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Clujenii se implică 
în dezvoltarea Soporului
Amenajarea primului cartier din România 
construit de la zero este de mare interes 
pentru toate părţile implicate. Pagina 3

SOCIAL

Strada Piezişă a devenit 
„focar” de proteste
Proprietarii localurilor de pe strada stu-
denţească sunt nemulţumiţi de deciziile 
aspre ale autorităţilor judeţene.  Pagina 7
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Eșecul proiectului „Parcul Tineretului” a fost dat uitării. Lucrările la noul parc înaintează cu pași repezi.Pagina 6

Pădurea Clujenilor a primit o nouă șansă!

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 99 55 77 99

ACTUALITATE

Peste 20 de mii de lei amendă 
și permisul suspendat pentru 4 ani!

SOCIAL

Din 1,2 mld. de pasageri cu avionul, 
doar 44 s-au infectat cu COVID-19

Un şofer în vârstă de doar 
20 de ani a primit cea mai ma-
re amendă dată vreodată în 
România, după ce a comis o 
serie de contravenţii. Tânărul 
originar din Siret, judeţul Su-
ceava, a luat cea mai mare 
amendă aplicată vreodată de 
Poliţia Română!

Şoferul teribilist a comis nu 
mai puţin de 16 contravenţii, în 
decurs de numai câteva zeci de 
minute. Pe lângă amenda uria-
şă, tânărul sucevean cu mare 
chef de viteză a rămas şi fără 
permis de conducere pentru, 
atenţie!, următorii patru ani, du-
pă ce a fost oprit de un echipaj.

„Permisul suspendat până în 
2024...Amendă de 20.880 lei... 
Acestea sunt cele mai mari 
sancţiuni date vreodată unui 
şofer şi de ele a «benefi ciat» un 

tânăr de 20 de ani din oraşul 
Siret, judeţul Suceava. 16 ne-
reguli la regimul rutier au iden-
tifi cat poliţiştii suceveni, în 
timp ce îl urmăreau pe acesta 
pentru că nu a oprit la semna-
lele lor”, se arată într-un me-
saj al Poliţiei Române.

„Nu este nici o greşeală, 
abaterile constând în viteză 
excesivă (mult peste 100 de 
km/h în localitate), neoprire 
la semnal sau deplasare pe 
contrasens, fi ind înregistrate 
la ore diferite şi la indicatori, 
kilometri diferiţi, astfel că au 
fost cumulate. O singură înre-
gistrare a radarului privind vi-
teza excesivă înseamnă 90 de 
zile de suspendare a permisu-
lui”, potrivit unei postări a Mi-
nisterului Afacerilor Interne 
(MAI), pe Facebook.

Aproximativ 1,2 miliarde de 
clienţi ar fi  călătorit cu avionul 
în acest an pandemic, dar nu-
mai 44 de cazuri COVID-19 au 
fost depistate în urma călători-
ilor cu avionul. Acestea s-au în-
tâmplat în primele săptămâni 
ale pandemiei, când nu existau 
măsuri de protecţie. Datele au 
fost prezentate de Ed Bastian, 
CEO Delta Air Lines.

Ed Bastian a citat cifrele 
într-un raport publicat de Aso-
ciaţia Internaţională a Transpor-
tului Aerian (IATA), în urmă cu 
câteva zile. Raportul detaliază 
analiza asociaţiei cu privire la 
studiile producătorilor de aero-
nave care au analizat riscurile 
transmiterii virusului la bordul 
avioanelor, potrivit Newsweek.

IATA a examinat incidenţa ra-
portată a cazurilor de coronavi-

rus legate de călătoriile cu avio-
nul, folosind datele colectate de 
la Airbus, Boeing şi Embraer, trei 
dintre cei mai mari producători 
de aeronave comerciale. Avioa-
nele Delta sunt fabricate de Air-
bus şi Boeing. Astfel, şansele in-
fectării cu COVID-19 în urma că-
lătoriei cu avionul este de 1 la 
27 milioane, potrivit calculelor.

IATA a precizat că „accesul 
la companiile aeriene şi autori-
tăţile de sănătate publică, com-
binat cu o revizuire aprofunda-
tă a literaturii disponibile, nu a 
dat niciun indiciu că transmisia 
la bord este în vreun fel comu-
nă sau răspândită”. Cu toate 
acestea, a recunoscut că „nu 
există nicio modalitate de a sta-
bili un bilanţ exact” al cazuri-
lor de coronavirus pozitiv lega-
te de călătoriile aeriene.

Situația epidemiei 
de coronavirus

180.388 de persoane infectate 
la nivel național

2.852.186  de teste prelucrate

749 pacienți la Terapie Intensivă

5.659 cazuri confi rmate la Cluj

130.894 vindecați

5.872 decese
*până la închiderea ediției

Dorește cineva să modernizeze Parcul Farmec din Mărăști?
După lipsa de interes la prima încercare, licitația pentru reabilitarea parcului a fost relansată. Pagina 4

„Nu suntem Dumnezei!”
Revenit din Italia, salvează vieți în Cluj-Napoca
Marius Bărbat, medic specialist de Anestezie-Terapie Intensivă, s-a întors din Italia 
îngenuncheată de COVID-19 și a pus în practică în România tot ce a învățat acolo. Pagina 8
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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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ADRESA REDACŢIEI În Cluj-Napoca se câştigă 

mai bine în plină pandemie, 

decât înainte de apariţia 

acesteia! În oraşele mari, 

salariile sunt tot mai „grase”.

Municipiul Cluj-Napoca 

ocupă locul doi pe ţară la sa-

larii, în ciuda exploziei de ca-

zuri de COVID-19. Salariul 

mediu net este de 3.970 de 

lei, potrivit alephnews.ro.

Salariul clujenilor a cres-

cut simţitor în ciuda pande-

miei de COVID-19, cu un pro-

centaj de 18%, ocupând în 

prezent locul doi în Româ-

nia, după Capitală. Astfel, sa-

lariul brut în oraşul transil-

vănean a crescut cu aproape 

700 de lei în medie.

În Bucureşti, salariul 
mediu este de 4.200 lei

În luna august, salariul net 

a fost de peste 3.870 de lei 

în „Inima Transilvaniei”, ce-

ea ce înseamnă că a fost mai 

mare faţă de anul 2020, ace-

eaşi lună, cu peste 430 de lei. 

Astfel, după Bucureşti, ur-

mează Cluj-Napoca într-un 

clasament al celor mai mari 

salarii nete din ţară. În pre-

zent, în Bucureşti se câştigă 

în medie 4.200 de lei, sala-

riu net. Pe perioada pande-

miei de coronavirus, în ora-

şele mari precum Bucureşti, 

Cluj-Napoca sau Timişoara, 

angajatorii au făcut nenumă-

rate încercări pentru a-şi sal-

va şi securiza afacerile, dar 

şi pentru a-şi reduce fl uctu-

aţia de angajaţi. 

Aceste lucruri ar putea să 

explice creşterea salariilor 

în vremurile de criză, potri-

vit specialiştilor.

Clujenii câştigă bine şi în pandemie? 
Salariile din Cluj-Napoca, pe locul doi în ţară.

CÂȘTIG

3.970 
lei este salariul mediu 
net în Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca 

aşteaptă proiecte în valoa-

re de două miliarde de 

euro din fonduri europe-

ne, alocate pentru moder-

nizarea oraşului, anunţă 

primarul Emil Boc.

Emil Boc susţine că admi-

nistraţia locală pregăteşte do-

uă mari proiecte de moder-

nizare a municipiului Cluj-Na-

poca, în valoare de două mi-

liarde de euro din fonduri de 

la Uniunea Europeană.

Primarul doreşte să urme-

ze conceptele care au fost pro-

movate la Bruxelles, precum 

oraşele „verzi”, rezilienţa şi 

digitalizarea. Modernizarea a-

tât din punct de vedere al teh-

nologiei, dar şi al traiului de 

viaţă, condiţiilor de mediu, 

sănătăţii populaţiei.

„Să rămânem la aceste 

concepte – verde, digital, re-

zilienţă – pentru că este vor-

ba de calitatea vieţii. Din a-

ceastă perspectivă, banii vin 

de la Bruxelles, proiectele şi 

planurile vin de la noi. Dacă 

avem planuri, putem avea suc-

ces. De exemplu, în Cluj-Na-

poca am implementat proiec-

te în valoare de peste 200 de 

milioane de euro, iar acum 

implementăm proiecte în va-

loare de alte 200 de milioane 

de euro. De asemenea, chiar 

acum pregătim proiecte în va-

loare de două miliarde de eu-

ro. Încercaţi să folosiţi banii 

europeni ca pe o sursă alter-

nativă de investiţii pentru a 

moderniza oraşul. Pentru că, 

din păcate, bugetul nostru nu 

este foarte mare. Bugetul nos-

tru pentru investiţii este mai 

mic de 100 de milioane de 

euro pe an. Dar, am dublat 

acest buget folosind fonduri 

europene. Deci acestea sunt 

sfaturile mele: identifi caţi 

avantajele competitive, pro-

movaţi oraşul prin aceste 

avantaje şi aduceţi bani. Şi 

ţineţi banii în comunitate cât 

de mult puteţi, este impor-

tant”, a declarat Emil Boc, 

potrivit Business Magazine.

Pe lângă atragerea unei 

sume importante, edilul le 

oferă şi trei sfaturi primari-

lor din alte oraşe.

Ce sfaturi oferă Emil Boc 
pentru alţi primari?

Emil Boc a afi rmat că exis-

tă trei sfaturi pe care le-ar 

putea oferi oricărui primar 

din oraşele din România, în 

cadrul evenimentului online 

EUROSFAT 2020. Aşadar, pri-

marul din „Inima Transilva-

niei” îndeamnă alţi primari 

să identifi ce avantajele com-

petitive ale oraşului, să se 

promoveze prin aceste avan-

taje şi să găsească surse al-

ternative pentru fi nanţarea 

bugetului local, prin care să 

modernizeze oraşul, dar să 

ţină strâns de bani.

„Identifi caţi avantajele com-

petitive ale oraşului, «brandu-

iţi» oraşul şi aduceţi locuri de 

muncă în acest sens. Al doi-

lea aspect ar fi  banii, desigur. 

Nu te poţi aştepta ca toate re-

sursele să fi e ale oraşului, ai 

nevoie de parteneriate pu-

blic-privat pentru a construi. 

Iar noi în Europa de Est încă 

avem avantajul fondurilor eu-

ropene. Dacă suntem destul 

de deştepţi, ne putem moder-

niza oraşele folosind fonduri 

europene. Europa este aici, es-

te cu noi, ne ajută foarte mult!”, 

susţine primarul.

Emil Boc a mai vorbit şi des-

pre curajul politic pe care tre-

buie să îl deţii ca primar. Mai 

vorbeşte şi despre viziunea, lu-

crurile făcute pe termen lung.

„Trebuie să rămâi foarte 

puternic pe poziţie pentru 

că tu ştii că aceea este direc-

ţia în care trebuie să mergi 

şi ştii rezultatele care vor a-

părea peste câţiva ani. Una 

dintre deciziile luate pentru 

zona pietonală este faptul că 

am micşorat spaţiul destinat 

maşinilor. Unele zone erau 

pline cu maşini, acum sunt 

pline cu terase. A fost un fel 

de revoluţie. «De ce faceţi 

asta? O să fi e un dezastru!», 

mi se zicea. Şi le-am spus 

«Uite, dacă schimbăm de la 

patru la opt benzi pentru ma-

şini, mâine toate cele opt 

benzi vor fi  pline cu maşini. 

Nici nu mai contează cât de 

mult spaţiu creezi, tot va fi  

plin de maşini. Hai, să ne 

schimbăm modul de a gân-

di, să mergem către ceva al-

ternativ!». Bineînţeles, acum 

oamenii sunt fericiţi, a fost 

decizia corectă. Da, curajul 

politic este important. Dacă 

eşti primar doar ca să faci 

lucrurile ca de obicei… toţi 

pot face asta. Ca primar tre-

buie să ai viziune, trebuie să 

te ţii de acea viziune, să ţi-o 

asumi. Altfel, nu ai succes”, 

a adăugat primarul munici-

piului Cluj-Napoca.

2 miliarde € „injecție” 
financiară din fonduri UE
Primăria pregăteşte o investiţie de 2 mld. €. Emil Boc: „Dacă suntem 
destul de deştepţi, ne modernizăm oraşele prin fonduri europene”

Primarul Emil Boc sfătuiește primarii din România să identifi ce avantajele competitive ale orașului pe care îl conduc

°/8° Soare
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Dezbaterea privind 

Masterplanul Sopor, un pro-

iect în premieră în România, 

care se întinde pe circa 250 

de hectare, a stârnit intere-

sul a zeci de clujeni.

Circa 40 de clujeni au luat 

cuvântul la dezbaterea publică 

pe tema „Masterplan Sopor – 

250 ha. Cum va arăta noul car-

tier al Clujului?”, desfăşurată 

online joia trecută, prin Centrul 

de Inovare şi Imaginaţie Civică 

(CIIC) al Primăriei Cluj-Napo-

ca. Dezbaterea, la care au par-

ticipat primarul Emil Boc, arhi-

tecţii de la Asiza, care au gân-

dit viitorul cartier, autorităţile 

locale, cetăţeni, dar şi proprie-

tari nemulţumiţi de planurile 

municipalităţii, s-a întins pe par-

cursul a circa patru ore.

Viitorul cartier Sopor se va 

întinde pe nu mai puţin de 250 

de hectare, un adevărat „oraş 

în oraş”, Primăria Cluj-Napoca 

fi ind prima administraţie publi-

că locală din România care a 

demarat un proiect de dezvol-

tare de la zero a unui nou car-

tier de locuinţe. Planul Urbanis-

tic Zonal (PUZ) al viitorului car-

tier este în curs de realizare de 

către o echipă de arhitecţi care 

a fost aleasă în urma unui con-

curs internaţional de soluţii, câş-

tigat de către Asiza Birou de Ar-

hitectură SRL – o echipă coor-

donată de arhitecţii Vlad Sebas-

tian Rusu şi Octav Olănescu.

Boc: „Îi asigur 
pe proprietari că vom 
avea un dialog decent”

Dezbaterea face parte din-

tr-o serie de consultări publice 

cu privire la dezvoltarea viito-

rului cartier, în care echipa de 

arhitecţi care au conturat Mas-

terplanul Sopor şi-a prezentat 

viziunea spaţială de dezvolta-

re a zonei, dar şi strategia prin 

care noua dezvoltare devine un 

mediu locuibil structurat, „eta-

pizabil”, sustenabil, oferind de 

asemenea şi sufi cientă fl exibi-

litate dezvoltatorilor privaţi ca-

re doresc să construiască. Prin-

cipiul de bază este creşterea ca-

lităţii vieţii oamenilor în me-

diul urban prin soluţii integra-

toare şi inovatoare.

„Clujul are o strategie care 

vizează realizarea unui oraş să-

nătos, cu o calitate a vieţii ridi-

cată, un oraş în care să-ţi placă 

să trăieşti, să munceşti, să te 

distrezi, să te simţi bine, un oraş 

din care să nu mai pleci, un oraş 

în care să mai vii. Acest lucru 

a fost confi rmat recent de două 

analize, una a Băncii Mondiale 

şi cea de-a doua a Comisiei Eu-

ropene, care plasează Clujul pe 

primul loc în România şi deja 

ca un oraş de referinţă în Uni-

unea Europeană în materie de 

calitate a vieţii. Cu alte cuvinte 

suntem pe drumul corect, de-

parte însă de a avea ceea ce clu-

jenii îşi doresc pe deplin. De a-

ceea, acest cartier, Sopor, care 

este de dimensiunea Mănăştu-

rului, este extrem de important, 

este un oraş în oraş şi nu are 

voie să facă niciun pas înapoi 

în ceea ce priveşte rigorile de 

calitate a vieţii existente în Uni-

unea Europeană. Noi nu ne com-

parăm cu oraşe din România; 

ţinta noastră este să ne compa-

răm cu oraşe din Uniunea Eu-

ropeană. (...) Vreau să îi asigur 

pe proprietarii din zona noului 

cartier că vom avea un dialog 

decent, în interes mutual, pu-

blic şi privat astfel încât să fi m 

împreună mândri de ceea ce re-

alizăm. Acest oraş nu este al 

profi tului, ci un oraş unde pu-

blicul trebuie să meargă mână 

în mână cu privatul. Mixul din-

tre interesul public şi cel privat 

este regula pe care o susţin şi 

în baza căreia îi asigur pe pro-

prietarii de terenuri că vor avea 

dialoguri cu Primăria. Avem ne-

voie de spaţii de locuire decen-

te, dar nu vom coborî standar-

dele”, a explicat primarul Emil 

Boc, la începutul dezbaterii.

Proiectul, lăudat 
de Banca Mondială

Marius Cristea, reprezentant 

al Băncii Mondiale, a lăudat 

iniţiativa Primăriei Cluj-Napo-

ca, unică în ţară şi comparabi-

lă cu planifi cări realizate în ma-

ri oraşe europene, cum ar fi  

metropola Barcelona.

„Cred că suntem în faţa pri-

mului concurs de soluţii pentru 

amenajarea unui nou cartier în 

România, foarte puţine astfel de 

exemple în Europa. Va fi  copiat 

la nivelul mai multor cartiere din 

municipiu şi în zona metropoli-

tană, dar şi de către alte oraşe 

din România”, a spus acesta, în 

cadrul dezbaterii.

La rândul său, Ovidiu Cîm-

pean, coordonatorul CIIC şi di-

rector de Dezvoltare Locală în 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 

a subliniat importanţa acestui 

demers fără precedent. „Doresc 

să subliniez importanţa acestui 

demers. Ştim că este unul difi -

cil, dar am avut curajul să por-

nim pe acest drum şi sunt con-

vins că printr-o colaborare foar-

te bună cu proprietarii vom re-

uşi să implementăm acest PUZ 

astfel încât să fi e un exemplu 

pentru alte oraşe din România”, 

a arătat Ovidiu Cîmpean.

Cartierul Sopor, „oraşul în oraş”
Dezbatere privind Masterplanul Sopor, primul cartier construit de la zero în ultimii 30 de ani în România, 
a stârnit interesul clujenilor. Proprietarii de case se tem că se vor trezi înconjuraţi de blocuri.

Viitorul cartier Sopor se va întinde pe nu mai puţin de 250 de hectare şi va fi  un adevărat „oraş în oraş”

Echipa de arhitecţi care 

se ocupă de Masterplanul 

viitorului cartier a pre-

zentat pe larg conceptele 

care au stat la baza reali-

zării acestuia, precum şi 

calendarul proiectului, 

strategiile de implementa-

re şi cele de mediere.

Structura cartierului va 

avea la bază conceptul de ca-

litate a vieţii, ceea ce înseam-

nă un ţesut urban care să pu-

nă la dispoziţia viitorilor lo-

cuitori toate elementele nece-

sare pentru a se simţi bine 

„acasă”. Astfel, au fost luate 

în calcul spaţii publice având 

dotări complexe, o reţea de 

transport public bine dezvol-

tată, piste de biciclete, zone 

verzi, centru de cartier, zone 

pentru diverse activităţi eco-

nomice şi social-culturale, pre-

cum şi zone de locuire.

Arhitectul Vlad Rusu a ex-

plicat că proprietarii de tere-

nuri vor trebui să renunţe la 

circa 30% din parcele pentru 

spaţii publice – străzi, pieţe, 

scuaruri, spaţii verzi. Ei vor 

putea să se asocieze pentru a 

construi, în limitele viitorului 

PUZ. Blocurile de la străzile 

importante vor avea regim de 

înălţime P + 6E, iar în inte-

riorul cvartalurilor se vor con-

strui clădiri de P+2, P+3, în 

proiect fi ind prevăzute şi zo-

ne exclusiv rezidenţiale.

Proprietarii, 
nemulţumiţi şi confuzi

Mulţi dintre participanţii la 

dezbaterea publică au fost 

proprietari de terenuri în zo-

nă, care au cerut lămuriri au-

torităţilor locale şi arhitecţi-

lor, exprimându-şi totodată 

îngrijorările cu privire la ex-

proprieri şi la construcţiile ce 

urmează să fi e realizate în car-

tier, în proximitatea unor ca-

se individuale care există de-

ja în zonele limitrofe.

„Am o casă individuală, 

zona în care suntem noi nu 

suntem 15 case, dorim să ră-

mână o zonă de case indivi-

duale cum s-a promit în 

PUZ-ul anterior. Am văzut 

că în jurul nostru se vor edi-

fi ca construcţii de P+3 şi 

P+2. Nu mai am soare, pri-

velişte, simt că ne goiniţi pe 

cei care suntem deja aici”, a 

spus o proprietară din zonă.

De asemenea, mai mulţi 

proprietari s-au plâns de fap-

tul că urmează a fi expro-

priaţi pentru crearea căilor 

de acces, dar şi de prezen-

ţa Centurii Ocolitoare în pro-

ximitatea unor terenuri pe 

care ar urma să fie constru-

ite locuinţe.

Soporul, cartier proiectat „de la zero”

Prezentările făcute publice în cadrul dezbaterii de joia 
trecută pot fi  consultate pe site-u Primăriei Cluj-Napoca, 
la secţiunea Comunitate/Cetăţeni/Centrul de Inovare și 
Imaginaţie Civică.

Joia aceasta, 22 octombrie 2020, ora 17:00, va avea 
loc o nouă dezbatere publică CIIC online, tema aceste-
ia fiind „Infrastructura educaţională”. Această dezba-
tere face parte din seria de consultări publice pentru 
realizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 
(SIDU) 2021-2030.

Reamintim faptul că primele dezbateri pe această temă 
au avut loc în luna iulie. Această serie de dezbateri publi-
ce online despre viitorul orașului va continua apoi și pe 
parcursul lunii noiembrie. Ele vor fi  transmise live pe pa-
ginile de Facebook Municipiul Cluj-Napoca și CIIC – 
Centrul de Inovare și Imaginaţie Civică.

Aceste dezbateri sunt parte a proiectului „Creșterea 
transparenţei decizionale și simplifi carea procedurilor 
administrative pentru cetăţeni – ANTO – CIIC”, fi nanţat 
prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 
2014 -2020 (POCA).

Proiectul are două componente: design-ul, dezvolta-
rea si implementarea unui sistem electronic de digita-
lizare și simplificare a serviciilor publice oferite cetăţe-
nilor municipiului Cluj-Napoca prin implementarea 
funcţionarului public electronic si virtual – ANTONIA și 
utilizarea CIIC în planificarea strategică a proceselor 
de inovare socială, pentru creșterea transparenţei de-
cizionale și simplificarea procedurilor oferite cetăţeni-
lor municipiului Cluj-Napoca.

Dezbaterile continuă la CIIC. 
Săptămâna viitoare, 
infrastructura educațională!
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Licitaţia pentru moderni-

zarea Parcului Farmec 

din cartierul Mărăşti 

a fost relansată, după 

ce la licitaţia din august 

nu a fost depusă nici 

măcar o singură ofertă.

Contractul scos la licitaţie 

pentru a doua oară prevede 

realizarea lucrărilor de proiec-

tare şi execuţie a lucrărilor 

pentru obiectivul de investi-

ţii „Reabilitarea şi moderniza-

rea Parcului Farmec” din mu-

nicipiul Cluj-Napoca.

Lucrări de 1,9 mil. lei 
în Parcul Farmec

Parcul Farmec este ampla-

sat în intravilanul municipiu-

lui Cluj-Napoca, în cartierul 

Mărăşti, pe o suprafaţă tota-

lă de teren de 3.125 mp, din 

care 2.455 mp suprafaţă de 

zonă verde, 1.696 mp gard 

viu, 670 mp alei pavele şi spa-

ţiul verde de lângă Canalul 

Morii, în suprafaţă de 1.233 

mp şi lungime canal 180 m.

Acum, pentru moderniza-

rea Parcului Farmec, valoarea 

estimată a contractului se ri-

dică la suma de 1.930.368,37 

de lei (fără TVA), din care: ser-

vicii de proiectare şi asistenţă 

tehnică 130.318,01 de lei (fă-

ră TVA), iar execuţia lucrări-

lor şi organizare de şantier 

1.800.050,36 de lei (fără TVA).

Potrivit caietului de sarcini, 

banii provin din fonduri buge-

tare, iar termenul de depunere 

a ofertelor este 17 noiembrie 

2020. De asemenea, durata de 

realizare a lucrărilor este de 12 

luni, din care: 2 luni pentru ser-

viciile de proiectare şi 10 luni 

pentru execuţia lucrărilor.

Cum justifi că 
Primăria investiţia?

„În prezent, Parcul Far-

mec este un parc cu arbori 

îmbătrâniţi, ramuri uscate, 

debilitaţi şi înclinaţi, mobi-

lier urban vechi (aparate de 

joacă pentru copii, bănci, 

mese cu pavilion etc.), ca-

re nu mai reprezintă nicio 

estetică urbană. Investiţia 

care se doreşte a fi realiza-

tă are ca scop principal mo-

dernizarea Parcului Farmec, 

un parc cu caracter de re-

creere şi promenadă pe mar-

ginea Canalului Morii”, se 

arată în Hotărârea nr. 

53/31.10.2019 pentru reali-

zarea obiectivului de inves-

tiţii „Reabilitarea şi moder-

nizarea Parcului Farmec din 

municipiul Cluj-Napoca”.

Astfel, prin investiţia pro-

pusă se urmăreşte reabilita-

rea şi modernizarea parcu-

lui, care să satisfacă catego-

rii variate de vârstă, dar şi 

diferite preocupări ale vizi-

tatorilor/cetăţenilor, realiza-

rea de sectoare de odihnă 

pasivă, sectoare pentru miş-

care, sectoare pentru joacă 

copii, păstrând de asemenea 

intactă biodiversitatea Cana-

lului Morii „Wild channel” 

(canal sălbatic – n.r.) şi ca-

dru natural, crearea/amena-

jarea unei zone verzi de re-

creere, dotarea cu mobilier 

urban nou, precum şi alte 

lucrări adiacente.

Parcul Farmec se lasă aşteptat
Reabilitarea Parcului Farmec nu îi atrage pe constructori. Licitaţia de aproape două milioane de lei a fost relansată.

Primăria Cluj-Napoca încearcă să modernizeze Parcul Farmec, un loc de promenadă pe marginea Canalului Morii

– eliminarea arborilor, arbuștilor degradaţi și a celor fără 
valoare estetică și înlocuirea lor cu noi arbori și arbuști, ga-
zonare și plantare de noi specii de plante perene

– după caz, vegetaţia existentă (cu referire la arbori/ar-
buști) va fi  scoasă cu balot și utilizată pentru replantarea pe 
alte locaţii din Cluj-Napoca

– modernizarea sistemului de iluminat și fântâni arteziene

– montarea unui sistem de irigaţii

– dotări urbane

– plantarea de material dendrologic

– refacerea aleilor pietonale și trotuare prin pavare

– treceri peste apă și amenajări de lângă apă

– montare cișmele ornamentale și a unui rastel de biciclete

– amenajare grup sanitar modern, canalizare pluvială/rigole

– sistem de supraveghere video și conexiune la internet

Ce propune proiectul 
de modernizare a Parcului Farmec?
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Preşedintele Partidului 

Mişcarea Populară (PMP) 

Cluj, senatorul 

Vasile-Cristian Lungu, va 

da o „pasă” reuşită la alege-

rile parlamentare din 6 

decembrie. În fruntea listei 

pentru Senatul României 

din partea PMP Cluj se afl ă 

legenda fotbalului româ-

nesc, Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteau a făcut o 

primă performanţă la Cluj-Na-

poca ca antrenor-jucător al echi-

pei CFR Cluj, ceea ce a însem-

nat foarte mult în cariera sa de 

fotbalist şi tehnician. Apoi, a 

salvat de la retrogradare bran-

dul Ardealului, „U” Cluj, unde 

a şi rămas cu sufl etul. Este pri-

mit cu drag de câte ori revine 

la Cluj şi este recunoscut de 

toţi clujenii ca parte a istoriei 

fotbalului clujean.

Printre obiectivele sale pen-

tru mandatul de parlamentar, 

Dorinel Munteanu vede con-

struirea propriul stadion pen-

tru „U” Cluj o necesitate şi, pe 

lângă aceasta, trebuie aduse o 

serie de îmbunătăţiri în siste-

mul legislativ pentru ca viito-

rii sportivi să se bucure de con-

diţii europene, fi e că sunt ju-

cători de fotbal sau practicanţi 

ai sporturilor de masă.

„Pentru mine, Clujul nu es-

te un oraş străin. Începutul ca-

rierei mele de antrenor a fost 

marcat de perioada CFR Cluj. 

Cred că niciun clujean nu uită 

ce am făcut pentru această echi-

pă, performanţele pe care le-am 

adus. Parcursul nostru în cam-

pionat cred că le-a dat aripi con-

ducătorilor la vremea respectivă 

şi apoi a început urcuşul CFR-ului. 

De asemenea, sunt foarte mân-

dru că am antrenat cel mai ma-

re brand al Ardealului, «U» Cluj. 

Eu mă simt ca acasă în Cluj”, 

a precizat Munteanu.

Ce program şi-a propus 
Dorinel Munteanu?

Potrivit conducerii partidu-

lui, PMP Cluj a ales pe liste-

le de candidaţi la Senat şi Ca-

mera Deputaţilor oameni spe-

cializaţi în diverse domenii 

pentru a asigura o resetare a 

clasei politice dat fi ind faptul 

că anul 2020 este un nou în-

ceput pentru următorii patru 

ani ai politicii româneşti.

„Sportul lipseşte de pe 

masa Parlamentului. Îmi do-

resc ca din postura de sena-

tor să susţin sportul româ-

nesc şi să mă implic în îm-

bunătăţirea infrastructurii 

sportive”, a afi rmat candida-

tul PMP Cluj la Senatul Ro-

mâniei, Dorinel Munteanu.

Fostul internaţional român 

lucrează deja la o serie de 

proiecte care să ajute la dez-

voltarea sportului de masă, 

iar un loc în Parlamentul Ro-

mâniei oferă siguranţa ca a-

ceste proiecte să fi e imple-

mentate cât mai curând. Spor-

tivii vor avea un reprezen-

tant în Parlament care să le 

apere interesul şi să depună 

amendamente pentru dezvol-

tarea sportului românesc.

Dorinel Munteanu, nr. 1 pe lista PMP Cluj la Senat: 
„Universitatea Cluj merită stadion propriu!”

Deputatul clujean Emanuel 

Ungureanu deschide 

lista de candidaţi pentru 

Camera Deputaţilor, dar 

pentru Alianţa USR-PLUS 

Buzău, după ce şi-a anun-

ţat plecarea din USR Cluj.

După ce USR-PLUS Cluj l-a 

plasat abia pe poziţia a cincea 

pe lista de candidaţi la alege-

rile parlamentare, Emanuel Un-

gureanu a caracterizat drept 

„măcel politic” alegerile inter-

ne de la Cluj. El se afl ă la pri-

mul mandat de parlamentar şi 

a fost, în ultimii 4 ani, vice-

preşedintele Comisiei pentru 

sănătate şi familie din Came-

ra Deputaţilor.

„Voi apăra interesele 
pacienţilor 
din orice localitate!”

În cei patru ani de mandat, 

parlamentarul clujean a făcut 

vizite neanunţate în peste 80 de 

spitale din România şi a scos la 

iveală condiţiile grele de trata-

re a pacienţilor, precum şi di-

verse nereguli. În tot acest timp, 

Emanuel Ungureanu a iniţiat 

mai multe proiecte importante 

în domeniul sănătăţii, cum ar 

fi  legea transplantului.

„Am fost adoptat! La invita-

ţia colegilor din fi liala USR-PLUS 

Buzău voi deschide lista de can-

didaţi pentru Camera Deputaţi-

lor. Alături de colegul meu de la 

PLUS Buzău, Mihai Moraru, lo-

cul 1 pentru Senat, vom construi 

o echipă puternică care să repre-

zinte interesele cetăţenilor din 

acest judeţ. Voi rămâne o voce 

puternică care apără interesele 

pacienţilor din Buzău, Cluj sau 

orice localitate a României. Am 

demonstrat în ultimii 4 ani că 

vreau şi pot să schimb sistemul 

sanitar în bine”, a confi rmat Un-

gureanu, pe Facebook, numirea 

sa în capul listei buzoiene.

„Mă onorează încrederea şi 

susţinerea colegilor mei din Ali-

anţa USR-PLUS Buzău care mă 

sprijină să reprezint comunita-

tea buzoienilor în următorii pa-

tru ani în Camera Deputaţilor. 

Sunt convins că voi lucra ală-

turi de colegii mei din USR-PLUS 

Buzău ca o echipă puternică şi 

vom convinge buzoienii că noi 

înţelegem politica ca un mijloc 

de a rezolva problemele oame-

nilor şi de a-i reprezenta cu cin-

ste şi demnitate. Am venit cu 

entuziasm şi energie bună să 

sprijin sistemul sanitar din Bu-

zău, să ofer soluţii pentru tine-

rii care vor să găsească un trai 

decent în acest judeţ şi să lupt 

împreună cu oamenii de bună 

credinţă din Buzău împotriva 

corupţiei din administraţia pu-

blică locală”, a completat Un-

gureanu, potrivit hotnews.ro.

Ungureanu le urează succes 
colegilor care l-au „săpat”

Înainte de a fi  deputat de Cluj, 

Emanuel Ungureanu a lucrat ca 

asistent social în cadrul Institu-

tului Clinic de Urologie şi Trans-

plant Renal din Cluj-Napoca. În 

paralel, în anul 2007, a înfi inţat 

Asociaţia pentru Solidaritate şi 

Empatie „Delia Grădinaru”, de-

dicându-se îngrijirii copiilor şi ti-

nerilor cu insufi cienţă renală cro-

nică, dependenţi de dializă, unii 

dintre ei afl aţi pe listele de aş-

teptare pentru transplant renal.

Acum, parlamentarul origi-

nar din Suceava promite să ră-

mână „acelaşi om hotărât” să 

lupte cu „toată energia şi resur-

sele” pentru un sistem sanitar 

fără corupţie, în care pacienţii 

şi personalul medico-sanitar să 

fi e „respectaţi şi ocrotiţi”. El spe-

ră construiască o echipă puter-

nică la Buzău, urându-le toto-

dată succes foştilor colegi din 

USR-PLUS Cluj, asta deşi i-a acu-

zat pe unii dintre ei că l-ar fi  

„săpat” de câţiva ani încoace.

Emanuel Ungureanu 
candidează la Buzău
Emanuel Ungureanul este primul pe lista de candidaţi ai Alianţei 
USR-PLUS la Camera Deputaţilor, dar nu în Cluj, ci într-un alt judeţ!

Alianța USR-PLUS Buzău a confi rmat ofi cial că Emanuel Ungureanu 
va deschide lista de candidați a celor două partide pentru Camera Deputaților

IRINEL CÂRSTEA | 
președinte USR Buzău

„Decizia fi lialelor USR și 
PLUS Buzău de a-l invita pe 
Emanuel să deschidă lista 
candidaților din județ 
alături de Mihai Moraru, 
arată hotărârea noastră 
de a propune buzoienilor 
o listă credibilă care să 
confi rme asumarea pentru 
o altfel de politică. Emanuel 
Ungureanu a fost printre cei 
mai activi deputați din 
actuala legislatură și 
trebuie să continue munca 
din Parlamentul României. 
În calitate de deputat 
a efectuat vizite neanunțate 
în peste 80 de spitale 
din țară în ultimii ani, 
constatând si denunțând 
public situatia precară 
a sistemului sanitar.“

Partidul Naţional Liberal 

(PNL) Cluj a decis cine sunt 

candidaţii care se vor lupta 

pentru un loc în Senat 

şi Camera Deputaţilor 

la alegerile parlamentare 

din 6 decembrie.

Partidul Naţional Liberal 

Cluj a pregătit două surprize 

pentru Camera Deputaţilor şi 

Senat. Radu Moisin (foto) , fos-

tul viceprimar al municipiului 

Cluj-Napoca, este în fruntea 

listei la Camera Deputaţilor, în 

timp ce Adrian Oros, actualul 

ministru al Agriculturii, este 

în capul listei la Senat.

Mircea Moroşan, primarul 

reales al oraşului Huedin, es-

te al doilea pe lista trimisă 

pentru locurile de la Senat, în 

timp ce Radu Raţiu, actual 

consilier în Consiliul Local 

Cluj-Napoca, este al treilea pe 

lista liberalilor pentru Senat.

De partea cealaltă, la Ca-

mera Deputaţilor, Radu Moi-

sin este urmat de Sabin Săr-

maş, vicepreşedintele PNL 

Cluj, Sorin Moldovan, actual 

deputat, Cristina Burciu, de-

putat (ex-PSD) şi Ovidiu Cîm-

pean, directorul Direcţiei de 

Dezvoltare Locală din Primă-

ria Cluj-Napoca.

Surprize pe lista PNL Cluj 
la parlamentare

Camera Deputaților
1. Radu Moisin
2. Sabin Sărmaș
3. Sorin Moldovan
4. Cristina Burciu
5. Ovidiu Cîmpean
6. Zoltan Coraian
7. Marinela Marc
8. Daniel Văman
9. Ovidiu Vaida
10. Molhem Bashar
11. Sebastian Moga
12. Ionuț Rusu
13. Florin Steopan

Senatul României
1. Adrian Oros
2.Mircea Moroșan
3. Radu Rațiu
4. Maria Forna
5. Mircea Pușcă
6. Marius Sabo

Diana CÎMPEAN
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Tribunalul Cluj a validat 

mandatele noilor consilieri 

judeţeni, cu câteva excepţii.

Mandatele noilor consilieri 

judeţeni au fost validate de Tri-

bunalul Cluj, cu excepţia man-

datelor lui Alin Tişe, care a câş-

tigat funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, dar 

şi a celor doi candidaţi ai Parti-

dului Mişcarea Populară, Avram 

Fiţiu, care îşi va păstra funcţia 

de subsecretar de stat în Minis-

terul Agriculturii, şi Augustin 

Criste, al cărui mandat nu a fost 

validat de către partid, întrucât 

nu a obţinut scorul cerut de 

PMP la Primăria Floreşti, unde 

a candidat pentru funcţia de pri-

mar. Tribunalul a respins toto-

dată cererea acestuia de valida-

re a mandatului.

„Admite cererea formulată 

de Secretarul General al Jude-

ţului Cluj. Dispune validarea 

mandatului de consilier jude-

ţean declarat ales în urma ale-

gerilor pentru Consiliul Jude-

ţean Cluj din data de 27.09.2020 

(...). Invalidează mandatul ur-

mătorilor consilieri judeţeni 

declaraţi aleşi: Tişe Alin-Pău-

nel, Fiţiu Avram, Criste Augus-

tin. Respinge cererea de vali-

dare a mandatului formulată 

de Criste Augustin, ca neînte-

meiată. Cu drept de apel în 

termen de trei zile de la comu-

nicare”, se arată în soluţia şe-

dinţei din 15 octombrie.

Mandatele consilierilor 
județeni au fost validate

Consilierii ai căror 

mandate au fost 

validate până acum:

PNL: 

Mînzat Marius Dorel, 

Haiduc Ioan-Cristian, 

Tuluc Călin Marin,

Arion Hadrian-Virgil, 

Marc Marinela, 

Cordiș Lucian, 

Sămărtean Iuliu, 

Călătan Gheorghe-Constantin, 

Forna Maria, 

Marchiș Angela-Felicia, 

Hodorogea Anca-Cristina, 

Ciuta Cristian Ilie, 

Drăghici Dumitru, 

Mureșan Violeta, 

Popovici Alin, 

Molhem Mohammad Bashar, 

Rusu Ionuţ, 

Bălaj Gheorghe-Marius

Alianţa USR-PLUS: 

Nistor Ovidiu-Răzvan, 

Deheneș Adela-Corina, 

Molnar Radu-Iulian, 

Muscă Elena, Florea Ionuţ

PSD: 

Cordoș Alexandru, 

Cuibus Valentin–Claudiu, 

Chirean Laura-Elena, 

Sălătioan Vasile, 

Chirteș Horea-Dorin

UDMR: 

Vákár István-Valentin, 

Balla Francisc, 

Antal Géza, 

Rés Éva, 

Lörinczi Zoltán László.
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Strada Regele Ferdinand, 

devenită recent una dintre 

cele mai moderne artere 

din regiune, era una dintre 

cele mai atrăgătoare străzi 

ale oraşului şi în urmă 

cu mai bine de 50 de ani.

Fotografi a de epocă, rea-

lizată în anul 1969 şi apar-

ţinând autorilor Szepesy Gy-

ula şi Koltai Klára, surprin-

de o zi obişnuită pe strada 

din centrul Clujului, cu mult 

mai puţin trafi c de maşini, 

însă la fel de frecventată de 

clujeni „la pas”.

Considerată ca fi ind cea 

mai veche stradă din oraş, 

strada Regele Ferdinand a fost 

modernizată şi redată cluje-

nilor în această vară. Proiec-

tul cu fi nanţare europeană a 

inclus şi strada Tipografi ei, 

strada Émile Zola, strada Sex-

til Puşcariu, respectiv scuarul 

CEC, la care încă se lucrează.

Valoarea totală estimată a 

proiectului se ridică la 

23.056.184,98 de lei din care 

valoarea nerambursabilă so-

licitată este de 21.425.503,55 

de lei. Proiectul a fost reali-

zat de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca prin fonduri eu-

ropene – Programul Operaţi-

onal Regional 2014-2020.

Regele Ferdinand 
a „înverzit” 
după modernizare

Pe strada Regele Ferdi-

nand, care anterior nu avea 

niciun copac, au fost plan-

taţi 51 arbori cu balot în ca-

drul procesului de reabili-

tare. Pentru aceştia a fost 

instalat un sistem de iriga-

ţii automat, cu senzor de 

ploaie/umiditate.

De asemenea, 12 staţii 

electrice de încărcare pen-

tru biciclete şi trotinete au 

fost amplasate pe această 

arteră, din totalul de 23 sta-

ţii pentru biciclete/trotine-

te şi 8 staţii de încărcare 

pentru maşini electrice din 

proiectul general.

Şi trafi cul a fost reorgani-

zat: se păstrează două benzi 

de acces pe direcţia Centru – 

str. Horea, sens pe care a fost 

creată o pistă de biciclete/tro-

tinete. Pe direcţia str. Horea – 

Centru, transportul public şi 

bicicliştii benefi ciază de ban-

dă dedicată comună.

Excursie în timp, pe Regele Ferdinand

Iarna face stăpânire 

pe anumite zone din ţară. 

Pe Transfăgărăşan, druma-

rii de la Districtul Bâlea 

au acţionat cu utilaje 

dotate cu lama.

„Iarna şi-a intrat pe deplin 

în drepturi pe Transfăgărăşan. 

Colegii noştri de la Districtul 

Bâlea au acţionat cu utilajele 

dotate cu lamă şi au împrăş-

tiat peste 2 tone de sare pe 

carosabil în această diminea-

ţă (duminică – n.r.)”, au trans-

mis drumarii de la Direcţia 

Regională de Drumuri şi Po-

duri (DRDP) Braşov.

O veste importantă pen-

tru şoferi: drumul Transfă-

gărăşan se va închide cir-

culaţiei începând de mâine, 

20 octombrie, pe porţiunea 

cuprinsă între Bâlea Casca-

dă (judeţul Sibiu) şi Piscul 

Negru (judeţul Argeş). Da-

că aveţi drum prin zona Bâ-

lea Lac, fiţi sigur că aveţi 

maşina pregătită de condi-

ţii de iarnă!

Transfăgărăşanul, acoperit de zăpadă

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Noi imagini de pe locul vii-

torului Parc al Tineretului 

– Pădurea Clujenilor au 

fost publicate de fi rma care 

execută lucrările.

După ce, la fi nalul lunii 

septembrie, primarul munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc, 

anunţa începerea plantării pri-

milor 150 de arbori din Pădu-

rea Clujenilor, un proiect eu-

ropean pentru realizarea ce-

lei mai noi păduri-parc, noi 

imagini au fost publicate de 

SC Nord Conforest SA, fi rma 

care execută lucrările de ame-

najare a parcului, în asociere 

cu Proiect Construct Regiunea 

Transilvania SRL.

Localizată în zona Bulevar-

dului Muncii, pe o suprafaţă 

de 21,3 hectare, noua pădu-

re-parc va cuprinde: plantaţii 

pentru stabilizarea solului şi 

masive de arbori (1.505 de ar-

bori). De asemenea, perimetral 

zonei verzi amenajate cu vege-

taţie înaltă se va crea o zonă 

de protecţie cu puieţi forestieri 

(pe o suprafaţă de 70.000 mp).

Valoarea totală a proiectu-

lui este de 22.861.202,24 lei. 

De precizat, că fi nanţarea eu-

ropeană este asigurată prin 

Programul Operaţional Regi-

onal 2014-2020. Axa priorita-

ră 4 – „Sprijinirea dezvoltării 

urbane durabile, Os. 4.2. Re-

conversia şi refuncţionaliza-

rea terenurilor şi suprafeţelor 

degradate, vacante sau neuti-

lizate din municipiile reşedin-

ţa de judeţ”.

Ce vor găsi clujenii 
în pădurea-parc?

Pădurea Clujenilor va dis-

pune de zone de poiană, zo-

ne decorative cu activitate 

densă, alei, mobilier urban, 

două clădiri cu funcţiuni pu-

blice, două pasarele care să 

faciliteze trecerea din partea 

estică în partea vestică a si-

tului şi viceversa, un punct 

de belvedere, tiroliană, o par-

care de 603 mp, o grădină ur-

bană închisă (pe o suprafaţă 

de 4.517 mp), dar şi zonă pen-

tru plimbare câini.

Prin acest proiect, Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

urmăreşte crearea unei zone 

de recreere care să satisfacă 

cerinţele clujenilor privind 

modalităţile de petrecere a 

timpului liber. Toată vegeta-

ţia propusă are rolul de a crea 

un spaţiu bogat din punct de 

vedere estetic şi coloristic, op-

tim pentru plimbări, drume-

ţii, picnic, plimbări 

cu bicicleta, socializare, sport.

Grădina urbană va veni în 

ajutorul şcolilor şi organizaţi-

ilor neguvernamentale (ONG) 

care promovează cunoşterea 

naturii şi a mediului înconju-

rător, fi ind un spaţiu de explo-

rare şi experimentare. „Acest 

parc va oferi pe lângă posibi-

litatea de relaxare şi posibili-

tăţi de agrement, motiv pen-

tru care a fost propusă reali-

zarea unei instalaţii de tip ti-

roliană pe un traseu de 250 de 

metri lungime, diferenţă de ni-

vel de 19,50 metri”, a precizat 

primarul Emil Boc.

FOTO: Localizată în zona Bld. 
Muncii, pe o suprafață de 21,3 
hectare, noua pădure-parc va 

cuprinde peste 1.500 de arbori

Răsare Pădurea 
Clujenilor!
Pădurea Clujenilor prinde contur. Lucrările la cel mai 
mare parc din oraş înaintează în pas alert.

VEZI IMAGINI CU STRADA REGELE 
FERDINAND REABILITATĂ!
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Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Proprietarii localurilor de 

pe Strada Piezișă au intrat 

în protest deoarece nu sunt 

mulțumiți de modul în care 

sunt tratați de autoritățile 

locale. Aceștia au lipit pe 

ferestrele localurilor afi șe 

cu mesaje de protest.

Strada Piezișă a fost deli-

mitată zonă de siguranță spe-

cială după ce numeroase per-

soane, în special studenți, au 

fost infectați cu COVID-19 în 

urma participării la petreceri.

Astfel, patronii localurilor 

de pe strada studențească au 

intrat în protest, fiind 

nemulțumiți de modul în ca-

re autoritățile locale îi tratea-

ză și de declarațiile pe care le 

dau despre Piezișă, zonă con-

siderată focar COVID-19. Pro-

prietarii au lipit afi șe cu di-

verse mesaje de protest pre-

cum „Colaborare, nu abu-

zuri!”, „Stop abuzurilor în 

declarații”, „Am închis, e mai 

bine?” sau „Piezișă, focar?”.

„În condițiile în care am 

fost desemnați fără dovezi oa-

ia neagră a societății, strada 

Piezișă stă unită. Autoritățile 

ne-au amenințat cu un război 

în seara asta (vineri – n.r.). 

Cu zeci de mașini de poliție, 

cu tancuri, cu ANAF etc. Pen-

tru a opta seară la rând! Nu 

vă descărcați incompentența 

pe noi! Închidem dacă trebu-

ie, dar nu ne mai hărțuiți, că 

nu suntem toba voastră de 

bătaie! Vrem colaborare, nu 

abuzuri! Vrem să fi m tratați 

corect! La ora 21:00, patronii 

de pe Piezișa vor împărți măști 

pe stradă pentru protejarea 

clienților. Măștile sunt de a-

semenea disponibile gratuit 

în toate barurile”, a scris Vlad 

Ivănescu, patronul unui local 

de pe Piezișă, pe Facebook.

„Vorbim despre petrece-

rile de studenți de pe Piezișă, 

unde avem un focar de vreo 

30 de studenți în momentul 

de față (vineri seară – n.r.). 

Va trebui monitorizată foar-

te atent zona, de aceea este 

delimitată ca zonă de 

siguranță specială pentru că 

din multe-multe anchete re-

zultă că de acolo au plecat 

foarte multe focare. E clar că 

strada Piezișă în sine este 

extrem de strâmtorată, pe 

stradă efectiv oamenii stau 

în grupuri pentru că nu per-

mite nici zona să se distanțeze 

foarte mult. Terasele care 

sunt acolo și funcționează 

au mese foarte puține pen-

tru că nu le permite spațiul, 

așa că acolo se îngrămădesc 

oamenii. Acesta e adevărul, 

îl constatăm cu toții”, a de-

clarat prefectul, pentru un 

post local de radio.

Carmen LUCUȚ
redactia@monitorulcj.ro

Mamele din Cluj-Napoca 

sunt nemulțumite 

de modul în care trotuare-

le sunt făcute, fi ind că 

nu sunt accesibile pentru 

cărucioarele cu care își 

plimbă copiii sau pentru 

alte dispozitive pe roți.

Trotuarele nu sunt deloc fa-

cile pentru circulația cu căru-

cioare pentru copii, consideră o 

mamă care a răspândit ideea pe 

Facebook. A provocat mai mul-

te mămici clujence să se alătu-

re discuției și să își spună oful 

Din câte se pare, mai multe ma-

me din Cluj-Napoca au aceeași 

nemulțumire: trotuarele.

Ele nu consideră că rampe-

le orașului sunt gândite bine, 

iar uneori mai apare situația în 

care, ajunsă la intersecție, o ma-

mă cu copilul în cărucior obser-

vă că lipsește trecerea de pie-

toni, ori există, dar nu este sin-

cronizată cu rampele pentru ur-

care și coborâre. În unele locuri 

și aceste rampe lipsesc.

O întrebare care a ieșit în 

evidență, legată de subiectul că-

rucioarelor, este „Cât de des ți 

se întâmplă să fi i nevoita să ieși 

pe carosabil pentru că pe trotu-

ar nu există spațiu sufi cient?”. 

Din cauza mașinilor parcate sau 

a trotuarelor foarte înguste, o ma-

mă și un copil intră în „depășire” 

pe partea carosabilă, fapt care 

poate să fi e foarte riscant.

„Știu că există și alte pro-

bleme, poate unele chiar mai 

grave de atât, dar mi se pare 

ca într-un oraș smart, asa cum 

se dorește a fi , e necesar să 

avem lucrurile de baza bine 

puse la punct”, a spus 

inițiatoarea discuției, care ur-

mează să realizeze o petiție în 

care să semnaleze nemulțumirile 

mai multor mame, pe care o 

va da Primăriei Cluj-Napoca.

Persoanele cu dizabilități, 
în aceeași situație!

Pe lângă grupul de mămici 

care se arată total nemulțumit 

de modul în care sunt structu-

rate trotuarele și anumite zone 

din Cluj-Napoca, inaccesibile 

pentru cărucioarele de copii, și 

persoanele cu dizabilități au de 

suferit pe urma acestor aspec-

te. O persoană care nu poate să 

meargă și se afl ă într-un scaun 

cu rotile, este în aceeași situație. 

Diferența este că pentru aceste 

persoane este și mai difi cil, de 

multe ori, când sunt singuri și 

nu au pe cineva care să îi ajute 

să urce pe trotuar.

La fel este și în cazul per-

soanelor nevăzătoare, pe ca-

re le poate încurca în mod co-

losal trotuarele înguste, aglo-

merările pe trotuare create de 

mașini și așa mai departe.

„Este îngrozitor să te plimbi 

zilnic pe străzile Clujului cu un 

cărucior cu bebe (sunt convin-

să că celor cu dizabilități dacă 

sunt singuri, le este și mai greu). 

În Zorilor, foarte des trebuie să 

coborâm de pe trotuar pe ca-

rosabil, deoarece mașinile sunt 

parcate pe trotuar sau sunt par-

cate să blocheze circulația”, 

afi rmă o altă mamă.

„Colaborare, nu abuzuri!”, strigă 
proprietarii localurilor de pe Piezişă

Trotuarele Clujului, nepotrivite 
pentru cărucioarele pentru copii?

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

Pădurea Hoia-Baciu este 

„dezmembrată” de hoţii 

de lemne. În ultimul 

an, tăierile ilegale 

au început să iasă 

la suprafaţă în pădurea 

de la marginea munici-

piului Cluj-Napoca.

Pădurea Hoia-Baciu a în-

ceput să fi e tot mai rară, iar 

copacii tot mai puţini. Mul-

ţi oameni merg şi taie arbo-

rii din pădure, lăsând-o să 

moară încet.

Activistul şi maratonistul 

clujean Vlad Crişan-Pop a 

prins în fl agrant câţiva indi-

vizi care păreau să fi  tăiat 

lemne ilegal în Hoia-Baciu, 

sâmbătă seară. Trei bărbaţi 

au mers cu un tractor, druj-

bă, secure şi au măcelărit o 

parte din pădure.

Când Vlad i-a acuzat că 

taie lemne ilegal, bărbaţii au 

început să îl ameninţe şi să-l 

înjure, spunându-i că se afl ă 

pe proprietate privată. Cei 

trei negau faptul că tăierile 

sunt ilegale, deşi marcajele 

în locul copacilor tăiaţi nu 

erau de găsit, iar comporta-

mentul lor lăsa de dorit.

„M-au ameninţat că data 

viitoare când vin aici o să ai-

bă ei grijă să nu mai plec, 

m-au înjurat. Mi se pare că 

un om corect, care taie legal, 

nu te ameninţă cu bătaia şi 

nu te înjură. Şi erau cel pu-

ţin 7 trunchiuri tăiate acolo, 

nu mi se pare normal. Pădu-

rea Hoia-Baciu arată groaz-

nic. Eu sunt născut şi crescut 

în Cluj şi nu am văzut atâta 

tăiere cât am văzut în ultimul 

an. Pur şi simplu e distrusă 

pădurea!”, a declarat Vlad, 

pentru Monitorul de Cluj.

Bărbaţii au dat bir 
cu fugiţii

După ce demascatorul lor 

i-a anunţat că îi filmează şi 

îi pune pe internet, bărba-

ţii care păreau a fi hoţi de 

lemne au început să îşi strân-

gă lucrurile şi să îşi ia tăl-

păşiţa. Mai ales că şi poli-

ţiştii urmau să fi e contactaţi.

„Am sunat la 112 prin 

aplicaţie, după ce i-am fi l-

mat, am făcut fotografi i şi 

i-am pus pe internet şi-au 

strâns lucrurile şi au plecat 

cu tractorul când au văzut 

că îi pun pe internet. M-am 

întors acolo, am făcut o po-

ză prin aplicaţia 112 care îmi 

arată şi latitudinea şi longi-

tudinea şi am sunat la Poli-

ţie, am raportat ce s-a întâm-

plat. Am solicitat să se facă 

verifi cări dacă într-adevăr es-

te proprietatea cuiva sau au 

tăiat ilegal, pentru că pe lemn 

nu era niciun fel de marcaj”, 

a adăugat activistul clujean.

După ce maratonistul i-a ra-

portat pe cei trei la Poliţie, au-

torităţile locale din Baciu au 

pornit în căutarea indivizilor.

Vlad nu este 
la primul fl agrant

Tăierile ilegale de lemne 

în Hoia-Baciu s-au mai în-

tâmplat pe parcursul anului 

2020. Vlad Crişan-Pop a mai 

prins nişte tăietori de lem-

ne în urmă cu opt luni, tot 

în Pădurea Hoia-Baciu, pe 

care i-a filmat, ca ulterior 

să publice pe internet înre-

gistrarea video.

Atunci, doi bărbaţi sus-

ţineau că au autorizaţie şi 

pădurarul era informat de 

activitatea pe care o desfă-

şoară acolo. În momentul în 

care autorităţile locale s-au 

prezentat la faţa locului, s-a 

dovedit că cei doi nu aveau 

autorizaţie pentru tăiatul 

lemnelor de acolo, iar pă-

durarul nu avea idee despre 

ce este vorba.

„Au zis că au o autoriza-

ţie, că le-a dat voie pădura-

rul. Când a venit Poliţia, nu 

au avut nici autorizaţie şi 

nici pădurarul nu ştia nimic 

şi tot aşa cu drujba, cu că-

ruţa au venit şi au tăiat”, a 

menţionat Vlad.

„Plămânul verde” al Clujului 
este sfârtecat de drujbe!
Noi tăieri ilegale au fost semnalate în Pădurea Hoia-Baciu. „Gura de oxigen” a Clujului dispare încet, dar sigur!

Instituțiile de control din subordinea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 
(MMAP) au întocmit 1.100 de dosare penale, 
doar în primele șase luni ale anului, iar 95% 
dintre acestea au fost încheiat pentru cazuri de 
tăieri ilegale identifi cate. Au fost efectuate 
106.000 de controale în domeniul forestier.

Județele unde au fost identifi cate cele mai 
multe infracțiuni din România și au fost în-
cheiate cele mai multe dosare penale sunt: 
Brașov, cu 131 de dosare, Cluj cu 95, Bacău 
cu 72, Covasna cu 71, Timiș cu 68, Argeș cu 
61 și județul Mureș cu 58 de dosare penale, 
toate pentru infracțiuni de natură silvică.

Județul Cluj, pe locul 2 la tăieri ilegale în țară!

Maratonistul clujean Vlad Crișan-Pop a prins în fl agrant câțiva indivizi 
care păreau să fi  tăiat lemne ilegal în Pădurea Hoia-Baciu
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Comuna Vad, organizează în data de 09.11.2020, ora 09:00 concurs pentru ocupa-
rea unui post vacant de personal contractual, după cum urmează:

1. Compartimentul asistenţă socială
- 1 post Inspector de specialitate – debutant
-  Studii universitare, domeniul știinţe sociale – specializare asistenţă socială
- Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publi-

ce organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit le-

gii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectua-

rea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifi ce;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efec-

tuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţii-
lor specifi ce ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) carnetul de muncă, sau după caz adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în me-
serieși/sau în specialitatea studiilor, în copie;

f) cazierul judiciar sau o declaraíe pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

g)  Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu 
cel puţin 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unităţile sanitare abilitate;

h) Curriculum vitae
i) Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului
Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifi că 

pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Locul de depunere a dosarului de concurs: la sediul Primãriei Comunei Vad, din locali-

tatea Vad, nr. 146, cod poștal 407575, judeţul Cluj

Date de contact: Sfîrloagã Daniela, tel 0264225201, sau 0766313309,
Email: primariavad@yahoo.com

Condiţii generale
a) are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a sta-

telor aparţinând Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba românã, scris și vorbit;
c) are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
d) are capacitate deplinã de exerciţiu;
e) are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condiţiile de studii și, dupã caz, de vechime sau alte condiţii specifi ce po-

trivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã defi nitiv pentru sãvârșirea unei infracţiuni contra umanitãţii, 

contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã 
înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 
intervenit reabilitarea.

Condiţii specifi ce
- Studii universitare, domeniul știinţe sociale – specializare asistenţă socială
- Vechime în specialitatea studiilor – fără vechime;

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurãrii acestora:
- probã scrisã în 09.11.2020 ora 9.00
- interviu – 13.11.2020 ora 9.00

Locul, data şi ora desfãşurãrii probelor :
- la sediul Primãriei Comunei Vad, din localitatea Vad, nr. 146, cod poștal 407575, ju-

deţul Cluj
- 09.11.2020 proba scrisã ora 9.00
- 13.11.2020 proba oralã ora 9.00

Calendarul de desfãşurare a concursului:
- Data limitã și ora pânã la care se pot depune dosarele de concurs: 19.10.2020 – 

30.10.2020 ora 14.00
- Termen selecţie dosare: 02.11.2020 – 03.11.2020
- Proba scrisã: 09.11.2020 ora 9.00
- Proba interviu: 13.11.2020 ora 9.00
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 Legea 272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului – actualizată și 
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 Legea 292/2011 a asistenţei sociale – actualizată și republicată
 Legea 416/2004 privind venitul minim garantat- actualizată și republicată
 Legea 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei – actualizată și republicată
 Legea 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

– actualizată și republicată
 Legea 17/ 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – actualizată și re-

publicată
 Legea 466/2004 – privind Statutul asistentului social – actualizată și republicată
 Legea 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preșcolar a copiilor 

provenind din familii defavorizate actualizată și republicată 
 Legea 61/1993 - privind alocaþia de stat pentru copii - actualizată și republicată 
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Dr. Marius Bărbat este 

implicat în tratarea bolnavi-

lor infectaţi cu virusul 

SARS-CoV-2 încă din primă-

vară, atunci când s-a înscris 

ca voluntar şi a plecat să 

dea o mână de ajutor medi-

cilor din Italia, ţară lovită 

în plin de pandemie.

„Era luna martie şi vedeam 

că toată lumea are multe păreri, 

dar nimeni nu ştia exact ce se în-

tâmplă. Decât să speculez ce şi 

cum să facem, am zis că cel mai 

potrivit este să merg chiar acolo. 

În felul acesta vom fi  mai pregă-

tiţi. Am zburat cu un avion car-

go şi am ajuns în Lecco, la un 

spital regional. Lecco e în Lom-

bardia, era o criză profundă 

atunci”, îşi aminteşte medicul.

„Moartea era văzută 
ca ceva fi resc”

Medicul vorbeşte despre 

imaginile apocaliptice care ru-

lau pe toate posturile de tele-

viziune. Sunt imaginile acelea 

dramatice cu medici căzuţi pe 

holuri, cu pacienţi băgaţi în saci 

şi transportaţi la grămadă, cu 

familii îndurerate.

„E înfi orător, dar realitatea e-

ra oarecum contrară a ceea ce 

se vedea. Nu existau crize iste-

rice, perioade isterice, ci moar-

tea era văzută ca ceva fi resc, un 

lucru deja acceptat atunci de toa-

tă lumea. Era luna aprilie. Ve-

neau câte 80 de ambulanţe noap-

tea, iar mulţi pacienţi mureau 

până să ajungă la tratament. Ei, 

dacă apucau să ajungă în spital, 

puteau avea o şansă, dar mulţi 

nu apucau şi mureau deja pe 

drum. În Lecco este un spital re-

gional cu 800 de oameni, unde 

se făceau transplanturi hepatice, 

renale, dar totul s-a sistat odată 

cu criza COVID. Şi toată lumea 

trata COVID. Circuite? Nu erau. 

Erau două secţii de ATI care erau 

dublate cu număr de paturi, câ-

te 20 fi ecare, şi două secţii de 

subterapie intensivă non-invazi-

vă, unde erau ventilaţi oamenii. 

Eu lucram pe ATI cu un medic 

anestezist neurolog şi cu un chi-

rurg radio-toracic şi încercam să-i 

salvăm pe fi ecare, dar asta nu 

se face de pe o zi pe alta, e ce-

va de foarte lungă durată. De 

aici şi imaginile acelea cu spita-

lele supraaglomerate. Erau şi si-

tuaţii cu pacienţi ventilaţi de foar-

te mult timp, cu oxigen 100% 

primit şi atunci veneau cei din 

familie şi cereau ca aceştia să fi e 

deconectaţi de la aparate”, a po-

vestit el, conform g4media.ro.

Scheme terapeutice 
după modelul italian

Din Italia, doctorul Marius 

Bărbat a adus mai multe sche-

me terapeutice la Spitalul Cli-

nic de Pneumoftiziologie „Le-

on Daniello” din Cluj-Napoca, 

cum ar fi  tratamentul cu oxid 

nitric (monoxid de azot). Tera-

pia a fost utilizată pentru pri-

ma dată în cazul unui pacient 

tânăr afl at în stare gravă, cu 

Sindrom de Detresă Respirato-

rie Acută (ARDS), iar după ad-

ministrare, bărbatul a început 

să-şi revină, având îmbunătă-

ţiri ale ventilaţiei pulmonare, 

scăderea hipertensiunii pulmo-

nare, corectarea hipoxemiei şi 

implicit o mai bună oxigenare 

a sângelui. Finalmente, bărba-

tul, un tânăr de 23 de ani, a 

fost externat şi se afl ă acasă, 

unde a început să umble de câ-

teva zile singur, fără asistenţă. 

Se recuperează. Trăieşte. A stat 

intubat 37 de zile. În urmă cu 

câteva zile a mers singur la spi-

tal, la control.

Pe secţia ATI este o luptă 

continuă. Nimeni nu renunţă la 

pacienţi, cu toate că unii sunt 

în stare critică. De la începutul 

pandemiei, la ATI-ul de la Cli-

nica de Pneumoftiziologie au 

trecut peste 90 de pacienţi, toţi 

cu forme severe. Rata de supra-

vieţuire este de 78%, în vreme 

ce media în România este între 

40-50% pe secţiile ATI unde se 

tratează cazuri de COVID-19.

Ce faci când 
nu mai ai locuri?

„Am fost puşi în situaţia as-

ta când am fost nevoiţi să trans-

ferăm de la Cluj la Oradea. De 

la mine au plecat doi pacienţi 

la Oradea. Dar, n-am renunţat 

la ei, i-am ţinut într-un balon 

cu oxigen până a venit elicop-

terul. Am mai avut pacienţi pe 

secţie a căror stare s-a degradat 

extrem de rapid. I-am intubat, 

am sunat la Centrul de coman-

dă, au trimis transport şi s-au 

făcut transferuri la Târgu Mureş 

la Terapie Intensivă, la Alba Iu-

lia la Terapie. Să dăm pe cine-

va jos de pe ventilator? Nu exis-

tă aşa ceva, nu suntem Dumnne-

zei. Toată lumea are dreptul la 

viaţă!”, explică el.

Cele mai multe cazuri pe ca-

re le tratează sunt infecţii cu 

SARS-CoV-2 luate de pacienţi cu 

probleme adiacente, cu alte afec-

ţiuni anterioare. Sunt şi tineri in-

fectaţi, sunt şi persoane în vârstă.

„Ce ar trebui să ştie toată lu-

mea este că cei tineri răspund 

de obicei foarte bine la trata-

ment şi reuşesc să se recupere-

ze. Dar, vă dau un exemplu din 

primele luni, un lucru real care 

s-a întâmplat. Am avut un tâ-

năr cu COVID care s-a întors 

din Germania. A stat în spital, 

iar tatăl său a murit acasă in-

fectat, nici n-a mai apucat să 

ajungă la medici. Asta se în-

tâmplă. Noi ducem, să zicem, 

boala, dar pentru o persoană 

de 70 de ani e foarte compli-

cat. Sunt bolnavi cu cancere în 

familii, sunt pacienţi vulnera-

bili. Uite, eu nu am văzut-o pe 

mama mea tot anul 2020. De-

loc. Am un copil de trei ani, iar 

din martie l-am trimis cu soţia 

la părinţi, fi indcă nu se ştia 

atunci mare lucru despre aceas-

tă boală,” a mărturisit medicul.

Revenit din Italia, 
salvează vieți la Cluj
Un medic clujean, specialist de Terapie Intensivă, 
s-a întors din Italia decimată de COVID-19 și a pus 
în practică în România tot ce a învățat acolo

DR. MARIUS 
BĂRBAT  | 
medic pneumolog

„Fiziologic, COVID-19 
nu este o boală normală. 
Tot mai aud oameni care 
o compară cu gripa. Gripa 
produce o infl amație, 
infl amația produce febră, 
tuse, suprainfecție 
bacteriană, după care trece. 
Aici, când virusul intră în 
pneumocit, rupe celula. 
Și pe următoarea și pe 
următoarea. Corpul începe 
să curețe rămășițele și 
trebuie s-o facă pe undeva, 
renal, hepatic. Se blochează 
rinichiul, fi catul. Virusul 
acesta nu iese frumos 
din celulă și infectează alta, 
el iese și rupe tot, ca să 
înțelegeți. Din motivul 
acesta sunt mulți care 
rămân cu sechele. Unii 
plămâni afectați de COVID 
arată ca a unui om care a 
lucrat 40 de ani în mină sau 
care a fumat 50 de ani, chiar 
dacă n-a fumat niciodată 
și n-a lucrat în mină.

Marius Bărbat susține că sacrifi ciul medicilor nu poate fi  comparat cu nimic
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Cum te tratezi acasă de 

COVID-19 dacă ai o formă 

uşoară a bolii? Cele mai 

importante sfaturi sunt ofe-

rite de un cunoscut medic.

Românii care s-au infectat 

cu COVID-19 şi au forme uşoa-

re sau sunt asimptomatici se 

vor trata acasă, fi ind obligaţi 

să stea 14 zile în izolare. Fie-

care bolnav trebuie să îşi mo-

nitorizeze singur starea de să-

nătate dacă alege să nu se in-

terneze şi să ia măsuri prin 

care să ajute organismul să 

lupte cu acest virus.

Medicul Virgil Musta (fo-

to), managerul Spitalului Cli-

nic de Boli Infecţioase „Vic-

tor Babeş” din Timişoara, una 

dintre cele mai importante şi 

cunoscute voci medicale din 

ţară, a oferit câteva sfaturi 

esenţiale despre cum trebuie 

să se trateze persoanele care 

s-au infectat cu noul COVID-19 

şi se tratează acasă.

Bolnavii de COVID-19, 
aproape de depresie

„Evident, nu se îngraşă 

porcul în ajun şi nici nu veţi 

avea sistemul imunitar turat 

la maximum doar după ce aţi 

mâncat câteva lămâi. Este ne-

voie de timp. Însă, odihna, o 

alimentaţie bună şi adminis-

trarea unor vitamine pot aju-

ta enorm în procesul de re-

cuperare. Mâncaţi multe fruc-

te şi legume proaspete, bo-

gate în vitamine şi minerale, 

cereţi unui apropiat să vă 

aducă de la piaţă şi să vă la-

se la uşă fructe de pădure 

(cătină, aronia, merişoare, 

afi ne) pe care să le combi-

naţi cu miere, cu polen”, a 

explicat dr. Virgil Musta, po-

trivit ziare.com.

Tot mai mulţi bolnavi de 

COVID-19 ajung în depresie 

după ce sunt depistaţi pozi-

tiv la coronavirus. „Am ob-

servat că pacienţii care sunt 

foarte fricoşi, anxioşi sau de-

presivi au o evoluţie mai se-

veră a bolii. Eu recomand să 

aibă încredere în medicii de 

familie şi în noi, specialiştii, 

şi să nu fi e stresaţi de boală 

pentru că în marea majorita-

te pacienţii evoluează bine”, 

a mai spus renumitul medic.

Cum te tratezi acasă 
de coronavirus?

Mii de români sunt infec-

taţi cu COVID-19, iar sute 

la număr se afl ă la secţia 

de Anestezie-Terapie 

Intensivă (ATI) în spitale-

le din toată ţara. 

Un medic ATI recunoaşte 

că nimeni nu ştie cum 

să îi trateze pe pacienţi.

Bolnavii diagnosticaţi cu 

noul coronavirus sunt pe mâi-

nile medicilor din România, 

care nici ei nu ştiu exact cum 

ar trebui să îi trateze.

Un medic de la secţia de 

Anestezie-Terapie Intensivă 

a Spitalului Colentina din 

Bucureşti, dr. Laura Zarafi n, 

dezvăluie că nimeni nu ştie 

încă un mod în care să tra-

teze pacienţii COVID-19. Ea 

se arată sătulă de acţiunile 

prin care se încearcă ascun-

derea informaţiei, că nici cei 

din sistemul medical nu ştiu 

ce să facă într-o asemenea 

situaţie critică.

„Acestea sunt vremurile, 

să nu ne mai ascundem. De 

ce nimeni nu îşi asumă şi nu 

spune clar: «Nu ştim trata-

mentul!?» De fapt, nu există, 

în general, garanţii în medi-

cină. În cazul unei boli necu-

noscute de unde să cerem vin-

decări? Da, ştim. Le prescri-

em Dexametazonă celor cu 

afectare pulmonară, anticoa-

gulante (doza profi lactică sau 

terapeutică), în funcţie de pa-

tologii asociate şi antivirale 

(de care ai şi daca ai în pri-

ma zi). Tocilizumabul este o 

substanţă anti Interleukina 6. 

Din păcate, deşi ni s-a părut 

la unele cazuri mai efi cient, 

nu prea se mai găseşte. În u-

nele spitale se administrează 

anticoagulant chiar şi la asmip-

tomatici”, a spus dr. Laura Za-

rafi n, potrivit ziare.com.

Medicul menţionează şi 

faptul că medicii, cu toate că 

ei sunt salvatorii pacienţilor 

infectaţi, tot ei sunt înjuraţi 

şi ameninţaţi.

„Şi tocmai acei medici ca-

re intră non-stop la bolna-

vul COVID-19 sunt înjuraţi, 

ameninţaţi că sunt daţi în 

judecată şi, mai nou, unii 

s-au trezit cu plângeri la Co-

legiul Medicilor”, a precizat 

dr. Laura Zarafi n.

Medic ATI: „Nu știm 
tratamentul COVID-19!”

În plină pandemie 

de COVID-19, în România 

ar fi  fost înregistrat şi 

primul caz de coronavirus 

şi gripă, simultan 

la aceeaşi persoană.

Anunţul a fost făcut de un 

medic primar pneuolog din 

Cluj, care atrage atenţia şi că 

la noi în ţară nu sunt vaccinuri 

antigripale sufi ciente, astfel că 

trebuie să fi m atenţi la măsu-

rile recomandate de specialişti.

Infectat cu virus 
gripal şi COVID-19?

„A fost raportat la nivelul 

ţării primul pacient cu CO-

VID-19, la care s-a confi rmat 

şi infecţia cu coronavirus, şi 

infecţia cu virusul gripal. 

Vaccinarea antigripală trebie 

să o facem cei care sunt ex-

puşi la risc, cei care au co-

morbidităţi. Nu există vac-

cin pentru întreaga popula-

ţie, deci în această situaţie 

trebuie să vedem cum ne pro-

tejăm, încercând să evităm 

contactul cu pacienţi care ar 

putea să fi e infectaţi”, a spus 

dr. Milena Man, medic pne-

umolog la Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie „Leon Da-

niello” din Cluj-Napoca.

Din primele informaţii, ar 

fi  fost vorba de un italian afl at 

în vizită în România, care ar 

fi  fost diagnosticat în Oltenia 

şi ar fi  internat la Râmnicu 

Sărat, în judeţul Buzău. La fel 

ca şi primul caz de COVID-19 

din România, primul caz de 

COVID19 + gripă ar fi  fost 

tot un italian.

Cazul a fost infi rmat 
de autorităţile oltene

La nivel global, primul 

caz de COVID-19 şi gripă, 

detectate simultan la ace-

eaşi persoană, a fost confir-

mat în Mexic în urmă cu o 

săptămână, fapt care înce-

pe să îngrijoreze comunita-

tea medicală deoarece con-

vergenţa celor două boli ar 

putea pune o şi mai mare 

presiune asupra sistemului 

sanitar din această ţară.

Cu toate acestea, infor-

maţia prezentată de dr. Mi-

lena Man a fost infirmată de 

conducerea Direcţiei de Să-

nătate Publică (DSP) Gorj, 

de Institutul Naţional de Să-

nătate Publică (INSP), dar 

şi de profesorul Alexandru 

Rafila, şeful societăţii de Mi-

crobiologie din România şi 

membru al comitetului exe-

cutiv al Organizaţiei Mon-

diale a Sănătăţii. De altfel, 

în România nu s-a înregis-

trat niciun caz de gripă în 

acest sezon, până la momen-

tul închiderii ediţiei, potri-

vit stirileprotv.ro.

Cum putem deosebi 
gripa de coronavirus?

Difi cil în această perioadă 

de pandemie este că simpto-

menele COVID-19 seamănă cu 

cele de gripă, astfel că vizita 

la medic este importantă.

„Pe scurt, nu putem să le 

deosebim unele de altele. A-

tât gripa, cât şi infecţia cu co-

ronavirus pot să arate la fel. 

Infecţia cu coronavirus, supli-

mentar, poate să fi e asimpto-

matică. Din păcate, s-a înre-

gistrat şi primul caz care avea 

– nu în Cluj – ambele infec-

ţii. Deci, nu le putem deose-

bi, în momentul în care sun-

tem asimptomatici, trebuie să 

ne izolăm, să purtăm mască, 

să păstrăm distanţarea socia-

lă inclusiv în casă, dacă avem 

simptome sau am fost con-

tacţi cu pacienţi COVID-19”, 

a recomandat medicul clu-

jean, înainte de a fi  contrazi-

să de autorităţile gorjene.

Peste 500.000 de doze gra-

tuite de vaccin împotriva gri-

pei vor ajunge la medicii de 

familie, începând de astăzi. 

Dozele nu vor fi  sufi ciente 

pentru toată lumea, astfel că 

doctorii îi vor chema la imu-

nizare pe pacienţii cu risc mai 

mare de complicaţii.

Cum deosebim gripa 
sezonieră de COVID-19?
Primul caz de COVID-19 şi gripă simultan, în România, a fost 
infirmat de autorităţi. Combinaţia celor două boli ar putea pune 
o presiune suplimentară pe sistemul sanitar.

Convergenţa celor două boli – COVID-19 și gripa sezonieră – ar putea pune o şi mai mare presiune asupra sistemului sanitar

DR. MILENA MAN | medic primar pneumolog
„Pe scurt, nu putem să deosebim cele două boli. Atât 
gripa, cât și infecția cu COVID-19 pot arăta la fel. Infecția 
cu coronavirus suplimentar poate fi  asimptomatică. (...) 
Nu le putem deosebi, în momentul în care suntem 
asimptomatici, trebuie să ne izolăm, să purtăm mască, 
să păstrăm distanțarea socială, inclusiv în casă.“
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 
5/8, decomandat, str. Aurel Vlai-
cu, orientare S-E, supr. 78 de 
mp, compus din bucătărie, hol, 
living, 3 dormitoare, 2 băi, 1 că-
mară, 2 balcoane, 1 cămară pe 
casa scării, sistem încălzire calo-
rifere, centrală proprie, ferestre 
cu geam termopan PVC, podele 
parchet, uși interior lemn, pereţi 
vopsea lavabilă, sistem alarmă, 
8 mp boxă în subsolul blocului, 
parcare cu abonament în faţa 
blocului, preţ 135.000 euro. A-
partamentul se predă parţial 
mobilat. Nu se oferă comision 
agenţiilor imobiliare. Informaţii 
la telefon 0744-288029 sau 
0744-803866.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

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

¤ 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.

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 nere-
novată cu teren pentru parcare, 
în zonă centrală sau semicentra-
lă. 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 co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxilia-
re pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la telefon 
0755-076628. (7.7)

¤ Vând parcele de teren în 
Chinteni în suprafaţa de 1400 și 
1000 mp, preţ 40 și 25 euro 
mp. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel 0741-040 064 
sau 0745-251703.

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

TERENURI

¤ 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. (4.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită vă-
zut! Pentru informaţii și ate detalii 
sunaţi la tel. 0748-882701. (4.14)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, teren 
plan, compact, pretabil pentru 
construcţii de anvergură, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, curent electric, carte funci-
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ară, preţ 4 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, în 
cart. Iris, situat între case, front 27 
m la drum, carte funciară, cadas-
tru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la te-
lefon 0744-653097. (4.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (3.7)

GARSONIERE

¤ 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.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Preţ 250 
euro. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-265436.

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

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

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 350 euro, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la telefon 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, decomandat, C.T., supra-
faţa 58 mp, et. 6/10, str. Aurel 
Vlaicu nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat 
modern, parcare, preţ 400 euro. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii sunaţi 
la 0758-051260.

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală ter-
mică, balcon închis, preţ 350 eu-
ro, doar cu contract. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0749-010592.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ Clujean serios, muncitor, caut de 
lucru, cu cazare. Aștept telefoane la 
0749-974302.

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

¤ Caut de lucru ca șofer, cat. B, 
C, E, experienţă pe Europa, 
limbi cunoscute engleza, germa-
nă, italiană, tur-retur, weeken-
durile liber. Pentru alte informa-
ţii sunaţi la nr. de telefon 
0749-913740. (4.7)

¤ Tânără, licenţiată în drept, cu 
experienţă, caut loc de muncă în 
domeniul juridic. Cer și ofer seri-
ozitate. Aștept telefoane la nr. 
0755-374272.

SERVICII

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0721-639290 sau 0264-555842. 
(4.7)

¤ Proiectare și avize pentru con-
strucţii. Calitate și efi cienţă, plata 
în rate. Informaţii suplimentare la 
tel. 0722-325365. (4.7)

¤ Profesionalism și seriozitate în 
executarea lucrărilor de amena-
jări interioare: placări faianţă, 
gresie, rigips, zugrăveli, montaj 
parchet, uși. Detalii la telefon 
0773-954274.

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

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

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de 
birouri, de preferat în zona Sig-
ma Center, Calea Turzii, cart. Bu-
nă Ziua. Ofer și cer seriozitate. 
Pentru detalii sunaţi vă rog la te-
lefon 0743-535278.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea 
Florești-Bucium-Piaţa Flora sau 
aduc copii de la școală, activităţi 
sportive. Aștept telefoane la 
0759-660846.

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

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, 
lemne, curăţăm grădini, oferim 
seriozitate. Telefon 
0754-632471.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0740-252139.

AUTO-MOTO

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

¤ Vând 2 anvelope de vară 
„Bridgestone”, 185/60/r13, riduri 

bune, preţ 80 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0744-653097

ELECTRO

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

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere, unul de 50 x 60 
cm și de 60 x 120 cm, în stare bu-
nă de funcţionare. Pentru informa-
ţii și detalii sunaţi la tel. 
0745-300323 sau 0264-424005 
(4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, puţin folosit, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând boiler electric de 100 l, 
nou. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut Singer la 
pedală. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 ser-
tare, defect, pentru piese sau schimb 
cu unul nou, preţ 50 RON. Pentru al-
te relaţii sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (8.11)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglin-
dă ovală, vitrină, război de ţe-
sut în stare foarte bună, pen-
tru decor, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi la telefon 0740-206335.

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând 2 birouri pentru calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos, cu chei, dim 
205 x 90 x 40 cm, culoare wenge 
cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-

răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ 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 sanuri cizme pentru ciz-
me militare, carâmb înalt nr. 
41-42. Tel. 0745-300323. (4.7)

¤ Vând absorbante scutece chi-
loţi pentru incontinenţă, la pre-
ţuri bune. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la telefon 
0746-513329. (4.7)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Infor-
maţii la telefon 0264-424005. 
(4.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
nr. 39, culoare gri și lungi, ne-
gre. Informaţii la nr. de telefon 
0745-300323 (4.7)

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de 
struguri. Informaţii și detalii su-
plimentare la telefon 
0752-296902. (5.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (5.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (8.11)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, sta-
re bună, se vând în bloc, la preţ 
negociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (8.11)

¤ Vând seminţe de lobodă verde, 
seminţe de pătrunjel pentru frun-
ze, seminţe de fl ori. Pentru alte 
informaţii apelaţi 0264-424005, 
0745-300323. (8.11)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (7.7)

¤ Vând fl ori aloe vera, diferite 
stadii de creștere. Inf. la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (8.11)

¤ Vând miez de nucă, producţie 
2020 la preţul de 30 RON/kg și 
nucă în coajă la preţul de 10 
RON/kg, zonă nepoluată. Infor-
maţii la tel. 0748-220979. 
(8.11)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două ser-
tare, preţ 200 RON. Informaţii 
la telefon 0264-424005, 
0745-300323. (8.11)

¤ De vânzare ţiglă, calitatea I, în 
sat Săliștea Veche, comuna 
Chinteni, preţ 50 bani/buc. Pen-
tru informaţii și detalii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0745-265436.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ ANGAJARE

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

Organizează concurs pentru ocuparea unui post de 
Gestionar depozit.

Condiţii de participare:

- Studii medii cu diplomă de bacalaureat
- Experienţă in domeniu de minim 3 ani
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul 

unitatii și vor conţine:
- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
- cazierul judiciar
-  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 
0264503720 sau la adresa de email  bru@
termonapoca.ro.

ANUNŢ ANGAJARE

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ 
CLUJ-NAPOCA

recrutează personal în vederea încadrării directe, 
pentru o durată determinată, în vederea încadrării pentru 
o perioadă determinată ce nu poate depăși 30 de zile 
de la data încetării stării de alertă, a următoarelor posturi:

• 21 posturi vacante de subofi țer operativ principal;

•  6 posturi vacante de subofi țer operativ principal 
(și conducător auto).

Relaţii suplimentare pot fi  obţinute la telefon 0264-
595.514, interior 24117, 24118, între orele 08.00-16.00, 
de luni până vineri, sau pe site-ul: jandarmeria@
jandarmeriamobilacluj.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„ALEXANDRU BOHĂŢIEL“ VULTURENI

Se organizează concurs în data de 30octombrie 2020, 
ora 10,00 pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR la 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU BOHĂŢIEL“ VULTURENI, 
durată nedeterminată, 1 normă, cu perioadă de probă 
de trei luni şi ÎNGRIJITOR la Grădiniţa cu Program Normal 
Făureni , 0,25 normă.

CERINŢELE POSTULUI: 
- Studii generale;
- Să fi e cetăţean român, cu vârsta de cel puţin 18 ani;
- Apt medical pentru postul de îngrijitor;
- Să nu aibă antecedente penale;

BIBLIOGRAFIE: 
  - Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia și securitatea 

muncii.
  - Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor;
  - Îndreptarul Tehnic privind mijloacele și metodele de 

întreţinerea curăţeniei, de spălare și dezinfecţie, utilizate 
în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ și 
educaţie nr. 28238/29.05.1980 elaborat de Ministerul 
Sănătăţii, Direcţia asistenţei sociale.

  - Ordin comun nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea 
măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/
instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

CONCURSUL VA CONSTA ÎN URMĂTOARELE PROBE:
- Probă scrisă – minim 50 de puncte.
- Interviu – minim 50 de puncte

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS CANDIDATII VOR 
DEPUNE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII PÂNĂ LA DATA DE 23 
octombrie 2020, ora 12,00 URMĂTOARELE ACTE:

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 
unității; 

- Acte de studii – original și copie
- Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări 

penale sau administrative 
- Adeverinţă medicală cu menţiunea „ apt pentru angajare 

post îngrijitor”
- Curriculum vitae; 
- Copie după cartea de identitate;
- Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul, 

sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă; 

ANUNŢ DE MEDIU

SDEE – TN S.A. – SUCURSALA CLUJ-NAPOCA, 
titular al proiectului „Electrificarea zonei Valea Gârboului“ 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată pentru 
proiectul „Electrificarea zonei Valea Gârboului“, propus 
a fi amplasat în localitatea Florești, str. Valea Gârboului, 
jud. Cluj.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din Calea 
Dorobanţilor, Nr. 99, Cluj Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, 
în zilele de luni între orele 9.00-13.00; marţi-miercuri-joi 
între orele 9.00-13.00 și vineri între orele 9.00-13.00, precum 
și la adresa de internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecţia mediului (Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj).

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C 
Inserco Minerale S.R.L, anunta începerea demersurilor 
în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul 
„Exploatarea de andezit Bociu “ din localitatea Bociu , F.N 
comuna Margau, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanti 
nr 99 biroul „Relaţii cu publicul”, după următorul program: 
luni între orele 12:30 –17:00, marţi și joi între orele 12:30 
–16:30, miercuri și vineri între orele 8:30 –13:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Fizeşu Gherlii titular al proiectului Construire a 
obiectivului modifi care și fi nalizare sistem de canalizare , Fizesu 
Gherlii, satul Fizesu Gherlii , judetul Cluj, anunta publicul interesat 
asupra luarii deciztei etapei de incadrare de catre APM Cluj, in 
cadrul procedurli de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul Construire a obiecttvului modifi care si fi nalizare sistem 
de canalizare, Fizesu Gherlii, satul Fizesu Gherlii, Judetul Cluj. 
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza 
pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, in 
zilele de luni-vinerl tntre orele 9-14", precum si la urmatoarea 
adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate 
inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare 
in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro .

ACORD DE MEDIU

Dl. BĂRBÂNŢĂ DORINEL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitări de emitere a acordului de mediu 
pentru „Elaborare documentaţie PUD şi documentaţie 
pentru autorizarea executârii lucrărilor de construire casă 
de vacanţă„, propus a fi  amplasat în comuna Râșca, Cariera 
Fântânele, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. 
Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor nr. 99 și la adresa titularului: 
loc. Huedin, str. P.A. Munteanu nr. 8, jud. Cluj, în zilele de 
luni -joi între orele 09-14 și vineri între orele 09-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, din mun. Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „Elaborare Plan Urbanistic Zonal în 
condiţiile legii 350/2001 modifi cată şi actualizată“ amplasat 
în Cluj-Napoca, str. Zona Făget, jud. Cluj, titular: BOCHIS 
LUCIAN, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail:offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 9.00-14.00, vineri 9.00-12.00, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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„U” Cluj, doar egal 
împotriva Chiajnei
Universitatea Cluj și Concordia 
Chiajna au remizat vineri seară, 
pe Cluj Arena, scor 1-1, în me-
ciul de deschidere al etape a 
8-a a Ligii 2. După o partidă 
destul de modestă, fără multe 
ocazii de gol, în special în pri-
ma repriză, ilfovenii au deschis 
scorul în minutul 52, după un 
șut frumos al lui Azdren 
Llullaku. Enache a schimbat 
apoi de cinci ori și doi dintre ju-
cătorii care au intrat au combi-
nat la reușita destul de noro-
coasă a lui Denis Mâneran 
(72), după o pasă deviată a lui 
Barbu. Alte ocazii bune, dar nu 
atât de mari, au avut Biceanu 
(56), Barbu (78), Novac (84) și 
Arnăutu (87), însă tabela n-a 
mai fost modifi cată și meciul 
s-a terminat la egalitate, rezul-
tat care mulţumește mai mult 
Concordia, care venea după trei 
eșecuri consecutive.
Cu 14 puncte acumulate în opt 
meciuri, „U” Cluj se menţine 
momentan pe locul 2, însă ar 
putea fi  devansată. Concordia 
Chiajna face 9 puncte și rămâ-
ne, momentan, pe locul 12.

Haţegan arbitrează 
Dinamo Kiev – Juventus
Arbitrul român Ovidiu 
Haţegan va conduce partida 
dintre Dinamo Kiev, formaţie 
antrenată de Mircea Lucescu, 
și Juventus Torino, care va 
avea loc marţi 20 octombrie, 
în Grupa G a Ligii 
Campionilor la fotbal, de la 
ora 19:55. Arbitri asistenţi au 
fost delegaţi Octavian Șovre 
și Sebastian Gheorghe, în 
timp ce al patrulea oficial va 
fi Sebastian Colţescu. Arbitru 
video a fost nominalizat ger-
manul Bastian Dankert, iar 
arbitru asistent video va fi 
compatriotul său Harm 
Osmers. Delegat UEFA va fi 
olandezul Jan Willem Van 
Dop, iar observator UEFA 
pentru arbitri a fost desem-
nat austriacul Fritz Stuchlik. 
Ambele echipe au înscriși ju-
cători români în loturile tri-
mise la UEFA, Dinamo Kiev 
pe Tudor Băluţă, iar Juventus 
pe Radu Drăgușin, ambii in-
ternaţionali de tineret. 
Drăgușin este testat pozitiv la 
coronavirus și deci indisponi-
bil pentru meciul de marţi.

Irina Begu nu a prins 
tabloul la Ostrava
Irina Begu a fost învinsă de 
tânăra americană Cori Gauff 
cu 6-4, 6-4, duminică, în ulti-
ma rundă a calificărilor pentru 
tabloul principal de simplu al 
turneului WTA de la Ostrava 
(Cehia), dotat cu premii totale 
de 528.500 dolari. Gauff (16 
ani, 55 WTA) a obţinut victo-
ria după o oră și 30 de minu-
te. Begu (30 ani, 76 WTA) s-a 
ales cu 13 puncte WTA și 
2.740 de dolari pentru partici-
pare. Sorana Cîrstea și Ana 
Bogdan au pierdut în prima 
rundă a tabloului preliminar 
(2.400 dolari și un punct WTA 
fiecare). România mai are re-
prezentante doar pe tabloul 
de dublu, Monica Niculescu și 
Raluca Olaru urmând să fie 
adversare în primul tur. 
Niculescu face pereche cu 
ucraineanca Nadia Kicenok, 
iar Olaru cu germanca 
Anna-Lena Friedsam.

Pe scurt

Antrenorul echipei de fotbal 

CFR Cluj, Dan Petrescu, a 

criticat dur atitudinea jucă-

torilor naţionalei României 

în meciul de baraj cu 

Islanda, pierdut cu 1-2, spu-

nând că în aceste condiţii 

selecţionata pregătită 

de Mirel Rădoi va ajunge 

din punct de vedere sportiv 

la nivelul naţionalelor din 

Luxemburg şi Liechtenstein.

„Dacă generaţia mea pier-

dea trei meciuri la rând, nu 

ştiu ce se întâmpla. Pentru că 

noi ne califi cam la Mondiale 

de pe primul loc, la Europe-

ne de pe primul loc şi am tot 

fost criticaţi. Acum am ajuns 

departe de adevăr, cred că 

sportiv vom fi  în urna cu Lu-

xemburg şi cu Liechtenstein 

dacă mergem pe această pan-

tă. Pentru că în loc să mer-

gem în sus, mergem în jos, 

iar rezultatele spun totul. De-

geaba încercăm să ne minţim, 

clar rezultatele spun că noi 

nu suntem bine la echipa na-

ţională. În schimb, la echipe-

le de tineret eu spun că ară-

tăm foarte bine. Şi e posibil 

ca în viitorul apropiat să for-

măm o echipă bună şi la na-

ţionala de seniori. Dar în mo-

mentul de faţă numai echipa 

de tineret face faţă la cerinţe-

le pe care le au suporterii, spe-

cialiştii din fotbal, dar la echi-

pa mare din păcate rezultate-

le nu sunt de partea noastră”, 

a declarat Dan Petrescu.

Fostul component al „ge-

neraţiei de aur” a României 

consideră că singurul meci cu 

adevărat important era bara-

jul cu Islanda, care trebuia 

câştigat în orice condiţii.

„Nu sunt surprins, pentru 

că nu mă aşteptam nici eu să 

batem pe cineva, dar mă aş-

teptam la o altă atitudine la 

meciul cu Islanda. Pentru mi-

ne ăla era meciul, cele cu Nor-

vegia şi Austria erau impor-

tante, dar nu atât de impor-

tante. După ce am pierdut cu 

Islanda şi cu Norvegia, cred 

că atunci au venit criticile co-

recte şi am abordat meciul cu 

Austria aşa cum trebuie. Meci 

pe care eu am crezut că nu îl 

vom pierde pentru că a fost o 

abordare corectă. Cu Islanda 

şi Norvegia am abordat me-

ciurile greşit din toate punc-

tele de vedere. Nu ai voie la 

un meci de califi care, cum a 

fost cel cu Islanda, să te pre-

zinţi şi să nu ajungi la poar-

tă, nu ai voie. Ăla e meciul 

care trebuia jucat şi trebuia 

câştigat, indiferent cum. Ce-

lelalte două nu erau aşa im-

portante, după părerea mea”, 

a completat Petrescu.

Petrescu, verdict dur la naţională:
„Vom ajunge ca Liechtenstein”

U-Banca Transilvania Cluj 

a anunţat că există două 

cazuri noi de COVID-19 la 

echipa de seniori, unul 

dintre ele fi ind mai grav.

U-Banca Transilvania Cluj 

a anunţat, marţi, că există 6 

jucători care sunt infectaţi cu 

COVID-19. Echipa de baschet 

a emis, joi seara, un nou co-

municat în care a anunţat că 

alţi doi baschetbalişti au fost 

depistaţi pozitiv.

În total, 10 componenţi ai 

U-Banca Transilvania au fost 

depistaţi pozitiv. Cu alte cu-

vinte, infectaţi sunt Patrick Ri-

chard, David Vida, Modibo 

Diaby, Gregory Vargas, Karel 

Guzman, Justin Edwards, Dra-

goş Lungu, Ştefan Grasu, Sza-

bolcs Santa, alături de antre-

norul principal Mihai Silvă-

şan. Cu toţii se simt bine şi 

sunt în izolare, iar Ştefan Gra-

su se afl ă la Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase pentru anali-

ze amănunţite.

Cazurile de COVID-19 
au anulat Cupa României

În altă ordine de idei, ofi ci-

alii Federaţiei Române de Bas-

chet au convocat, în regim de 

urgenţă, o şedinţă care s-a des-

făşurat în sistem de videocon-

ferinţă, cu prezenţa a 13 mem-

bri ai Consiliului Director. S-a 

decis, cu unanimitate de vo-

turi, ca turneele de la Cupa Ro-

mâniei să fi e amânate pentru 

o perioadă nedeterminată.

Două cazuri noi 
de COVID-19 la U-BT Cluj

Campioana României 

a învins-o pe FC Botoşani cu 

scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă 

seara, pe teren propriu, 

într-o partidă din etapa 

a 7-a a Ligii I de fotbal.

Clujenii au deschis scorul 

prin croatul Gabriel Debeljuh 

(15), dar oaspeţii au egalat 

prin albanezul Realdo Fili (26), 

la primul său gol în Liga I.

În ciuda formulei inedite, 

FC Botoşani a făcut un meci 

foarte bun şi nu a lipsit mult 

să obţină un rezultat neaştep-

tat. Portarul Cristian Bălgră-

dean s-a opus golului în do-

uă situaţii mari, la Hamidou 

Keyta (48) şi Ştefan Florescu 

(72). CFR a avut şi ea o situ-

aţie mare, prin Alex Chipciu 

(29), dar portarul austriac Hi-

dajet Hankic s-a remarcat.

CFR Cluj avea să câştige în 

minutul 76, atunci când Pau-

lo Vinicius a marcat golul vic-

toriei după acţiune individu-

ală de toată frumuseţea.

FC Botoşani a terminat me-

ciul în zece oameni, tânărul 

Adrian Moescu fi ind eliminat 

eronat în minutul 82 pentru al 

doilea cartonaş galben, deşi cel 

care a faultat a fost Alin Şeroni. 

Adrian Păun a jucat meciul său 

cu numărul 200 la CFR Cluj. 

Formaţia din Gruia a obţinut 

abia a doua sa victorie acasă 

în acest campionat (două ega-

luri, două victorii). FC Boto-

şani a ajuns la cinci meciuri 

consecutive fără victorie în Li-

ga I, ultimele trei fi ind eşecuri.

Dan Petrescu a văzut din 
tribune fi nalul meciului

Dan Petrescu (52 de ani) nu 

a prins pe teren fi nalul partidei 

din Gruia. Tehnicianul campi-

oanei a fost eliminat, după ce 

a făcut o adevărată criză de 

nervi, când scorul era 1-1.

Momentul care a culmi-

nat şi care a dus la elimina-

rea antrenorului s-a petrecut 

în minutul 66, la faza în ca-

re Vinicius a marcat cu ca-

pul, dar arbitrul Sebastian 

Colţescu a dictat fault în atac 

la Denis Ciobotariu.

Petrescu a făcut o criză de 

nervi după această fază, ca-

re nu s-a văzut la TV. „Bur-

sucul” i-a reproşat arbitrului 

că face o mare eroare, pen-

tru că golul a fost regulamen-

tar. Colţescu n-a mai accep-

tat reproşurile antrenorului 

şi a decis să-i acorde acestu-

ia cartonaşul galben.

Cum mai avea unul, pri-

mit încă din minutul 36, Pe-

trescu a primit „roşu” şi a fost 

nevoit să urce în tribune. De 

altfel, şi la fi nalul partidei Dan 

Petrescu a fost nervos şi l-a 

trimis la întâlnirea cu repre-

zentanţii mass-media pe „se-

cundul” Costin Curelea.

Au evoluat echipele:

CFR Cluj: Bălgrădean – Su-

sic, Ciobotariu, Vinicius, Camo-

ra – Djokovic, Hoban (Pereira 

’47), A. Păun – C. Deac (Omrani 

’62), Debeljuh (Rondon ’62), 

Joca (Chipciu ‘6, Carnat ‘87). 

Antrenor: Dan Petrescu

FC Botoşani: Hankic – Fl. 

Plămadă (Chalkiadakis ’69), 

A. Moescu, Şeroni, Ţigănaşu 

– D. Croitoru (Tîrcoveanu ’31), 

Ed. Florescu, Ongenda – M. 

Roman I, Keyta, R. Fili. An-

trenor: Marius Croitoru

Victorie cu scântei pentru CFR Cluj! 
CFR Cluj s-a impus cu 2-1 în faţa celor de la FC Botoşani, într-un meci în care 
Dan Petrescu a fost eliminat, iar Vinicius a adus victoria cu un gol superb

Paulo Vinicius a marcat golul victorie în meciul cu FC Botoșani disputat sâmbătă seara în Gruia
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