstase în spital mai mult 

decât trebuia atunci când 

fostul premier s-a împuşcat.

Reamintim că medicul Mi-

hai Lucan a fost reţinut în ur-

mă cu doi ani de DIICOT în 

dosarul în care există suspi-

ciuni că medicul, alături de al-

te persoane, ar fi  folosit bunu-

rile Institutul Clinic de Urolo-

gie şi Transplant Renal Cluj-Na-

poca în favoarea unei fi rme 

private. Medicul Mihai Lucan 

şi fi ul său au fost reţinuţi de 

procurorii DIICOT, într-un do-

sar de delapidare cu un preju-

diciu de 5 milioane lei.

„Se împlinesc 2 ani de la 

reţinerea lui Lucan, ancheta 

bate pasul pe loc în dispreţ 

total faţă de pacienţii jefuiţi 

de Lucan. DIICOT tace sus-

pect, trafi cantul de organe 

operează nestingherit la o cli-

nică privată din Bucureşti! 

Am denunţat în mod repetat, 

la DIICOT şi la DNA sistemul 

de delapidare pus la punct 

de Lucan, mijloacele prin ca-

re lua mită de la fi rme de me-

dicamente prin Societatea 

Română de Boli Genito-Uri-

nare. Spre ruşinea lor veş-

nică, procurorii şi-au bătut 

joc de miile de bolnavi ex-

torcaţi de Lucan şi camari-

la lui. După 2 ani, fostul şef 

DIICOT, l-a trimis la plim-

bare, prin transfer, pe pro-

curorul Delcea, singurul pro-

curor care a încercat să lup-

te cu mafia din sistemul de 

transplant. Între timp, de la 

tribuna Parlamentului, fos-

tul securist Meleşcanu, pro-

tectorul lui Lucan, rânjea 

satisfăcut. La 30 de ani de 

la Revoluţie, traficanţii de 

organe se plimbă nestinghe-

riţi şi ne râd în faţă. Trăim 

captivi într-un sistem mize-

rabil. Eu voi lupta cu toate 

resursele să ieşim din aceas-

tă mocirlă!”, spunea, în de-

cembrie 2019, deputatul USR 

de Cluj Emanuel Ungureanu.

Mihai Lucan este suspectat 

că a transferat ilegal la clinica 

sa privată aparatură ce aparţi-

nea Institutului de Urologie şi 

Transplant Renal Cluj-Napoca.

„În cauză există suspiciu-

nea rezonabilă că, începând 

cu anul 2005 şi până la fi na-

lul anului 2016, un număr 

de trei suspecţi, angajaţi ai 

unei clinici medicale din Cluj, 

au constituit un grup infrac-

ţional organizat, care a avut 

ca scop însuşirea, folosirea, 

trafi carea, după caz, a bu-

nurilor afl ate în patrimoniul 

persoanei vătămate, respec-

tiv a serviciilor medicale spe-

cifi ce prestate de către anga-

jaţii acestei unităţi sanitare, 

în benefi ciul unei clinici me-

dicale private, entitate prin 

intermediul căreia suspecţii 

şi-au promovat interesele”, 

susţineau procurorii.

Anchetatorii arată că un 

aparat medical performant, 

utilizat în tratarea diferite-

lor forme de cancer, a fost 

transferat ilegal de la Insti-

tutul de Urologie şi Trans-

plant Renal Cluj-Napoca la 

clinica privată, unde a fost 

utilizat timp de şase ani.

Medici celebri cu dosare penale. 
Ce au în comun Burnei, Lucan sau Beuran
Medici reputaţi din România şi-au pierdut credibilitatea după ce au fost implicaţi în dosare penale. 
Celebrul medic Mihai Lucan este acuzat de DIICOT de constituire de grup infracţional organizat.

De la Şerban Brădişteanu la Mircea Beuran, lumea medicală a fost afectată de scandaluri din cauza problemelor în justiţie
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Renate Weber, avocatul 

Poporului, a declarat 

că a sesizat Curtea 

Constituţională pe tema 

spitalelor private cu acces 

la bani publici. În plus, 

Avocatul Poporului 

ar putea decide dacă 

va sesiza sau nu Curtea 

Constituţională în legătură 

cu Ordonanţa de Urgenţă 

privind alegerile anticipate.

Avocatul Poporului conside-

ră că propunerile privind libera-

lizarea programelor naţionale de 

sănătate, incluse în acest proiect 

de ordonanţă pus în dezbatere 

publică de Ministerul Sănătăţii, 

ar trebui discutate şi votate în 

procedură parlamentară obişnu-

ită şi că acestea sunt făcute „fă-

ră a asigura echilibrul în siste-

mul sanitar” şi fără garanţii prin 

care „să se evite inechităţile din-

tre sistemul public şi cel privat".

Renate Weber, Avocat al Po-

porului, a atras atenţia că pro-

iectul Ministerului Sănătăţii con-

ţine o notă de fundamentare su-

mară şi nu prezintă niciun stu-

diu de impact care să arate efec-

tele economico-fi nanciare, dar 

şi sociale ale acesteia. Avocatul 

Poporului vorbeşte şi de un po-

sibil confl ict de interese.

„Odată cu intrarea în vigoa-

re a modifi cărilor propuse, me-

dicii coordonatori ai programe-

lor de sănătate din unităţile sa-

nitare, adică specialiştii care fun-

damentează întreg procesul de 

contractare şi achiziţii, nu au 

nici o interdicţie în a activa a-

tât în unităţile publice, cât şi în 

cele private, care derulează pro-

grame naţionale de sănătate”, 

consideră Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului mai spu-

ne că există riscul ca măsurile 

propuse prin proiectul de ordo-

nanţă să accentueze „criza deja 

existentă” în sistemul de stat, iar 

o altă consecinţă ar putea fi  „îm-

povărarea excesivă a pacienţilor 

care, fi ind nevoiţi să apeleze la 

serviciile medicale private, ar su-

porta costuri suplimentare deter-

minate de împrejurarea că sta-

tul nu decontează diverse taxe 

(ex. servicii hoteliere)”.

Potrivit proiectului Ministe-

rului Sănătăţii, serviciile medi-

cale din cadrul programelor na-

ţionale de sănătate curative, ca-

re se suportă din bugetul Fon-

dului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, se vor de-

rula „în mod unitar atât prin 

furnizori publici, cât şi prin fur-

nizori privaţi, în mod similar cu 

reglementarea privind furnizo-

rii privaţi de medicamente şi 

dispozitive medicale”.

„De câte ori se reformează 

ceva în medicină, se scoate a-

ceastă utopie a privatizării”, de-

clarat ministrul Sănătăţii, Vic-

tor Costache, într-o conferinţa 

de presă, pe 27 ianuarie.

Costache spune că modifi că-

rile au în intenţie ca pacientul să 

fi e pus „în centrul sistemului” şi 

să fi e lăsat să aleagă între siste-

mul de stat şi sistemul privat.

Avocatul Poporului, Renate Weber, atacă ordonanţa care dă acces 
spitalelor private la banii publici

Remus Lăpuşan, liderul 

PRO România Cluj, 

a declarat că există dis-

cuţii pentru desemnarea 

europarlamentarului 

Corina Creţu candidatul 

partidului la funcţia 

de primar al municipiu-

lui Cluj-Napoca. Lăpuşan 

a vorbit şi de alte două 

variante: Ioan Rus, care 

a mai pierdut Primăria 

în faţa lui Emil Boc 

în 2004, şi Aurelia 

Cristea, iniţiatoarea 

legii anti fumat.

„Discuţii există începând 

din toamna anului trecut pe 

subiectul candidaţilor la Pri-

mărie şi Consiliul Local. De 

exemplu, pentru Primăria 

Cluj-Napoca cea mai intere-

santă propunere care mi s-a 

părut mie că a existat în ca-

drul organizaţiei a fost ace-

ea că doamna Corina Creţu, 

europarlamentar, fost comi-

sar european ar fi un can-

didat foarte bun, şi din per-

spectiva faptului că ştie şi 

cunoaşte foarte bine aceste 

mecanisme europene. Cred 

că aici la Cluj-Napoca sun-

tem cel mai european oraş 

din România. Şi Corina Cre-

ţu ar putea veni cu o plat-

formă foarte serioasă din a-

ceastă perspectivă: cunoaş-

te mecanismele, cunoaşte 

ce se întâmplă în alte oraşe 

de mărimea Clujului la ni-

vel european şi mulţi colegi 

ar fi de părere că este un 

candidat foarte bun. Doam-

na Creţu nu a zis niciodată 

nici da, nici ba, dar au fost 

discuţii de principiu legate 

de ce ar putea să fie făcut 

mai bine în Cluj-Napoca. 

Alţi colegi spun că cel mai 

bun candidat ar fi domnul 

Rus (n.red. Ioan Rus). Re-

cunosc că este o propunere 

foarte interesantă, dar dom-

nul Rus nu cred că este in-

teresat de acest subiect. 

Domnia sa este validată pro-

fesional, cred că are alte 

gânduri. Şi Aurelia Cristea 

ar fi un candidat foarte bun. 

Până la urmă vom vedea ce 

decizie vom lua şi care va 

fi forma finală de selecţie a 

candidatului pentru Primă-

ria Cluj-Napoca. La începu-

tul lunii martie ar trebui să 

definitivăm acest lucru”, a 

declarat Remus Lăpuşan, li-

derul Pro România Cluj.

În 2004, Ioan Rus, la acel 

moment membru al PSD, a 

pierdut Primăria Cluj-Napo-

ca în faţa actualului primar 

Emil Boc (PDL).

De asemenea, Lăpuşan a 

spus şi de ce este greu să te 

lupţi cu Emil Boc.

„De ce e greu să te lupţi 

cu Emil Boc? Ioan Rus în 

2004 a venit după un man-

dat de ministru de interne, 

cu realizări. În acel moment, 

domnul Boc venea din Par-

lament. Cumva au fost la 

acelaşi nivel de notorietate. 

Erau mulţi la Bucureşti că-

rora le era frică de un Ioan 

Rus primar la Cluj-Napoca. 

Domnul Vadim Tudor şi al-

ţii care îşi doreau altceva. 

Nu ne-au încurcat clujenii. 

Când eşti primar într-un oraş 

ca şi Cluj-Napoca, când în 

echipa de comunicare ai cel 

puţin 30 de angajaţi, ai fon-

duri, ai totul la dispoziţie, 

ca partid politic ar trebui să 

ai o persoană care să aibă în 

spate tot o asemenea forţă. 

De aici cumulezi un capital 

şi e greu ca cineva să vină 

să ţi-l demoleze. Există o di-

ferenţă foarte mare între ce-

ea ce poate să facă Primăria 

Cluj ca şi comunicare şi bu-

get şi ceea ce poate să facă 

un partid. Nu ai aceeaşi plat-

formă de discuţie cu cetăţea-

nul”, a mai punctat fostul 

consilier judeţean.

În octombrie 2019, Remus 

Lăpuşan a plecat din PSD Cluj 

după ce la conducerea fi lia-

lei a fost numit Liviu Alexa.

Corina Creţu, la Primăria Cluj-Napoca?
După ce deputatul Emanuel Ungureanu a fost desemnat de USR pentru Primăria municipiului Cluj-Napoca, 
a venit rândul altor partide să-şi anunţe posibilii candidaţi pentru fotoliul ocupat în prezent de Emil Boc

Corina Creţu (foto stânga) este candidatul partidului PRO România la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca

Renate Weber                           Victor Costache

Europarlamenarul PRO România, Corina Creţu, a declarat că a 
plecat din PSD pentru că îi era rușine să mai spună la Bruxelles 
că face parte din acest partid, dar nu i-a fost ușor să renunţe la 
salariul de comisar european de 18.000 de euro pe lună.

Europarlamentarul Corina Creţu a lansat, duminică, un atac dur 
la adresa PSD, de la tribuna Convenţiei PRO România. Corina 
Creţu nu a fost impresionată de complimentul liderului PSD, 
Marcel Ciolacu, care a punctat că nu îi este teamă să spună ce 
comisar european bun a fost.

„Degeaba ne facem complimente acum, după ce s-au pier-
dut miliarde de euro. Credeţi că mi-a fost ușor să plec din 
PSD după 29 de ani și de la un salariu de 18.000 de euro pe 
lună? Nu, nu mi-a fost ușor. Dar am plecat pentru că mi-era 
rușine să mai spun că sunt în PSD. Cum să le mai explic oa-
menilor de acolo că ţara mea nu accesează 70% din banii pe 
care îi poate primi? Iar pe mine nu m-a pus comisar euro-
pean PSD, ci premierul Victor Ponta”, a declarat Corina Creţu, 
duminică, la Convenţia PRO România.

Reamintim că atât în 2018, cât și în 2019, Corina Creţu s-a întâl-
nit cu primarul Emil Boc și a lăudat Clujul în nenumărate rânduri 
pentru că este „campion” la atragerea de fonduri europene.

Corina Creţu, atac la PSD

www.monitorulcj.ro
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca şi Regia 

Autonomă a Domeniului 

(RADP) Public 

Cluj-Napoca au renunţat 

la depozitul cu materiale 

de construcţii care se 

întindea pe sute de metri 

şi conţinea sute de tone 

de materiale împrăştiate 

prin Parcul Est. Astfel, 

în urma nenumăratelor 

sesizări privind deşeurile 

aruncate ilegal, o parte 

din ele au fost curăţate.

Activiştii solicită în con-

tinuare, printre altele, închi-

derea străzii Bulandra cu ba-

rieră cu cartelă şi transfor-

marea sa în alee pietonală şi 

ciclistă. „Trebuie barieră la 

stradă ca să nu se mai arun-

ce (n.red. gunoaie) şi zona 

să devină pietonală. Dacă fa-

cem asta, avem acces în Par-

cul Est din primăvara lui 

2020, pe cel mai mare spa-

ţiu verde al oraşului, care ur-

mează să fi e amenajat în ur-

ma unui concurs de proiec-

te”, se arată într-un mesaj al 

campaniei SOS Parcul Est.

„Mi-am propus ca activist 

civic şi deputat să contribui 

la crearea celui mai mare 

parc din Cluj. Pornind de la 

această campanie, mi-am dat 

seama cât de important e sa 

avem o nouă lege a spaţii-

lor verzi, care le protejează 

mai bine, dar şi o lege a ari-

ilor naturale urbane, pe ca-

re le-am iniţiat şi pe care 

sper ca Parlamentul să le vo-

teze în 2020”, a declarat de-

putatul independent de Cluj 

Adrian Dohotaru.

Cu toate acestea, militan-

ţii pentru Parcul Est se tem 

de procesele pierdute de Pri-

mărie în favoarea clujenilor 

care câştigă drept de con-

struire pe terenul unde este 

plănuit Parcul Est. Recent, o 

familie a obţinut la Curtea 

de Apel Cluj dreptul de a 

construi pe un teren de 700 

mp, în zona fostei Pepinie-

re Becaş. Ca atare, consilie-

rii locali vor dezbate în şe-

dinţa de mâine un proiect de 

hotărâre care prevede modi-

fi carea parţială a hotărârii 

prin care se aprobase Planul 

Urbanistic General din 2014.

„Noi am propus Primări-

ei în mai multe rânduri să 

despăgubească proprietarii, 

dar nu au făcut-o decât în 

lozinci şi promisiuni neono-

rate. S-au alocat chiar bani 

de la bugetul local pentru 

expropriere prin despăgubi-

re, dar nu s-a făcut. 

Am dat lista proprietari-

lor încă de acum 8 ani ca 

să îi contacteze cu privire 

la parcul propus de SOS, dar 

nu au făcut-o. Ruşine!”, acu-

ză activiştii.

În luna ianuarie, activiş-

tii de mediu au descoperit 

noi depozitări ilegale de de-

şeuri provenite din construc-

ţii în Parcul Est (zona stră-

zii Bulandra, pârâul Becaş) 

şi au cerut autorităţilor să 

facă curăţenie în zonă.

Depozitele de moloz din Parcul Est, curăţate
Activiştii de mediu anunţă o „victorie de etapă“ în campania SOS Parcul Est.

Începând cu data de 30 

martie 2020, SC 

Transporturile Aeriene 

Române SA (TAROM) 

desfi inţează cursa directă 

Iaşi – Cluj-Napoca.

Deputatul PNL de Iaşi 

Marius Bodea, preşedintele 

organizaţiei municipale a 

PNL Iaşi, critică faptul că 

Aeroportul Internaţional Iaşi 

mai pierde o rută internă, 

motiv pentru care solicită 

demiterea „urgentă” a direc-

torului aerogării ieşene, Că-

tălin Bulgariu.

„Rută internă a fost lansa-

tă iniţial în octombrie 2016 

de către operatorul Blue Air, 

acela fi ind momentul când 

se realiza, pentru prima da-

tă pe calea aerului, unirea 

Moldovei cu alte două regi-

uni importante: Ardealul şi 

Banatul, prin Cluj şi Timişoa-

ra. În 2018 (n.red. 25 mar-

tie), cele două zboruri au fost 

preluate de TAROM, iar as-

tăzi ambele curse nu mai exis-

tă. Iaşi-Cluj este al 16-lea zbor 

pe care Aeroportul Iaşi îl pier-

de de când este condus de 

PSD”, afi rmă Marius Bodea, 

fost director al Aeroportului 

Internaţional Iaşi.

Deputatul liberal condam-

nă „indolenţa actualei con-

duceri a aerogării ieşene”, 

care „nu face nimic pentru 

a recupera aceste rute”. De 

asemenea, acesta susţine că 

„este inadmisibil cum PSD 

îşi bate joc de singurul obiec-

tiv cu adevărat important 

din Iaşi”, lansând şi o peti-

ţie pentru demiterea lui Că-

tălin Bulgariu.

„Pierderea conexiunii di-

recte cu oraşul Cluj-Napoca, 

la fel cum s-a întâmplat cu 

Timişoara, ne izolează şi mai 

mult de zonele dezvoltate, 

iar asta se va resimţi în eco-

nomia locală, pentru că va fi  

afectat grav mediul de busi-

ness. Mai mult, dispar opor-

tunităţile de colaborare cu 

mediul academic şi cel cul-

tural între cele două oraşe co-

nectate., mai spune Bodea

Tarom desființează 
cursa Cluj-Iași

România este în risc 

de infringement din par-

tea Uniunii Europene din 

cauza tăierilor ilegale. 

Nu este de mirare, susţine 

parlamentarul clujean, 

în condiţiile în care se 

fură grosolan lângă 

o localitate cu zeci de mii 

de locuitori, lipsită însă 

de spaţii verzi. Potrivit 

deputatului, în România 

„se taie ilegal mai mult 

decât legal”, iar furtul 

anual este estimat la circa 

un miliard de euro.

„Dacă ne-am mobiliza 

punctual, pentru fi ecare pă-

dure, de lângă fi ecare loca-

litate, şansele noastre de di-

minuare a abuzurilor ar fi  

mai mari. Dacă îţi pasă de 

pădurile din preajma Cluju-

lui şi Floreştiului, te îndemn 

să trimiţi şi tu o sesizare, aşa 

cum am făcut şi eu pentru 

Pădurea Floreşti-Tăuţi şi în 

trecut, pentru Pădurile Făget 

şi Hoia-Baciu. Când am fost 

mai mulţi, dacă nu am oprit 

complet abuzurile, ele cu si-

guranţă s-au diminuat”, 

transmite Dohotaru.

Sesizările privind tăieri-

le abuzive din Pădurea Flo-

reşti-Tăuţi sunt direcţionate 

Primăriei comunei Floreşti, 

Direcţiei Silvice Cluj, respec-

tiv Gărzii Forestiere Cluj, re-

prezentate prin edilul Horia 

Şulea, directorul Dorel Oros, 

respectiv inspectorul-şef Is-

trate Şteţco.

„Noi, fl oreştenii şi clujenii, 

semnatari ai prezentei sesi-

zări, dar în asentimentul mul-

tor altor locuitori, cerem sto-

parea tăierilor ilegale şi lega-

le din Pădurea Floreşti-Tăuţi, 

un plămân verde al unei lo-

calităţi lipsite de spaţii verzi 

care înghesuie peste 50.000 

de locuitori”, se arată în tex-

tul sesizării.

Localnicii vor să vadă 
căprioare şi mistreţi,
 nu „oameni cu drujba”

Pădurea Floreşti-Tăuţi are 

o suprafaţă de câteva sute de 

hectare, iar în noul Plan Ur-

banistic General al Floreştiu-

lui este propusă în intravila-

nul localităţii. Activiştii cer 

stoparea furturilor şi tăierilor 

abuzive – chiar dacă uneori 

au aparenţe legale – şi con-

servarea pădurii ca arie natu-

rală protejată, mai ales că adă-

posteşte şi un obiectiv cultu-

ral important, Cetatea Fetei.

„Mai mult, solicităm ca 

tăierile aşa-zis legale să în-

ceteze şi zona să devină pă-

dure de protecţie, fără ex-

ploatare. Proprietarii privaţi 

să fi e desigur despăgubiţi 

adecvat pentru restricţiile in-

stituite”, mai cer localnicii.

„Furturile repetate şi tăie-

rile suspecte din ultimele săp-

tămâni ne-au mobilizat. Vrem 

să vedem în pădure căprioa-

re, veveriţe ori mistreţi, nu oa-

meni cu drujba. Vrem să păs-

trăm peisajul, confortul recre-

ativ, sursa de oxigen, capta-

torul de noxe, fi ltrul de praf 

şi biodiversitatea pe care o 

asigură o pădure într-o loca-

litate care suferă de dezvolta-

re imobiliară haotică. Vrem ca 

această pădure să fi e oaza de 

care să se bucure fi ecare fl o-

reştean şi mulţi clujeni, cu li-

nişte, frumuseţe, aer curat şi 

natură cât mai intactă”, sus-

ţine şi Adrian Dohotaru.

După Hoia-Baciu, tăierile continuă 
în pădurea Floreşti-Tăuţi!
În Pădurea Floreşti-Tăuţi se taie la câteva sute de metri de blocuri, avertizează deputatul de Cluj Adrian Dohotaru

„Se taie ilegal mai mult decât legal”, iar furtul anual este estimat la circa un miliard de euro

ADRIAN DOHOTARU | deputat independent de Cluj

„Vă încurajez să faceți 
sesizări la Garda 
Forestieră, la Primăria 
Florești, la Poliție, 
pentru a sesiza tăierile 
ilegale din Florești. 
Mai sunt și alte 
probleme de tăieri 
ilegale, dar grosso-
modo, dincolo 
de aceste sesizări,
 noi trebuie să le 
propunem autorităților la nivel local, județean 
și național să constituim niște gărzi de voluntari 
pe lângă Garda de Mediu și Garda Forestieră, 
pentru a avea patrule constante în zone unde 
sunt zeci de mii de locuitori care nu au spații 
publice verzi și merită să aibă aici în apropiere 
de localitate. Pădure care nu mai merită 
să fi e tăiată și furată atât de aproape de noi”.

Producătorii peliculei „The Hoia-Baciu Forest – Truth or 
Legend?” au anunţat că defrișările continuă în pădurea 
care a devenit celebră pentru poveștile despre fenome-
ne paranormale.

Mai mult, activiștii au iniţiat și o petiţie „Opriţi tăierile 
abuzive din Pădurea Hoia-Baciu” și cer intervenţia ad-
ministraţiei Boc pentru ca Pădurea Hoia-Baciu să rămâ-
nă, cu adevărat, o pădure de protecţie pentru clujeni, 
mai ales că 300 de hectare din ea ţin de Cluj-Napoca, 
din care 50 de hectare în intravilan și peste 250 în ex-
travilanul municipiului.

Pădurea Hoia-Baciu, care se află sub ocrotirea Ocolului 
Silvic Cluj, este situată pe raza administrativă a comu-
nei Baciu, explică primarul municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc. Edilul dezvăluia în trecut că a fost aprobată o 
rundă de tăieri, fapt confirmat și de șeful Ocolului Silvic 
Cluj, Adrian Apostoaie. Acesta din urmă a mărturisit că 
haosul ecologic a fost stârnit de proprietarii neglijenţi, 
care și-au transportat lemnele într-un mod bezmetic.

Defrişări ilegale în Hoia-Baciu?
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Copiii dintr-un sat din jude-

ţul Cluj merg prin noroi 

până la şcoală. În cazul 

în care vreun localnic 

se îmbolnăveşte, ambulanţa 

nu ajunge până la el. Nu 

intră în sat nici pompierii, 

nici vreo maşină de gunoi. 

Afl at în funcţie de 16 ani, 

primarul a refuzat să răs-

pundă întrebărilor jurnaliş-

tilor, deoarece aceştia 

nu-şi făcuse programare.

Încălţată cu cizme de gu-

mă şi cu ghetele în mâini 

Cristina (foto) porneşte în 

fiecare zi spre şcoală. La ora 

şase şi jumătate pleacă de 

acasă, pe jos.

„Asta-i drumul nostru de 

fiecare zi, cu fetiţa la şcoa-

lă. În fiecare zi, când plouă 

când ninge, tot aşa în situ-

aţia asta suntem. De-abia 

ne tragem piciorele după noi 

de noroi”, povesteşte Ana 

Chirilă, mama fetiţei, potri-

vit digi24.ro. Înotând prac-

tic cu pantofii prin noroi. 

Aşa circulă familile din sa-

tul Berchieşu, comuna Fra-

ta. Doar tractoarele pot cir-

cula pe un asemenea drum. 

Ironia face că drumul para-

lel care duce la cabana unor 

prieteni de-ai primarului a 

putut fi asfaltat.

„El cunoaşte foarte bine si-

tuaţia. De 16 ani, de la pri-

mul mandat atunci ne-a pro-

mis că ne face drumul şi nici 

până astăzi nu am mai văzut 

drum.”, adaugă Ana Chirilă.

Disperarea mamei a făcut 

ca de o săptămână, maşina 

şcolii să vină până jos în sat. 

Aşadar, cei 2 kilometri şi ju-

mătate, o oră de mers pe jos, 

s-au transformat într-unul. În-

să tot prin acelaşi noroi.

„Pe domnul primar nu-l 

doare capul. În toată primă-

vara l-am chemat să cureţe 

drumul că nu mai putem ie-

şi. Nu putem intra cu niciun 

mijloc de transport. Doamne 

feri să ne trebuiască salvarea, 

aici murim”, spune mama.

Ca o ironie, primarul îi obli-

gă pe localnicii din Berchieşu 

să achite taxă pe gunoi. Deşi 

nu vine nimeni să-l ridice.

„Ne-o dat tomberoane de 

gunoaie şi o zis să le ducem 

până la 1 km jumate unde vi-

ne maşina, în spate. Nu pu-

tem să le ducem pe roţi pe dru-

mul ăsta”, spune o localnică.

Irina Chiş – localnică: „De 

fi ecare dată i-am zis la pri-

mar. Când mergeam să plă-

tim impozitul sau când îl gă-

seam aici pe drum. Promitea, 

zicea: când se face bugetul”.

Acelaşi răspuns l-a primit 

şi echipa Digi24. Dar nu într-un 

mod cordial.

Vasile Trif, primarul comu-

nei Frata, a refuzat dialogul 

cu jurnaliştii. “Nu vreau să 

vorbesc. Trebuia să mă anun-

ţaţi că veniţi”.

Un copil face eforturi supraomeneşti, 
prin noroi, pentru a ajunge la şcoală

Biletele sau abonamentele 

emise de orice operator 

de transport, fi e el naval, 

rutier sau feroviar, vor fi  

decontate de către şcoli.

Rectificarea repară „o 

eroare materială”, potrivit 

ministrului Educaţiei, care a 

reacţionat la criticile elevi-

lor din Consiliul Naţional al 

Elevilor, după ce aceştia au 

semnalat faptul că în textul 

iniţial OUG 15 prevedea de-

contarea doar a biletelor de 

transport rutier, discriminând 

astfel pe cei care circulă cu 

trenul sau pe apă.

“Elevilor care nu pot fi  şco-

larizaţi în localitatea de do-

miciliu li se decontează chel-

tuielile de transport, în limi-

ta a 50 km sau li se asigură 

decontarea sumei ce reprezin-

tă contravaloarea a 8 călăto-

rii dus-întors pe semestru, da-

că locuiesc la internat sau în 

gazdă, din bugetul Ministeru-

lui Educaţiei şi Cercetării, prin 

unităţile de învăţământ la ca-

re sunt şcolarizaţi. Deconta-

rea se realizează pe baza do-

cumentelor justifi cative, emi-

se de operatorii de transport.”

Articolul 3¹ se modifi că: 

„Elevilor de nivel liceal care 

nu pot fi  şcolarizaţi în loca-

litatea de domiciliu la fi lie-

ra/profi lul/specializarea so-

licitată li se decontează chel-

tuielile de transport în limi-

ta a 50 km sau li se asigură 

decontarea sumei ce repre-

zintă contravaloarea a 8 că-

lătorii dus-întors pe semes-

tru, dacă locuiesc la internat 

sau în gazdă, din bugetul Mi-

nisterului Educaţiei şi Cerce-

tării, prin unităţile de învă-

ţământ la care sunt şcolari-

zaţi. Decontarea se realizea-

ză pe baza documentelor jus-

tifi cative, emise de operato-

rii de transport”.

În termen de 30 zile din 

data de 11 februarie, deci 

până la jumătatea lunii mar-

tie 2020 ministerul trebuie 

să iniţieze hotărârea Guver-

nului privind procedura de 

decontare şi sumele ce pot 

fi decontate pentru trans-

portul rutier al elevilor şco-

larizaţi în altă localitate de-

cât cea de domiciliu, mai 

prevede actul normativ.

Aproape 430.000 de elevi 

fac naveta zilnic la şcoală, 

potrivit unei analize a Băn-

cii Mondiale. Timpul mediu 

petrecut pe drum e mai ma-

re pentru elevii care învaţă 

în oraşe.

Naveta elevilor, decontată 
de şcoli pentru orice 
mijloc de transport În vârstă de doar 21 de ani, 

inculpatul Serghei Arapu 

este cetăţean din Republica 

Moldova şi deţinea autove-

hiculul marca BMW, fără 

asigurare pentru răspunde-

re civilă valabilă. Conform 

declaraţiei de suspect şi 

explicaţiilor pe care le-a 

oferit verbal, acesta are în 

Republica Moldova un copil 

minor de 3 ani cu grave 

probleme de sănătate.

Pentru a obţine banii nece-

sari pentru cheltuielile medica-

le, s-a ocupat în ultima perioa-

dă cu strângerea de fonduri/ do-

naţii pe teritoriul României. Con-

form declaraţiei de suspect, în 

data de 9 februarie, la ora 18:00, 

a consumat 4-5 pahare de 

whiskey, împreună cu nişte cu-

noştinţe, inclusiv pasagerul din 

maşină de la momentul acci-

dentului, potrivit datelor din do-

sar dezvăluite de clujust.ro.

Tânărul Arapu se afl a sub 

infl uenţa băuturilor alcoolice – 

0,35 mg/l alcool pur în aerul 

expirat (conform testării efectu-

ate la ora 19:20 cu aparatul Dra-

ger Alcotest ARZF 0421), respec-

tiv 0,63 g0/00 alcool pur în sân-

ge la prima probă de sânge re-

coltată la ora 20:22 (conform 

procesului-verbal de recoltare 

probe biologice şi de consem-

nare a activităţilor de examina-

re fi zică, a buletinului de ana-

liză toxicologică alcoolemie emis 

de IML Cluj-Napoca).

Potrivit declaraţiilor oferi-

te de martorii ocular, dar şi a 

măsurătorilor din dosar, ur-

mele de frânare s-au întins pe 

o lungime de 63,40 de metri, 

ceea ce înseamnă o viteză de 

deplasare de aproape 100 

km/h. Beat, în oraş, cu alte 

maşini şi linii de tramvai în 

jur! În aceste condiţii, nu e 

de mirare că judecătorul sus-

ţine că timpul petrecut după 

gratii „poate acum să îl ajute 

pe inculpat să refl ecteze” a-

supra faptelor comise.

„Judecătorul consideră că 

în acest moment este necesa-

ră privarea de libertate a in-

culpatului într-un loc de de-

tenţie, timpul petrecut în me-

diul de penitenciar putând poa-

te acum să îl ajute pe inculpat 

să refl ecteze asupra tuturor 

consecinţelor ce pot decurge 

din comiterea de fapte penale 

şi că, deocamdată, se impune 

luarea măsurii preventive faţă 

de inculpat, cu precizarea că 

între a da o şansă, cerută de 

inculpat, şi a asigura buna des-

făşurare a procesului penal, 

respectiv a preîntâmpina dis-

pariţia inculpatului, judecăto-

rul optează pentru luarea mă-

surii preventive”, se arată în 

motivarea judecătorului, cita-

tă de clujust.ro.

Serghei Arapu, tânărul de 21 

de ani din Republica Moldova 

care a făcut accidentul mortal 

de pe strada Horea, duminică 

seara, şi apoi a fugit de Poliţie, 

a fost dus pe 10 februarie în fa-

ţa judecătorilor pentru emiterea 

mandatului de arestare.

„M-am speriat! E prima da-

tă când urc la volan băut. Eu 

foarte tare regret ce am făcut şi 

îmi cer scuze de la oamenii ca-

re au rămas vii. Îmi e tare greu 

să explic”, a spus Arapu.

CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎNAINTE DE ACCIDENTUL MORTAL DE PE HOREA

Whiskey, 100 km/h în oraş, 
un copil bolnav acasă
Şoferul vinovat de tragicul accident de pe strada Horea a declarat 
că a consumat 4-5 pahare de whiskey înainte de fatidicul eveniment

Serghei Arapu, șoferul vinovat de accidentul de pe strada Horea a declarat că a consumat 4-5 pahare de wiskey înainte
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Un parc în loc de parcare 

în centrul Clujului, birje 

în loc de maşini şi mult 

mai puţini oameni. Aşa 

arăta Piaţa Unirii în urmă 

cu mai bine de opt decenii.

„Mă bucur foarte mult că 

aţi descoperit această imagi-

ne şi aţi publicat-o. Ar trebui 

menţionat numele fotografu-

lui şi al organizaţiei care se 

ocupă de acest patrimoniu fo-

tografi c (n.red. Asociaţia Au-

diovizuală Transilvană). Şi fo-

tografi ile au autor, şi scopul 

asociaţiei noastre este să con-

ştientizăm acest lucru: foto-

grafi a ca artă. Artiştii fotografi  

clujeni sunt cam uitaţi”, a 

transmis, pentru Monitorul de 

Cluj, Blós-Jáni Melinda, edito-

rul cărţii “Clujul Vizibil”, cu 

fotografi ile lui Orbán Lajos 

despre oraşul interbelic, foto-

graful care a imortalizat şi 

imaginea din 1934.

Actuala Piaţă a Unirii a con-

stituit miezul oraşului medi-

eval Cluj, grupat în jurul Bi-

sericii Sf. Mihail. Zidurile ce-

tăţii medievale delimitează 

centrul istoric al oraşului. Pia-

ţa este cea mai mare ca di-

mensiune (cca. 220m pe 160m) 

din vechile pieţe afl ate în cen-

trul şi sud-estul Europei. Exis-

tă pieţe de dimensiuni mai 

mari, dar acestea s-au format 

mult mai târziu.

Istoric, este cea de-a doua 

piaţă a Clujului, după Piaţa 

Mică (actuala Piaţa Muzeului), 

în Evul Mediu fi ind denumită 

Piaţa Mare, spre a fi  deosebi-

tă de cealaltă piaţă, Piaţa Mi-

că. În ultima parte a secolului 

XIX, numele i-a fost schimbat 

în Piaţa Principală, denumire 

care nu a rămas pentru mult 

timp. În prima parte a secolu-

lui XX, piaţa a fost denumită 

Piaţa Regele Matia (Mátyas 

Király tér), după numele rege-

lui Matei Corvin.

După 1980, piaţa a fost nu-

mită Piaţa Unirii, nume pe ca-

re îl poartă şi acum. Între 

1952-1980, denumirea i-a fost 

schimbată în Piaţa Libertăţii. 

Colocvial mai este denumită şi 

Piaţa Mare sau simplu „Centru”.

Cum arăta Piaţa Unirii 
din Cluj-Napoca în anul 1934?

Iarna este în general 

răcoroasă, cu temperaturi 

ce pot coborî sub -20 de 

grade în cele mai reci zile.

Cele mai reci zone ale ora-

şului sunt vestul şi estul (carti-

erul Grigorescu, respectiv Mă-

răşti şi Someşeni), datorită po-

ziţionării în valea Someşului 

Mic, unde inversiunile termice 

sunt cele mai pronunţate. Car-

tierele mai înalte, Bună Ziua, 

Zorilor sau Gruia au parte de 

temperaturi ceva mai blânde pe 

parcursul iernii, mai ales când 

se instalează un regim antici-

clonic. Uneori, diferenţele de 

temperatură între zona joasă şi 

cea înaltă a oraşului pot fi  de 

până la 10 grade Celsius.

Temperatura minima abso-

lută înregistrată a fost de -34,2 

grade pe data de 23 ianuarie 

1963, temperaturi foarte scăzu-

te mai înregistrându-se şi pe 11 

februarie 1929 (-32 de grade) 

sau 13 ianuarie 1985 (-26 de 

grade). Trebuie precizat faptul 

că în ultimii 30 de ani tempera-

tura nu a mai coborât sub -23 

de grade la staţia meteo, însă 

minime neofi ciale de până la 

-27 de grade au fost înregistra-

te la începutul lunii februarie 

2012 în partea estică a oraşului.

Precipitaţiile iarna sunt în 

general defi citare spre deose-

bire de celelalte anotimpuri, 

media pe luna decembrie fi ind 

de 33,3 mm, pe ianuarie 26,3 

mm, în timp ce februarie este 

cea mai secetoasă luna (nu doar 

din iarnă, ci din întreg anul), 

cu doar 23,3 mm. Forma pre-

cipitaţiilor este în general soli-

dă, însă pe fondul tendinţei de 

încălzire din ultimii ani, pon-

derea precipitaţiilor sub formă 

de ploaie din totalul precipita-

ţiilor este tot mai mare. Stratul 

de zăpadă de obicei nu ajunge 

la grosimi foarte mari, datori-

tă efectului de umbrire al Mun-

ţilor Apuseni, care blochează 

o mare parte din precipitaţiile 

venite dinspre vestul Europei. 

Cele mai mari grosimi ale ză-

pezii se ating în cazul cicloni-

lor retrograzi, când circulaţia 

aerului se reorientează dinspre 

est. O astfel de situaţie s-a sem-

nalat pe data de 12 februarie 

1984, când s-a stabilit recordul 

de strat al oraşului în perioada 

modernă: 56 de centimetri.

Iarna în Cluj. Care sunt 
cele mai friguroase cartiere?

Specialiştii în domeniul 

imobiliar spun că, 

în 2020, preţul locuinţelor 

va continua să crească, 

după ce apartamentele 

s-au scumpit oricum 

considerabil pe parcursul 

anului trecut.

În Cluj-Napoca, de la 

1.450 de euro pe metrul pă-

trat, cei care-şi caută locu-

inţe au ajuns să plătească 

în medie şi 1.700 de euro, 

în timp ce în Capitală, pre-

ţul mediu a ajuns în doar 

câteva luni la 1.413 euro de 

la 1.382 de euro.

O creştere a preţurilor s-a 

înregistrat şi în Timişoara, un-

de metrul pătrat într-un bloc 

nou costă acum 1.390 de eu-

ro, în loc de 1.250 cât era la 

începutul anului trecut.

Pe de altă parte, cele mai 

ieftine locuinţe sunt în Iaşi, 

unde preţurile apartamen-

telor noi au crescut doar cu 

1,1%. Aici metrul pătrat cos-

tă 1.107 euro.

„Din august, la noi (în 

Cluj-Napoca -n.r.) au cres-

cut gradual, dacă media era 

undeva la 1.450 de euro me-

trul pătrat atunci, acum sun-

tem undeva spre 1.700 şi cre-

dem că dacă lucrurile vor ţi-

ne tot aşa, va creşte. Faptul 

că dobânzile bancare nu te 

încurajează să îţi ţii banii pe 

care îi ai, ci să îi investeşti 

este un impuls pentru piaţă 

şi este motivul pentru care 

mulţi oameni cumpără ca să 

fi e banii investiţi şi să gene-

reze valoare. Chiria întot-

deauna va fi  mai mare decât 

dobânda pe care o încasea-

ză ei pentru suma respecti-

vă de bani, iar banii inves-

tiţi nu sunt pierduţi văzând 

cât costă activele în Cluj. Am 

vândut în ultimele trei luni 

70 şi mai avem 18 aparta-

mente. O categorie mare sunt 

investitorii care au bani li-

chizi şi pot să genereze mai 

mulţi bani cu ei, iar cealal-

tă categorie sunt tinerii proas-

peţi căsătoriţi, tinerii profe-

sionişti din noile industrii. 

Acestea sunt cele două cate-

gorii de cumpărători”, a de-

clarat Vlad Buzoianu, dez-

voltator imobiliar, potrivit 

businessmagazine.ro.

Specialiştii din imobilia-

re cred însă că şi în 2020 

preţurile vor mai creşte, dar 

se tem să nu depăşească rit-

mul normal al economiei.

„Vor creşte preţul apar-

tamentelor din Cluj în 2020. 

Îmi doresc să crească nu mai 

mult decât veniturile popu-

laţiei şi nu mai mult decât 

ritmul normal al economi-

ei, să nu ajungem într-o zo-

nă de bulă. În continuare, 

Clujul este cel mai scump 

oraş din România, avem un 

preţ mediu raportat la ulti-

mul trimestru din 2019 de 

peste 1.500 de euro, în me-

die, pe când în Bucureşti, 

avem 1.300 pe metru. Acest 

lucru este datorat cererii 

foarte mari care există în 

Cluj, mai mare decât în Bu-

cureşti”, a spus Adrian Va-

siu, agent imobiliar.

Pe de altă parte, econo-

miştii spun că fenomenul 

nu este unul negativ, ci din 

contră unul pozitiv care nu 

seamănă deloc cu ce am tră-

it înainte de criza din 2008.

„Tendinţa de creştere a 

preţurilor în zona imobilia-

ră este una marcantă si poa-

te aminti unora de momen-

tul de dinainte de criza din 

2008-2009 însă pentru eco-

nomişti lucrurile sunt rela-

tiv clare. Este vorba de o le-

ge simplă, legea cererii şi a 

ofertei. Atunci când există 

presiuni mari din partea ce-

rerii, preţul creşte pentru o-

rice produs. Ori în zona imo-

biliară atât în ţară cât mai 

ales în zona Clujului presi-

unea din partea cererii este 

una ridicată. De asemenea, 

evoluţiile economice, con-

junctura econimică pozitivă 

din ultima perioadă, tradu-

să în creşteri salariale, creş-

teri de venituri, în credita-

re mai facilă, face de ase-

menea ca preţul să crească. 

Putem spune că fenomenul 

nu este unul negativ, este 

unul pozitiv în general. De 

asemenea comparând cu fe-

nomenul de dinainte de 

2008, constatăm că dinami-

ca sau ritmul de creştere al 

salariilor este mai ridicat în 

acest moment faţă de atunci 

în comparaţie cu ritmul de 

creştere al preţurilor. Din 

acest punct de vedere acce-

sul la piaţa imobiliară este 

unul mai facil ca acum 10-12 

ani”, a declarat Liviu De-

ceanu, economist.

Anul acesta, dezvoltato-

rii imobiliari din marile ora-

şe ale ţării au în plan să li-

vreze în total peste 29.000 

de apartamente.

Preţurile locuinţelor cresc şi în 2020
În acest moment, Cluj este oraşul din România cu cele mai scumpe case, urmat de Bucureşti, Timişoara şi Iaşi

Preţul locuinţelor va continua să crească, după ce apartamentele s-au scumpit pe parcursul anului trecut

LIVIU DECEANU | economist

„Tendinţa de creştere a preţurilor în zona 
imobiliară este una marcantă si poate aminti 
unora de momentul de dinainte de criza din 
2008-2009 însă pentru economişti lucrurile 
sunt relativ clare. Este vorba de o lege simplă, 
legea cererii şi a ofertei. Atunci când există 
presiuni mari din partea cererii, preţul creşte 
pentru orice produs. Ori în zona imobiliară atât 
în ţară cât mai ales în zona Clujului presiunea 
din partea cererii este una ridicată. 
De asemenea, evoluţiile economice, 
conjunctura econimică pozitivă din ultima 
perioadă, tradusă în creşteri salariale, creşteri 
de venituri, în creditare mai facilă, face 
de asemenea ca preţul să crească. Putem spune 
că fenomenul nu este unul negativ, 
este unul pozitiv în general. De asemenea 
comparând cu fenomenul de dinainte de 2008, 
constatăm că dinamica sau ritmul de creştere 
al salariilor este mai ridicat în acest 
moment faţă de atunci în comparaţie cu ritmul 
de creştere al preţurilor. Din acest punct 
de vedere accesul la piaţa imobiliară 
este unul mai facil ca acum 10-12 ani“
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Vineri, 21 februarie 2020, de la ora 19,00 Teatrul 
Naţional „Aureliu Manea“ găzduiește spectacolul 
tradiţional DESPRE DRAGOBETE CU BĂIEŢI ŞI FETE , oferit 
în fi ecare an, în luna februarie, de Casa de Cultură Turda 
tuturor celor îndrăgostiţi, care iubesc folclorul de calitate.

Marcată pe 24 februarie, sărbătoarea autohtonă dedicată 
dragostei este strâns legată de venirea primăverii, de 
fertilitate și de renașterea naturii. Miturile diverse legate 
de personajul Dragobete îl fac să fi e, în imaginaţia populară, 
o fi inţă inedită, parte omenească și parte îngerească, un 
june frumos și nemuritor, considerat în multe legende 
românești ca fi u al Babei Dochia.

În spectacol, aceste personaje mitologice vor reconstitui 
legenda iubirii, alături de interpreţi de muzică populară 
și ansambluri folclorice.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile .

Ministrul demis 

al Transporturilor, 

Infrastructurii 

și Comunicațiilor, Lucian 

Bode, a dezvăluit intenția 

de a transforma în dru-

muri naționale 73 

de kilometri de drumuri 

județene din Sălaj și Cluj 

pentru a fi  reabilitate.

În cadrul unei vizite la Cluj-

Napoca, Lucian Bode a decla-

rat, sâmbătă, că Direcţia Regi-

onală de Drumuri (DRDP) Cluj 

dorește să preia şi să transfor-

me în drumuri naţionale 73,3 

kilometri de drumuri judeţe-

ne din Sălaj şi Cluj, pentru a 

le putea reabilita.

Potrivit ministrului, în peri-

oada imediat următoare DRDP 

Cluj va face demersuri către 

consiliile judeţene din Sălaj şi 

Cluj pentru a prelua şi a reabi-

lita tronsoanele de drumuri ju-

deţene DJ 109A, de la limita cu 

judeţul Cluj – Chinteni – Pan-

ticeu – Recea-Cristur, intersec-

ţie cu DJ 108B – limită cu ju-

deţul Sălaj, Cernuc – Gârbou – 

Fabrica – Surduc – Brâglez, in-

tersecţie cu DN 1H.

„Vorbim de 73,3 kilometri de 

drum judeţean, pe cele două 

administraţii – Cluj, respectiv 

Sălaj. Noi, cunoscând dezvol-

tarea zonei, cunoscând faptul 

că preluarea acestui drum ju-

deţean şi transformarea lui în 

drum naţional ar scurta distan-

ţele de la Cluj-Napoca la Dej, 

de la Surduc, limită cu DN 1H 

la Cluj, ar lega practic zona re-

spectivă de Jibou-Zalău, respec-

tiv Şimleu Silvaniei – Aleşd – 

Oradea”, a precizat Bode.

„În această logică, ne-am 

gândit, iar în perioada următoa-

re vom face demersurile pentru 

preluarea acestui drum judeţean 

şi transformarea lui în drum na-

tional”, a mai punctat ministrul 

Transporturilor, în cadrul con-

ferinţei de presă.

Lucian Bode a adăugat fap-

tul că procedura de preluare 

presupune mai mulţi paşi, prin-

tre care acordurile celor două 

consilii judeţene, al conduce-

rii Companiei Naţionale Ad-

ministrare a Infrastructurii Ru-

tiere (CNAIR) şi emiterea unei 

hotărâri de Guvern.

Vă reamintim că „epope-

ea” modernizării drumului 

județean 109A Chinteni – Vul-

tureni – Recea Cristur – Dea-

lul Jurcii a început undeva în 

2016, după instalarea lui Alin 

Tişe în fotoliul de preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj. 

Până în prezent, forul jude-

ţean a emis nenumărate co-

municate de presă care anun-

ţau ba deblocarea contracte-

lor de lucrări la acest drum, 

ba începerea lucrărilor la acest 

tronson, ba plombări şi lucrări 

de întreţinere sau turnare de 

covor asfaltic.

August 2016. Primele de-

mersuri pentru DJ 109A 

Chinteni – Vultureni – Recea 

Cristur – Dealul Jurcii

Dintr-un comunicat de pre-

să din 1 august 2016, afl ăm 

că președintele Consiliului 

Județean Cluj, Alin Tişe, a 

semnat ordinul de începere a 

lucrărilor de întreţinere a dru-

mului judeţean 109A Chinteni 

–Vultureni – Panticeu – Recea 

Cristur - limită jud. Sălaj

„Lucrările de întreţinere vor 

consta în realizarea de plom-

bări, reprofi lări ale părţii caro-

sabile cu adaos de material, bur-

duşiri ale şanţurilor, decolmata-

rea camerelor de cădere, asigu-

rarea esteticii rutiere, tăierea de 

acostamente, decolmatarea şan-

ţurilor şi a podeţelor, elimina-

rea gropilor prin acoperire cu 

piatră spartă, turnarea de co-

voare asfaltice”, menţiona la 

acea dată forul judeţean.

Peste câteva zile, tot în au-

gust 2016, acelaşi Tise se lăuda 

că lucrările de întreţinere, inclu-

siv la acest drumujudeţean “au 

debutat în forţă şi sunt în plină 

desfășurare, derulându-se într-

un ritm susţinut”.

„Mă bucur să pot informa 

clujenii în legătură cu faptul că 

pe toate drumurile se muncește 

în ritm alert, progresul fi ind unul 

vizibil, de necontestat”, decla-

ra, la acea dată preşedintele Con-

siliului Judeţean.

Vineri, 3 mai 2019, Tişe a 

anunţat că a fost fi nalizată 

așternerea primului strat de as-

falt pe Drumul Județean 109A 

Chinteni – Vultureni – Recea 

Cristur – Dealul Jurcii.

Importanța modernizării 

drumului judeţean DJ 109A 

Chinteni – Vultureni – Recea 

Cristur – Dealul Jurcii este da-

tă de faptul că acesta traver-

sează regiunea de centru-nord 

a județului, deservind inclusiv 

zona metropolitană și locali-

tatea Chinteni”, se arată într-

un comunicat de presă al Con-

siliului Judeţean.

În 7 noiembrie 2018, acelaşi 

Tişe anunţa că lucrările de mo-

dernizare a drumului județean 

109A Vultureni – Panticeu – Re-

cea Cristur – Dealul Jurcii au 

intrat în etapa de așternere a 

covorului asfaltic.

CONSILIUL JUDEŢEAN SCAPĂ DE O DURERE DE CAP

Drum județean, transformat 
în drum național?
De ani buni, Consiliul Judeţean Cluj se laudă cu reabilitarea drumului judeţean 
109A Chinteni –Vultureni – Panticeu – Recea Cristur - limită jud. Sălaj

În perioada imediat următoare DRDP Cluj va face demersuri către consiliile judeţene din Sălaj şi Cluj
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca se alătură 

proiectului S.A.F.E. iniţi-

at de InfoTrafic şi va uti-

liza această facilitate, 

începând din acest an, 

pentru a alerta clujenii 

în caz de urgenţă.

InfoTrafi c, radioul care se 

aude în staţiile de autobuz 

din Cluj-Napoca, a imple-

mentat în 2019 proiectul 

„S.A.F.E. – Semnale Alarmă 

Fenomene Extreme" şi a in-

vitat principalele instituţii 

responsabile cu siguranţa ce-

tăţeanului să se asocieze a-

cestui proiect. Reprezentan-

ţii Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca au semnat lu-

na aceasta un protocol de 

colaborare cu InfoTrafi c, în 

vederea utilizării sistemului.

Proiectul SAFE presupu-

ne implementarea unui sis-

tem efi cient de alertă prin 

mesaje audio a populaţiei în 

cazul unor urgenţe, fenome-

ne meteo extreme sau cala-

mităţi naturale. Sistemul poa-

te fi  utilizat fără costuri pen-

tru autorităţile locale şi in-

stituţiile publice partenere.

Cum funcţionează 
sistemul S.A.F.E.?

Instituţiile partenere vor 

avea acces direct în aplicaţia 

integrată în sistemul InfoTra-

fi c, iar în cazul unor urgen-

ţe sau fenomene naturale ex-

treme pot selecta, pentru di-

fuzare, mesaje audio de aver-

tizare pentru cetăţeni. Aces-

te mesaje audio vor fi  difu-

zate cu frecvenţa selectată, 

de exemplu la fi ecare 15 mi-

nute, în difuzoarele InfoTra-

fi c, prezente în staţiile de au-

tobuz din Cluj-Napoca.

Mesajele incluse în in-

terfaţă sunt preînregistra-

te şi aprobate de Instituţi-

ile implicate. Persoanele 

abilitate, respectiv institu-

ţiile implicate în acest pro-

iect, accesează aceste me-

saje online, având dreptul 

de a alege locaţiile unde 

doresc difuzarea mesaju-

lui. Ca exemplu, mesajele 

pot fi de atenţionare, pen-

tru cazurile în care circu-

laţia este închisă în cen-

trul oraşului, atunci când 

sunt organizate manifes-

tări publice. Dar pot fi fo-

losite şi în cazuri in care 

apar fenomene meteorolo-

gice extreme (de la cani-

culă la furtuni puternice, 

cutremur etc.).

Protocol de colaborare între Primăria municipiului 
Cluj-Napoca şi InfoTrafic pentru utilizarea sistemului 
S.A.F.E. – Semnale Alarmă Fenomene Extreme

Ministrul Transporturilor, 

Lucian Bode, a declarat, 

vineri, la Cluj-Napoca, că 

unul dintre cele mai impor-

tante proiecte de infrastruc-

tură feroviară este electrifi -

carea şi reabilitarea liniei 

de cale ferată Cluj-Napoca – 

Oradea – Episcopia Bihor.

„Este o zi importantă pen-

tru Ministerul Transporturilor. 

Împreună cu primarii şi direc-

torii CFR Infrastructură şi Com-

paniei de Drumuri am reuşit să 

depăşim mai multe obstacole 

în calea implementării unor 

proiecte majore de infrastruc-

tură din Regiunea de Nord-Vest. 

Am avut o întâlnire de lucru 

cu primarii din Cluj-Napoca, 

Oradea şi Arad cu care am par-

curs proiecte de investiţii. Unul 

dintre cele mai importante pro-

iecte de infrastructură ferovia-

ră, un proiect major, este elec-

trifi carea şi reabilitarea liniei de 

cale ferată Cluj-Napoca – Ora-

dea – Episcopia Bihor. Am sem-

nat un acord de implementare 

a acestui proiect cu cei trei pri-

mari, care să oblige toată păr-

ţile interesate să se încadreze 

în termenele asumate”, a pre-

cizat Lucian Bode.

El spus că această cale fe-

rată va duce la descongestio-

narea trafi cului de la Curtici, 

unde trec zilnic 1.200 de gar-

nituri de tren de marfă.

„Dacia-Renault şi Ford mi-au 

cerut să rezolvăm problema de 

la Curtici, pentru că stau trenu-

rile zeci de ore să treacă grani-

ţa în Ungaria din diverse moti-

ve. După electrifi carea căii fera-

te Cluj-Napoca – Oradea – Epi-

scopia Bihor, vom avea cea de-a 

doua poartă de ieşire spre Vest”, 

a menţionat Lucian Bode.

Proiectul este în valoare 

de 7,3 miliarde de lei, din 

fonduri europene.

Proiectul prevede reabilita-

rea liniei de cale ferată Cluj-Na-

poca – Oradea – Episcopia Bi-

hor pe o distanţă de 166 de 

km, electrifi carea liniei pe 160 

de km şi realizarea unei căi fe-

rate duble pe 88 de km.

Ministrul Transporturilor, 

Lucian Bode, s-a întâlnit, vi-

neri, cu trei primari din „Ali-

anţa Vestului” – Emil Boc 

(Cluj-Napoca), Ilie Bolojan 

(Oradea) şi Călin Bibarţ (Arad), 

precum şi cu fostul primar al 

Aradului, Gheorghe Falcă.

Prefectul judeţului Bihor, 

Dumitru Ţiplea, a convocat o 

şedinţă privind proiectul de 

electrifi care şi reabilitare a că-

ii ferate Cluj – Oradea – Epi-

scopia Bihor, investiţie în va-

loare de 7,3 miliarde de lei fi -

nanţată de Uniunea Europea-

nă şi Guvernul României, ca-

re reprezintă cea mai amplă 

investiţie în infrastructura fe-

roviară din Vestul României.

„Din totalul de 41 de avi-

ze pentru judeţul Bihor, s-au 

obţinut majoritatea privind 

amplasamentele, urmând ca 

în următoarea perioadă să 

se elibereze şi ultimele, le-

gate de soluţia fi nală aplica-

tă în cadrul proiectului”, se 

arată în comunicat.

Va urma scoaterea la licita-

ţie a lucrărilor de proiectare şi 

execuţie, anunţul urmând să fi e 

publicat şi în Jurnalul de Ope-

raţiuni al Uniunii Europene, a-

vând în vedere valoarea mare a 

proiectului şi faptul că este fi -

nanţat din fonduri europene prin 

Programul Operaţional pentru 

Infrastructură Mare (POIM).

„Dacă nu vor fi  piedici la 

licitaţie, aceasta s-ar putea fi -

naliza în cursul anului aces-

ta, astfel încât de anul viitor 

să înceapă proiectarea şi exe-

cuţia. Termenul de implemen-

tare a proiectului este de 48 

luni, ceea ce înseamnă că da-

că totul va merge bine la sfâr-

şitul anului 2024 linia ferată 

va fi  electrifi cată şi moderni-

zată”, a precizat prefectul Du-

mitru Ţiplea.

Lucrările din proiect vizea-

ză electrifi carea în întregime 

a celor 166 de kilometri ai li-

niei de cale ferată, precum şi 

modernizarea, pe întregul tra-

seu, a tuturor staţiilor, halte-

lor şi spaţiilor adiacente, in-

cluzând parcările, rampele şi 

peroanele cu copertine. În ur-

ma reabilitării, pe 60% din tra-

seu trenurile vor putea circu-

la cu peste 100 de kilometri la 

oră, iar distanţa Oradea-Cluj 

se va parcurge în două ore.

La presiunea investitorilor, 
calea ferată Cluj - Episcopia Bihor 
va fi electrificată cu 7,3 mld. lei
Ministrul Transporturilor cu primarii din Cluj-Napoca, Oradea şi Arad a semnat 
un acord pentru reabilitare a căii ferate Cluj - Oradea - Episcopia Bihor

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară este electrifi carea şi reabilitarea liniei 
de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor

Încă 5,3 km 
din Autostrada 
Transilvania
Ministrul Transporturilor, 
Lucian Bode, a anunţat vineri, 
la Cluj, că în luna iunie vor fi  
daţi în trafi c 5,3 km din 
Autostrada Transilvania, între 
Borș și Biharia.
„Vom finaliza 5,3 km de la 
Borș la Biharia, pentru prima 
dată în istorie înaintea celor 
din Ungaria, acest capăt de 
autostradă în luna iunie, iar 
acest obiectiv va fi dat în tra-
fic. De la Biharia la Chiribiș 
sperăm ca instanţa să se pro-
nunţe cât mai repede, pentru 
a semna contractul de proiec-
tare și execuţie”, a spus 
Lucian Bode.
El a adăugat că a fost reluată 
licitaţia pe sectorul 
Chiribiș-Suplacu de Barcău.
„De la Chiribiș la Suplacu de 
Barcău este de neimaginat cum 
o companie din Croaţia câștigă 
licitaţia pe acest tronson, în 
condiţiile în care era în faliment 
în ţara de origine. Aici am relu-
at procedura de licitaţie. De la 
Suplacu de Barcău la Nușfalău, 
ANAP ne-a confi rmat că docu-
mentaţia este în regulă și vom 
scoate la licitaţie în zilele urmă-
toare proiectarea și execuţia 
pentru tronson”, a menţionat 
ministrul Transporturilor.
De asemenea, în martie vor 
fi scoase la licitaţie tronsoane 
pe sectorul 
Nădășelu-Nușfalău.
„Din 2019, de când s-au pu-
blicat anunţurile de licitaţie, 
a trecut un an de când tot 
răspundem la clarificări. Nu 
mai avem timp și avem to-
leranţă zero faţă de amână-
rile nejustificate pentru a 
răspunde la clarificări. În lu-
na martie ne asumăm că 
scoatem la licitaţie, proiec-
tare și execuţie aceste secţi-
uni, cu excepţia tunelului 
Meseș”, a mai precizat mi-
nistrul Lucian Bode.

Pe scurt
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- 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

¤ Vând apartament în supr. 42 
mp, mobilat, utilat, mobilat, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare pâzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (7.20)

¤ 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 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, 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 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mo-
bilat, utilat, preţ 92.000 euro, 
negociabil. Informaţii 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. Giu-
seppe Verdi, cartier Iris, preţ 8 
euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (3.7)

¤ 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 telefon 
0747-417912. (7.7)

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

SPAȚII

¤ Închiriez spațiu  P+M, suprafața 
366 mp, Alba Iulia, în centru.
Informații suplimentare la telefon 
0722-550847. (1.2)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, 
caut spre închiriere o garsonie-
ră, confort 3 sau o gazdă la ca-
să. Ofer seriozitate, nu con-
sum alcool. Tel. 0749-974302.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm 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 la ca-
să, în supr. de 75 mp, centrală 
proprie, izolat termic, utilat com-
plet, cu parcare, pe termen lung, 
zona Gării. Informații suplimenta-
re la telefon 0744-282885. (2.8)

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră pe str. Fabricii, lângă 
Kaufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat, cart. Mă-
răști, 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 comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. 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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, 
fac instalaţii, transport mobilă 
în Cluj-Napoca și în afara lo-
calităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 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. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 

Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

ELECTRO

¤ Vând hotă bucătărie, electrică, 
în stare bună de funcţionare, pu-
ţin folosită. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0759-912176. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii 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 seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0754-300728 sau 
0759-912176. (3.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta și burlanul gratis, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (3.7)

¤ 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. (3.7)

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

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (3.7)

¤ 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 agen-
ţii de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu asi-
gurăm 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 haine din piele lungi nr. 
52, pentru bărbaţi și dame și 
mărimea 54, nouă, pentru bâr-
baţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 

0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ 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. (3.20)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la telefon 0735-176040.

¤ Vând pătuţ cu sertare pentru 
copii, din lemn. Informaţii la te-
lefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând cizme de dame din pie-
le, lungi, nr. 39, negre. Informa-
ţii la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0740-401019. (3.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (3.7)

¤ Vând fl ex puţin folosit și ma-
șină de găurit electrică, preţ 
180 RON. tPentru informaţii și 
detalii suplimentare sunaţi la te-
lefonul 0745-569336. (3.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (milita-
re din box). Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Tur-
da, cu sediul în Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15B, vinde la 
a I-a licitație publică, în data 
de 11.03.2020, ora 13.00, bu-
nurile mobile constând în: - 
Moară Hilly Trepild - 800 lei, 
bunurile sunt proprietatea de-
bitorului SC KINGA LARISA COM 
SRL. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bunu-
rilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a 3-a 
licitație publică, în data de 
12.03.2020, ora 13.00, bunuri-
le mobile constând în: 1. Depo-
zit pt. mărfuri subsol compus 
din 1 încăpere și 1 stație 
Sprinkel, în suprafață utilă de 
115 mp și cotele PCI aferente 
din clădirea și terenul atribuit 
în folosință conform Extrasului 
CF 51475-C1-U10, preț de eva-
luare/ de pornire al licitației 
35.500 lei. Prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației fi ind 
conform specifi cației de mai 
sus. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bunu-
rilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a 4-a 
licitație publică, în data de 
12.03.2020, ora 12.00, bunu-
rile mobile constând în: 1. 
Cuptor panifi caţie Bongard 
Cervop, pe gaz cu 3 vetre = 
7.450 lei. Prețul de evaluare 
sau de pornire a licitației fi ind 
conform specifi cației de mai 
sus. Informații suplimentare 
pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Ser-
viciul Fiscal Municipal Turda, cu 
sediul în Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, vinde la a I-a 
licitație publică, în data de 
10.03.2020, ora 11.00, bunu-
rile mobile constând în: Ciocan 
rotopercutor; Ventilator Sim-
bio; Imprimantă Epson; Lap-
top Lenovo, bunuri proprietate 
a debitorului SC SLK TECHNIK 
SRL. Prețul de evaluare sau de 
pornire a licitației fi ind con-
form specificației de mai sus. 
Informații suplimentare pot fi 
obținute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, înre-
gistrat pe Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca, pe numele 
BĂLȚĂTESCU FLORIN. Îl declar nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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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

ANUNŢ

SC TOTO SRL din localitatea Lăpușel, jud.
Maramureș, produce carne de porc Mangaliţa și 
Bazna precum și preparate.

Se asigură livrarea săptămânal în municipiul 
Cluj-Napoca la magazine și restaurante pe bază de 
comandă fermă.

Detalii la telefon 0722-613194.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Locuri de muncă în Austria 
îngrijire bătrâni la domiciliu

VITA BENE HUBER oferă locuri 
de muncă pentru îngrijire 

la domiciliu în Austria

SALAR ÎNCEPĂTOR
1.200 EUR net

*căutăm şi persoane 
cu experienţă de îngrijire 

şi vorbitoare de limba 
germană

Organizăm cursuri 
de îngrijire și limba 

germană!

OFERIM
♦ Un loc de muncă sigur, legal cu 
contract
♦ Salar progresiv în funcţie de zilele 
lucrate
♦ Siguranţă şi seriozitate austriacă
♦ Posibilitate de cursuri de pregătire 
la un preţ accesibil: de limba germană 
şi îngrijire
♦ Asigurare medicală austriacă şi română
♦ Transport asigurat dus – întors
♦ Posibilitate de continuare a formării
♦ Posibilitatea de a încasa alocaţie din 
Austria după copil de până la 24 de ani
♦ Suport românesc în Austria 24 ore
♦ Fără comision
♦ Turnusuri de 4,6 sau 8 săptămâni 
cu aceeaşi perioadă de odihnă acasă

Informații la 

0740.077.4910264.59.77.00

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

BUDA IONEL ȘI SOȚIA BUDA DRAGA GEORGETA, 
anunță inițierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
Construire imobil destinat activităţilor economice de tip 
tertiar, împrejmuire teren proprietate, amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente, situat în Cluj-Napoca, str. Donath 
nr.120/A, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

În conformitate cu O.U.G. 195/2005  privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006,  cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.  1798/2007, S.C. 
IZO4INSTAL S.R.L. anunță începerea demersurilor  în 
vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul 
”2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor 
alimentare, băuturilor şi tutunului“, din Cluj-Napoca, 
bulevardul Muncii, nr. 16, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

LUXOR RESIDENCE, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire ansamblu mixt, împrejmuire, 
amenajare incintă, racorduri şi branşamente la utilităţi, 
organizare de şantier, amplasare fi rme luminoase, 
operaţiuni notariale de dezmembrare drumuri de incintăşsi 
parcele aferente imobilelor conform PUZ aprobat prin HCL 
nr.116 din 31.07.2019“, propus a fi  amplasat în localitatea 
Florești, str. Eroilor f.n., județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, str. 
Dorobanților nr. 99 și la sediul Luxor Residence, Florești, 
str. Eroilor nr. 82 A, în zilele de luni, intre orele 9:00 – 
14:00, marți-joi între orele 9:00 – 14:00 și vineri între 
orele  9:00 – 12:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agețtiei 
pentru Protecția Mediului Cluj.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE 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 a ordinului 1798/2007, S.C. 
DANOMAR S.A. începerea demersurilor în vederea 
emiterii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul CONSTRUCŢIA 
DE MAŞINI UNELTE-ACTIVITATE DE MONTAJ, din Municipiul 
CLUJ-NAPOCA, B-dul Muncii, NR. 14, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni-joi între, orele 13:00–16:00 
și vineri între orele 12:00-14:00.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 
lichidator judiciar al Ergotisz SRL (în faliment, en faillite, 
in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea BĂIŢA, Nr. 
3, Ap. 35, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/1015/2007 și având CUI 21249960, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

• Atelier mobil cu utilaje  - 23850 lei,

• Auto Opel Astra avariat (s.s. W0L0TGF4815189884) 
– 3015 lei,

• Autoutilitara Volkswagen LT (s.s. WV1ZZZ2DZ1H009968) 
– 8100 lei,

• Pachet Materii prime – 1818 lei,

• Pachet stocuri-marfuri – 6408 lei,

• Pachet Obiecte inventar – 8968,5 lei.

Total bunuri – 52159,5 lei.

La sumele de mai sus se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 19.02.2020, ora 10.00 
în Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr 42,  et. 1, ap 9, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în data de 26.02.2020, ora 
10.00, 04.03.2020, ora 10.00, 11.03.2020, ora 10.00, 
respectiv în data de 18.03.2020, ora 10.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

ANUNŢ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
interesat că PUZ conform Legii. nr. 350/2001 cu modifi cările 
şi completările ulterioare, operaţiuni notariale, dezmembrare 
servitute de utilitate publică, Cluj-Napoca, str. Traian nr. 
40-46, județul Cluj, titular: S.C. DORALEX COM S.R.L. 
nu necesita evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile si comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între 
orele 9:00 - 14:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariției anunțului.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al TRANSIMONT S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, 
nr. 8, ap. 7, judeţ Cluj, organizează licitaţii publice:

Pentru vânzarea individuală

Bunuri mobile care fac obiectul valorifi cării individuale:

DENUMIRE Preț de pornire 
(lei)

Tip

FIAT DUCATO CJ-17-MGS 17.201,00 auto

FIAT DUCATO CJ-28-MGS 23.891,00 auto

DACIA LOGAN CJ-32-MGS 552,00 auto nefuncțional 

Platformă cu braț telesco-
pic JLG 600AJ

57.337,00 utilaj

Licitaţia va avea loc în data de 20.02.2020, ora 15:00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 27.02.2020, ora 15:00, 
respectiv în 05.03.20202, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
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Derby-ul județului 
Cluj la handbal 
masculin
Echipa de handbal masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj va juca astăzi, pe teren pro-
priu, cu AHC Potaissa Turda. 
Meciul din Sala Sporturilor 
„Horia Demian” va începe de la 
ora 18:30 și contează pentru 
etapa a III-a a Diviziei A. Cele do-
uă echipe sunt vecine de clasa-
ment și sunt despărțite de 3 
puncte. Handbaliștii universitari 
sunt pe locul 2, cu 18 puncte, în 
timp ce turdenii sunt pe locul 3, 
cu 15 puncte. În cele două întâl-
niri din acest sezon, AHC Potaissa 
Turda a câștigat „turul” la un gol 
diferență, 34-33, iar CS „U” Cluj 
s-a impus în retur, cu 32-27.

Șase universitari 
în lotul U20 la rugby
Echipa națională de rugby mas-
culin U20 s-a reunit pentru efec-
tuarea unui nou stagiu de pregă-
tire, în perioada 16-29 februarie. 
Acesta va fi  compus din două 
părți, prima parte, între 16-23 
februarie, va avea loc la CSN 
Snagov, iar partea a doua, între 
23-29 februarie, va avea loc în 
Franța. „Stejăreii” vor susține 
acolo două meciuri de pregătire, 
unul pe 25 februarie, cu Massy și 
unul pe 28 februarie, cu Rouen 
Normandie, la Rouen. Staff-ul 
tehnic a selecționat pentru acest 
stagiu un lot de 31 de jucători – 
16 înaintași și 15 jucători de trei-
sferturi. De la echipa de rugby 
„U” Prodvinalco Cluj au fost 
convocați șase jucători: Andrei 
Pricopie, Flaviu Damian, Darius 
Vulturar, Virgil Ghenea, Alin 
Toma și Alexandru Harasim, po-
trivit u-cluj.ro. Reunirea lotului a 
avut loc ieri, la sediul Federației 
Române de Rugby. „Stejăreii” se 
pregătesc pentru participarea la 
Campionatul European de U20 
ce va avea loc în Portugalia, la 
Coimbra, între 21-29 martie.

FRF a împlinit 
90 de ani

Federaţia Română de Fotbal 
(FRF), forul ofi cial conducător al 
fotbalului românesc, a fost înfi in-
ţată în actuala formă la data de 
16 februarie 1930. În urmă cu 
nouă decenii, Comisia Centrală de 
Fotbal Asociaţie s-a transformat în 
Federaţia Română de Fotbal 
Asociaţie (FRFA), organism inde-
pendent cu autoritate juridică, 
acesta hotărând participarea 
României la Campionatul 
Mondial din Uruguay în luna iu-
lie a aceluiași an. Primul preșe-
dinte al FRFA a fost avocatul 
Aurel Leucuţia (1930-1933), care 
are meritul de a fi  organizat pri-
mul campionat unitar al primei 
divizii (1932-1933). Din 1930 și 
până la actualul președinte al 
FRF, Răzvan Burleanu, au fost alţi 
28 de conducători ai Federației. 
FRF a organizat an de an campio-
natul naţional de fotbal până în 
1997, când s-a decis preluarea și 
organizarea acestuia de Liga 
Profesionistă de Fotbal (LPF). 
FRF este membră fondatoare a 
Uniunii Europene de Fotbal 
Asociaţie (UEFA) din 1954.

Pe scurt

Universitatea Cluj a termi-

nat seria meciurilor amica-

le din pauza competiţională 

de iarnă cu două victorii.

Sâmbătă, pe terenul sinte-

tic din Parcul Sportiv „Iuliu 

Haţieganu”, „şepcile roşii” au 

efectuat ultimele două parti-

de de verifi care înaintea relu-

ării campionatului ligii secun-

de. Mai întâi, „U” Cluj s-a im-

pus la limită, scor 3-2, în fa-

ţa Metalurgistului Cugir (Li-

ga a III-a). Apoi, dezlănţuiţi, 

„studenţii” au făcut spectacol 

contra Victoriei Cluj (Liga a 

IV-a), pe care au învins-o cu 

un neverosimil 8-0.

Împotriva formaţiei din 

Alba, Adrian Falub a aliniat 

un prim „11” apropiat de cel 

pe care va miza şi în campi-

onat, scrie site-ul ofi cial al 

„studenţilor”. Gavra a des-

chis scorul cu un şut din 

apropiere, după o incursiu-

ne în banda stângă a lui Mai-

lat (17). În ciuda debutului 

fulminant al Universităţii, cei 

care au marcat au fost oas-

peţii, prin Dohotariu, la ca-

pătul unui corner (33).

După pauză, Barbu a trans-

format cu siguranţă o lovitu-

ră de pedeapsă şi a dus sco-

rul la 2-1 (50), iar Mailat a 

majorat diferenţa cu un şut 

simplu, din careu (64). Un mi-

nut mai târziu, tot el avea să 

bifeze „dubla”, reuşita fostu-

lui CFR-ist fi ind însă anulată 

pe motiv de offside. Oaspeţii 

aveau să înscrie din nou, prin 

Dicu, acesta stabilind, de al-

tfel, rezultatul fi nal, 3-2.

Horj, al treilea „CFR-ist” 
devenit „student”

În urma unui scurt respi-

ro, Adi Falub a schimbat li-

niile pentru duelul cu Victo-

ria Cluj, iar „şepcile roşii” 

şi-au făcut misiunea uşoară 

încă din primul sfert de oră, 

prin reuşitele semnate de Co-

man (5), Mihalcea (7, pe-

nalty), Crăciun (9) şi Pîrvu-

lescu (15), ultimul cu o su-

per-execuţie. Alte patru go-

luri urmau să vină după re-

venirea de la cabine.

Deşi cedat iniţial la Aca-

demica Clinceni, fostul CFR-ist 

Răzvan Horj (24 de ani), fun-

daş central de meserie, a de-

butat în tricoul alb-negru. De 

asemenea, mijlocaşul central 

Nicholas Tudor (19 de ani), 

adus de la FC Voluntari, a de-

butat şi el în culorile Univer-

sităţii, ambii având o evolu-

ţie precisă în partida înche-

iată cu 8-0 după golurile lui 

Văsălie (47), Florescu (52) şi 

Coman (61, 78).

Pe lângă achiziţiile lui 

Răzvan Horj şi Nicholas Tu-

dor, portarul Rareş Pop s-a în-

tors la „U” după un împrumut 

în Liga a III-a, la Sticla Arie-

şul Turda. Cei trei se alătură 

astfel lui Andrei Mureşan, Se-

bastian Mailat, Bogdan Barbu, 

Cătălin Ştefănescu, Dragoş Pe-

nescu şi Robert Neciu pe lista 

jucătorilor transferaţi de „şep-

cile roşii” în această iarnă.

Vineri, 21 februarie, de la 

ora 20:00, Universitatea va 

primi vizita celor de la FC 

Argeş, în primul meci ofi cial 

după o pauză competiţională 

de două luni şi jumătate.

„Studenţi” cu poftă de gol! „U” Cluj, victorii în şir în meciurile amicale

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Vineri seară, de Valentine’s 

Day, CFR Cluj a remizat pe 

teren propriu cu Viitorul 

Constanţa, scor 0-0, bifând 

al doilea egal „alb” conse-

cutiv în campionat.

Dan Petrescu şi băieţii săi con-

tinuă seria formidabilă de invin-

cibilitate pe teren propriu în Li-

ga 1, bifând al 27-lea meci con-

secutiv fără înfrângere în Gruia. 

Ultimul eşec suferit de „ferovi-

ari” a fost în data de 2 septem-

brie 2018, chiar împotriva Viito-

rului, scor 1-2, în mandatul por-

tughezului Toni Conceicao.

În schimb, fostul internaţio-

nal român rămâne de neclintit 

în campionat de când se afl ă pe 

banca CFR-ului, bifând un re-

cord fantastic de 35 de meciuri 

la rând fără a simţi gustul în-

frângerii. În gând cu acest re-

cord, „Bursucul” a fost surprins 

de titlul apărut pe ecran la fl a-

sh-interviul de după remiza cu 

„puştii lui Hagi”, „Dan Petres-

cu, al doilea meci consecutiv fă-

ră victorie!”, luând foc după ce 

aceeaşi „performanţă” a fost 

amintită şi de reporterii din sa-

la de conferinţe.

„Începi şi tu ca ăştia de la te-

levizor? Doamne, fereşte! Începi 

cu recordurile pe care le are Dan 

Petrescu, da? Antrenorul Dan 

Petrescu, 35 de meciuri pe te-

ren propriu fără înfrângere. Ze-

ro! N-am pierdut niciun meci, 

ca să ştie lumea, că poate uită! 

Noi punem negativ, dar pozitiv 

mai punem? Aveam 11 meciuri 

la rând acasă, 11 victorii. În 13 

meciuri avem 11 victorii şi do-

uă egaluri, am primit două go-

luri în 13 meciuri. Titlul ăsta 

putea să apară, nu? Dar fi ecare 

pune ce vrea!”, a tunat tehnici-

anul campioanei.

Lider incontestabil, 
dar veşnic nemulţumit 

Deşi supărat că n-a reuşit 

să-l bată nici la a treia încerca-

re din acest sezon pe bunul pri-

eten Gică Hagi, Dan Petrescu 

a declarat că 0-0 cu Viitorul „nu 

e un rezultat rău”, mai ales că 

dobrogenii şi-au jucat ultima 

carte în Gruia în lupta pentru 

play-off. La fel ca după remiza 

albă de la Mediaş, Petrescu s-a 

plâns că n-a primit un penalty 

la o intervenţie asupra lui Cos-

tache. Apoi de regula cu doi ju-

cători U21, de faptul că nu es-

te lăsat cu 10 jucători pe ban-

ca de rezerve, de lipsa norocu-

lui... Asta deşi, sub comanda 

„Bursucului”, liderul CFR Cluj 

merge bine spre foarte bine. Pe 

toate planurile!

„Meritam victoria, noi am 

avut cinci ocazii clare, ei doar 

două. Meritam mai mult, dar 

n-am băgat mingea în poartă. 

Clar, voiam cu toţii să câştigăm! 

În momentul în care nu eşti in-

spirat, iar terenul arată cum ara-

tă... Nu poţi să ai 200 de ocazii 

într-un meci, nici la meciul cu 

Sevilla nu vom avea 20. Trebu-

ie să băgăm mingea în poartă!”, 

a precizat Bursucul.

„Nimeni nu zice nimic, dar 

este al doilea meci în care nu 

primim penalty. Nici când ju-

căm în deplasare nu suntem 

arbitraţi aşa! M-am obişnuit 

deja, sunt convins că anul aces-

ta va fi  foarte greu ca CFR să 

mai câştige campionatul. (...) 

Cred, chiar dacă cei de la te-

levizor spun că nu e penalty, 

că a fost penalty la Costache. 

El mi-a arătat şi lovitura, a stat 

vreo două minute întins pe 

jos”, s-a mai plâns Petrescu.

Terenul prost = avantaj 
pentru CFR?

Nevoit să-l sacrifi ce pe juni-

orul Dodi Joca la un sfert de oră 

după fl uierul de start al lui Ra-

du Petrescu, Dan Petrescu nu a 

ezitat să critice, din nou, regu-

la cu doi jucători sub 21 de ani. 

În schimb, deşi a acuzat şi sta-

rea surprinzător de precară a 

gazonului din Gruia, tehnicia-

nul campioanei a recunoscut că 

terenul „pârjolit” poate fi  în 

avantajul CFR-ului în meciul de 

joi cu Sevilla, din „şaisprezeci-

mile” UEFA Europa League.

„Va fi  o luptă mult mai grea 

decât în ultimii doi ani, mai 

e şi această regulă cu doi U21. 

Aţi văzut, am început ziua 

foarte prost, când am afl at că 

Itu are febră. A trebuit să ne 

reorientăm pe un jucător de 

atac şi să-l schimbăm repede. 

Dodi (n.red. Joca) n-are nicio 

vină, nu pot să zic că a jucat 

prost, dar asta e regula, tre-

buie să ne adaptăm la ea. Nu 

mi-a convenit să am o schim-

bare după 15 minute”, a re-

cunoscut Dan Petrescu.

„Terenul nu a fost bun, cu 

toţii am văzut acest lucru. Te-

renul ăsta poate că, dacă joci 

cu Viitorul şi Sevilla, avantajea-

ză pe CFR. Jucătorii sunt mai 

tehnici, jocul lor e pe posesie, 

s-ar putea să nu-i avantajeze. 

Dar fotbalul trebuie să-l joci pe 

orice teren, trebuie să te adap-

tezi. Viitorul a făcut-o foarte bi-

ne. (...) Pentru meciul cu Se-

villa, poate e bine că terenul e 

aşa!”, a replicat „Super Dan”.

CFR CLUJ – VIITORUL CONSTANŢA, REMIZĂ ALBĂ „CU INIMIOARE”

Petrescu, „Bursucul plângăcios”!
Antrenorul-record este convins că va fi greu pentru CFR să ia campionatul

Zero înfrângeri! Dan Petrescu, de neînvins în campionat pe banca CFR-ului, echipă fără gol primit „acasă”
în ultimele 821 de minute.

DAN PETRESCU | 
antrenor CFR Cluj

„Avem șanse cu oricine, 
am pierdut doar cu 
Slavia, nemeritat, dar 
ați văzut ce echipă este 
Slavia. Acasă, putem 
să facem orice cu 
oricine, dacă suntem 
într-o formă maximă, 
cu ajutorul fanilor. 
Sper să fi e stadionul 
plin, să avem și puțin 
noroc cu Sevilla. 
Cu Viitorul n-am avut“
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