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Parking de 28 mil. lei pe cinci niveluri, cu peste 200 de locuri, în Zorilor
Consilierii locali ai municipiu-

lui Cluj-Napoca vor dezbate, în şe-
dinţa de marţi, 27 octombrie, do-
cumenataţia şi indicatorii tehni-
co-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiţii „Constru-
ire parking sub/suprateran, devi-
ere reţele, branşamente şi racor-
duri la utilităţi, str. Gheorghe Di-
ma nr. 39B, Cluj-Napoca”.

Valoarea totală a investiţiei es-
te de 28.263.370,48 lei (cu TVA). 
Parcarea va avea regim de înălţi-
me de 2S+P+2E cu acoperiş te-
rasă circulabilă, protejată parţial 
de pergole. Capacitatea parkingu-

lui va fi  de 221 de locuri. Finanţa-
rea investiţiei se va face din fon-
duri bugetare, durata de realizare 
fi ind de 24 de luni, din care 18 luni 
– execuţia lucrărilor.

„Discutăm de o zonă extrem de 
aglomerată şi este nevoie de cât mai 
multe parkinguri în cartierele mun-
cipiului Cluj-Napoca. Pe lângă ce-
le patru parkinguri pe care le vom 
fi naliza anul acesta – trei sunt ga-
ta, cele din Mănăştur – şi cel din 
Haşdeu, este necesar să mai fi e în-
că un parking în cartierul Zorilor, 
pentru descongestionarea circulaţi-
ei şi pentru creşterea calităţii vieţii 

locuitorilor”, a declarat viceprima-
rul municipiului Cluj-Napoca, Dan 
Tarcea, pentru Monitorul de Cluj.

În 2018, primarul Emil Boc dez-
văluia că există planuri pentru con-
struirea a nu unul, ci două parkin-
guri în cartierul Zorilor. Soluţia gă-
sită pentru viitoarele parkinguri 
supraterane erau străzile Sighişoa-
rei şi Gheorghe Dima. „Deocam-
dată suntem în analiză pentru 
parkingul Sighişoara, trebuie să 
mai fi e furnizate câteva documen-
te, după care vom lua o decizie în 
această privinţă”, a precizat vice-
primarul Dan Tarcea.  (D.C.)
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Vor avea gratuitate 
studenții pe liniile CTP?

54,3 mil. lei pentru
extinderea Căii Mănăștur

PNL Cluj a depus dosarele 
candidaților la alegeri

Studenții vor gratuitate pentru transportul 
în comun. Actele sunt pe drum, între universități 
și Compania de Transport Public (CTP). Pagina 6

Documentația pentru modernizarea Căii Mănăștur 
și a străzilor adiacente a fost finalizată și așteaptă 
aprobarea Consiliului Local. Pagina 7

Organizația județeană a liberalilor a depus listele 
de candidați la Camera Deputaților și Senat pentru 
alegerile parlamentare din 6 decembrie. Pagina 4

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Harta COVID-19, o nebuloasă!

Cristi Vasc, fost fotbalist, imagini indecente trimise unei eleve
Monitorul de Cluj prezintă un caz incredibil de abuz sexual. 
Există suspiciuni că s-ar fi încercat mușamalizarea scandalului! Pagina 5

O „hartă” a tuturor conexiunilor dintre persoanele infectate cu COVID-19 este imposibil de făcut. 
Creșterea accelerată a numărului de cazuri COVID-19 atârnă greu pe umerii DSP Cluj. Paginile 2 și 3

monitorul weekendde

Situația epidemiei de coronavirus

191.102 de persoane infectate la nivel național

2.927.096 de teste prelucrate

766 pacienți la Terapie Intensivă

6.315 cazuri confi rmate la Cluj

137.835 vindecați

6.065 decese
*până la închiderea ediției
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

80/120C
Înnorat

100/120C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

9°/13° Înnorat

6°/13° Înnorat

11°/15° Înnorat

5°/13° Înnorat

11°/14° Ploaie

10°/13° Ploaie

12°/14° Ploaie

10°/13° Ploaie
8°/13° Înnorat

8°/12° Ploaie

10°/13° Ploaie

9°/11° Ploaie

10°/12° Ploaie

8°/11° Ploaie

11°/12° Ploaie

8°/11° Ploaie

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

23 octombrie

1641: Revoluția din Irlanda.

1940: Adolf Hitler se 
întâlnește cu Francisco Franco 
în Hendaye, Franța, să-l con-
vingă pe acesta să intre în Al 
Doilea Război Mondial de 
partea Puterile Axei.

24 octombrie

1917: Revoluția din 
Octombrie.

1945: Prin Carta Organizației 
Națiunilor Unite se înfi ințează 
organizația internațională nu-
mită Organizația Națiunilor 
Unite.

1990: În Ungaria, pedeapsa 
cu moartea este declarată 

neconstituțională de către 
Curtea Constituțională.

25 octombrie

1415: Războiul de O Sută de 
Ani: Armata lui Henric al V-lea 
al Angliei a înfrânt armata fran-
ceză în Bătălia de la Azincourt.

1965: A fost înfi ințat, la 
Mangalia, primul Muzeu al 
Marinei.

1971: Cu Rezoluția ONU 
2758, Republica Populară 
Chineză se alătură 
Organizației Națiunilor 
Unite. De atunci Taiwanul nu 
mai este reprezentat în ONU.

2001: Microsoft a lansat 
Windows XP.

70/130C
Variabil

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

4°/15° Variabil

3°/13° Variabil

7°/15° Variabil

3°/15° Variabil
4°/14° Variabil

8°/12° Variabil

7°/15° Variabil

8°/12° Variabil
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Studenţii de la 

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” s-au alăturat 

echipei de voluntari din 

cadrul Direcţiei de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj şi, în 

paralel, organizează o cam-

panie de donare de plasmă 

convalescentă, ce se folo-

seşte pentru tratarea 

pacienţilor cu COVID-19 

afl aţi în stare critică.

Studenţii de la UMF Cluj-Na-

poca sunt implicaţi în două 

noi iniţiative destinate gestio-

nării epidemiei de SARS-CoV-2. 

Viitorii medici s-au alăturat 

echipei de voluntari din cadrul 

DSP Cluj şi, în paralel, orga-

nizează o campanie de dona-

re de plasmă convalescentă, 

ce se foloseşte pentru tratarea 

pacienţilor cu COVID-19 afl aţi 

în stare critică.

Aproximativ 120 de stu-

denţi de la UMF „Iuliu Haţie-

ganu” din Cluj-Napoca lu-

crează zilnic, împreună cu 

Direcţia de Sănătate Publică 

Cluj, în realizarea anchetelor 

epidemiologice şi a deciziilor 

de carantinare, respectiv de 

izolare a fi ecărei persoane de-

pistate pozitiv cu virusul 

SARS-CoV-2 sau care a intrat 

în contact cu o persoană in-

fectată cu acest virus.

Studenţii UMF 
sar în ajutorul DSP

„Activitatea se desfăşoară 

în felul următor: preluăm un 

caz confi rmat pozitiv, discu-

tăm cu pacientul, realizăm an-

cheta şi luăm legătura cu con-

tacţii acestuia. Chiar dacă acest 

lucru poate părea unul foarte 

rece şi lipsit de orice implica-

re personală, de fapt, munca 

este una cu totul deosebită fi -

indcă, în cele din urmă, reali-

zăm o conexiune cu oamenii, 

le ascultăm îngrijorările, em-

patizăm şi îi ajutăm să depă-

şească momente difi cile din 

viaţa lor”, a declarat Ionuţ Du-

mitru, student în anul IV.

În paralel cu activitatea de 

voluntariat, studenţii medici-

nişti au demarat şi campania 

„Donează plasmă, fi i erou!” 

cu sprijinul Centrului Regio-

nal de Transfuzie Sanguină 

Cluj-Napoca. Astfel, în săptă-

mâna 2-6 noiembrie, toţi pa-

cienţii vindecaţi de COVID-19, 

care sunt eligibili pentru do-

nare şi care doresc să ofere a-

jutor pacienţilor afl aţi în sta-

re gravă, sunt invitaţi să do-

neze sânge la Centrul de Trans-

fuzie Sanguină de pe strada 

Nicolae Bălcescu nr. 18, în in-

tervalul orar 07:30 – 13:30.

Mediciniştii, pe frontul COVID!
Sute de studenţi de la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
din Cluj-Napoca s-au alăturat echipei de voluntari din cadrul DSP Cluj

Studenţii de la UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca se implică activ în lupta împotriva COVID-19

CITEȘTE MAI MULTE DESPRE 
VOLUNTARIATUL MEDICINIȘTILOR!

Dr. Mihai Moisescu-Goia, 

şeful Direcţiei de Sănătate 

Publică (DSP) Cluj, a vor-

bit, joi, despre probleme 

pe care le are DSP Cluj 

în relaţia cu bolnavii 

de COVID-19 şi de nevoia 

unui număr mai mare 

de personal specializat.

„Avem medicii DSP care fac 

anchete, avem voluntari, iar acum 

şi 15 medici şcolari. Totuşi, cu 

toate acestea numărul de cazuri 

ne-a copleşit. (...) Cu toate for-

ţele pe care le am nu putem ajun-

ge la toţi bolnavii. Noi trebuie să 

luăm legătura cu toţi contacţii 

pozitivi de la un caz pentru a 

verifi ca şi pentru a descoperi alţi 

posibili suspecţi. Oamenii trebu-

ie să aibă răbdare pentru că în-

cercăm să facem tot ce este ome-

neşte să îi contactăm. Avem trei 

telefoane care sunt asaltate zil-

nic şi nu putem să închidem unui 

bolnav pentru a discuta cu altul. 

Trebuie să le oferim oamenilor 

informaţiile pe care le cer”, a de-

clarat şeful DSP Cluj.

„Dacă am fost testat astăzi 

şi avem răspuns pozitiv, nu tre-

buie să sunăm imediat la DSP 

ca să întrebăm ce facem. Pri-

ma dată sunăm medicul de fa-

milie şi ulterior aşteptăm să fi m 

contactaţi de la DSP pentru a 

primi decizia de izolare. Nu pu-

tem pune voluntari să facă an-

chete epidemiologice şi să vor-

bescă cu bolnavii, deoarece mă-

sură de carantinare implică bani 

publici. (...) Nu poate face ori-

cine anchetă epidemiologică, 

pentru că astfel puteau să fi e 

luaţi oameni de pe stradă. Ai 

nevoie de o specialitate pentru 

a putea face aşa ceva”, a afi r-

mat dr. Moisescu-Goia.

Numărul mare de cazuri COVID-19 „copleşeşte” DSP Cluj
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ZIUA PORTILOR DESCHISE 25 OCTOMBRIE 2020
Pentru sediul din mun. Cluj-Napoca

Camera Notarilor Publici Cluj organizeaza în data de 25 octombrie 2020(DU-
MINICA) „Ziua Porţilor Deschise“, prilej cu care publicul intersat va benefi cia de 

consultanţa juridică gratuită în materie notarială privind unele aspecte referitoa-

re la procedura succesorală notarială, procedura divorţului, redactarea înscrisuri-

lor cu conţinut juridic, autentifi carea înscrisurilor, legalizarea copiilor de pe înscri-

suri, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, nu-

mirea custodelui sau a curatorului special, primirea în depozit a bunurilor, a in-

scrisurilor și a documentelor prezentate de părti, precum și a sumelor de bani, a 

altor bunuri, înscrisuri sau documente găsite cu ocazia inventarului succesoral. 
Consultaţiile notariale gratuite se vor desfasura în intervalul orar 9:00 – 13:00.

În contextul actual, determinat de necesitatea păstrării măsurilor de siguran-
ţa impuse de criza sanitară COVID-19, Camera Notarilor Publici CLUJ va organi-
za acest eveniment în sistem online, prin intermediul platformei ZOOM, precum 
şi telefonic.

Puteţi contacta un expert al Camerei Notarilor Publici Cluj utilizând platforma 

Zoom accesând link-ul afi sat pe site-ul Camerei www. cnpcluj.ro. Pentru a păstra 

confi denţialitatea datelor dumneavoastră în concordanţă cu Regulamentul Gene-

ral de Protecţia Datelor cu Caracter Personal, după accesarea platformei, conexi-

unea cu dumneavoastră va fi  preluată imediat după ce persoana care a solicitat 

o consultaţie notarială și se afl ă deja în convorbire, va termina audienţa.

În cazul în care conexiunea la internet nu este sufi cient de bună pentru a putea 

accesa platforma Zoom, puteţi folosi ca metodă alternativa apelul telefonic, nu-

merul alocat fi ind:

Sediul Camerei Notarilor Publici Cluj din mun. Cluj-Napoca-0740-023.920

A fost introdusă pe 

lista sinteză a obiecti-

velor de investiţii (din 

cadrul subprogramului 

„Complexuri sportive" 

din Programul Naţional 

de construcţii de inte-

res public sau social) 

construirea unui 

Complex Sportiv, 

Academia de 

Performanţă Sportivă 

„Potaissa Turda”, 

Str. Stadionului, f.n.

Astfel, pe lângă Sala Po-

livalentă, Turda va benefi cia 

de încă 4 proiecte sportive 

extrem de importante, 3 din-

tre ele fi ind incluse la fi nan-

ţare anterior:

1. Construire Complex 

Sportiv, Academia de Perfor-

manţă Sportivă „Potaissa 

Turda”, Str. Stadionului, Nr. 

F.N., municipiul Turda

2. Construire bază spor-

tivă TIP 1, Str. Stadionului 

F.N., municipiul Turda

3. Construire bază spor-

tivă TIP 2, Str. Tineretului, 

nr. 6, municipiul Turda

4. Amenajare Complex Spor-

tiv "Mihai Viteazul", Str. Dr. Ion 

Raţiu, nr. 111, municipiul Turda

Guvernul României va finanța un nou proiect 
pentru Turda, prin Compania Națională de Investiții

Carmen LUCUŢ
redactia@monitorulcj.ro

La Cluj, bolnavii 

de COVID-19 au început 

să fi e tot mai mulţi, 

iar conexiunile de tipul 

„cine a infectat pe cine” 

sunt tot mai difi cil 

de realizat, chiar dacă 

acest lucru este esenţial în 

lupta împotriva virusului.

Anchetele epidemiologice 

sunt investigaţii care stabilesc 

în ce context o persoană s-a 

îmbolnăvit, în prezent, de CO-

VID-19, dar prin aceste anche-

te se caută, mai ales, contac-

ţii direcţi cu pacientul infec-

tat. În acest fel se poate des-

coperi cu cine a avut contact 

persoana confi rmată pozitiv 

de COVID-19 şi pe cine ar fi  

putut infecta, la rândul ei. Dar, 

până să explicăm mai în deta-

liu de ce este atât de difi cilă 

realizarea unei „hărţi a cone-

xiunilor COVID-19” este im-

portant să ştim cum funcţio-

nează întreg procesul, din mo-

mentul în care un pacient es-

te confi rmat pozitiv.

Procesul prin care trece 
un pacient COVID-19

„Noi facem monitorizare 

telefonică. Pacienţii ne anun-

ţă că au test poztiv, de pildă, 

şi din ziua în care este data 

testului pozitiv începem să fa-

cem monitorizare timp de 14 

zile. Deci asta înseamnă să îi 

verifi căm zilnic de ce simpto-

me au, dacă au temperatură, 

dacă au dureri în gât, tuse sau 

alte simptome. Şi ei ne spun 

în fi ecare zi, noi notăm în fi -

şa de monitorizare”, a decla-

rat, pentru Monitorul de Cluj, 

dr. Angela Barbu, medic pri-

mar în medicina de familie.

În cazul în care starea paci-

entului se agravează, medicul 

de familie îi recomandă să ape-

leze de urgenţă la 112. În ur-

ma acestui fapt, pacientul va fi  

examinat de către un medic in-

fecţionist. Medicilor de familie, 

de la apariţia pandemiei de CO-

VID-19, li s-a îngreunat mese-

ria. Acest lucru este de aştep-

tat, având în vedere situaţia 

epidemiologică în care ne afl ăm. 

Totuşi, medicii de familie sunt 

de multe ori neputincioşi în 

sprijinirea pacienţilor de CO-

VID-19, fi ind că şi Direcţia de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj es-

te depăşită de situaţie.

„E foarte difi cilă perioada 

aceasta şi pentru noi, vă daţi 

seama, că este difi cil. Mai 

ales că bieţii oameni au ne-

voie de decizia DSP. Aceea 

nu vine foarte repede pentru 

că am înţeles că sunt foarte 

multe cazuri. Aşteaptă să li 

se facă evaluarea la Infecţi-

oase şi acolo este listă de aş-

teptare şi sunt nişte analize 

speciale pe care trebuie să le 

facă. Deci, practic, unii din-

tre ei au ieşit din perioada de 

izolare şi încă nu au decizie 

şi nu putem să le dăm nici 

măcar concediu şi aşa mai 

departe”, a declarat medicul.

„Este o decizie specială (cea 

de la DSP – n.r.), că aşa spu-

ne un ordin care a fost dat. Şi 

pe baza deciziei nu se poate 

da concediul. Şi omul are ne-

voie. Acum este un termen de 

30 de zile până când se poate 

da acel concediu, dar trebuie 

să îşi acopere problemele de 

la locul de muncă, lipsa de la 

locul de muncă. Eu cred că cei 

de la SANEPID sunt depăşiţi 

de situaţie că sunt enorm de 

multe cazuri. E normal să fi e 

aşa, în situaţia actuală”, a adă-

ugat dr. Angela Barbu.

De ce DSP nu are o hartă 
a tuturor cazurilor?

O mapare continuă a tutu-

ror conexiunilor, de la începu-

tul pandemiei, până în pre-

zent, ar fi  utilă pentru comba-

terea noului coronavirus. To-

tuşi, sistemul medical se ara-

tă depăşit de situaţie, iar în ul-

timul timp creşterea accelera-

tă a numărului cazurilor nu le 

permite să desfăşoare o anche-

tă atât de amănunţită.

„Procedura e simplă. Se în-

registrează cazurile pozitive, 

se pun în baza de date, după 

care sunt repartizate pe cole-

gii care se ocupă de anchete-

le epidemiologice şi după ace-

ea încep anchetele epidemio-

logice efective. Numai că este 

un număr alarmant de mare, 

aţi văzut şi acum. Deci toată 

Direcţia este 90% ocupată cu 

COVID-19, iar 10% ca să fi e 

funcţionare şi pentru restul”, 

a declarat dr. Mihai Moises-

cu-Goia, şeful DSP Cluj, pen-

tru Monitorul de Cluj.

O hartă complexă a tuturor 

conexiunilor dintre persoanele 

infectate cu COVID-19 pentru 

a descoperi din ce motiv, exact, 

s-a infectat un pacient şi cum 

a transmis celorlalţi este prea 

difi cil de făcut, chiar dacă acest 

lucru ar da răspunsul la între-

barea „De unde au pornit toa-

te focarele de COVID-19?”. Din 

păcate, o asemenea investiga-

ţie, atât de amănunţită, este im-

posibilă în contextul actual, 

spune şeful DSP Cluj.

„Asta se poate face în mo-

mentul în care am anchetă 

epidemiologică, dar cu, hai 

să zicem, zeci de cazuri, dar 

nu cu 5.000. Deci nu mai pu-

tem să facem acel detaliu de 

care spuneţi şi foarte frumos 

pentru noi. Momental, actu-

almente, trebuie să identifi -

căm cât mai repede contac-

ţii direcţi, să identifi căm per-

soanele care se supun proce-

durilor de recoltare, şi să im-

plementăm imediat măsurile 

de carantinare sau izolare, în 

ideea de a reduce răspândi-

rea infecţiei”, a mai menţio-

nat dr. Mihai Moisescu-Goia.

„Harta” COVID-19, imposibil de desenat!
Cum se fac anchetele epidemiologice? Şeful Direcției de Sănătate Publică Cluj, Mihai Moisescu-Goia: 
„Încercăm să ţinem pasul, dar a doua zi ne dărâmă rezultatele!”

90% din activitatea DSP Cluj se reduce la COVID-19, a declarat dr. Mihai Moisescu-Goia, șeful Direcției

DR. MIHAI 
MOISESCU-GOIA | 
șeful DSP Cluj

„Am avut cazuri în care 
am găsit până la urmă 
vreo 15 contacți. 
Nu poți numai să 
vorbești cu persoana 
principală. După trebuie 
să mai vorbesc cu ceilalți 
15. Cu toți 15 trebuie să 
vorbești, și tot mai afl i. 
«Am mai mers pe acolo. 
M-am mai întâlnit cu 
ăla». Toți trebuie luați și 
tratați în contactul direct 
și aplicarea măsurilor. 
Deci, dacă avem la ora 
actuală peste 10.500 
de decizii de izolare 
și carantinare, din luna 
iulie, volumul este 
impresionant și chiar 
dacă încercăm să ținem 
pasul, ne dărâmă a 
doua zi dimineața când 
vedem rezultatele.“
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Organizaţia Partidului 

Naţional Liberal (PNL) Cluj 

a depus la Biroul Electoral 

Judeţean listele de candi-

daţi pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat 

pentru alegerile parlamen-

tare din 6 decembrie.

PNL Cluj a depus, miercuri, 

listele de candidaţi pentru Parla-

ment pentru alegerile parlamen-

tare din 6 decembrie. Primarul 

Emil Boc, viceprimarul Dan Şte-

fan Tarcea şi preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

au fost prezenţi la depunerea lis-

telor, alături de primarul Huedi-

nului, Mircea Moroşan, candi-

dat la Senat şi Radu Moisin, can-

didatul care deschide lista pen-

tru Camera Deputaţilor.

Emil Boc: 
„Sunt oameni cu o bogată 
experienţă politică”

„Am depus împreună cu co-

legii mei din Partidul Nţaional Li-

beral listele pentru alegerile par-

lamentare din 6 decembrie, pen-

tru Camera Deputaţilor şi Senat. 

Am depus o listă profesionistă, 

cu oameni integri şi dedicaţi in-

teresului public. Cred că această 

listă va face diferenţa în votul clu-

jenilor în decembrie. Este o lis-

tă care arată parteneriatul între 

administraţia locală, Parlamen-

tul României şi Guvernul Româ-

niei, o listă care va susţine pro-

iectele majore de modernizare a 

Clujului şi îl va ajuta să rămână 

pe primul loc. Oraşul nostru tre-

buie să rămână în continuare de 

referinţă. Mă bucur să regăsesc 

pe listă oameni care au o bogată 

experienţă politică şi administra-

tivă. Toţi au fost sau sunt conec-

taţi la interesul public”, a decla-

rat primarul Emil Boc.

Preşedintele forului admi-

nistrativ judeţean, Alin Tişe, 

a declarat, la rândul său, că 

lista conţine un mix de oa-

meni tineri, profesionişti, de-

votaţi Clujului.

„Cred că lista PNL Cluj pen-

tru Cameră şi Senat este o 

combinaţie perfectă între oa-

meni tineri, profesionişti, iar 

pe de altă parte oameni cu ex-

perienţă în domeniul politic 

şi administrativ. Partidul Na-

ţional Liberal le oferă clujeni-

lor pentru prima dată şansa 

să aleagă reprezentanţii în Par-

lament aşa cum ei îşi doresc. 

Clujul trebuie să continue dez-

voltarea, la nivel de munici-

piu, dar şi la nivel de judeţ, 

iar această dezvoltare poate 

continua doar dacă în Parla-

ment şi în viitorul Guvern vom 

avea oameni care vor susţine 

aceste proiecte. Aceşti oameni 

sunt devotaţi Clujului”, a trans-

mis Alin Tişe.

Daniel Buda: 
„Această echipă ştie 
ce trebuie să facă!”

Preşedintele PNL Cluj, euro-

parlamentarul Daniel Buda, a 

transmis de asemenea că echi-

pa aleasă să reprezinte Clujul 

în Parlament este formată din 

persoane cu experienţă politică, 

administrativă şi profesională.

„Venim în faţa cetăţenilor din 

judeţul Cluj cu o ofertă de can-

didaţi în care am reuşit să îm-

binăm experienţa acumulată de 

aceştia de-a lungul timpului pe 

diverse domenii de activitate şi, 

în acelaşi timp, cu oameni ti-

neri, care se afl ă în faţa primu-

lui mandat de parlamentar dar 

care, de-a lungul timpului, au 

acumulat experienţe serioase în 

activitatea desfăşurată atât pe plan 

politic, administrativ cât şi profe-

sional. Sunt convins că această 

echipă de parlamentari va ştii să 

facă ceea ce trebuie pentru Cluj 

şi pentru ţară. PNL Cluj îşi pro-

pune să obţină un număr cât 

mai mare de mandate de par-

lamentari astfel încât să permi-

tă PNL să ajungă din nou la gu-

vernare. Am încredere că par-

teneriatul solid şi corect, bazat 

pe obiective comune având ca 

numitor comun binele cetăţea-

nului, între domnul preşedinte 

Klaus Iohannis, domnul premi-

er Ludovic Orban şi viitorii par-

lamentari ai PNL, va fi  unul efi -

cient, şi pentru consolidarea par-

cursului european al Români-

ei”, a declarat Daniel Buda.

PNL Cluj a depus listele de candidați 
la alegerile parlamentare din decembrie
Primarul Emil Boc: „Sunt oameni care vor susține proiectele de modernizare a Clujului”

Organizația PNL Cluj a depus listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat la Biroul Electoral Județean

Camera 
Deputaților
Moisin Radu

Sărmaș Sabin

Moldovan Sorin

Burciu Cristina

Cîmpean Ovidiu

Coraian Zoltan

Marc Marinela

Vaman Daniel

Vaida Ovidiu

Molhem Bashar

Moga Sebastian

Rusu Ionuț

Steopan Florin
* în ordinea de pe liste

Senat
Oros Adrian

Moroșan Mircea

Rațiu Radu

Forna Maria

Pușcă Mircea

* în ordinea de pe liste

Lista PNL Cluj 
pentru alegerile 
parlamentare *
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Cristi Vasc, fost fotbalist 

la Universitatea Craiova 

și FC Braşov, i-ar fi  trimis 

unei minore de 13 ani 

poze indecente cu organe-

le sale genitale. 

Autorităţile au afl at 

abia după ce reporterii 

Monitorul de Cluj au început 

să pună întrebări incomo-

de. Şi există suspiciuni 

că ar fi  încercat să ascun-

dă mizeria sub preş.

La începutul lunii octombrie, 

reporterii Monitorul de Cluj au 

afl at despre un caz incredibil de 

abuz sexual faţă de o minoră 

de 13 ani. Eleva, în clasa a VII-a 

la o şcoală de ţară din judeţul 

Maramureş, ar fi  primit pe tele-

fon mesaje deocheate, fi lme şi 

poze cu profesorul de sport – 

fostul fotbalist Cristi Vasc – în 

ipostaze intime, cu organele ge-

nitale la vedere.

Cristi Vasc 
i-a trimis poze indecente 
unei fete de 13 ani

Sursele Monitorul de Cluj 

le-au relatat reporterilor că 

fostul fotbalist Cristi Vasc, 

profesor suplinitor la şcoala 

din Coroieni (judeţul Mara-

mureş) la momentul despre 

care relatăm, i-ar fi  trimis u-

nei eleve, minoră, mesaje de-

ocheate, poze şi fi lme cu or-

ganele sale intime. Întâmpla-

rea ar fi  avut loc la fi nalul 

lunii septembrie.

Pe Cristian Vasc (51 de 

ani), oamenii l-au descris ca 

un om infl uent, cu legături 

printre politicieni. Vasc a ju-

cat în prima ligă de fotbal pâ-

nă în 2003, iar din 2016 şi-a 

deschis un club de fotbal în 

oraşul Târgu Lăpuş şi a în-

cercat să devină profesor de 

educaţie fi zică.

Potrivit Inspectoratului 

Şcolar Judeţean (IŞJ) Mara-

mureş, Vasc era suplinitor la 

Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Steinhardt” din Rohia (jude-

ţul Maramureş) şi a cerut 

completare de normă la şcoa-

la din Coroieni.

În timp ce aştepta apro-

barea pentru angajare, con-

ducerea şcolii Coroieni a afl at 

că fostul fotbalist devenit 

profesor i-ar fi  trimis unei 

fete din clasa a VII-a de la 

aceeaşi şcoală mesaje, poze 

explicite şi indecente cu păr-

ţile lui intime.

IŞJ Maramureş: 
„Să nu afl e presa!”

Fata, elevă în clasa a VII-a 

la şcoala din Coroieni, parti-

cipa (împreună cu alte două 

colege) la cursuri de fotbal la 

clubul privat al lui Cristi Vasc, 

din Târgu Lăpuş. Aşa l-a în-

tâlnit pe Vasc, care, susţin sur-

sele ziarului, s-ar fi  oferit cel 

puţin o dată să o conducă aca-

să cu maşina sa. Ulterior, i-ar 
fi  trimis poze şi mesaje cu 
conţinut indecent. Sub pro-

tecţia anonimatului, surse din 

şcoala Coroieni au declarat re-

porterilor Monitorul de Cluj că 

diriginta fetei şi directoarea 
ar fi  afl at despre aceste me-
saje şi poze şi au constituit 
imediat o comisie de disci-
plină. La şedinţa comisiei a 

participat un reprezentat al 

părinţilor, profesori din şcoa-

lă şi Cristi Vasc. Potrivit sur-

selor, Vasc şi-ar fi  asumat me-

sajele, dar a afi rmat că ar fi  

căzut în „capcana” elevei. 

Şcoala a sesizat Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Maramureş, 

care ar fi  intrat în posesia fi l-

melor, mesajelor şi pozelor 

din telefonul fetei.

Ulterior, sursele Monitorul 

de Cluj au declarat că princi-

pala preocupare a Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Mara-

mureş ar fi  fost „să nu cum-

va să afl e presa”.

Vasc e în concediu medi-
cal, în aşteptarea cercetării 
disciplinare. Nu a primit ore, 
pentru că „a avut loc inci-
dentul”, explică IŞJ.

Purtătorul de cuvânt al 

IŞJ Maramureş, Ligia Duruş, 

a răspuns la întrebările adre-

sate de reporterii Monitorul 

de Cluj în 5 octombrie. „În 

prezent domnul profesor 

(sic!) nu are ore la Coroieni, 

era oricum suplinitor şi so-

licitase nişte ore la Şcoala 

Coroieni, dar nu i-au fost 

acordate. Acum este în con-

cediu medical. (atenţie la a-

ceastă afirmaţie şi reţineţi 

această dată – n.r.). După 

încetarea concediului medi-

cal, la şcoala unde are nor-

ma de bază (Şcoala Gimna-

zială «Nicolae Steinhardt» 

din Rohia – n.r.) se va sesi-

za comisia de disciplină, 

pentru că este suplinitor şi 

are contract pe durată de-

terminată. Şcoala unde are 

materia de bază s-a autose-

sizat în legătură cu situaţia 

dată”, a declarat Ligia Du-

ruş, în data de 5 octombrie.

„Nu ştiu care va fi deci-

zia dumnealui, dar nu e ex-

clus să renunţe la postul de 

suplinitor pe care l-a primit 

anul acesta. A solicitat ore 

şi doamna director de la 
şcoală ne-a informat (un 

alt aspect care trebuie reţi-

nut – n.r.) că nu i-au mai 

fost date. Orele au fost so-

licitate, dar nu i-au fost apro-

bate imediat, iar între timp 
a avut loc incidentul. Nu 

va rămâne la catedră în nici 

un caz”, a explicat purtăto-

rul de cuvânt al Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Mara-

mureş, Ligia Duruş.

IŞJ revine: 
„Nu mai e în concediu. 
Şi-a dat demisia.”

După scurt timp de la dis-

cuţia cu reporterul Monitorul 

de Cluj, Ligia Duruş a revenit 

– din proprie iniţiativă – cu 

un telefon în care a anunţat 

că fostul fotbalist Cristian 

Vasc şi-a dat demisia de la 

Şcoala Gimnazială „Nicolae 

Steinhardt”. Potrivit declara-

ţiei purtătorului de cuvânt al 

IŞJ Maramureş, Vasc ar fi  au-

zit la şcoală despre înfi inţa-

rea unei comisii de discipli-

nă, astfel că şi-a dat demisia 

pentru a nu fi  dat afară.

Niciodată, dar nici măcar 

o singură dată, pe parcursul 

celor două discuţii, purtăto-

rul de cuvânt al IŞJ Mara-

mureş nu a pomenit despre 

sesizarea Poliţiei sau a Direc-

ţiei pentru Protecţia Copilu-

lui. Interesele elevei sunt, a-

parent, neimportante pentru 

instituţie, care se concentrea-

ză pe „e suplinitor”, „nu ştiu 

care va fi  decizia dumnealui”, 

„(Vasc) şi-a dat demisia pen-

tru a nu fi  dat afară”.

Singurii interesaţi de situ-

aţia elevei sunt familia şi pro-

fesorii de la Coroieni, cu aju-

torul cărora fata merge la psi-

holog, în Baia Mare, fi ind 

afectată de „incidentul” prin 

care a trecut.

De unde a ştiut 
Inspectoratul Şcolar 
despre demisia lui Vasc 
înainte să afl e şcoala? 
A fost sfătuit Vasc să 
„rezolve” discret ieşirea 
din învăţământ?

Şcoala Gimnazială „Nico-

lae Steinhardt” Rohia a trans-

mis într-un e-mail sec: „Bu-

nă ziua, în data de 06.10.2020 
şi-a dat demisia”, fără a ofe-

ri alte informaţii cu privire 

la incident.

Cotactat de reporterii Mo-

nitorul de Cluj, secretara şco-

lii „Nicolae Steinhardt” a 

afirmat că direcţiunea nu ar 

cunoaşte motivul pentru ca-

re Cristian Vasc şi-a dat de-

misia. Informaţia se bate 

cap în cap cu declaraţia pur-

tătorului de cuvânt al IŞJ 

Maramureş, care spunea că 

cercetarea disciplinară ar fi 

fost solicitată chiar de di-

rectorul şcolii.

De reţinut că Inspectoratul 

Şcolar Judeţean anunţase „de-
misia” profesorului în 5 oc-
tombrie, când se afl a „în con-
cediu medical” (deşi, suspect, 

era prea bolnav să lucreze, 

brusc s-a decis să rezolve pro-

blema demisiei – n.r.) şi nu 
în 6 octombrie, ziua în care 

şcoala din Rohia susţine că 

acesta ar fi  demisionat.

Nimeni nu a anunţat 
Poliţia. De ce? 
Poliţia nu ştie nimic. 
Dar se „autosesizează” 
după ce afl ă presa.

În 5 octombrie, reporterul 

Monitorul de Cluj a solicitat şi 

Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Maramureş să 

comunice dacă există o plân-

gere depusă în acest caz. Răs-

punsul a fost negativ. A do-

ua zi (de reţinut, 6 octombrie, 

a doua zi după discuţia re-

porterului cu Inspectoratul 

Şcolar – n.r.), reporterii Mo-

nitorul de Cluj au afl at că, în 

urma solicitării informaţiilor, 

IPJ Maramureş s-ar fi  auto-

sesizat (sic!) şi ar fi  ajuns la 

şcoala din Coroieni, unde a 

cerut detalii despre „incident”.

IPJ Maramureş a declarat 

pentru Monitorul de Cluj, în 20 

octombrie, că, în continuare, 

sunt făcute verifi cări cu pri-

vire la acest caz.

Potrivit surselor Monitorul 

de Cluj, Poliţia ar fi  ridicat / 
primit mesajele, pozele şi 

fi lmele din telefonul elevei. 
IPJ Maramureş nu a confi r-

mat această informaţie până 

la ora redactării articolului.

Cristi Vasc neagă acuzaţiile: 
„Nimic nu e adevărat!”

Luni, 20 octombrie, repor-

terii Monitorul de Cluj l-au 

contactat pe fostul fotbalist 

Cristian Vasc, pentru a-i so-

licita un punct de vedere. 

Vasc a negat foarte scurt şi 
sec acuzaţiile. „Au fost doar 

poveşti, dar nimic nu e ade-

vărat. Nu am trimis poze”, 

a negat Cristian Vasc.

Din punctul său de vede-

re, toate acuzaţiile confi rma-

te de IPJ, IŞJ şi şcoala din Co-

roieni au fost doar „poveşti”.

Vasc a refuzat să ofere alte 

explicaţii pentru faptele care i 

se impută, nu a explicat nici de 

ce nu i s-au acordat orele la 

şcoala din Coroieni, nici demi-

sia de la şcoala din Rohia.

După discuţia de luni, Cristi 

Vasc nu a mai răspuns la telefon.

Rămân întrebări 
fără răspuns:

Dacă nimic nu e adevărat, 

dacă sunt „doar poveşti”, de 

ce a demisionat Cristi Vasc?

Dacă sunt „doar poveşti”, 

de ce s-ar fi  organizat o co-

misie de disciplină? De ce ar 

fi  făcut verifi cări Poliţia la 

şcoala din Coroieni?

Dacă nu afl a presa (aşa 

cum s-a temut IŞJ chiar de 

la bun început) se mai miş-

cau „rotiţele” birocratice? 

Sau se punea batista pe ţam-

bal – pentru că „incidentul” 

nu s-a întâmplat în şcoală – 

şi nimeni nu spunea nimic? 

Vasc se retrăgea discret de 

la Coroieni şi rămânea cu 

orele la Rohia?

Şi dacă mâine… poimâi-

ne… într-o bună zi, un alt co-

pil ar primi poze cu intimită-

ţile „domnului profesor”?

Cristi Vasc, fost fotbalist în Liga 1, a trimis mesaje, 
filme și poze indecente unei eleve de 13 ani!
La începutul lunii octombrie, reporterii Monitorul de Cluj au aflat despre un caz incredibil de abuz sexual. 
Există suspiciuni că s-ar fi încercat mușamalizarea cazului!

Cristi Vasc, fost fotbalist la Universitatea Craiova sau FC Braşov, i-ar fi  trimis unei minore de 13 ani 
poze indecente cu organele sale genitale

Art. 221: Coruperea sexuală a minorilor

(1) Comiterea unui act de natură sexuală, altul decât 
cel prevăzut în art. 220 (actul sexual cu un minor – 
n.r.), împotriva unui minor care nu a împlinit vârsta 
de 13 ani, precum și determinarea minorului să su-
porte ori să efectueze un astfel de act se pedepsesc 
cu închisoarea de la unu la 5 ani. (...)

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzi-
cerea exercitării unor drepturi, atunci când: (...) b) mi-
norul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau 
tratamentul făptuitorului; (...)

Art. 222: Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care 
nu a împlinit vârsta de 13 ani să se întâlnească, în sco-
pul comiterii unui act dintre cele prevăzute în art. 220 
(act sexual cu un minor – n.r.) sau art. 221 (coruperea 
sexuală a minorilor – n.r.), inclusiv atunci când propu-
nerea a fost făcută prin mijloacele de transmitere la dis-
tanţă, se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an 
sau cu amendă.

Ce spune Codul Penal?

Cine este Cristian Vasc?
Cristian Marius Vasc (51 de ani) este cunoscut ca fi -
ind unul dintre cei mai importanţi jucători din zona 
Maramureșului. Fotbalistul s-a retras ofi cial din acti-
vitatea de fotbalist în 2017, atunci când formaţia FC 
Lăpușul Târgu Lăpuș a înfruntat Universitatea Cluj în 
meciul de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a.
Vasc a evoluat atunci pentru ultima dată, iar ul-

terior și-a deschis o școală de fotbal și este ob-
servator în Liga 1. Vasc a evoluat în carieră la 
Maramureș Baia Mare, Universitatea Craiova 
(cu care a câștigat Cupa României în 1993), FC 
Brașov sau FC Naţional București, alături de 
echipa ardeleană reușind performanţe notabi-
le, inclusiv califi carea în cupele europene.
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Studenţii de la universităţi-

le de stat din Cluj-Napoca 

aveau gratuitate pe toate 

liniile de autobuz din oraş 

dacă erau la buget, iar cei 

de la taxă aveau o reducere 

la abonament de 50%. 

În acest an, având în vede-

re că majoritatea studenţi-

lor îşi defăsoară activitatea 

în mediul online, s-ar putea 

ca studenţii care sunt la 

buget, să nu mai benefi cie-

ze de această facilitate.

Pentru a afl a situaţia exactă, 

Monitorul de Cluj a contactat toa-

te universităţile de stat din 

Cluj-Napoca, reprezentanţii 

Companiei de Transport Public 

(CTP), dar şi o studentă care 

afi rmă faptul că a plătit abona-

ment, deşi se afl ă la buget.

Ce spune directorul CTP?

Directorul CTP, Liviu Neag, 

a declarat, miercuri, că univer-

sităţile nu au răspuns încă la 

protocoalele trimise de ei. Po-

trivit directorului, universităţile 

amână semnarea contractelor 

pentru că majoritatea studenţi-

lor nu s-au întors încă.

„Nu s-au încheiat încă pro-

tocoalele. Noi le-am înaintat pro-

tocoalele, dar universităţile n-au 

răspuns încă. Abonamentele vor 

expira numai de la 1 noiembrie, 

dar noi le-am înaintat protocoa-

lele. Ei motivează tot felul de 

poveşti cum că unii studenţi 

sunt, alţii nu sunt, dar e un 

drept al lor, un drept prin le-

gea învăţământului. Să văd ce 

vor răspunde universităţile, dar 

deocamdată nu au răspuns. 

Timp de 12 luni studenţii au 

dreptul la 50% reducere la trans-

portul public, naval, feroviar şi 

aşa mai departe. 50% din va-

loarea abonamentelor o plăteş-

te Primăria, 50% ei (universită-

ţile – n.r.). Deocamdată ei îşi 

analizează problemele fi nanci-

are”, a declarat Liviu Neag, di-

rectorul CTP Cluj-Napoca.

În schimb, reprezentanţii 

Universităţii „Babeş-Bolyai” au 

susţinut, joi, că varianta de 

protocol s-a trimis către CTP, 

iar acum se aşteaptă semnă-

tura din partea lor. „Nu se pu-

ne problema de a se renunţa 

la acest lucru, chiar dacă stu-

denţii nu vin fi zic la cursuri. 

Noi avem încă o parte dintre 

facultăţi care sunt foarte expe-

rimentale şi care îşi desfăşoa-

ră activitatea în instituţia fa-

cultăţii. Contractul către CTP 

a fost trimis din partea noas-

tră, aşteptăm semnătura lor”, 

a declarat Laura Irimieş, pur-

tătorul de cuvânt al UBB.

Studenţii plătesc 
pentru abonament

„După ce mi-au fost înmâ-

nate legitimaţia şi carnetul de 

student, am fost la sediul 

STUDCARD pentru a-mi face 

cardul. În aceeaşi zi, am fost 

să-mi fac şi abonamentul pen-

tru CTP, mergând cu gândul 

că este gratuit. Am ajuns aco-

lo şi una dintre doamne mi-a 

spus «să ştii că nu mai este 

gratuit. Dacă mai vrei să-ţi 

faci, îmi spui». Am ales să-mi 

fac, deoarece tot este un avan-

taj, fi ind o reducere accesibi-

lă. Sunt studentă la buget şi 

stiam clar că este gratuit abo-

namentul la CTP, însă am plă-

tit 35 de lei, abonamentul pen-

tru o lună, în care sunt intro-

duse 120 de călătorii. Mi s-a 

spus că «Este bine şi aşa. E 

puţin probabil să se bage din 

nou gratuitate», a declarat Bi-

anca Pomparău, studentă la 

UBB, pentru Monitorul de Cluj.

„Nu mă pot pronunţa în nu-

mele CTP, dar studenţii care în-

tâmpină cazuri de acest fel tre-

buie să se adreseze facultăţii 

din care fac parte, sau Servi-

ciului social al Universităţii, 

pentru că la nivel instituţional 

UBB doreşte prelungirea şi acor-

darea de facilităţi pentru stu-

denţi”, a declarat Laura Irimieş, 

odată ce i-a fost prezentată si-

tuaţia tinerei studente.

Toate universităţile din 

Cluj-Napoca, excepţia fi ind 

UBB, se afl ă în discuţii şi ne-

gocieri cu cei de la CTP. Mo-

nitorul de Cluj a luat legătu-

ra cu universităţile publice din 

oraş, în afară de Universita-

tea de Medicină şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu”, care nu a 

răspuns până la momentul re-

dactării articolului.

„Momentan ne afl ăm în ne-

gocieri cu cei de la CTP, nu es-

te nimic concret. Din câte am 

înţeles, nu doar noi suntem în 

această situaţie, sperăm să re-

zolvăm şi le oferim studenţi-

lor facilităţile de care au nevo-

ie. În acest moment, ne afl ăm 

în discuţii, contractul încă nu 

a fost trimis către CTP pentru 

a fi  semnat. Avem intenţia să 

rezolvăm această problemă cât 

mai repede posibil”, a decla-

rat Rostaş Gabriela, purtătorul 

de cuvânt de la Universitatea 

de Arte şi Design.

Universitatea de Ştiinţe Agri-

cole şi Medicina Veterinară 

(USAMV) a transmis că se afl ă 

în aceaşi situaţie ca majorita-

tea universităţilor, se afl ă în dis-

cuţii cu CTP, iar momentan nu 

ştiu exact dacă anul acesta va 

mai fi  această gratuitate pen-

tru studenţii de la buget. Totul 

se afl ă la nivel de discuţie, con-

tractele nu au fost încă trimise 

pentru a fi  semnate.

Studenţii vor transport 
gratuit pe liniile CTP
Actele sunt pe drum, între universităţi şi Compania 
de Transport Public. Este posibil ca studenţii 
care sunt la buget să nu mai aibă gratuitate?

Studenții de la universitățile de stat din Cluj-Napoca aveau gratuitate 
pe toate liniile de autobuz din oraș dacă erau la buget

Un clujean a ieşit 

la plimbare cu câinele 

său, Loky, în comuna 

Feleacu. În timp ce 

se plimbau, un alt câine, 

ciobănesc, care a scăpat 

dintr-o curte, a atacat 

căţelul şi l-a rănit grav, 

fracturându-i coastele.

„În naivitatea mea, am cre-

zut că în 2020 e OK să plimb 

câinele prin sat. În lesă. Cu pun-

ga de rahat după mine. Cred că 

sunt singurul cretin care strân-

ge rahatul câinelui de pe uliţă. 

Ei bine, m-am înşelat”, a rela-

tat Răzvan Preda, stăpânul lui 

Loky, pe Facebook.

El a explicat cum, în urma 

atacului, stăpânul ciobănescului 

l-a contraargumentat simplu: 

„Bă, aici nu eşti la Cluj!”. „Aşa 

este. De bine, de rău, la Cluj-Na-

poca, instituţiile mai funcţionea-

ză. În Feleacu, poliţia nu răspun-

de la telefon cu săptămânile, iar 

Primăria e complet dezinteresa-

tă în a rezolva problema câini-

lor”, a mărturisit Răzvan.

În urma postării clujeanului, 

reporterii Monitorul de Cluj au 

încercat şi ei, la rândul lor, să 

ia legătura cu autorităţile loca-

le din comuna Feleacu pentru 

a cere explicaţii cu privire la in-

cident. Totuşi, după nenumăra-

te telefoane la Poliţia Feleacu şi 

la primarul Costea Gabriel, nici 

reporterii Monitorul de Cluj nu 

au reuşit să intre în contact cu 

autorităţile.  (B.O.)

Câine sfârtecat în Feleacu: 
„Bă, aici nu eşti la Cluj!”

MIRELA BOTAN | 
purtător de cuvânt UTCN

„Studenţii de la buget au 
gratuitate până pe 30 
octombrie la toate liniile 
CTP din Cluj-Napoca. 
Momentan sunt discuţii 
între universitatea 
noastră şi CTP, încercăm 
să ajungem la un 
consens. Este delicată 
această perioadă, 
deoarece mulţi studenţi 
îşi desfăşoară activitatea 
în mediul online, 
iar acum se pune 
următoarea problemă: 
cât de des frecventează 
studenţii facultatea? Nu 
există niciun contract 
semnat sau în derulare, 
în momentul de faţă. 
Încercăm să le oferim 
studenţilor facilităţile 
de care au nevoie. 
Totul se afl ă la nivel 
de discuţie“
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Paşi concreţi spre moder-

nizare şi lărgirea Căii 

Mănăştur şi a străzilor 

adiacente. Documentaţia 

pentru obiectivul de 

investiţii a fost fi nalizată 

şi aşteaptă aprobarea 

Consiliului Local.

Consilierii locali vor dez-

bate în şedinţa de marţi, 27 

octombrie, documentaţia şi 

indicatorii tehnico-economici 

pentru obiectivul de investi-

ţii „Modernizare Calea Moţi-

lor – Calea Mănăştur – stra-

da Uzinei Electrice – strada 

Oţetului – strada Mărginaşă”.

Potrivit proiectului de Ho-

tărâre, valoarea totală a in-

vestiţiei este de 54.328.940,68 

de lei (cu TVA), valoarea ne-

cesară pentru exproprieri fi-

ind de 14.466.601,95 de lei. 

În total, o suprafaţă de pes-

te 40.500 de metri liniari va 

fi expropriată pentru lărgi-

rea Căii Mănăştur. Durata 

de realizare a lucrărilor es-

te de doi ani.

Mai puţine maşini, 
mai multe autobuze!

Prin studiul de fezabili-

tate, au fost propuse două 

scenarii de modernizare a 

străzilor, iar cel considerat 

optim, deoarece scade trans-

portul cu autoturismele per-

sonale cu cel puţin 35,3%, 

prevede:

– patru benzi de circulaţie pe 

Calea Mănăştur, cu o lăţime 

de trei metri liniari, iar la in-

tersecţia cu strada Mărginaşă 

se vor realiza cinci benzi de 

circulaţie;

– trei benzi de circulaţie pe 

strada Mărginaşă cu o lăţime 

de 2,90 metri;

– patru benzi de circulaţie pe 

strada Oţetului cu o lăţime de 

3 metri, iar la intersecţia cu 

Calea Moţilor se vor realiza 

cinci benzi de circulaţie;

– patru benzi de circulaţie 

pe tronsonul Calea Moţilor 

– între strada Mărginaşă şi 

strada Moldovei, cu o lăţime 

de 3 metri;

– trotuare pe ambele părţi ale 

carosabilului cu lăţimi între 2 

şi 5 metri;

– piste de biciclete în am-

bele sensuri pe Calea Mă-

năştur, Calea Moţilor şi stra-

da Oţetului cu o lăţime de 

2 metri.

Conform studiului de feza-

bilitate, scenariul asigură de 

asemenea creşterea cotei trans-

portului public cu minim 

40,8% şi a vitezei de depla-

sare pentru mijloacele de trans-

port public local cu minim 

30%. Acest scenariu stabileş-

te un coridor de expropriere 

în suprafaţă de 40.551 metri. 

Totodată, ar urma ca pe Ca-

lea Mănăştur să fi e amenaja-

te benzi dedicate transportu-

lui în comun pe sensul Cen-

tru – Mănăştur şi invers.

Reconfi gurarea trafi cului, 
un obiectiv-cheie

Reconfi gurarea trafi cului 

din zonele Calea Mănăştur şi 

Calea Moţilor este un obiec-

tiv-cheie în vederea prioriti-

zării transportului în comun, 

susţin reprezentanţii munici-

palităţii clujene.

În mai 2019, în prezenţa 

primarului municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, şi a 

viceprimarului Dan Tarcea, 

clujenilor le-a fost prezentat 

amplul proiect al restructură-

rii trafi cului. Extinderea ben-

zilor dedicate pentru trans-

portul în comun şi biciclete, 

respectiv Planul Urbanistic 

Zonal (PUZ) şi studiile de fe-

zabilitate pentru Calea Moţi-

lor, Calea Mănăştur, strada 

Uzinei Electrice şi strada Măr-

ginaşă au fost atunci princi-

palele subiecte.

„Nu mă las până nu fac 

benzi dedicate pe Moţilor! 

Se lucrează la extindere, se 

va implementa integral când 

va fi  fi nalizat procesul de ex-

tindere a Căii Mănăştur. Ştiţi 

bine că am trecut la expro-

prieri, strada Mărginaşă şi 

Calea Mănăştur, suntem în 

fază avansată de lucru, dar 

până atunci, tot voi impune 

una din soluţiile posibile: ori 

benzi reversibile, ori cu in-

terval orar pentru bandă de-

dicată, ori pe o anumită por-

ţiune importantă”, a decla-

rat Emil Boc, primarul mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Peste 54,3 mil. lei pentru modernizarea Căii Mănăştur şi a străzilor adiacente

 suprafaţa totală carosabil: 22.658 mp

 suprafaţa totală parcare reconfi gurată: 1.568 mp

 suprafaţa totală trotuare: 9.714 mp

 suprafaţă totală zona pietonală: 2.016 mp

 suprafaţa totală piste pentru cicliști: 3.646 mp

 suprafaţa totală spaţiu verde: 885 mp

 suprafaţa zidure de sprijin: 61 mp

 pod nou propus peste Canalul Morii, cu lungimea de 
13,20 metri liniari

Date tehnice privind proiectul 
de modernizare

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Camera Deputaţilor 

a adoptat proiectul 

de modifi care a Legii 

spaţiilor verzi, una 

dintre schimbări fi ind că 

„parcul istoric sau grădi-

na istorică”, dar şi „scuar 

sau parc de buzunar” 

nu se mai găsesc în cate-

goria spaţiilor verzi.

În şedinţa de plen din da-

ta de 13 octombrie, proiec-

tul de modifi care a Legii spa-

ţiilor verzi din intravilanul 

localităţilor a fost amendat, 

principala schimbare fi ind 

că autorităţile locale vor pu-

tea permite construirea pe 

spaţiile verzi proprietate pri-

vată, cu condiţia ca Primă-

ria să amenajeze în altă par-

te un spaţiu verde cu o su-

prafaţă cu 10% mai mare.

Parcul Central 
din Cluj-Napoca 
nu mai are protecţie

O altă modifi care nocivă 

este că „parcul istoric sau gră-

dina istorică” precum şi „scuar 

sau parc de buzunar” nu se 

mai găsesc în categoria spa-

ţiilor verzi astfel că nu mai 

benefi ciază de protecţie! Pe 

listă se regăsesc Parcul Cen-

tral „Simion Bărnuţiu” din 

Cluj-Napoca, dar şi Parcurile 

Cişmigiu şi Herăstrău din Ca-

pitală. Proiectul de lege astfel 

modifi cat a fost aprobat de 

Camera Deputaţilor şi trimis 

la promulgare.

„Terenurile încadrate în ca-

tegoria spaţiilor verzi care nu 

îndeplinesc criteriile de clasi-

fi care prevăzute la art. 4 şi ca-

re au trecut în proprietatea 

privată a persoanelor fi zice 

sau juridice anterior intrării 

în vigoare a prezentei legi, au-

torităţile publice locale le pot 

schimba încadrarea urbanis-

tică în baza documentaţiilor 

de urbanism aprobate con-

form legislaţiei în vigoare, cu 

obligaţia de a crea în unitatea 

administrativ-teritorială stu-

diată, o suprafaţă de spaţiu 

verde cu 10% mai mare de-

cât cea a cărei încadrare se 

schimbă”, prevede un amen-

dament aprobat.

Art. 4 al Legii adoptate a-

re trecute la categoria spaţii 

verzi doar următoarele: ali-

niament de arbori, baza spor-

tivă sau de agrement, cimiti-

rul verde, cordon forestier, 

grădina, grădină zoologică cu 

funcţiunea de spaţiu verde, 

parc, parc de reconversie func-

ţională/de regenerare urba-

nă, pădure urbană sau pădu-

re-parc, pepinieră, perdea fo-

restieră de protecţie, perdea 

de protecţie intravilană, se-

ră, sistem plantat de separa-

re şi ghidare a carosabilului, 

terenuri umede, mlaştini, băl-

ţi, smârcuri-suprafeţe de te-

ren cu sol permanent sau pe-

riodic saturat cu apă, cu fl o-

ră şi faună caracteristică, zo-

nă de campare.

Asociaţia Peisagiştilor 
cere preşedintelui 
să nu promulge legea

Asociaţia Peisagiştilor din Ro-

mânia – AsoP (AsoP România) 

cere preşedintelui României, Kla-

us Iohannis, să nu promulge le-

gea din următoarele motive.

– excluderea categoriilor de 

spaţii verzi „parc istoric sau 

grădină istorică” precum şi 

„scuar sau parc de buzunar” 

este deosebit de gravă, aces-

tea ieşind de sub protecţia le-

gii din cauza unor erori ma-

teriale. Astfel, nu mai pot fi  

cuantifi cate ca spaţii verzi Par-

cul Regele Mihai I (fost He-

răstrău – aproximativ 80 ha), 

Parcul Cişmigiu (aproximativ 

16 ha), Parcul Carol I (36 ha), 

Parcul Central din Cluj-Napo-

ca (13 hectare), Parcul Nico-

lae Romanescu din Craiova 

(96 ha) şi multe altele.

– neintroducerea în lege a Ane-

xei nr. 6: „Indicatorii specifi ci 

pentru categoriile de spaţii ver-

zi” prin care se reglementează 

procentul de suprafeţe constru-

ite în categoriile de spaţii ver-

zi defi nite de prezenta lege, va 

permite construirea necontro-

lată în perimetrul spaţiilor ver-

zi deoarece, spre deosebire de 

varianta Legii nr. 24/2007 afl a-

tă în vigoare în prezent, textul 

de lege transmis spre promul-

gare nu mai conţine nici o pre-

vedere în acest sens.

– noul act normativ introdu-

ce posibilitatea de a schim-

ba destinaţia unor importan-

te spaţii verzi afl ate în pro-

prietatea privată a persoane-

lor fi zice şi juridice prin do-

cumentaţii de urbanism, la 

dorinţa autorităţilor publice 

locale, în contradicţie cu al-

te măsuri stipulate în lege 

pentru astfel de cazuri atin-

ge dreptul fundamental al po-

pulaţiei la un mediu sănătos, 

drept garantat prin Art. 35 

din Constituţia României.

Parcul Central din Cluj-Napoca 
nu mai este considerat spaţiu verde!
O lege care dă liber la betonarea parcurilor a fost adoptată în Camera Deputaţilor. 
Grădinile şi parcurile istorice au ieşit de sub protecţia legii.

Parcul Central „Simion Bărnuţiu” din Cluj-Napoca nu mai este considerat spaţiu verde?

Emil Boc a răspuns solici-
tării Monitorul de Cluj de 
a oferi o poziţie cu privire 
la legea adoptată de 
Camrea Deputaţilor, spu-
nând că va apăra toate 
spaţiile verzi din 
Cluj-Napoca „cu orice 
preţ”.

„Trebuie să mă documen-
tez. Voi apăra în continua-
re spaţiile verzi cu orice 
preţ”, a declarat primarul 
municipiului Cluj-Napoca, 
Emil Boc, joi, pentru 
Monitorul de Cluj.

Boc: „Voi apăra 
spațiile verzi 
cu orice preț!”
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În perioada 19 octombrie 

– 6 noiembrie 2020, cu 

binecuvântarea şi în pre-

zenţa Înaltpreasfi nţitului 

Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului vor 

avea loc conferinţele pre-

oţeşti de toamnă în cele 

nouă protopopiate ale 

Arhiepiscopiei Clujului.

Prima conferinţă de toam-

nă a avut loc luni, 19 octom-

brie, începând cu ora 11:00, 

la Mănăstirea Nicula, şi i-a 

reunit pe clericii din Proto-

popiatul Gherla.

Conferinţa a fost deschi-

să cu o slujbă de Te Deum, 

ofi ciată de Preasfi nţitul Pă-

rinte Benedict Bistriţeanul, 

Episcopul-vicar al Arhiepi-

scopiei Clujului, în biserica 

mare a Mănăstirii Nicula, în 

prezenţa chiriarhului locu-

lui şi a preoţilor din Proto-

popiatul Gherla.

Întâlnirea a continuat în 

aula Centrului de Conferin-

ţe şi Studii Patristice „Sfân-

tul Voievod Ştefan cel Ma-

re”, din cadrul aşezământu-

lui monahal, unde Părintele 

Mitropolit Andrei a prezidat 

lucrările conferinţei şi le-a 

adresat celor prezenţi un cu-

vânt de bun venit. Totodată, 

a argumentat tema omagia-

lă a anului 2020, proclamat 

ca „Anul omagial al pasto-

raţiei părinţilor şi copiilor” 

şi „Anul comemorativ al fi -

lantropilor ortodocşi români”.

Invitatul special al confe-

rinţei de toamnă, părintele 

conf. univ. dr. habil. Gabri-

el-Viorel Gârdan, cadru uni-

versitar la Facultatea de Te-

ologie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, a susţinut o prelegere 

intitulată „Dimensiunea fi -

lantropică a pastoraţiei pă-

rinţilor şi copiilor”, atrăgân-

du-le atenţia clericilor pre-

zenţi asupra faptului că „nu 

există pastoraţie ziditoare şi 

roditoare fără fi lantropie!”.

„Filantropia este dragoste 

dezinteresată faţă de om, fa-

ţă de semeni. Filantropia es-

te dragostea care s-a lepădat 

de sine, dragostea care înde-

lung rabdă, crede şi nădăjdu-

ieşte, necurmata dragoste ca-

re nu cade niciodată. Filan-

tropia este expresia concretă 

a iubirii faţă de Dumnezeu 

manifestată prin iubirea faţă 

de semeni. (…) Filantrop es-

te omul cu inima curată, des-

chisă şi jertfelnică. Filantro-

pul are puterea de schimba 

vieţi sau destine. Filantropul, 

după expresia ioaneică, iu-

beşte nu prin cuvânt, nici 

prin vorbire, ci cu fapta şi cu 

adevărul (I Ioan 3,18)”, a 

spus preotul prof. Gabriel 

Gârdan, în cadrul prelegerii.

Vorbind despre pastoraţia 

părinţilor şi a copiilor ca 

exersare a vocaţiei fi lantro-

pice a persoanei umane, pă-

rintele conferenţiar a afi rmat 

că „într-o comunitate creşti-

nă vie, autentică şi mărturi-

sitoare, o familie adevărată 

îşi creşte şi îşi educă în şi cu 

iubire copiii şi, de aseme-

nea, îşi îngrijeşte cu iubire 

şi cu recunoştinţă bătrânii”.

„Ambele tematici au me-

nirea de a aduce în atenţia 

preoţilor noştri şi de a sub-

linia, în aceeaşi măsură, pe 

de o parte, preocuparea per-

manentă a Bisercii faţă de 

viitorul familiei creştine şi 

al neamului românesc, iar 

pe de altă parte, rolul fi lan-

tropiei creştine ca lucrare 

pastoral-misionară a Biseri-

cii, promovând, în acelaşi 

timp, modele de fi lantropi 

ortodocşi români”, după cum 

a declarat consilierul cultu-

ral al Arhiepiscopiei Cluju-

lui, preotul Cornel Coprean.

Dimensiunea filantropică a pastoraţiei părinţilor şi copiilor, subiectul conferinţelor 
preoţeşti de toamnă în Arhiepiscopia Clujului

Pr. Marius Cristian Focşanu

Preoţii din Protopopiatul 

ortodox Român Cluj 1, 

în frunte cu Părintele 

Protopop Dan Hognogi 

au trecut, joi, pragul 

Centrul de Transfuzii 

din Cluj-Napoca pentru 

a dona sânge.

Iniţiativa a avut-o Părinte-

le Dan Balog, de la Parohia 

Ortodoxă Răscruci. Ulterior, 

preoţii au donat bonurile de 

masă cazurilor sociale afl ate 

în atenţia Protopopiatului Or-

todox Român Cluj 1. Ce îndri-

tuiţi se vor ocupa ca perosa-

nele nevoiaşe să benefi cieze 

de alimente.

Nu mai e nici un secret 

în afirmaţia „Donarea de 

sânge poate salva vieţi”. Mi-

lioane de persoane din în-

treaga lume îşi datoreaza 

viaţa unor oameni pe care 

nu îi vor cunoaşte nicioda-

tă, oameni caree şi-au do-

nat sângele în mod benevol 

şi fără a aştepta nimic în 

schimb. Donarea de sange 

este un act responsabil, uma-

nitar şi comportă o puterni-

că încărcătură civică.

Donarea regulată produce 

împrospătarea sângelui şi fa-

vorizează întărirea sistemu-

lui imunitar, diminuează ris-

cul apariţiilor bolilor cardio-

vasculare şi chiar de cancer, 

conform unor studii medica-

le, de specialitate. Donând 

regulat se realizează reglarea 

nivelului mărit al trigliceri-

delor şi colesterolului, ceea 

ce infl uenţează benefi c fi ca-

tul. Cu ocazia unei donări de 

sânge total se produce arde-

rea a 650 calorii. Donatorii 

recurenţi înregistrează o creş-

tere a rezistenţei organismu-

lui la eventuale şocuri hemo-

ragice. Acestea sunt doar câ-

teva din benefi ciile de care 

se bucură donatorul.

Potrivit medicului, un om 

care vine din trei în trei luni 

la Centrul de transfuzii şi do-

nează este un donator sigur 

pentru pacientul din spital, 

pentru că starea lui de sănă-

tate este monitorizată.

Donarea de sânge trebu-

ie să intre în rutina oame-

nilor sănătoşi. Din păcate, 

România se află pe ultime-

le locuri la numărul de do-

natori de sânge în Europa: 

doar 2% dintre români do-

nează, în timp ce, la fieca-

re trei secunde, un om are 

nevoie de produse sangui-

ne. O singură donare poate 

salva viaţa a trei persoane.

Sângele nu se cumpără, nu 

se vinde, nu se produce în la-

borator ci el se donează. Me-

dicii sunt neputincioşi în faţa 

nevoii pacienţilor dacă oame-

nii nu vin să doneze sânge.

Preoţii din Protopopiatul Ortodox Cluj 1 au donat sânge

Darius Echim

În Duminica a 20-a după 

Rusalii (a Învierii fiului 

văduvei din Nain), 

18 octombrie 2020, 

Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului s-a 

aflat în mijlocul credin-

cioşilor din localitatea 

Recea-Cristur, 

Protopopiatul Dej, jude-

ţul Cluj, cu prilejul sfin-

ţirii capelei mortuare 

din localitate.

De la ora 10:00, în bise-

rica parohială, cu hramul 

„Sfântul Ierarh Nicolae”, Mi-

tropolitul Andrei a oficiat 

Sfânta Liturghie, fiind în-

conjurat de un sobor restrâns 

de clerici.

Din sobor au făcut par-

te: consilierul eparhial pe 

probleme de misiune şi pro-

tocol, arhidiaconul Clau-

diu Grama, protopopul De-

jului, preotul Ioan Buftea, 

preotul paroh Felician Şer-

ban, stareţul Mănăstirii Es-

cu, protosinghelul Dorotei 

Ilieşiu, precum şi alţi pre-

oţi invitaţi.

După citirea pericopei 

evanghelice, Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Andrei a rostit 

un cuvânt de învăţătură, în 

cadrul căruia a afirmat că 

„Iisus Hristos este Domnul 

vieţii. El L-a înviat pe fiul 

văduvei din Nain şi la vre-

mea potrivită ne va învia 

din morţi şi pe noi”.

„Acest cuvânt de învăţă-

tură îl leg şi de motivul pen-

tru care ne aflăm aici. Într-o 

lume modernă, organizată, 

e nevoie şi de capelă mor-

tuară, pentru că atunci când 

pleacă unul câte unul din-

tre cei dragi, şi vom pleca 

şi noi, slujbele să se poată 

oficia în condiţii onorabile. 

De aceea, pe părintele pa-

roh, pe domnul primar şi pe 

toţi cei care s-au implicat, 

vă felicităm pentru ceea ce 

aţi făcut”, a conchis Mitro-

politul Clujului.

În cadrul slujbei, ierar-

hul a hirotonit întru diacon 

pe teologul Iancu-Ionuţ Bu-

da. De asemenea, s-a rugat 

pentru încetarea pandemiei 

de coronavirus, pentru cei 

bolnavi, pentru personalul 

medical şi pentru toţi cei 

aflaţi în slujba aproapelui.

Răspunsurile liturgice au 

fost date de grupul de cân-

tăreţi al Parohiei „Sfântul 

Ierarh Nectarie” din Dej.

La final, părintele paroh 

Felician Şerban a mulţumit 

chiriarhului pentru prezen-

ţă şi binecuvântare, precum 

şi celor ce s-au implicat în 

viaţa şi activităţile parohi-

ei. Totodată, i-a oferit Înalt-

preasfinţiei Sale o icoană cu 

Mântuitorul Iisus Hristos.

Pentru întreaga activitate 

desfăşurată în parohie, În-

altpreasfi nţitul Părinte An-

drei i-a acordat preotului pa-

roh, Felician Şerban, Ordi-

nul „Mihai Vodă” pentru cle-

rici, primarului comunei Re-

cea-Cristur, Alexandru Rus, 

i-a oferit Ordinul „Mihai Vo-

dă” pentru mireni, iar epi-

tropului parohiei, Alexandru 

Cristea, i-a acordat Ordinul 

„Sfi nţii Martiri şi Mărturisi-

tori Năsăudeni”. De aseme-

nea, membrii comitetului şi 

consiliului parohial au fost 

distinşi cu diplome de alea-

să cinstire, precum şi cei ca-

re s-au implicat în viaţa şi 

activităţile parohiei.

Sfinţirea capelei 
mortuare

După Sfânta Liturghie, 

de la ora 12:00, Înaltprea-

sfinţitul Părinte Andrei, în-

conjurat de un sobor de cle-

rici, a oficiat slujba de bi-

necuvântare a noii capele 

mortuare din localitate, con-

s t ru i tă  în  per ioada 

2019-2020, cu sprijinul Pri-

măriei comunei Recea-Cris-

tur. Totodată, a fost săvâr-

şită slujba Parastasului pen-

tru toţi preoţii slujitori ai 

acestei parohii, adormiţi în-

tru Domnul.

Capela mortuară din Parohia 
Recea-Cristur, sfințită 
de Înaltpreasfințitul Andrei † Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Andrei

Afl ăm de la Solomon un 

lucru extraordinar: acela 

că Dumnezeu n-a făcut 

moartea. Dumnezeu l-a 

făcut pe om tânăr, sănătos, 

frumos şi nemuritor, iar 

moartea este un accident 

care a intervenit în viaţa 

omului datorită păcatului.

Dacă Dumnezeu n-a făcut 

moartea, omul nici nu se poa-

te obişnui cu gândul morţii, 

deşi, din punct de vedere du-

hovnicesc e bine să te gândeşti 

la moarte ca să ai grijă de via-

ţa ta şi de modul în care ţi-o 

petreci. Totuşi, deşi e bine să 

ne gândim la moarte, omul nu 

se poate obişnui cu ideea mor-

ţii. De aceea, oarecum, în nu-

mele nostru, al tuturor, Luci-

an Blaga, într-un aforism, zi-

cea aşa: „Doamne, opreşte tre-

cerea, ştiu că unde nu e moar-

te nu e nici iubire, dar, totuşi, 

opreşte ceasornicul cu care ne 

măsori destrămarea”.

Ceasornicul nu poate fi  

oprit, şi atunci, cu nostalgie, 

aşa cum este şi toamna în ca-

re ne afl ăm, Magda Isanos, a 

scris următoarele versuri, dând 

glas simţămintelor omului:

„E-atât de trist să cugeţi 

că-ntr-o zi, poate chiar mâi-

ne,/Pomii de pe-alee, acolo 

unde-i vezi, o să mai steie,/

Voioşi, în vreme ce noi vom 

muri./Atâta soare, Doamne, 

atâta soare-o să mai fi e-n lu-

me după noi,/Cu mii de ano-

timpuri şi de ploi,/Cu zori 

din care şiruie răcoare./Şi 

iarba asta o să mai răsară,/

Şi luna tot aşa o să se ple-

ce,/Mirată, peste apa care tre-

ce./Noi, sigur n-o să fi m a 

doua oară./Şi-mi pare-aşa de 

rău, că se mai poate/Găsi 

atâta vreme pentru ură,Când 

viaţa nu-i decât o picătură,/

Între acest moment şi celă-

lalt./Şi-mi pare ne-nţeles şi 

trist,/Că nu privim la cer mai 

des,/Că nu culegem fl ori, că 

nu iubim,/Noi, care-atât de 

repede murim”

Murim repede, dar afl ăm 

din Evanghelia Domnului 

Hristos că nu moartea este 

ultima pagină, ultimul cuvânt 

al existenţei noastre. Mântu-

itorul, vrând să ne demon-

streze că nu moartea este ul-

tima parte a vieţii noastre, a 

făcut trei învieri din morţi, 

ca o anticipare a învierii ce-

lei de obşte. Mai mult decât 

atât, înainte de a-l învia pe 

Lazăr, le-a mângâiat pe suro-

rile acestuia şi ne mângâie 

pe noi până astăzi, cu urmă-

toarele cuvinte: „Amin, amin 

zic vouă, cel ce crede-n Mi-

ne, chiar dac-ar muri va trăi, 

iar cel ce trăieşte crezând în 

Mine, nu mai moare nicioda-

tă” (Ioan 11, 25-26).

Aceasta este realitatea: 

Domnul Hristos este Domnul 

vieţii. Atunci când Tatăl ne-a 

creat, prin mâna Fiului, ne-a 

făcut tineri, sănătoşi, frumoşi 

şi nemuritori. Moartea este 

un accident, dar totuşi este 

o realitate.

Aceasta este realitatea pe 

care trebuie să ne bazăm: 

„Promisiunea Lui, viaţă veş-

nică este”, că noi toţi „câţi în 

Hristos ne-am botezat, în Hris-

tos ne-am şi-mbrăcat”, că îm-

preună cu El biruim suferin-

ţa, necazul, boala şi moartea 

şi vom redeveni tineri, sănă-

toşi, frumoşi şi nemuritori. 

Până atunci, anii pe care ni-i 

dă El pe pământ, e bine să-i 

trăim frumos.

Dumnezeu n-a făcut moartea
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Berbec
Vrei să faci o mulțime de lucruri, în 

această săptămână. Astfel, primul lucru 
de care trebuie să te ocupi este organi-
zarea programului, pentru a putea avea 
timp de toate lucrurile pe care ți le-ai 
propus. De asemenea, nu este o rușine 
să ceri ajutorul atunci când 
responsabilitățile te copleșesc. 

Taur
Vrei să iei o pauză de la tot ce în-

seamnă responsabilități generate de lo-
cul de muncă și te concentrezi mai mult 
pe pasiunile pe care le ai. De asemena, 
în această săptămână acorzi mai mul-
tă atenție relaxării: citești o carte bună 
sau te uiți la un serial pe care vrei să-l 
vezi de mult timp. 

Gemeni
Această săptămână este despre în-

tărirea conexiunii pe care o ai cu par-
tenerul de cuplu. Astfel, începi să 
vorbești deschis despre tot ceea ce 
simți și să îți spui tare și răspicat pă-
rerile. Pe lângă timp de calitate petre-
cut în compania persoanei iubite, în-
cepi să te bucuri și de mai multă în-
credere în propria persoană.

Rac
În această săptămână vrei să 

înțelegi cât mai multe lucruri și, 
prin urmare, îți dedici mare parte 
din timp studiului.  

Leu
Începi să ai mai multă încredere în 

tine, iar acest lucru te ajută pe toate pla-
nurile. Astfel, ai parte de o săptămână 
grozavă, în care depui eforturi conside-
rabile, însă reușești să duci la bun sfârșit 
tot ceea ce ți-ai propus. În plus, primești 
o veste bună pe plan fi nanciar.

Fecioară
În această săptămână este impor-

tant să îți asculți intuiția. Astfel, 
interacționezi cu oameni noi de la ca-
re ai de învățat destul de multe lu-
cruri. Pe de altă parte, este indicat să 
analizezi mai bine fi ecare aspect al 
vieții tale, pentru a putea lua decizi-
ile corecte.

Balanţă
Petreci timp alături de persoane im-

portant din viața ta. Fie ca este vorba 
de familie sau prieteni, săptămâna a-
ceasta se dovedește a fi  una extrem de 
pozitivă și plină de momente de rela-
xare. Rreușești să elimini stresul pe ca-
re l-ai acumulat în ultima perioadă.

Scorpion
Înveți să comunici eficient, iar 

acest lucru te ajută în relațiile cu 
persoanele din jurul tău. De aseme-
nea, reușești să rezolvi o serie de 
conflicte mai vechi, tocmai pentru 
că acorzi timp interlocutorului să-și 
spună varianta.

Săgetător
Vrei să petreci mai mult timp cu ti-

ne. Astfel, în această săptămână te 
ocupi de propria persoană, de lucruri-
le pe care îți dorești să le faci, cât și 
de cele la care vrei să te gândești. Acest 
timp petrecut cu tine te ajută să te 
cunoști mai bine și să îți dai seama ce 
îți dorești cu adevărat.

Capricorn
Vrei să treci prin experiențe noi și, 

de asemenea, vrei să înveți lucruri 
noi. În plus, petreci mai mult timp cu 
o persoană importantă din viața ta și 
reușiți să puneți la punct un plan de 
călătorie, cât și un plan pentru o 
investiție de viitor. În această săptă-
mână, reușești să fi i foarte analitic.

Vărsător
Reușești să te conectezi cu propria per-

soană și, astfel, începi să îți dai seama 
mai bine ce îți dorești de la viitor. De a-
semenea, găsești curajul necesar pentru 
a renunța la persoanele toxice din viața 
ta, oricât de difi cil este acest lucru. 

Peşti
Ai tendința să reacționezi impulsiv, 

iar acest lucru te împinge în tot felul 
de confl icte cu persoane de la locul de 
muncă sau chiar cu persoane impor-
tante din viața ta. Încearcă să îți acorzi 
momente de pauză pentru a putea să-
ți pui ordine în gânduri.

Horoscop săptămânal 23- 29 octombrie 2020

S-a aşternut primul strat 
de asfalt pe o porţiune 
importantă a străzii 
Alexandru Ioan Cuza 
din municipiul Turda

Pe această stradă au avut loc lucrări de excavare a fun-

daţiei drumului, a fost turnat balastul stabilizat folosit ca 

strat de fundaţie şi a fost montat pavajul pe trotuare, du-

pă care a fost aşternut binderul pe o porţiune importantă 

a carosabilului. În perioada următoare se va interveni cu 

stratul de uzură şi marcajele rutiere.

Strada Alexandru Ioan Cuza este cuprinsă în proiectul 

european de modernizare a coridoarelor de Mobilitate Ur-

bană Durabilă-Coridorul de Vest. După modernizare stra-

da va avea: piste de biciclete, alveole pentru autobuze, ilu-

minat public nou, spaţii verzi şi staţii de autobuz moder-

ne. Toate arterele principale pe care circulă mijloacele de 

transport în comun din municipiul Turda vor fi  moderni-

zate cu fonduri europene, această investiţie fi ind inclusă 

în amplul proiect de mobilitate urbană prin care s-a mo-

dernizat şi transportul public, vor fi  construite staţii mo-

derne de autobuz, piste de biciclete. De asemenea, proiec-

tul prevede şi implementarea sistemelor de E-Ticketing, Bi-

ke Sharing şi monitorizare video.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. 41 
mp, mobilat, utilat modern, în 
bloc cu cărămidă cu mansardă, 4 
etaje, cu lift, curată, parcare păzi-
tă, zonă liniștită, str. Beiușului, 
poate fi  ocupat la vânzare. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (2.7)

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând ap. cu 4 camere, et. 5/8, 
decomandat, str. Aurel Vlaicu, 
orientare S-E, supr. 78 de mp, 
compus din bucătărie, hol, living, 
3 dormitoare, 2 băi, 1 cămară, 2 
balcoane, 1 cămară pe casa scă-
rii, sistem încălzire calorifere, cen-
trală proprie, ferestre cu geam 
termopan PVC, podele parchet, 
uși interior lemn, pereţi vopsea 
lavabilă, sistem alarmă, 8 mp bo-
xă în subsolul blocului, parcare cu 
abonament în faţa blocului, preţ 
135.000 euro. Apartamentul se 
predă parţial mobilat. Nu se ofe-
ră comision agenţiilor imobiliare. 
Informaţii la telefon 
0744-288029 sau 0744-803866.

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

¤ 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 închis 
cu termopan, geam la baie, re-
novat recent, cart. Mărăști, str. 
Teleorman, mobilat, utilat, preţ 
93.000 euro, negociabil. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, fa-
ianţă, parchet, C.T., 2 balcoane, 2 

băi, debara, garaj 18 mp, pivniţă 
10 mp, teren 23 mp, suprafaţa 
total 125 mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare 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 supli-
mentare la telefon 0756-269934 
sau 0761-626097.

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafață 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, prețul pieței din zonă. 
Informații suplimentare la telefon 
0747-417912. (1.7)

¤ Vând 18100 mp teren, poziție, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcții de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preț 4 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în suprafața de 
19130 mp, str. Giuseppe Verdi, 
în cart. Iris, situat între case, front 
27 m la drum, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, 3,5 km din 
strada Oașului până la teren,  
preț 10 euro/mp. Informații la 
telefon 0744-653097. (1.7)

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curent electric în zonă. Pentru 
informații sunați la tel. 
0748-882701. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 

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

TUIT

Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

¤ Vând 30 ari teren în Valera Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, cu-
renty electric în zonă. merită văzut! 
Pentru informaţii și ate detalii su-
naţi la tel. 0748-882701. (8.14)

¤ 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 stra-
da Oașului până la teren,  
preţ 10 euro/mp. Informaţii la te-
lefon 0744-653097. (7.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu P+M, suprafaţa 
366 mp, în Alba Iulia, centru. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0722-550874. (7.7)

GARSONIERE

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
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 suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

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

APARTAMENTE

¤ 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 infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafaţa 
53 mp, et. 1/4, balcon mare în-
chis cu termopan, geam la baie, 
renovat recent, mobilat, utilat, 
preţ 350 euro, negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0740-694047.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, C.T., suprafaţa 
58 mp, et. 6/10, str. Aurel Vlaicu 
nr. 5, bobilat, utilat, fi nisat mo-
dern, parcare, preţ 400 euro. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0740-694047.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleți, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei 
interesați mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ Caut de lucru în domeniul 
construcțiilor. Ofer seriozitate, ac-
cept și cu ziua. Pentru oferte, 
aștept telefoane la 0749-974302 
sau 0755846290. (1.7)

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

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

SERVICII

¤ Proiectare și avize pentru 
construcții. Calitate și efi ciență, 
plata în rate. Informații suplimen-
tare la tel. 0722-325365. (1.7)

¤ Reparații TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0721-639290 sau 
0264-555842. (1.7)

¤ Doamnă serioasă, ofer servicii 
de curăţenie pentru asociaţii de 
proprietari, cabinete, spaţii de bi-
rouri, de preferat în zona Sigma 
Center, Calea Turzii, cart. Bună Zi-
ua. Ofer și cer seriozitate. Pentru 
detalii sunaţi vă rog la telefon 
0743-535278.

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

¤ 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 ca-
să, apartament, demolez, fac in-
stalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localităţii, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. 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.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-

re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifere de 1200 mm și 
de 500 mm. Pentru informații 
sunați la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 5 ser-
tare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(11.11)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilier vechi în stare 
foarte bună, toaletă cu oglindă 
ovală, vitrină, război de ţesut în 
stare foarte bună, pentru decor, 
preţuri negociabile. Pentru infor-
maţii și detalii sunaţi la telefon 
0740-206335.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii 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 negoci-
abile. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând 2 birouri pentru calculator, 
dim. 70 x 130 x 86 cm, culoare 
wenge și stejar auriu, stare perfec-
tă, preţ 250 RON/buc. și raft de bi-
bliotecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea 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 tu-
rism, imobiliare sau alte activităţi 
de birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741 278287.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la prețul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
prețul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informații la tel. 
0748-220979. (1.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 brațe, 
3 brațe și un braț, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preț ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (1.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informații suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (1.7)

¤ Vând cizme de damă cu ca-
râmb înalt nr. 40, preț 100 RON. 

Informații la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ Vând sanuri pentru cizme mili-
tare înalte, nr. 41.42. Pentru alte 
detalii sunați la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ Cedez loc de veci, amenjat cu 
monument, betonat, în Bucu-
rești, Cimitirul Domnești, cu unul 
similar amenjat în Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0747-417912. (2.7)

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

¤ Vând aluni și nuci pentru plan-
tat. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la 0264-424005 sau 
0745-300323. (9.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(9.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (8.14)

¤ Vând plantă calathea, cu frunze 
multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (10.11)

¤ 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.

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdut certifi catul constatator eli-
berat de ORC de pe lângă Tribu-
nalul Cluj pentru autorizarea ur-
mătoarei unităţi teritoriale:

1. Agenţia „Modarom” din Muni-
cipiul Brasov, Bulevardul Eroilor, 
nr. 27, parter, jud Brașov; Îl decla-
ră nul.

¤ RONDA MEDICAL S.R.L., 
J12/2089/2008, C.U.I. 
12249391, pierdut Certifi cat con-
statator nr. 21180 din data de 
03.04.2015. Se declară nul.

¤ STUDIO DETOX S.R.L. 
J12/2261/2017, C.U.I. 
37522593, pierdut Certifi cat con-
statator nr. 131312 din data de 
18.12.2018. Se declară nul.

¤ VIDICAN IOAN declar că am 
pierdut urmatoarele acte: cartela 
tahograf și certifi cat de pregătire 
profesională A.R.R.. Declar aceste 
acte nule.

¤ Pierdut autorizație de interpret 
și traducător nr. 
6345/11.03.2002, eliberată de 
Ministerul Justiției. O declar nulă.

¤ S.C. AMARANTH SERV S.R.L., 
C.U.I. 40014137, 
J12/4698/17.10.2018, pierdut 
următoarele acte: certifi cat de în-
matriculare, statutul societății, 
puncte de lucru autorizare, punct 
sediul social. Le declar nule.

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

Firmă autorizatăFirmă autorizată

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

RADP Cluj-Napoca
aduce la cunoștința cetățenilor 

municipiului Cluj-Napoca 
faptul că începând cu ziua de 

luni, 26 octombrie 2020, 
se va încheia activitatea de agrement 

pe lacurile Chios si Gheorgheni 
din acest sezon.

ANUNȚ DE MEDIU

ORANGE ROMÂNIA S.A., cu sediul în municipiul 
București, Sectorul 1, B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, 
pentru proiectul „Instalare fi bră optică Orange între CL0263 
Bobâlna - CL0079 Dej“, anunță publicul interest asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Cluj, fără 
evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
menționat, propus a fi  realizat în județul Cluj, municipiul 
Dej, comuna Bobâlna, localitățile Bobâlna, Răzbuneni, 
Maia, Șomcutu Mic.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediu A.P.M. Cluj din 
Calea Dorobanților nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri  între orele 09-14, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

ANUNȚ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
A A M SERVICES S.R.L. începerea demersurilor în vederea 
obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Fabricarea 
utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare“, din 
Municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, Nr. 16, Județul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni 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 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.
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România a coborât 
10 locuri în 
clasamentul FIFA

Naţionala României a coborât 
zece locuri faţă de luna trecută 
și se afl ă pe poziţia a 44-a în 
clasamentul mondial, dat pu-
blicităţii, joi, de Federaţia 
Internaţională de Fotbal (FIFA).
România, care a înregistrat 
în octombrie trei eșecuri, 1-2 
cu Islanda în barajul pentru 
EURO 2020, 0-4 cu Norvegia 
și 0-1 cu Austria, ambele în 
Liga Naţiunilor, este echipa 
cu cea mai mare coborâre în 
luna care a trecut, dar și cu 
cea mai mare scădere de 
puncte (28).
Locul 44 e cea mai slabă clasa-
re a tricolorilor în ierarhia mon-
dială din octombrie 2012, când 
se afl au pe locul 46.
Echipele din top 5 sunt ne-
schimbate faţă de luna trecută, 
Belgia fi ind în continuare lider, 
urmată de Franţa, Brazilia, 
Anglia și Portugalia.

CSM Făgăraş nu va 
participa la meciurile 
din etapa a 10-a
CSM Făgăraș este a doua 
echipă din Liga Naţională de 
handbal masculin care nu se 
va prezenta la Sfântu 
Gheorghe, pentru meciul din 
etapa a 10-a, din cauza infec-
tării cu noul coronavirus, du-
pă cum a anunţat, joi, echipa 
care îi era adversară, HC 
Dobrogea Sud Constanţa.
„Tocmai am fost anunţaţi că 
meciul din etapa a 10-a nu va 
mai avea loc. În lotul celor de 
la Făgăraș a fost depistată in-
fectare cu Covid-19. Nu știm 
despre câte cazuri este vorba, 
însă le dorim multă sănătate 
celor din echipă și staff”, a 
anunţat echipa constănţeană 
pe Facebook.

Hora are COVID-19 
şi va rata meciurile 
din Liga 1

Fotbalistul Ioan Hora a ieșit po-
zitiv la testul pentru noul coro-
navirus, devenind astfel al cinci-
lea jucător infectat din lotul 
echipei UTA Arad, a anunţat, 
joi, antrenorul Laszlo Balint.
UTA Arad are în acest moment 
5 fotbaliști infectaţi cu noul co-
ronavirus și un membru al 
staff-ului tehnic.
Formaţia arădeană va întâlni 
sâmbătă, de la ora 14:00, pe 
teren propriu, echipa Chindia 
Târgoviște, într-un meci din 
cadrul etapei a 8-a a Ligii I. 
Chindia a anunţat joi că are 
patru cazuri reconfirmate cu 
noul coronavirus.

Pe scurt

Selecţionerul echipei 

naţionale feminine de fot-

bal Under-19 a României, 

Florin Bugar (foto), 

a decedat, joi dimineaţa, 

din cauza COVID-19, 

la doar 48 de ani.

Bugar, care era şi antre-

norul echipei Piroş Security 

Arad, din Liga I feminină, a 

fost depistat pozitiv la tes-

tarea COVID-19 din 8 octom-

brie. Starea sa s-a agravat pe 

parcursul zilelor, fi ind dia-

gnosticat şi cu encefalită de 

etiologie COVID.

De-a lungul carierei sale, 

Florin Bugar a antrenat echi-

pele de băieţi şi fete ale clu-

bului CFR Timişoara, echi-

pa Piroş Security Arad şi 

echipele naţionale de juni-

oare ale României.

Bugar este antrenorul 

prin mâna căruia au trecut 

nenumărate jucătoare de la 

„U” Olimpia Cluj. Formaţia 

ardeleană a fost reprezen-

tată de un număr mare de 

fotbaliste la acţiunile echi-

pei U-19.

„Veste tragică, atât pentru 

echipa noastră, cât şi pentru 

întreg fotbalul feminin. Din 

păcate în noaptea de 22 oc-

tombrie 2020, la ora 01:30, 

antrenorul Florin Bugar a pier-

dut cel mai important meci, 

cel cu viaţa. În cariera sa a 

mai antrenat echipa de băieţi 

dar şi cea de fete la CFR Ti-

mişoara, Echipa Naţională fe-

minină a României sub 19 

ani. Întreg staff-ul şi jucătoa-

rele sunt alături familiei şi 

transmit sincere condolean-

ţe”, se arată în mesajul pos-

tat pe pagina de Facebook a 

echipei arădene.

Antrenorul naţionalei U-19, 
răpus de coronavirus

În data de 13 noiembrie 

echipa naţională de bas-

chet masculin se va reuni 

la Bucureşti în vederea 

celor două partide 

de califi care găzduite 

de Valencia.

Federaţia Română de Bas-

chet a publicat lista jucători-

lor convocaţi de selecţionerul 

Tudor Costescu şi de asisten-

tul său Nenad Markovic:

Lucas Tohătan, Tudor Gheor-

ghe, Kristopher Richard, Mirel 

Dragost, Nandor Kuti, Tudor Fo-

metescu, Marcu Badiu, Dragoş 

Diculescu, Mihai Măciucă, Bog-

dan Nicolescu, Bogdan Popa, Io-

nuţ Berceanu, Emanuel Căţe, 

Alexandru Olah, Rareş Uţă.

Naţională României se de-

plasează spre Valencia cu un 

record de 0-2 la general, du-

pă ce a pierdut acasă cu cam-

pioana mondială Spania şi în 

deplasare cu Israel.

Grupa A, cea din care fac 

parte România, Spania, Isra-

el şi Polonia va fi  găzduită de 

Valencia, mai exact de cele-

bra arenă „La Fonteta”, ridi-

cată în anul 1983 şi cu o ca-

pacitate de 9.000 de locuri.

Prgramul naţionalei pen-
tru meciurile cu Polonia şi 
Spania:
• 13/22 noiembrie – stagiu de 

pregătire la Bucureşti

• 23/27 noiembrie – antrena-

mente la Valencia

• 28 noiembrie – meci cu Po-

lonia

• 30 noiembrie – meci cu 

Spania

Kuti a prins lotul 
pentru meciurile 
cu Spania şi Polonia

Universitatea Cluj 

va juca împotriva celor 

de la Mioveni, iar CFR 

Cluj se va duela cu FC 

Voluntari, ambele jocuri 

fi ind disputate în 

deplasare reprezentantele 

oraşului nostru.

CFR Cluj joacă dumini-

că, de la 21:30, pe Stadio-

nul „Anghel Iordănescu” 

din apropierea Capitalei, 

într-un meci care se dis-

pută la 72 de ore distanţă 

de la jocul cu bulgarii de 

la ŢSKA Sofia în Europa 

Legue (după închiderea 

ediției - n.r.). 

Campioana României a 

câştigat ultimele şase dis-

pute directe cu FC Volun-

tari, ultima înfrângere fi-

ind consemnată în 2016, 

atunci când ilfovenii s-au 

impus cu 2-1 după un meci 

în care „feroviarii” au con-

dus cu 1-0 până în minu-

tul 86. Laurenţiu Marinescu 

şi Spahija au întors scorul 

după ce Bud a marcat pen-

tru CFR Cluj.

FC Voluntari a început bi-

ne noul sezon şi este pe lo-

cul 7 în clasamentul din Li-

ga 1, la egalitate de puncte 

cu FC Hermannstadt, forma-

ţie clasată pe poziţia a 6-a. 

Ilfovenii au reuşit să învin-

gă cu 2-1 pe FCSB şi pe As-

tra Giurgiu cu 3-2. La for-

maţia din Voluntari este îm-

prumutat în acest sezon Se-

bastian Mailat, fotbalist ca-

re aparţine de CFR Cluj.

CFR Cluj, formă slabă 
în ultimele trei meciuri

Elevii lui Dan Petrescu 

trec print-o uşoară criză de 

formă în Liga 1 şi au reuşit 

să strângă doar cinci punc-

te din ultimele 9 puse în joc. 

Campionii au câştigat cu 2-1 

etapa trecută cu FC Botoşani, 

însă jocul echipei a fost unul 

modest. Fotbaliştii din Gru-

ia au avut în faţă un adver-

sar care a fost nevoit să ali-

nieze o formulă de start cu 

multe improvizaţii, dar cu 

toate acestea victoria a ve-

nit doar pe fi nal.

Mioveni – „U” Cluj 
închide etapa  în Liga 2

Universitatea Cluj speră să 

promoveze în actualul sezon 

din Liga a 2-a, dar are o mi-

siune extrem de difi cilă. „Şep-

cile Roşii” joacă luni, de la 

ora 18:00, împotriva celor de 

la CS Mioveni în drumul că-

tre Liga 1.

Echipa antrenată de Cos-

tel Enache trece printr-o for-

mă excelentă reuşind să acu-

muleze 11 puncte în ultime-

le 5 etape. Universitatea Cluj 

ocupă locul trei înaintea de 

startul etapei cu numărul 9, 

iar cu un succes poate ajun-

ge inclusiv pe locul 1 în 

funcţie de rezultatele înre-

gistrate de Metaloglobus Bu-

cureşti şi Universitatea Cra-

iova 1948.

Universitatea Cluj a remi-

zat, 2-2, în singurul meci di-

rect disputa contra lui CS 

Mioveni în sezonul prece-

dent din Liga a 2-a. 

Dorin Goga şi Victor Di-

can au marcat golurile pen-

tru formaţia noastră, în timp 

ce Valentin Coşereanu şi Ma-

rian Anghelina au punctat 

pentru echipa argeşeană.

CFR Cluj şi Universitatea joacă 
în deplasare în această etapă
Cele două formaţii clujene vor juca în deplasare în etapa a 8-a din Liga 1, respectiv etapa a 9-a din Liga a 2-a

Universitatea Cluj şi FC Mioveni au jucat un singur meci în sezonul precedent din cauza pandemiei de COVID-19
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