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POLITICĂ

Proiectele importante din 
Cluj, susţinute din Parlament
Ovidiu Cîmpean, candidatul PNL Cluj pentru 
Camera Deputaţilor, vrea să adopte bunele 
practici din Cluj şi în Parlament. Pagina 2

EDUCAŢIE

Şcoală specială modernă, 
construită în Cluj-Napoca
Cel mai modern centru şcolar pentru edu-
caţie incluzivă din România va fi  constru-
it în Cluj-Napoca.  Pagina 4

ACTUALITATE

Emil Boc îi îndeamnă pe clujeni să renunţe la ieşirile care nu sunt necesare
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• Economist
Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

• Recepționer primire clienți

• Șofer - posesor de permis categoria B, 

pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

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

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

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

Edilul clujean a lansat, în ca-
drul ședinței ordinare a Consi-
liului Local de marți, un apel 
prin care le cere clujenilor să 
amâne petrecerile și activitățile 
care „nu sunt strict necesare”, 
în contextul creșterii cazurilor 
de coronavirus la nivelul muni-
cipiului Cluj-Napoca și al 
județului Cluj.

„Fac apel de a renunța la toa-
te lucrurile care nu sunt strict 
necesare, deplasări, întâlniri, 
evenimente private. Nu murim 
dacă nu facem două luni zile de 
naștere, le putem sărbători mai 
bine în siguranță, mai încolo. 
Să evităm petrecerile, toate lu-
crurile care nu sunt strict nece-
sare”, a afi rmat Emil Boc.

Primarul îi îndeamnă pe clu-
jeni să respecte regulile de 
distanțare, igiena mâinilor și 
purtarea măștii, arătând că bă-
tălia cu COVID-19 se duce în a-
fara spitalelor.

„Cum se spune în popor, ne 
ajunge apa la gură, adică da-
că acest număr crește în con-
tinuare, presiunea pe sistemul 
sanitar va fi  de a nu mai pu-
tea face față. La ora la care 
vorbim, există încă resurse me-
dicale în spitalele clujene, in-
clusiv la «Clujana». Avem o 
problemă cu personalul medi-
cal, din cauza cazurilor de in-
fectare cu COVID-19, dar și da-
torită acestor nevoi speciale. 
Este foarte important ce facem 

fi ecare dintre noi în afara spi-
talelor, acolo se duce bătălia 
în acest moment, prin respec-
tarea acestor reguli fundamen-
tale care țin de igienă, de 
distanțare fi zică și de purtarea 

măștii. Eu consider că fi ecare 
facem un act de patriotism res-
pectând aceste lucruri în mo-
mentele acestea grele prin ca-
re trecem cu toții”, a mai trans-
mis Emil Boc.   (D.C.)

Încep primele lucrări concrete la metroul din Cluj-Napoca
După aprobarea studiului de prefezabilitate, Primăria dă startul lucrărilor de foraje geotehnice. Pagina 5

Adio, trafic infernal!
Un nou pod va conecta Grigorescu de Centru și Mănăștur

Consiliul Local a dat undă verde pentru proiectul de modernizare și lărgire
a Căii Mănăștur și a străzilor adiacente, menit să calmeze traficul infernal. Pagina 8
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ovidiu Cîmpean, candida-

tul Partidului Naţional 

Liberal (PNL) Cluj pentru 

Camera Deputaţilor, a pre-

zentat o listă de priorităţi 

pe care le va susţine în 

Parlamentul României, în 

următorii patru ani.

Candidat al Partidului Na-

ţional Liberal pentru alegerile 

parlamentare din 6 decembrie, 

Ovidiu Cîmpean, şeful Direc-

ţiei de Dezvoltare Locală şi Ma-

nagement Proiecte din cadrul 

Primăriei municipiului Cluj-Na-

poca, a dezvăluit o serie de 

proiecte pe care le va susţine 

din funcţia de deputat, propu-

se de comunitate.

„Cred că un program poli-

tic se formulează pornind de 

la propunerile şi nevoile comu-

nităţii. În urma discuţiilor pe 

care le-am avut cu mulţi din-

tre voi, dar şi bazându-mă pe 

educaţia şi experienţa pe care 

le-am acumulat în cei peste 14 

ani de când lucrez pentru dez-

voltarea oraşului, am conturat 

o serie de priorităţi pe care do-

resc să le susţin în calitatea mea 

de reprezentant al vostru în 

Parlamentul României”, a trans-

mis Ovidiu Cîmpean.

O primă prioritate enunţată 

de candidatul PNL o reprezin-

tă implicarea comunităţii în me-

canismele de luare a deciziilor 

şi introducerea unor instrumen-

te de guvernanţă participativă 

la nivel naţional, după mode-

lul dezvoltat la Cluj-Napoca.

„Voi milita pentru 
o Românie neutră din 
punct de vedere climatic”

O altă prioritate o reprezin-

tă aplicarea Pactului Verde Eu-

ropean şi aducerea României 

la o stare de neutralitate din 

punct de vdere climatic.

„Propun o abordare onestă 

cu privire la problema poluă-

rii oraşelor: măsurători corec-

te şi măsuri efi ciente pentru 

reducerea poluării. Voi promo-

va tranziţia către o economie 

verde, investiţii în creşterea 

numărului de spaţii verzi din 

oraşe, măsuri concrete pentru 

protejarea pădurilor, dar şi sus-

ţinerea tehnologiilor inovative 

şi nepoluante. Voi propune o 

legislaţie care să sprijine rea-

lizarea de noi parcuri şi spaţii 

verzi în oraşele României, dar 

şi o legislaţie care să le prote-

jeze mai bine pe cele existen-

te, după principiul «niciun me-

tru pătrat de spaţiu verde în 

minus». Voi milita pentru o 

Românie neutră din punct de 

vedere climatic până în 2050”, 

a arătat Ovidiu Cîmpean.

Simplifi carea procedurilor 

de fi nanţare din fonduri eu-

ropene, atât pentru benefi ci-

arii privaţi, cât şi pentru au-

torităţile publice este o altă 

prioritate avută în vedere de 

Ovidiu Cîmpean, alături de 

digitalizarea şi debirocratiza-

rea administraţiei publice, in-

tegrarea bazelor de date pu-

blice, crearea unor platforme 

de tip Open Data la nivel na-

ţional şi iniţierea unui proces 

de dereglementare: legi mai 

clare şi mai simple.

Investiţiile Clujului, 
sprijinite din Parlament

Ovidiu Cîmpean îşi mai pro-

pune ca din funcţia de deputat 

să susţină realizarea marilor 

proiecte de investiţii ale Cluju-

lui: Centura Metropolitană, tre-

nul metropolitan, metroul, re-

amenajarea malurilor Someşu-

lui Mic de la Gilău la Jucu (cu-

loar verde de mobilitate suste-

nabilă), Spitalul Regional de 

Urgenţă, Spitalul Monobloc pen-

tru Copii, Centrul pentru trans-

plant, Parcul Est, hub educaţi-

onal şi bază sportivă în Bor-

hanci, investiţii în moderniza-

rea şi extinderea şcolilor, gră-

diniţelor şi creşelor la nivelul 

întregului judeţ, extinderea par-

curilor industriale, Centru de 

inovare şi cercetare în partene-

riat cu universităţile.

Totodată, candidatul liberal 

urmăreşte iniţierea demersurilor 

pentru realizarea unui tren de 

mare viteză pe ruta Oradea – 

Cluj-Napoca – Bucureşti, arătând 

că infrastructura feroviară de 

transport trebuie să devină o pri-

oritate strategică naţională.

Foto: Ovidiu Cîmpean, candidatul 
PNL Cluj la Camera Deputaţilor, 
a prezentat priorităţile pe care 

le va susţine în Parlament

Investiţiile din judeţul Cluj, 
sprijinite din Parlament
Ovidiu Cîmpean, candidatul PNL Cluj la Camera Deputaţilor, 
a prezentat priorităţile pe care le va susţine în Parlament. 
Printre ele: guvernanţa participativă, digitalizarea şi debirocratizarea.

Dezvoltarea industriilor culturale și creative, 
lansarea unui fond maţional pentru inovare 
și experimentare se numără printre priorită-
ţile politicianului clujean, alături de îmbună-
tăţirea legii 350/2005 privind regimul fi nan-
ţărilor nerambursabile din fonduri publice și 
reforma programului Start-up România și re-
laxarea condiţiilor pentru aplicanţi.

O altă prioritate este elaborarea Strategiei 
de Tineret 2021-2030, însoţită de planuri 
de acţiune anuale. Ovidiu Câimpean mai 
adaugă că, din Parlament, va urmări asi-
gurarea resurselor necesare pentru accesul 
la educaţie pentru toţi copiii României, 
dezvoltarea la nivel naţional a proiectului 
de Bugetare participativă pentru tineret, 
început la Cluj-Napoca, dar și iniţierea 

unor programe naţionale de susţinere a 
antreprenoriatului în rândul tinerilor. 
Printre propunerile candidatului la Camera 
Deputaţilor se numără și dezvoltarea unei 
reţele de centre pentru tineret, realizarea 
unui program de construcţie de noi cămine 
studenţești și adoptarea unor reglementări 
legislative care să permită realizarea unor 
politici de locuire accesibilă pentru toate 
orașele României.

Nu în ultimul rând, Ovidiu Cîmpean arată că 
dorește iniţierea unui program naţional de 
investiţii pentru construirea unor baze sporti-
ve cu acces gratuit pentru cetăţeni, după mo-
delul Bazei Sportive din cartierul Gheorgheni 
sau cel care se construiește momentan în 
cartierul Mănăștur, în zona „La Terenuri”.

Cîmpean propune proiecte pentru cultură, educație și tineri

OVIDIU CÎMPEAN | 
candidat PNL Cluj

 „Propun o abordare 
onestă cu privire 
la problema poluării 
oraşelor: măsurători 
corecte şi măsuri 
efi ciente pentru 
reducerea poluării. 
Voi promova tranziţia 
către o economie 
verde, investiţii 
în creşterea 
numărului de spaţii 
verzi din oraşe, 
măsuri concrete 
pentru protejarea 
pădurilor, 
dar şi susţinerea 
tehnologiilor 
inovative 
şi nepoluante. 
Voi propune o legislaţie 
care să sprijine 
realizarea de noi 
parcuri şi spaţii verzi
 în oraşele României, 
dar şi o legislaţie care 
să le protejeze mai bine 
pe cele existente, după 
principiul «niciun metru 
pătrat de spaţiu 
verde în minus». 
Voi milita pentru 
o Românie neutră 
din punct 
de vedere climatic 
până în 2050“
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Managerul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

din Cluj-Napoca, Petru 

Şuşca, a fost confi rmat 

pozitiv cu coronavirus, în 

urma unei testări efectuate 

la cererea acestuia.

Petru Şuşca a declarat, pen-

tru Monitorul de Cluj, că a fost 

confi rmat pozitiv cu CO-

VID-19, în urma unei testări 

contracost, efectuată la cere-

re. El a precizat că nu are 

simptome, momentan fi ind în 

izolare la domiciliu.

„Da, confirm că am fost 

testat pozitiv cu coronavi-

rus. Am fost testat la cere-

re, contracost. Sunt asimp-

tomatic, nu am niciun fel de 

simptom, am gust, am mi-

ros. Este a şasea oară când 

mă testez la cerere, pentru 

că am considerat că, având 

în vedere că numărul de ca-

zuri a crescut foarte mult, 

ar fi bine să mă testez o da-

tă la două săptămâni, cu ta-

xă. Am început să mă tes-

tez din nou, cum m-am tes-

tat şi înainte, cu taxă şi am 

ieşit pozitiv. Sunt în izola-

re la domiciliu”, a declarat, 

luni seară, Petru Şuşca.

El a afirmat că Direcţia 

de Sănătate Publică (DSP) 

a realizat ancheta epidemi-

ologică în cadrul spitalu-

lui şi nu au fost depistaţi 

cu coronavirus alţi anga-

jaţi, adăugând că nu a con-

tractat virusul din spital. 

„Ancheta epidemiologică a 

fost realizată la spital şi nu 

este niciun coleg pozitiv, 

dintre cei evaluaţi. Sigur 

nu este din spital, este din 

afara spitalului, dar nu ştiu 

de unde”, a mai spus Pe-

tru Şusca.

DSP Cluj: „Probabil 
s-a făcut ancheta, 
nu ştiu să vă spun”

Directorul Direcţiei de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj, dr. Mi-

hai Moisescu-Goia, a declarat, 

luni seară, că „probabil s-a fă-

cut ancheta”, afi rmând că va 

putea oferi detalii suplimenta-

re în cursul zilei de marţi.

Reporterii Monitorul de 

Cluj au încercat să-l con-

tacteze pe şeful DSP Cluj 

şi în cursul zilei de marţi, 

însă acesta nu a putut fi 

contactat până la închide-

rea ediţiei. În schimb, luni 

seară el a arătat că spita-

lele sunt considerate zone 

de risc şi anchetele epide-

miologice în incinta aces-

tora au prioritate.

„Se face ancheta epide-

miologică, dar având în ve-

dere că sunt 1.000 de cazuri 

în 4 zile, se iau primii in-

traţi. Probabil s-a făcut an-

cheta, nu ştiu să vă spun 

acum. Sunt creşteri mari de 

cazuri şi nu pot să îmi per-

mit să iau aleatoriu, decât 

dacă este zonă de risc. De 

exemplu, dacă e un cămin 

de vârstnici, spital, şi con-

siderăm că este risc, atunci 

luăm mai repede, dar altfel 

trebuie să îi luăm pe toţi la 

rând. Sunt oameni care aş-

teaptă să fie sunaţi, contac-

taţi, iar la numărul acesta 

foarte mare de cazuri trebu-

ie să îi luăm pe primii ca să 

putem să fim în grafic. Nu 

am cum să vă spun încă, la 

o mie de cazuri trebuie să 

caut să văd cine i-a făcut şi 

să întreb, nu pot instant”, a 

declarat dr. Mihai Moises-

cu-Goia, directorul DSP Cluj.

Managerul Spitalului Judeţean, infectat cu COVID-19

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Aerul poluat resimţit 

de locuitorii din mai toate 

colţurile municipiului 

Cluj-Napoca a ridicat pro-

bleme grave pentru persoa-

nele care suferă de astm.

Mirosul urât şi înţepător 

resimţit în Cluj-Napoca în 

ultima perioadă, provenit 

de la groapa de gunoi pro-

vizorie de la Pata Rât, a fă-

cut aerul din oraş irespira-

bil pentru persoanele cu 

astm. Radu Boloveschi, con-

silier local al Alianţei 

USR-PLUS, a adus în discu-

ţie această problemă în ca-

drul şedinţei de Consiliu 

Local de marţi. Consilierul 

local a mai arătat că Agen-

ţia de Mediu nu are în do-

tare un aparat de detectare 

a poluării olfactive, propu-

nând ca un asemenea dis-

pozitiv să fie achiziţionat 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca.

„Cred că în aceste zile tre-

buie să acordăm câteva mi-

nute unei discuţii despre pro-

blema cea mai recentă apă-

rută în oraş, cea a poluării, 

atât în ceea ce priveşte miro-

sul de la Pata Rât, cât şi ce-

lelalte forme de poluare. În 

ultimele zile, foarte multe 

persoane bolnave de astm au 

simţit un disconfort crescut, 

ca o gheară care le strânge 

plămânii, la fi ecare respira-

ţie, iar unii chiar au avut cri-

ze de astm. Înţelegem că Agen-

ţia de Protecţie a Mediului a 

transmis într-un comunicat că 

nu are nici măcar olfactome-

tru ca să măsoare poluarea 

din săptămânile trecute. Vă 

întreb dacă sunt proiecte de 

înzestrare a oraşului cu ase-

menea aparate, care se detec-

teze mirosul sau poluare ol-

factivă”, a spus Boloveschi.

Boc: „Am să văd 
în ce măsură 
putem achiziţiona noi”

Primarul Emil Boc a afi r-

mat că activitatea de muta-

re a deşeurilor din groapa 

provizorie de la Pata Rât la 

Centrul de Management In-

tegrat al Deşeurilor (CMID) 

a fost momnetan sistată, fi -

ind elaborat un plan de trans-

fer al deşeurilor, astfel încât 

o asemenea situaţie să nu se 

mai întâmple. Totodată, el a 

declarat că va verifi ca dacă 

Primăria poate achiziţiona 

un olfactometru din fonduri 

proprii şi va sprijini toate de-

mersurile ONG-urilor şi ale 

entităţilor publice de măsu-

rare a poluării.

„Tema legată de miros, 

vreau să ştiţi că din primul 

moment când am fost sesi-

zat, am intervenit imediat, 

cu mijloacele imediate pe 

care le-am avut la dispozi-

ţie şi anume sistarea imedi-

ată a transportului de deşe-

uri din rampa provizorie, 

care a fost deschisă până în 

momentul deschiderii Cen-

trului Integrat al Consiliu-

lui Judeţean şi, în consecin-

ţă, acest lucru l-am oprit. 

Am cerut tuturor autorităţi-

lor şi în special manageru-

lui oraşului, care are ca pre-

ocupare principală dome-

niul salubrităţii, un plan 

foarte coerent pentru ca 

acest lucru să nu se mai în-

tâmple”, a spus Emil Boc.

„Am să văd în ce măsu-

ră putem achiziţiona noi, 

dacă Agenţia de Mediu nu 

are, un olfactometru, o să 

ne interesăm dacă pe piaţă 

există, care e modalitatea 

de procurare, pentru că avem 

cu toţii interesul să avem 

informaţii la zi, pentru a 

proteja sănătatea populaţi-

ei. (...) Bănuiesc că un ase-

menea olfactometru nu va 

costa o avere impresionan-

tă. În privinţa senzorilor de 

poluare, Primăria Cluj-Na-

poca a colaborat cu toate 

entităţile publice şi ONG-uri. 

Din acest punct de vedere, 

şi noi, la Primărie, avem şi 

puteţi pe site-ul Primăriei 

să vedeţi toţi senzorii acre-

ditaţi care sunt în oraş, pen-

tru a vedea diferenţa din-

tre diversele nivele de po-

luare, atât de la Agenţia de 

Mediu, cât şi cei privaţi, ca-

re sunt conectaţi. Susţinem 

orice demers care vizează 

diminuarea poluării. Orice 

demers al societăţii civile 

care vizează culegerea de 

informaţii la zi, pertinente, 

care să ne ajute la strategi-

ile noastre. Suntem deschişi 

şi contribuim şi noi”, a con-

chis primarul.

Clujenii astmatici, 
sufocați de aerul din oraș
Emil Boc: „Vom vedea dacă putem achiziționa noi un olfactometru”

Mirosul urât și înțepător provenit de la groapa de gunoi provizorie de la Pata Rât 
a făcut aerul din oraș irespirabil pentru persoanele cu astm

Alte patru comune 

din judeţul Cluj au depă-

şit rata de incidenţă d

e 3 la mia de locuitori, 

prin urmare se vor insta-

ura mai multe măsuri 

de prevenire a virusului 

SARS-CoV-2.

Începând cu data de 29 oc-

tombrie, toate unităţile de în-

văţământ din localităţile Că-

ianu, Ciurila, Gilău şi Mănăs-

tireni vor trece pe scenariul 

„roşu”, iar elevii vor învăţa 

exclusiv online. De asemenea, 

purtarea măştii de protecţie 

devine obligatorie în toate spa-

ţiile deschise pentru toate per-

soanele care au vârsta de pes-

te 5 ani

Potrivit hotărârii Comi-

tetului Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă (CJSU) 

Cluj, toate restaurantele 

sau alte spaţii vor fi închi-

se în interior atât în ora-

şul Huedin, cât şi în comu-

nele Căianu, Ciurila, Gilău 

şi Mănăstireni. O altă mă-

sură este interzicerea acti-

vităţii cu publicul a opera-

torilor în domeniul jocuri-

lor de noroc.

Rata de infectare 
în judeţul Cluj, 
cea mai mare din ţară

Măsurile luate de CJSU 

Cluj se instaurează începând 

de vineri, 29 octombrie, ora 

00:00, pentru o durată de 

14 zile. Măsurile de siguran-

ţă mai stricte s-au instaurat 

în urma depăşirii ratei de 

incidenţă de 3 la ia de locu-

itori. De precizat că rata de 

infectare a ajuns la 3.71 în 

judeţul Cluj, fiind cea mai 

mare din toată ţara.

Potrivit raportării de ieri, 

alte 264 persoane din judeţul 

Cluj au fost confi rmate cu CO-

VID-19. Numărul total al infec-

tărilor a ajuns la 1.943, iar pâ-

nă în acest moment s-au reali-

zat 213.977 de teste, la nivelul 

judeţului Cluj. 38 de pacienţi 

se afl ă în continuare în stare 

critică, la secţia de Aneste-

zie-Terapie Intensivă, în timp 

ce numărul celor decedaţi a 

ajuns la 116 (88 din judeţ).

Patru comune din Cluj 
întregesc judeţul „roşu”

Răzvan Cherecheş, 

şeful Departamentului

 de Sănătate Publică 

din cadrul Universităţii 

„Babeş-Bolyai”, este 

de părere că grădiniţele 

şi şcolile primare ar putea 

rămâne deschise, întrucât 

un studiu arată că riscul 

de infectare cu COVID-19 

este semnifi cativ redus 

la copiii sub 10 ani.

Expertul în sănătate pu-

blică arată că un studiu de-

monstrează că receptorii 

ACE2, care reprezintă calea 

de acces a virusului 

SARS-CoV-2 în organismul 

uman, sunt în număr sem-

nificativ mai mic la copiii 

sub 10 ani. Din acest mo-

tiv, copiii sub această vâr-

stă se infectează mai greu 

şi transmit mai greu infec-

ţia, arată profesorul.

Astfel, Răzvan Chere-

cheş este de părere că gră-

diniţele şi şcolile primare 

ar putea rămâne deschise, 

cu control strict al Poliţiei 

Locale în faţa instituţiilor 

(pentru aglomerările de pă-

rinţi), în timp ce copiii mai 

mari, adolescenţii şi stu-

denţii ar trebui să continue 

şcoala în online cel puţin 

tot restul semestrului.

Mai puţin de 2% din cei 
infectaţi sunt copii

Numărul de cazuri de 

coronavirus identificate în 

rândul copiilor reprezintă 

mai puţin de 2% din tota-

lul cazurilor confirmate în 

lume. Studiul citat de ex-

pertul UBB are la bază ipo-

teza că riscul redus de in-

fectare în rândul copiilor 

se datorează faptului că re-

ceptorii ACE2 (accesul 

SARS-CoV-2 în organismul 

uman) sunt prezenţi în nu-

măr semnificativ mai mic 

la copiii sub 10 ani.

Copiii din această gate-

gorie de vârstă au astfel un 

risc mai mic de a contracta 

sau transmite mai departe 

COVID19. Aminitim că la 

nivelul municipiului Cluj-Na-

poca, toate unităţile de în-

văţământ preuniversitar au 

trecut la scenariul „roşu”, 

după ce pragul de 3 infec-

tări cu COVID-19 la mia de 

locuitori a fost depăşit, săp-

tămâna trecută.

Şcolile primare 
şi grădiniţele ar putea 
rămâne deschise
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Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe 

(foto), şi-a expus punctul 

de vedere privind retrimi-

terea la DNA Cluj a unui 

dosar pentru completarea 

urmării penale în cazul 

contractelor atribuite 

de forul administrativ 

judeţean fi rmei Ingrut.

Tribunalul Cluj a retrimis, zi-

lele trecute, pentru a doua oa-

ră acelaşi dosar la Direcţia Na-

ţională Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Cluj, pentru comple-

tarea urmării penale în cazul 

contractelor atribuite de Consi-

liul Judeţean Cluj fi rmei Ingrut, 

în vederea unor expertize la Ae-

roportul Internaţional „Avram 

Iancu” din Cluj-Napoca.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj a precizat, în ex-

clusivitate pentru Monitorul de 

Cluj, în privinţa contractelor în-

cheiate de forul administrativ 

judeţean cu Ingrut, companie 

neautorizată în expertize aero-

portuare, că licitaţia vizată a 

fost anulată, nefi ind plătită su-

ma prevăzută în contract, iar 

procedura de achiziţie publică 

s-a reluat, fără să fi  fost înre-

gistrat vreun prejudiciu.

Licitaţia a fost anulată, nu 
s-a înregistrat prejudiciu

„În cauza respectivă, pre-

cizăm că licitaţia a fost anula-

tă şi nu a fost plătită nicio su-

mă. Deci, s-a reluat procedu-

ra fără niciun prejudiciu”, a 

precizat Alin Tişe, pentru Mo-

nitorul de Cluj, lămurind astfel 

situaţia contractelor atribuite 

fi rmei Ingrut, pentru realiza-

rea expertizei la pista de ate-

rizare/decolare şi la platforma 

de staţionare a aeronavelor 

Apron 4 de la Aeroportul Cluj.

Problema principală con-

sta în faptul că fi rma condu-

să de Gheorghe Lucaci nu es-

te expert autorizat în piste de 

aviaţie, ci în drumuri. Procu-

rorul DNA a clasat cauza în 

2019, motivând că fapta re-

clamată nu este de natură pe-

nală. În data de 19 octombrie 

2020, Tribunalul Cluj a retri-

mis pentru a doua oară cau-

za la procuror în vederea com-

pletării urmăririi penale.

Licitaţia a fost anulată, 
nu au fost prejudicii

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă semnarea contrac-

tului privind execuţia 

lucrărilor de construcţie 

din cadrul proiectului 

„Construirea Sediului 

Centrului Şcolar pentru 

Educaţie Incluzivă”, insti-

tuţie de învăţământ special 

afl ată în subordinea foru-

lui administrativ judeţean.

„Ceea ce este cu adevărat 

îmbucurător e faptul că le vom 

oferi elevilor clujeni cu nevo-

ie speciale condiţii la standar-

de europene. Cu ajutorul ce-

lor trei milioane de euro vom 

construi o şcoală specială ul-

tramodernă, cea mai mare şi 

mai dine dotată din Româ-

nia”, a transmis Alin Tişe, pre-

şedintele Consiliului Judeţean.

Proiect de peste 
14 milioane de lei

Proiectul european imple-

mentat de Consiliul Judeţean 

Cluj vizează, în principal, de-

molarea corpurilor de clădire 

existente şi realizarea pe acest 

amplasamant a unui corp nou, 

respectiv modernizarea unu-

ia dintre corpurile actuale şi 

amenajarea spaţiului exterior. 

Noul corp de clădire va avea 

un regim de înălţime P+3E 

şi va fi  structurat pe trei zo-

ne de funcţiuni distincte.

Astfel, zona 1 va cuprinde 

spaţiile administrative şi me-

dicale, în timp ce în zona 2 

se vor afl a cele aproximativ 

32 de săli de clasă şi labora-

toare, spaţiile adiacente aces-

tora şi grupurile sanitare. În 

ceea ce priveşte zona 3, aceas-

ta va fi  compusă din blocul 

alimentar, format din bucăta-

rie şi sala de mese, precum şi 

din spatiile pentru activităţi 

sportive şi de terapie.

Valoarea totală a lucrărilor 

se ridică la 14.160.963 lei (fă-

ră TVA). Acestea vor începe 

în perioada imediat următoa-

re şi au o durată de execuţie 

de maxim 24 de luni de la da-

ta emiterii ordinului de înce-

pere, potrivit forului adminis-

trativ judeţean.

Premieră pentru România

Noul sediu al Centrului Şco-

lar pentru Educaţie Incluzivă 

va dispune, în premieră pen-

tru România, de o grădină sen-

zorială amplasată pe acoperiş 

precum şi de un spaţiu speci-

al destinat hidroterapiei.

De asemenea, un alt aspect 

inedit îl reprezintă şi amena-

jarea unei zone dedicate spe-

cialiştilor din cadrul instituţi-

ei, special concepută pentru 

prevenirea apariţiei sindromu-

lui burnout sau sindromului 

de epuizare profesională.

Totodată, în ceea ce priveş-

te spaţiul exterior, va fi  ame-

najat un generos loc de joacă 

şi pentru activităţi în aer liber, 

spaţiul verde urmând a fi  com-

plet reamenajat, inclusiv prin 

replantarea de noi arbori.

Cea mai modernă şcoală 
specială, la Cluj-Napoca
Noul Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Cluj-Napoca 
va avea grădină senzorială şi bazin pentru hidroterapie

Cea mai modernă școală specială din România va fi  construită în Cluj-Napoca
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Începând de mâine vor fi  

puse în circulaţie noi 

tramvaie în Cluj-Napoca. 

Acestea vor fi  dotate cu 

toate facilităţile de care 

au nevoie călătorii.

Compania de Transport Pu-

blic Cluj-Napoca va pune în cir-

culaţie primele patru garniture 

noi de tramvai, fabricate în Ro-

mânia. Vor fi  puse în circulaţie 

începând cu data de 28 octom-

brie, miercuri.

Acestea fac parte dintr-un 

contract cadru cu fi nantare 

UE , încheiat de Primăria 

Cluj-Napoca cu SC Astra Va-

goane Călători SA Arad pen-

tru furnizarea a 24 de tram-

vaie. Acestea vor fi  livrate pâ-

nă la fi nalul anului 2021.

Sunt tramvaie moderne, do-

tate cu echipamente de ultimă 

generaţie având toate facilita-

tile care asigură confortul şi si-

guranţa călătorilor.

Tramvaiul „Astra Imperio” 

va avea o capacitate de 302 că-

lători dintre care 36 locuri pe 

scaune. De asemenea, va avea 

rampă pentru fotolii rulante ale 

persoanelor cu disabilităţi, loc 

special pentru copii. Călătorii 

se vor putea bucura de WIFI 

gratuit, iar achiziţionarea bile-

telor se va putea face direct în 

tramvai printr-un POS.

CTP pune în funcţiune noi garnituri. 
Tramvaiul Astra Imperio va fi dotat 
cu echipamente de ultimă generaţie.

¤ podea coborâtă;

¤ patru uși duble cu sistem antistrivire a călătorilor;

¤ sistem de recuperare a energiei la frânare;

¤ sistem de climatizare;

¤ sistem de iluminare interioară a salonului cu lampi tip LED;

¤ patru afi șaje de traseu exterioare cu LED-uri ( 1 faţă, 2 la-
teral, 1 spate);

¤ două indicatoare cu LED-uri pentru vizualizare staţii;

¤ șase monitoare informative LCD;

¤ două monitoare extrawide pentru afi șarea traseului și a 
staţiilor;

¤ anunţarea vocală a staţiilor în salon;

¤ staţie de amplifi care, Radio-CD și microfon;

¤ sistem de supraveghere video în interior și exterior;

¤ sistem ticketing;

Alte caracteristici generale 
ale tramvaiului  „Astra Imperio” 

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Administraţia locală 

anunţă începerea lucră-

rilor de foraje geotehnice 

aferente proiectului 

„Tren Metropolitan Gilău 

– Floreşti – Cluj-Napoca 

– Baciu – Apahida – 

Jucu – Bonţida” – etapa I 

a sistemului de transport 

metropolitan rapid Cluj: 

Magistrala I de Metrou şi 

Tren Metropolitan, inclu-

siv legătura dintre aces-

tea şi a studiilor conexe 

viitoarelor obiective 

de investiţii”.

Conform procedurilor spe-

cifice, echipele tehnice se 

vor deplasa în zonele studi-

ate pentru a efectua lucră-

rile necesare acestei faze. 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, în calitate de 

autoritate contractantă, so-

licită cetăţenilor care deţin 

cu orice titlu imobile situa-

te de-a lungul coridorului şi 

în cadrul zonelor studiate 

să permită accesul echipe-

lor tehnice şi utilajelor aces-

tora pentru efectuarea în bu-

ne condiţii a realizării fora-

jelor geotehnice.

Activităţile menţionate mai 

sus, necesare elaborării pro-

iectului de metrou, sunt orga-

nizate în conformitate cu pre-

vederile Legii 255/2010. De a-

semenea, forajele geotehnice 

vor fi  realizate în perioada oc-

tombrie-decembrie 2020. Pri-

măria Cluj-Napoca dă asigu-

rări că „este la dispoziţia ce-

tăţenilor pentru informaţii cu 

privire la proiectele sale de 

investiţii afl ate în diferite fa-

ze de dezvoltare”.

21 de milioane de euro – 
costul anual 
de funcţionare

În debutul şedinţei ordi-

nare de Consiliu Local de 

marţi, primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

declarat că cele 14 staţii, la 

un cost de circa 986 de mi-

lioane de euro şi cu un ori-

zont de timp de aproximativ 

11 ani, sunt „ideile de bază” 

ale studiului de prefezabili-

tate, urmând ca studiul de 

fezabilitate să detalieze ul-

terior traseele, soluţiile, cos-

turile fundamentale.

„Pe bună dreptate se pu-

ne întrebarea: cum va func-

ţiona metroul? Studiul de 

prefezabilitate propune mai 

multe alternative, prin Me-

trorexul naţional, printr-un 

operator internaţional, prin-

tr-un operator nou creat la 

nivel local, prin Compania 

de Transport Public sau o 

alternativă guvern naţional 

– guvern local. Toate vari-

antele sunt analizate, im-

portant este că sunt solu-

ţii”, a precizat Emil Boc.

Potrivit edilului, costuri-

le anuale de funcţionare a 

metroului se ridică la circa 

21 de milioane de euro, cos-

turi acoperite din încasări 

şi din subvenţii locale, re-

spectiv naţionale. El a de-

clarat că, momentan, Com-

pania de Transport Public 

(CTP) Cluj-Napoca primeş-

te subvenţii anuale în jur de 

14,7 milioane de euro pen-

tru toate facilităţile de trans-

port public. Partea plină a 

paharului, spune Boc, este 

că atât Centura Metropoli-

tană, cât şi magistrala de 

metrou şi trenul metropoli-

tan sunt prinse în Planul 

Naţional de Investiţii şi Re-

lansare Economică, aşadar 

„există resurse financiare”.

Studiul de prefezabilitate, 
aprobat în unanimitate

Proiectul de Hotărâre nr. 

56/27.10.2020 privind apro-

barea studiului de prefezabi-

litate a trecut în unanimitate 

de voturi, cu 25 de opţiuni 

„pentru” din partea consilie-

rilor locali, respectiv cu avi-

ze favorabile din partea tutu-

ror comisiilor de specialitate 

din cadrul Primăriei.

C o n s i l i e r u l  l o c a l 

USR-PLUS Adriana Cristian 

a precizat că „este foarte im-

portant” ca aleşii locali să 

aibă acces la toată documen-

taţie din timp, atrăgând de 

asemenea atenţia asupra ne-

cesităţii comunicării „foar-

te clare” despre calendarul 

de dezbateri publice pe acest 

subiect, care să includă toţi 

cetăţenii din Zona Metropo-

litană a Clujului.

„Mi-am notat nevoia de 

a avea acces la toate docu-

mentele care interferează 

într-o formă sau alta cu vre-

un proiect, vă asigur că acest 

lucru va fi asigurat din timp. 

Ne dorim cu toţii să avem 

acces şi transparenţă totală 

pentru a lua cele mai bune 

decizii. Ne aflăm în faza stu-

diului de prefezabilitate, ca-

re creionează potenţiale so-

luţii. (...) Deocamdată sunt 

doar Floreştiul şi Clujul, ur-

mează ca acest studiu de 

prefezabilitate să fie apro-

bat şi la nivel guvernamen-

tal ca să fie asigurată ulte-

rior finanţarea”, a răspuns 

primarul Emil Boc.

Încep primele lucrări la metroul Cluj!
Primăria Cluj-Napoca anunță începerea lucrărilor de foraje geotehnice aferente proiectului metrou. 
Peste 21 mil. €, costul anual de funcționare a metroului, potrivit studiului de prefezabilitate.

Echipele tehnice se vor deplasa în zonele studiate pentru a efectua lucrările de foraje geotehnice 
aferente proiectului metrou în Cluj

Asociaţia Pro 

Infrastructura anunţă că, 

pe şantierul Autostrăzii 

A3 Transilvania între 

Cheţani şi Câmpia Turzii, 

constructorul Straco 

este „cvasi-inexistent”, 

iar subcontractorii neplă-

tiţi au plecat sau sunt 

pe cale să o facă.

„După deschiderea nodului 

rutier de la Cheţani, cei de la 

Straco au dispărut aproape în 

totalitate din şantier, iar sub-

contractorul pe partea de struc-

turi Baxcom nu a fost plătit 

pentru lucrările executate şi a 

părăsit lucrarea”, transmit spe-

cialiştii Asociaţiei, care mai 

spun că, în prezent, doar sub-

contractorul pe partea de tera-

samente mai este mobilizat. În 

lipsa plăţilor şi a aprovizionări-

lor cu materiale din partea Stra-

co, în scurt timp subcontracto-

rul va intra în incapacitate de a 

plăti taxe sau salarii şi de a asi-

gura materiale în şantier.

„Deşi vremea este încă pri-

elnică pentru protejarea cu 

asfalt, rigole sau casiuri a ce-

lor 4-5 km de terasamente fi -

nalizate de Marcotim, în lip-

sa unei minime implicări din 

partea antreprenorului aces-

te terasamente vor suferi de-

gradări peste iarnă. Solici-

tăm CNAIR (Compania Na-

ţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere – n.r.) 

de urgenţă să mobilizeze an-

treprenorul acestei lucrări şi 

să introducă posibilitatea plă-

ţii directe a subcontractorilor 

care duc greul şantierului. În 

caz contrar, în câteva săptă-

mâni vom avea un şantier 

complet părăsit şi companii 

autohtone în pragul falimen-

tului”, solicită specialiştii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură.

Lotul 3 al A3 Cheţani-Câm-

pia Turzii are o lungime de 

15,7 km, iar valoarea contrac-

tului este de peste 280 de mi-

lioane de lei. Ordinul de în-

cepere a fost dat în luna mai 

2016, iar termenul iniţial de 

fi nalizare a fost de 16 luni. 

Acum, s-a făcut o nouă esti-

mare la fi nalizarea tronsonu-

lui: 2021-2022. Până în mo-

mentul de faţă, stadiul pro-

iectului este de doar 40%.

Straco a „dispărut” de pe lotul 3 al A3!

CTP Cluj-Napoca anunţă 

amenajarea unei staţii 

noi de autobuz 

pe strada Traian Vuia 

din Cluj-Napoca.

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca a anun-

ţat că, de la data de 2 noiem-

brie 2020, clujenii se vor bucu-

ra de o nouă staţie de autobuz.

„Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca SA infor-

mează publicul călător că, în-

cepând cu data de 2 noiem-

brie 2020, pe strada Vuia Vu-

ia nr. 157 (sens spre Centru, 

în zona Direcţiei Judeţene pen-

tru Accize şi Operaţiuni Va-

male Cluj) se înfi inţează o no-

uă staţie de îmbarcare-debar-

care, valabilă pentru liniile de 

autobuze 8, M41, M41L, M42, 

M43, M44”, transmite condu-

cerea CTP Cluj-Napoca.

O nouă staţie CTP pe strada Traian Vuia
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O performanţă care a fost depăşită 
doar în martie 2020, când, în plină pan-
demie de coronavirus, trafi cul lunar în-
registrat de www.monitorulcj.ro a fost de 
1,16 milioane de cititori unici, care au 
efectuat 1,8 milioane de afi şări.

Septembrie este cea de-a cincea lună 
consecutivă în care www.monitorulcj.ro 
este lider detaşat între site-urile de ştiri 
şi informaţii din judeţul Cluj, potrivit ci-
frelor comunicate public de BRAT (pen-
tru www.monitorulcj.ro), respectiv de tra-
fi c.ro (pentru alte 6 publicaţii online).

MonitorulCJ.ro – portalul de ştiri onli-
ne al cotidianului tipărit Monitorul de 
Cluj – este singurul site de informaţii 
din judeţul Cluj al cărui trafi c este 
auditat BRAT (Biroul Român de Audit 
Transmedia), organism independent de 
certifi care, din care fac parte siteuri de 
ştiri, agenţii şi regii de publicitate.

Cifrele de trafic (cititori unici, re-
spectiv pagini afişate) sunt măsurate 
după standarde internaţionale în do-
meniu şi sunt disponibile public în ca-
drul SATI (Studiul de Audienţă şi Tra-
fic Internet), pe siteul https://www.
brat.ro/sati/site/monitorulcj-ro-1/.

www.monitorulcj.ro - 1 MILION de cititori unici.
Lider de necontestat în presa online din Cluj.
www.monitorulcj.ro a fost cel mai citit ziar de știri online din județul Cluj în septembrie 2020, 
cu aproape 1 MILION de cititori unici și 2,6 milioane de pagini afișate

www.monitorulcj.ro – 
portalul de ştiri online 
al cotidianului Monitorul 
de Cluj – a fost citit 
în septembrie 2020 
de 954.340 de vizitatori 
unici, care au citit 
2.573.279 de articole.

Au fost luate în calcul doar publicaţiile online relevante din judeţ, ale căror cifre de trafi c sunt disponibile public. 
Portalul de ştiri Ziua de Cluj nu are trafi cul contorizat; Ziar de Cluj are ultimele cifre disponibile public 
din iunie 2020 (243.715 unici); iar site-ul săptămânalului Gazeta de Cluj nu mai este contorizat din decembrie 
2019 (când a înregistrat 216.405 vizitatori unici).

unici monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 673556 409507 414752 153.429 128134 22688 0

Jun-20 632229 243715 309112 200864 88696 30357 0

Jul-20 612306 0 326376 144210 10789 31594 0

Aug-20 807925 0 321137 169023 99101 22973 0

Sep-20 954340 0 333161 177837 103049 25618 0

afi șări monitorulcj.ro ziardecluj.ro stiridecluj.ro actualdecluj.ro bzc.ro ziarulfaclia.ro gazetadecluj.ro

May-20 2251135 1670308 2045548 355598 293064 72953 0

Jun-20 1929686 1146598 1639247 422823 217186 88320 0

Jul-20 1977302 0 1924231 396503 19453 87969 0

Aug-20 2447381 0 1625720 379189 207041 75941 0

Sep-20 2573279 0 1668881 432959 230248 79760 0

www.monitorulcj.ro şi coti-
dianul tipărit Monitorul de 
Cluj sunt editate de zece 
ani de SC Monitorul de Cluj 
SRL, o fi rmă cu acţionari-
at din Cluj, şi sunt reali-
zate de o echipă de 11 jur-
nalişti, toţi absolvenţi ai 
Facultăţii de Ştiinţe Politi-
ce, Administrative şi ale 
Comunicării (FSPAC) din 
Universitatea Babeş-Bolyai 
Cluj-Napoca.

Cotidianul Monitorul de 
Cluj este tipărit neîntre-
rupt din 26 iunie 1998 
şi este primul ziar din 
judeţul Cluj care a avut 
un site de internet (astăzi 
www.monitorulcj.ro) 
din toamna aceluiaşi an.

VEZI TRAFICUL
WWW.MONITORULCJ.RO
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Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Pacienţii care au trecut 

prin infecţia cu noul coro-

navirus pot ajuta bolnavii 

în stare gravă prin donare 

de sânge în cadrul campa-

niei „Donează plasmă, fi i 

erou” din Cluj-Napoca.

Pacienţii care au trecut prin 

infecţia cu noul coronavirus 

îi pot ajuta pe cei afl aţi în 

stare gravă venind la Centrul 

Regional de Transfuzie San-

guină Cluj-Napoca şi donând 

sânge. Plasma separată din 

sângele donat va fi  prelucra-

tă şi utilizată ca metodă te-

rapeutică în formele severe 

de COVID-19, fi ind bogată în 

anticorpi, mici compuşi care 

opresc acţiunea virusului.

Plasma, cea mai bună 
soluţie împotriva COVID-19

În absenţa unui trata-

ment-ţintă împotriva COVID-19 

sau a unui vaccin, plasma con-

valescentă este cea mai bună 

soluţie terapeutică în lupta îm-

potriva COVID-19, la momen-

tul actual. Administrarea de 

plasmă este folosită în întrea-

ga lume ca tratament împotri-

va formelor severe de CO-

VID-19, iar numeroase studii 

susţin efi cacitatea ei.

„Facem apel la bunăvoin-

ţa tuturor clujenilor care au 

învins virusul să dea o mână 

de ajutor pacienţilor internaţi 

pe secţiile de ATI şi să done-

ze plasmă. Procesul durează 

foarte puţin, nu este dureros 

şi veţi şti că aţi salvat viaţa 

unui seamăn”, transmite echi-

pa „Donează sânge, fi i erou”, 

într-un comunicat.

Campania „Donează plas-

mă, fi i erou! Cluj-Napoca” se 

va derula în perioada 2-6 no-

iembrie, în parteneriat cu Cen-

trul Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj-Napoca. La so-

sirea la Centrul de Transfuzie, 

donatorii sunt rugaţi să aibă 

asupra lor documentele men-

ţionate, buletinul şi neapărat 

o mască de protecţie.

„Voluntarii echipei noastre 

sunt încântaţi să întâmpine 

donatorii cu multe surprize şi 

zâmbete pe sub mască. Îm-

preună facem bine comunită-

ţii şi îi ajutăm pe cei care au 

mare nevoie de noi. Haideţi 

să fi m eroi în lupta împotriva 

COVID-19!”, mai transmite 

echipa de voluntari.

Care sunt condiţiile 
donării de sânge?

Pentru a putea dona plas-

mă, oamenii trebuie să de-

monstreze că au trecut prin 

infecţia cu noul coronavirus 

şi să îndeplinească condiţiile 

donării de sânge. Astfel, do-

natorul poate demonstra că 

s-a vindecat de COVID-19 da-

că se încadrează în una din 

următoarele cinci situaţii:

¤ pacientul nu a fost inter-

nat în spital; se prezintă pen-

tru a dona cu un test PCR po-

zitiv şi cu un document obţi-

nut de la DSP ce atestă înche-

ierea perioadei de izolare obli-

gatorii la domiciliu. Trebuie 

să treacă minim 14 zile de la 

încheierea perioadei de izola-

re pentru ca pacientul să poa-

tă dona plasmă.

¤ Pacientul a fost depistat 

pozitiv pentru COVID-19 la un 

test PCR, dar nu a fost internat 

în spital şi nu a fost încadrat în 

baza de date a DSP. Va putea 

să doneze plasmă dacă au tre-

cut cel puţin 28 zile de la pri-

mirea rezultatului pozitiv PCR.

¤ Pacientul a fost internat 

în spital; se prezintă pentru a 

dona plasmă cu o scrisoare 

medicală sau cu un bilet de 

externare din spital care inclu-

de un test PCR pozitiv pentru 

virusul SARS-CoV-2, precum 

şi cu un test PCR negativ efec-

tuat ulterior care să indice vin-

decarea. În acest caz, ca paci-

entul să poată dona trebuie să 

treacă minim 14 zile de la ob-

ţinerea rezultatului negativ.

¤ Pacientul a obţinut un 

rezultat pozitiv la testarea se-

rologică de anticorpi IgG an-

ti SARS-CoV-2 efectuată la ce-

rere, nu a fost internat în spi-

tal şi nu a prezentat simpto-

me specifi ce COVID-19. Poa-

te dona plasmă convalescen-

tă dacă au trecut minim 14 

zile de la data sosirii rezulta-

tului serologic pozitiv.

¤ Pacientul a fost internat 

în spital; se prezintă pentru a 

dona plasmă cu o scrisoare me-

dicală sau cu un bilet de exter-

nare din spital care include un 

test PCR pozitiv pentru virusul 

SARS-CoV-2, precum şi inter-

valul de timp stabilit de medi-

cul curant în care pacientul tre-

buie să stea în izolare după ex-

ternare. Şi în acest caz, ca pa-

cientul să poată dona trebuie 

să treacă minim 14 zile de la 

obţinerea rezultatului negativ.

Donează plasmă, fii erou! Şansa clujenilor de a ajuta bolnavii de COVID-19.

Persoanele care doresc să do-
neze sânge, trebuie să îndepli-
nească următoarele criterii:
– vârsta trebuie să fi e cu-
prinsă între 18 și 60 de ani
– femeile trebuie să aibă gre-
utatea între 55 și 100 kg, iar 
bărbații între 60 și 110 kg
– pulsul trebuie să se înca-
dreze între 60 și 100 de bă-
tăi pe minut
– să nu sufere de boli croni-
ce (diabet, cancer, ciroză he-
patică, boli autoimune, alte 
boli infecțioase, etc.)
– să nu sufere de alergii seve-
re (cele sezoniere, minore nu 
sunt criteriu de excludere)
– să nu fi  suferit intervenții 
chirurgicale majore în ulti-
mele 6 luni, operații minore 
în ultimele 3 luni, sau 
intervenții stomatologice 
mici în ultimele 7 zile
– să nu fi e sub vreun trata-
ment medicamentos (admi-
nistrarea de 
anticoncepționale și supli-
mente alimentare precum 
vitaminelor nu reprezintă 
un criteriu de excludere)
– să nu vă fi  făcut un tatuaj 
sau piercing în ultimele 6 luni
– să nu fi e în perioada men-
struală (sau cu câteva zile 
înainte sau după)
– să nu fi  consumat alcool cu 
48 de ore înaintea donării

Care sunt criteriile 
donării de sânge?

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Asociaţia Blondie apelează 

la oameni pentru a ajuta 

să salveze vieţi. Cu ajuto-

rul donaţiilor, asociaţia va 

asigura transportul copii-

lor în străinătate pentru 

a benefi cia de tratamentul 

care le poate salva viaţa.

Asociaţia Blondie apelea-

ză la bunăvoinţa oamenilor 

pentru a strânge banii ne-

cesari transportului oame-

nilor bolnavi în străinătate, 

unde pot beneficia de trata-

mente sau intervenţii de spe-

cialitate pe care România nu 

le poate asigura.

20 în 2020... 
şi e doar începutul!

Încă de la începutul pan-

demiei de COVID-19, când 

zborurile au fost anulate, 

iar oamenii aveau neapăra-

tă nevoie de intervenţii me-

dicale în străinătate, Aso-

ciaţia Blondie organizează 

zboruri pentru a le oferi co-

piilor, dar şi adulţilor, o şan-

să la viaţă.

„20 din 2020 şi e doar 

începutul. Începutul care 

nu ar avea o continuare fă-

ră tine. Fără ajutorul tău. 

20 de zboruri în anul 2020. 

Astăzi. Şi nu vrem să ne 

oprim aici”, transmit volun-

tarii Asociaţiei Blondie.

Luni, Asociaţia Blondie a 

pregătit trei zboruri diferite 

într-o singură zi pentru a sal-

va vieţile a trei bebeluşi: „As-

tăzi (luni – n.r.) ducem la Mi-

lano trei bebeluşi pentru ope-

raţiile care să le salveze ini-

mile. Inimile alea mici de câ-

teva zile pe Pământ”.

„Acum. Nu mai târziu, 
nu mâine!”

Asociaţia Blondie încura-

jează oamenii să doneze cât 

mai curând, fără promisiuni 

pentru ziua de mâine. „Deci, 

ne ajuţi să continuăm? 

Acum. Nu mai târziu, nu 

mâine. Mai târziu rămâne 

prea târziu, iar noi facem 

lucrurile ACUM!”. Cei care 

doresc să facă o donaţie ca-

uzei şi care doresc să con-

tribuie la salvarea unei vieţi, 

pot dona în conturile asoci-

aţiei în lei sau euro, dar şi 

pe Revolut sau PayPal.

Asociaţia Blondie încear-

că încă de la începutul pan-

demiei să achiziţioneze o 

ambulanţă aeriană care să 

ajute la transportul bolna-

vilor în străinătate, deoare-

ce, în medie, doi români 

pleacă zilnic în străinătate 

pentru tratament. Cu toate 

acestea, în ciuda donaţiilor 

din partea parlamentarilor, 

asociaţia nu a reuşit încă să 

strângă banii necesari pen-

tru achiziţionarea unui avi-

on, din cauza cererii cres-

cute de transport în străină-

tate a bolnavilor.

„Cred că vor fi din ce în 

ce mai multe. Nu putem să 

strângem bani de avion, pen-

tru că avem încontinuu zbo-

ruri. Săptămâna trecută am 

avut la Paris şi la Roma, vi-

neri, în aceeaşi zi. Toţi ba-

nii îi plătim pe zboruri. Dar, 

nu e vorba de bani, e vor-

ba despre omul care avea 

nevoie să ajungă acolo ca 

să trăiască, dar nu avea cu 

ce. Din cauza a ceea ce se 

întâmplă pe pandemie, nu 

avea cu ce. În continuare 

sunt alţii ca el, din ce în ce 

mai mulţi şi tot timpul nu 

au cu ce”, a concluzionat 

Adelina Toncean, fondatoa-

rea Asociaţiei Blondie.

Meci de fotbal caritabil 
pentru Blondie

Adelina a explicat că fi e-

care bănuţ strâns pentru avi-

on ajunge să fi e folosit pen-

tru un nou zbor şi că le es-

te aproape imposibil să strân-

gă banii necesari pentru achi-

ziţionarea avionului. Cu toa-

te acestea, nu s-a dat bătu-

tă, astfel încât, în data de 15 

noiembrie, se va organiza un 

meci de fotbal caritabil.

„O să începem ceva şi mai 

mare. Organizăm un meci de 

fotbal pentru a strânge bani. 

Într-o echipă vor fi  vedete din 

Generaţia de Aur (a Români-

ei – n.r.), iar în echipa cea-

laltă vor fi  vedete din orice 

alt domeniu. O să joace pe 

15 noiembrie un meci pen-

tru Blondie”, a spus Adelina.

Speranţele Asociaţiei Blondie prind aripi!
Asociaţia Blondie apelează la bunăvoinţa oamenilor pentru a salva vieţi fragede

Asociația Blondie încearcă încă de la începutul pandemiei să achiziționeze o ambulanță aeriană 
care să ajute la transportul bolnavilor în străinătate

ADELINA TONCEAN | fondatoare 
Asociația Blondie

„Când ai de traversat jumătate de continent ca 
să ajungi la clinica pregătită să-ți salveze viața, 
ai vrea să fi i transportat cu o ambulanță aeriană 
echipată și pregătită pentru orice. Nu e un moft, 
e o necesitate. E la fel ca atunci când ești acasă și 
te afl i într-o situație gravă. Ai putea, sigur, să 
aștepți autobuzul, să chemi un taxi sau să te urci 
la volan. Dar, ai prefera să vină ambulanța.“
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Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Plenul Camerei Deputaţilor 

a adoptat, marţi, proiectul 

de lege pentru aprobarea 

obiectivului de investiţii 

Autostrada Nordului.

Anterior, proiectul Autostră-

zii Nordului a fost adoptat tacit 

de Senat. Marţi, parlamentarii 

Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură din Camera De-

putaţilor au votat pentru apro-

barea obiectivului de investiţii 

din nordul Transilvaniei.

În urma adoptării unui raport 

favorabil pentru acest act nor-

mativ, proiectul de lege şi-a con-

tinuat parcursul legislativ la plen, 

fi ind aprobat, tot marţi, cu 211 

de voturi „pentru”, respectiv o 

singură abţinere. Camera Depu-

taţilor este for decizional în acest 

caz, iar legea va merge spre pro-

mulgare la preşedintele Româ-

niei, Klaus Iohannis.

Parlamentarul bistriţean Io-

nuţ Simionca este cel care, în 

urmă cu doi ani, a iniţiat pro-

iectul Autostrăzii Nordului. Po-

trivit acestuia, vorbim despre 

„cel mai mare şi mai important 

proiect de infrastructură din re-

giune din ultimii 30 de ani”.

Pe unde va trece 
Autostrada Nordului?

Autostrada Nordului ar ur-

ma să facă legătura între vama 

Oar, din judeţul Satu Mare, şi 

Suceava. Potrivit proiectului vo-

tat în Camera Deputaţilor, se 

aprobă executarea obiectivului 

de investiţii Autostrada Nordu-

lui, pe traseul Vama Oar – Satu 

Mare – Baia Mare – Dej – Bis-

triţa – Vatra Dornei – Suceava.

„Acest obiectiv se fi nan-

ţează de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului 

Transporturilor Infrastructurii 

şi Comunicaţiilor, în limita su-

melor aprobate anual cu a-

ceastă destinaţie, din credite 

externe şi din fonduri europe-

ne. Termenul de execuţie al 

obiectivului este de 4 ani de 

la data intrării în vigoare a 

acestei legi. Prevederile legii 

intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2021”, se arată în ini-

ţiativa legislativă adoptată.

„Un moment istoric pentru 

judeţul Bistriţa-Năsăud şi pen-

tru judeţele din nordul ţării. 

(...) Legea obligă guvernele, 

indiferent de culoarea lor po-

litică, să construiască, în trei 

ani, o autostradă care să lege 

nordul ţării de Occident. A-

ceastă autostradă include şi 

şoseaua de centură a munici-

piului Bistriţa”, a declarat de-

putatul Ionuţ Simionca.

Autostrada Nordului 
are „liber” la construcţie

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consilierii locali au dat 

undă verde pentru proiec-

tul de modernizare 

şi lărgire a Căii Mănăştur 

şi a străzilor adiacente.

Consilierii locali au apro-

bat, în şedinţa ordinară de 

marţi, 27 octombrie, proiec-

tul de Hotărâre privind apro-

barea documentaţiei şi a in-

dicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investi-

ţii „Modernizare Calea Moţi-

lor – Calea Mănăştur – stra-

da Uzinei Electrice – strada 

Oţetului – strada Mărginaşă”.

Valoarea totală a investiţiei 

se ridică la suma de 54.328.940,68 

de lei (cu TVA), valoarea nece-

sară pentru exproprieri fi ind de 

14.466.601,95 de lei. În total, o 

suprafaţă de peste 40.500 de 

metri liniari va fi  expropriată 

pentru lărgirea Căii Mănăştur. 

Durata de realizare a lucrărilor 

se întinde pe doi ani.

Un nou pod conectează 
Grigorescu de Centru 
şi Mănăştur

Prin acest proiect, muni-

cipalitatea clujeană îşi pro-

pune realizarea unui un nod 

rutier în zona de vest a ora-

şului, unde se va intersecta 

circulaţia dinspre Mănăştur 

şi Centru, cu cea dinspre Gri-

gorescu şi Zorilor.

Este vorba despre inter-

secţia din apropierea cen-

trului comercial Platinia, ca-

re va fi reconfigurată. Pen-

tru aceasta, se propune in-

clusiv amenajarea unui nou 

pod peste Canalul Morii ca-

re să lege strada Oţetului de 

Uzinei Electrice, care va fa-

cilita accesul în cartierul Gri-

gorescu a maşinilor care vin 

dinspre Zorilor.

Conform proiectului, Ca-

lea Mănăştur ar urma să fie 

lărgită, fiind prevăzute pa-

tru benzi de circulaţie a câ-

te 3 metri fiecare, iar la in-

tersecţia cu strada Mărgi-

naşă vor exista cinci benzi 

de circulaţie. 

Ulterior, vor fi prelungi-

te şi benzile dedicate pen-

tru transportul în comun, 

care momentan se opresc pe 

strada Memorandumului. 

Astfel, va rămâne doar câ-

te o bandă auto pe sens.

Strada Mărginaşă va fi  lăr-

gită de asemenea şi va ajun-

ge la 9,7 metri lăţime (3 benzi 

auto de 2,9 metri), cu o des-

chidere de peste 12 metri 

înainte de intersecţia cu Ca-

lea Mănăştur. Patru benzi de 

circulaţie va avea strada Oţe-

tului, iar la intersecţia cu Ca-

lea Moţilor se vor realiza 

cinci benzi de circulaţie.

De asemena, vor exista 

patru benzi auto pe tronso-

nul Calea Moţilor – între stra-

da Mărginaşă şi strada Mol-

dovei, trotuare pe ambele 

părţi ale carosabilului cu lă-

ţimi între 2 şi 5 metri şi pis-

te de biciclete în ambele sen-

suri pe Calea Mănăştur, Ca-

lea Moţilor şi strada Oţetu-

lui cu o lăţime de 2 metri.

Zeci de proprietăţi 
vor fi  expropriate

4.673 de metri pătraţi sunt 

suprafeţele totale propuse 

pentru expropriere, astfel că 

29 de proprietăţi vor trece 

din domeniul privat în cel 

public, iar zece clădiri vor 

fi demolate.

Conform studiului de fe-

zabilitate, acest scenariu asi-

gură creşterea cotei transpor-

tului public cu minim 40,8% 

şi a vitezei de deplasare pen-

tru mijloacele de transport 

public local cu minim 30%.

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 muni-

cipalităţii clujene.

Undă verde pentru lărgirea Căii Mănăştur
Bandă dedicată pentru autobuze, piste de biciclete pe Calea Mănăştur. 
Un nou pod peste Canalul Morii va conecta cartierul Grigorescu de Centru şi Mănăştur.

În total, o suprafață de peste 40.500 de metri liniari va fi  expropriată pentru lărgirea Căii Mănăștur

COSTURI

54,3
milioane de lei 
este valoarea totală 
(cu TVA) a obiectivului 
de investiții pentru 
lărgirea Căii Mănăștur 
și a străzilor adiacente
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Mama unei fetiţe de 11 ani 

din Cluj-Napoca este dis-

perată după ce fi ica ei 

a fost agresată la şcoală.

Delia M. şi fetiţa ei, Ale-

xia, trec printr-un adevărat 

calvar după ce eleva de 11 

ani a fost agresată de doi co-

legi de la Şcoala Gimnazială 

„Traian Dârjan”, chiar în in-

cinta unităţii de învăţământ, 

conform bzc.ro. Contactată 

de cotidianul Libertatea, ma-

ma a declarat că va merge 

marţi, 27 octombrie, la Sec-

ţia 7 Poliţie din cartierul clu-

jean Someşeni pentru a de-

pune plângere penală.

Conform mamei, fetiţa 

din clasa a VI-a a fost agre-

sată constant în ultimele 

săptămâni de cei doi colegi 

dintr-o altă clasă, dar ni-

meni nu a luat măsuri îm-

potriva elevilor agresivi. 

„Aceiaşi băieţi au pătruns 

în clasa Alexiei şi au înce-

put să-i lovească, la întâm-

plare, pe copii. Scandalul a 

ajuns şi pe hol. Astfel că 

Alexia a ajuns să le fie din 

nou victimă, alegându-se de 

data asta cu julituri la o mâ-

nă, după ce s-a apărat de 

ei!”, a explicat femeia.

Fetiţa a fost transportată 
la spital

„E o minune că Alexia n-a 

fost lovită în cap cu ghiozda-

nul, dar asta a fost şi pentru 

că s-a apărat, săraca, aşa cum 

a putut, cu mânuţa! Nu mai 

spun că, în fi ecare zi, copiii 

de acolo se bat precum chio-

rii şi nimeni nu ia vreo mă-

sură! Nu vreau să se mai în-

tâmple aşa ceva în şcoală”, a 

completat femeia. Fetiţa de 

11 ani a fost transportată la 

spital după loviturile încasa-

te la şcoală.

„Fetiţa m-a sunat, iar eu 

am venit repede la şcoală. 

A apărut şi poliţia, dar şi 

directoarea, şi paznicul şco-

lii. Acesta mi-a spus că a 

văzut cum se îmbrâncesc 

elevii, dar n-a putut inter-

veni, de frica părinţilor ca-

re l-au tot ameninţat că vin 

şi-l bat, în caz că face or-

dine. Mai departe, pentru 

că fetiţa avea dureri seri-

oase, am chemat SMURD-ul 

şi ne-am deplasat împreu-

nă la UPU copii şi la IML”, 

a mai adăugat mama.

Între timp, cursurile la 

şcoala Alexiei s-au suspen-

dat, iar orele se desfăşoară 

în acest moment exclusiv 

online din cauza pandemi-

ei de coronavirus şi a nu-

mărului ridicat de cazuri ra-

portate. Cu toate acestea, 

mama Alexiei a declarat că 

va merge mai departe şi ur-

mează să depună o plânge-

re penală.

Poliţiştii s-au sesizat 
din ofi ciu

„La data de 20 octombrie, 

poliţiştii din cadrul poliţiei 

municipiului Cluj-Napoca – 

Secţia 7 Poliţie au fost sesi-

zaţi despre producerea unei 

stări conflictuale spontane 

în incinta unei unităţi sco-

lare, în urma căreia o mino-

ră în vârstă de 11 ani ar fi 

fost agresată fizic de alţi doi 

minori de 12 şi 13 ani”, au 

transmis reprezentanţii In-

spectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj.

Până la momentul redactă-

rii articolului, nu a fost for-

mulată nicio plângere penală 

în acest sens. Cu toate aces-

tea, poliţiştii Secţiei 7 Poliţie 

s-au sesizat din ofi ciu cu pri-

vire la săvârşirea infracţiunii 

de lovire sau alte violenţe, fap-

tă prevăzută şi pedepsită de 

Codul penal, a precizat purtă-

torul de cuvânt al IPJ Cluj.

Elevă de 11 ani, agresată 
de colegii mai mari

Un bărbat a ajuns 

la spital după ce a căzut 

de pe trotineta electrică. 

Bărbatul avea 

o alcoolemie de 0,78 mg/l.

Un bărbat de 47 de ani 

care se deplasa, luni seară, 

cu o trotinetă electrică pe 

strada Bulevardul Nicolae 

Titulescu din Cluj-Napoca 

s-a dezechilibrat şi s-a lovit 

de partea carosabilă, a trans-

mis Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean (IPJ) Cluj.

Bărbatul a fost testat de 

poliţişti cu aparatul etilo-

test, rezultând o concen-

traţie de 0,78 mg/l alcool 

pur în aerul expirat. Ulte-

rior, el a fost transportat 

la o unitate medicală în 

vederea acordării îngriji-

rilor de specialitate, potri-

vit IPJ Cluj.

Rupt de beat, a căzut 
de pe trotineta electrică

Bianca ORGA
redactia@monitorulcj.ro

Inspectoratul de Poliție 

Județean (IPJ) Maramureș 

a confi rmat informațiile 

relatate de monitorulcj.ro. 

Cristi Vasc, fostul fotbalist 

din Liga 1, a trimis mesaje 

și fotografi i obscene unei 

minore de 13 ani din 

Coroieni. Mama fetei nu 

dorește să depună plângere 

împotriva acestuia.

În data de 23 octombrie, IPJ 

Maramureș a răspuns solicită-

rii reporterului monitorulcj.ro 

printr-un e-mail în care au fost 

confi rmate informațiile relata-

te de reporterii monitorulcj.ro 

în data de 22 octombrie. Cris-

ti Vasc, fost jucător la Univer-

sitatea Craiova și FC Brașov, i-

ar fi  trimis unei minore de 13 

ani poze indecente cu organe-

le sale genitale. Autoritățile au 

afl at abia după ce reporterii mo-

nitorulcj.ro au început să pună 

întrebări incomode.

Cristi Vasc i-a trimis poze 
deocheate unei minore 

În ciuda schimbului de me-

saje dintre el și fata de 13 ani, 

doar Cristi Vasc i-a trimis foto-

grafi i acesteia, dintre care une-

le erau cu organele sale geni-

tale la vedere.

„În urma verifi cărilor efectua-

te, s-a stabilit faptul că în cursul 

lunii septembrie 2020, un cadru 

didactic care își desfășura activi-

tatea în cadrul Școlilor Gimnazia-

le «Nicolae Steinhardt» Rohia și 

Coroieni, județul Maramureș, a 

interacționat, în mediul privat (plat-

forma Messenger) și în afara ore-
lor de curs, cu o elevă în vârstă 

de 13 ani, din cadrul Școlii Gim-

naziale Coroieni, județul 

Maramureș, trimițându-și reciproc 

mesaje scrise în care s-a folosit 

inclusiv un limbaj inadecvat, con-

trar normelor de conviețuire soci-

ală și bunelor moravuri, precum 

și fotografi i, dintre care unele (tri-

mise doar de către cadrul didac-

tic) aveau, de asemenea, un 

conținut obscen”, se arată în co-

municatul IPJ Maramureș.

Astfel, informațiile relatate de 

monitorulcj.ro s-au dovedit a fi  

adevărate, în ciuda negării din 

partea lui Cristi Vasc: „Au fost 

doar povești, dar nimic nu e ade-

vărat. Nu am trimis poze”, a de-

clarat acesta pentru monitorulcj.

ro, în data de 20 octombrie.

Mama fetei nu va depune 
plângere împotriva lui

IPJ Maramureș a mai precizat 

în comunicatul transmis faptul că 

mama elevei de 13 ani nu dorește 

continuarea anchetei, astfel că nu 

va depune plângere împotriva fos-

tului fotbalist. Vasc nu va răspun-

de penal sau contravențional pen-

tru acțiunile sale.

„Analizând împrejurările și 

circumstanțele concrete în care 

au fost săvârșite faptele, mediul 

în care a avut loc interacțiunea 

dintre cele două persoane și poziția 

reprezentantului legal al minorei 

(mama, care nu dorește să își 
exercite efectiv dreptul de 
petiționare în numele fi icei sale 

lipsite de capacitate de exercițiu) 

și ținând cont de concluziile re-

zultate în urma discuțiilor, s-a sta-

bilit faptul că acestea nu întru-

nesc elementele constitutive ale 

vreunei infracțiuni ori contravenții 

și, prin urmare, nu sunt îndepli-
nite condițiile răspunderii pe-
nale ori contravenționale”, po-

trivit IPJ Maramureș.

Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

(DGASPC) Maramureș a fost 

înștiințată cu privire la acest caz, 

pentru a lua măsurile legale ce 

se impun, potrivit atribuțiilor 

funcționale ale acesteia, a mai 

transmis IPJ Maramureș.

Rămân întrebări 
fără răspuns!

Sursele monitorulcj.ro le-au 

relatat reporterilor că fostul fot-

balist Cristi Vasc, profesor supli-

nitor la școala din Coroieni (jud. 

Maramureș) la momentul despre 

care relatăm, i-ar fi  trimis unei 

eleve, minoră, mesaje deochea-

te, poze și fi lme cu organele sa-

le intime. Întâmplarea 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 po-

liticieni. Vasc a jucat în prima 

ligă de fotbal până în 2003, iar 

din 2016 și-a deschis un club de 

fotbal în orașul Târgu Lăpuș și 

a încercat să devină profesor de 

educație fi zică.

Dacă nimic nu e adevărat, 

dacă sunt „doar povești”, de ce 

a demisionat Cristi Vasc?

Dacă sunt „doar povești”, de 

ce s-ar fi  organizat o comisie de 

disciplină? De ce ar fi  făcut verifi -

cări Poliția la școala din Coroieni?

Dacă nu afl a presa (așa cum 

s-a temut Inspectoratul Școlar 

Județean Maramureș chiar de 

la bun început) se mai mișcau 

„rotițele” birocratice? Sau se pu-

nea batista pe țambal – pentru 

că „incidentul” nu s-a întâmplat 

în școală – și nimeni nu spunea 

nimic? Vasc se retrăgea discret 

de la Coroieni și rămânea cu 

orele la Rohia?

Și dacă mâine… poimâine… 

într-o bună zi, un alt copil ar 

primi poze cu intimitățile „dom-

nului profesor”?

De ce mama fetei refuză să 

depună plângere împotriva lui 

Vasc? Ce anume o oprește din 

a-i face dreptate fi icei sale?

Poliția confirmă: Cristi Vasc trimitea 
poze indecente unei minore
IPJ Maramureș confirmă informațiile transmise de Monitorul de Cluj. 
Cristi Vasc, fost fotbalist în Liga 1, trimitea poze indecente unei minore.

Cristi Vasc (51 de ani), fost fotbalist în Liga 1, a trimis mesaje şi fotografi i indecente unei fete de 13 ani
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon: 0752-449012

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. (5.7)

¤ 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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Teren de vânzare în Florești, 
str. Stejarului (Cetatea Fetei), su-
prafaţa de 1200 mp, cadastrat, 
preţ 38 euro/mp. Informaţii și 
detalii suplimentare la telefon 
0755-076628. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3500 mp, cu C.F., intabulat, îm-
prejmuit și plantat cu pomi pe 
rod, grădină, la 70 km de oraș, 
lângă șoseaua Cluj-Oradea, Gara 
Brăișoru, preţul pieţei din zonă. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0747-417912. (4.7)

¤ Vând 18100 mp teren, poziţie, 
amplasament foarte bun, situat 
la intrarea Turda-Dăbăgău, 
vis-à-vis de Pensiunea Sfânta Sa-
va, teren plan, compact, pretabil 
pentru construcţii de anvergură, 
front 280 m direct la șoseaua eu-
ropeană E60, curent electric, car-
te funciară, preţ 4 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (4.7)

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

¤ Vând 30 ari teren în Valea Ierii 
Plopi, drum de acces, fântână, 
curent electric în zonă. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0748-882701. (4.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la șosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilităţile. Infor-

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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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. (10.14)

ÎNCHIRIERI

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, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la 
baie, renovat recent, mobilat, 
utilat, preţ 350 euro, negocia-
bil. Pentru informaţii suplimen-
tare 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 com-
plet, ocupabil imediat din 
01.06.2020, cart. Mărăști, zona 
Cinema Mărăști, preţ 350 euro. 
Pentru informaţii și detalii su-
naţi 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

¤ Ehipă formată din două per-
soane, caută de lucru ca șofer 
pentru curse tur-retur, weeken-
duri libere sau la două săptă-
mâni, în comunitatea europea-
nă. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0747-913740 sau 
0747-543038. (1.7)

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în dome-
niul fi nisări, lavabil, plachez în 
polistiren, repar șpaleţi, vopsesc 
în ulei pe lemn, fi er, trag glet. 
Cei interesaţi mă pot contacta 
la 0749-974302. (1.7)

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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
sau execut zugrăveli în domeniul 
fi nisări, lavabil, plachez în polisti-
ren, repar șpaleţi, vopsesc în ulei 
pe lemn, fi er, trag glet. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Caut de lucru în domeniul con-
strucţiilor. Ofer seriozitate, accept 
și cu ziua. Pentru oferte, aștept 
telefoane la 0749-974302 sau 
0755846290. (4.7)

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

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

¤ 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 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
menaj, de 2 ori/săptămână, în 
cart. Mănăștur, zona Tăș-
nad-Calea Florești-Bucium-Piaţa 
Flora sau aduc copii de la școa-
lă, activităţi sportive. Aștept te-
lefoane 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

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la 
telefon 0742-401019. (1.7)

¤ 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 congelator ARCTIC cu 5 
sertare, defect, pentru piese sau 
schimb cu unul nou, preţ 50 RON. 
Pentru alte relaţii sunaţi la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, folosit doar o lună, preţ 
600 RON. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 
0364-808316. (2.14)

¤ Vând calorifere de 1200 mm 
și de 500 mm. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ 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 calcula-
tor, dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare wenge și stejar auriu, stare 
perfectă, preţ 250 RON/buc. și 
raft de bibliotecă cu dulap pentru 
acte, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos, cu chei, dim 
205 x 90 x 40 cm, culoare wenge 
cu stejar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON, ideale pentru 
agenţii de turism, imobiliare sau 
alte activităţi de birou. Nu asigu-
răm transportul. Tel. 0741 
278287.

DIVERSE

¤ Vând plantă calathea, cu frun-
ze multicolore, foarte frumoase. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la 0745-300323 sau 
0264-424005. (1.7)

¤ Vând pătuţ pentru copii cu 
saltea, din lemn, cu două serta-
re, preţ 200 RON. Informaţii la 
telefon 0264-424005, 
0745-300323. (1.17

¤ Vând seminţe de lobodă ver-
de, seminţe de pătrunjel pentru 
frunze, seminţe de fl ori. Pentru 
alte informaţii apelaţi 
0264-424005, 0745-300323. 
(1.7)

¤ Cumpăr mere, pere pentru 
ţuică. Aștept telefoane la 
0746-723050. (2.14)

¤ Vând miez de nucă la preţul de 
30 RON/kg și nucă în coajă la 
preţul de 10 RON/kg, zonă nepo-
luată. Informaţii la tel. 

0748-220979. (4.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, la preţ ne-
gociabil. Detalii la telefon 
0742-401019. (4.7)

¤ Vând prize și întrerupătoare 
noi. Informaţii suplimentare la te-
lefon 0742-401019. (4.7)

¤ Vând cizme de damă cu ca-
râmb înalt nr. 40, preţ 100 RON. 
Informaţii la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

Vând 
pere Bergamote 

(de iarnă),

zona 
Călimănești – Vâlcea.

Nu se asigură 
transport.

Preţ 1,5 lei/kg, 
ușor negociabil.

Telefon 0749-140.649.

¤ Vând sanuri pentru cizme mili-
tare înalte, nr. 41.42. Pentru alte 
detalii sunaţi la telefoanele 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (11.14)

¤ Vând presă și zdrobitor de stru-
guri. Informaţii și detalii supli-
mentare la telefon 0752-296902. 
(12.14)

¤ Vând seminţe de spanac și de 
salată. Inf la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (11.14)

¤ 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

¤ BUBLES CBC S.R.L., 
J12/183/2012, C.U.I. 
29595985, declar pierdut certi-
fi catul de înregistrare și certifi -
catele constatatoare ale societă-
ţii emise de O.R.C. Cluj. Se de-
clară nule.

¤ ADIAMAR S.R.L., 
J12/2317/2007, CUI 
21780022, declar pierdut certi-
fi catul de inregistrare si certifi ca-
tele constatatoare ale societatii 
emise de O.R.C. Cluj. Se declară 
nule.

¤ UNI SMILE S.R.L., 
J12/3732/2015, C.U.I. 
35318237, declar pierdut certifi -
catul de înregistrare și certifi ca-
tele constatatoare ale societăţii 
emise de O.R.C. Cluj. Se declară 
nule.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
de la sediu MOLDOVAN S. 
MARCEL P.F.A., cod unic de în-
registrare 28701166, 
F12/1201/27.06.2011. Îl declar 
nul.
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EXECUTĂM LUCRĂRIEXECUTĂM LUCRĂRI

• reparaţii la acoperiş
• orice reparaţie mică
• dulgherie

Avem materiale pe stoc!

• orice lucrare din tinichigerie
• zugrăvim, tencuim

DISCOUNT 18% pentru pensionari!

Informaţii la telefon 0727-548.721.

EXECUTĂM LUCRĂRI
în

CONSTRUCŢII, TINICHIGERIE, ORICE MICĂ 
REPARAŢIE PENTRU ACOPERIŞURI.

ZUGRĂVIM!

Avem pe stoc orice material 
pentru acoperişuri!

18% REDUCERE PENTRU PENSIOARI!

Informaţii la telefon 0740-641499.

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca

aduce la cunoștința cetățenilor 
municipiului Cluj-Napoca 

faptul că începând cu ziua de 

luni, 26 octombrie 2020, 
se încheiat activitatea de agrement 

pe lacurile Chios si Gheorgheni 
din acest sezon.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. KAPAMED INTERNATIONAL S.R.L. anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare a 
proiectului) pentru proiectul „PUD şi DESFIINŢARE CONSTRUCŢII 
EXISTENTE ŞI CONSTRUIREA UNEI HALE DE DEPOZITARE ŞI 
PRODUCŢIE MEDICALĂ ŞI IMOBIL DE BIROURI, FIRME PE 
FAŢADE, ÎMPREJMUIRI, AMENAJARE EXTERIOARĂ, RACORDURI 
ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“ în comuna Apahida, sat 
Apahida, strada Libertăţii, nr. 37, judeţul Cluj

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate prin solicitare la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
și la următoarea adresa web: www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii 
competente pentru protecția mediului.

ANUNŢ

Campanii de colectare DEEE

A zecea acţiune de colectare a 
deşeurilor electrice din acest an se va 

desfăşura sâmbătă, 31 octombrie 
2020 şi va fi  organizată de Rosal 

împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 09:00- 13:00, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 
DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).

 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 
acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an, urmatoarele campanii 
de colectare se vor desfăşura conform următorului program:

- 28.11.2020
- 26.12.2020

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea activelor 
constând în:

 Echipamente tehnologice, mijloace de transport, 
utilaje construcţii, obiecte de inventar – preţ total de 
strigare 420,605.50 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia va avea loc în data de 10.11.2020, ora 14:00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 24.11.2020, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.         C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator            Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 
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Cinci fotbalişti 
de la „U” Cluj, 
pozitivi la COVID-19

Universitatea Cluj a anunţat 
că există cinci jucători și doi 
membri din staff care au coro-
navirus. Universitatea Cluj a 
câștigat cu 1-0, în deplasare, 
la Mioveni, și a urcat pe locul 
trei în clasament după un par-
curs de excepţie sub conduce-
rea lui Costel Enache. Valul de 
entuziasm din tabăra clujeni-
lor a fost însă stins repede du-
pă ce mai mulţi jucători au 
fost confirmaţi pozitiv cu 
COVID-19. „FC Universitatea 
Cluj anunţă că cinci jucători și 
doi membri ai staff-ului auxili-
ar au fost testaţi pozitiv cu co-
ronavirus. Aceștia au prezen-
tat simptome specifice, au 
fost izolaţi imediat și apoi tes-
taţi, conform protocolului me-
dical. Clubul a notificat autori-
tăţile competente și colabo-
rează cu acestea pentru a ges-
tiona situaţia”, a transmis clu-
bul marţi.

Pe scurt

PUBLICITATE

Sportiva legitimată la sec-

ţia de culturism şi fi tness a 

Clubului Sportiv „U” Cluj, 

Maria Nedelcu, a cucerit 

medalia de bronz la cate-

goria Bikini Fitness 166 cm 

– juniori 16-20 ani, în 

cadrul Campionatului 

Mondial de Juniori.

Maria a confirmat la a-

ceastă competiţie mondia-

lă parcursul excelent din 

acest an concretizat prin 

medalii de aur la Campio-

natul Balcanic şi cel naţio-

nal, precum şi o clasare pe 

locul 4 la Campionatul Eu-

ropean. La Campionatul 

Mondial de la Cluj-Napoca, 

România s-a clasat pe pri-

mul loc pe naţiuni, cu 14 

medalii, dintre care 4 de aur, 

4 de argint şi 6 de bronz, ur-

mată de Polonia şi Ungaria.

Campionatului Mondial 

de Juniori s-a desfășurat la 

BT Arena.

Maria Nedelcu, medalie de bronz 
la Campionatul Mondial de juniori

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a obţi-

nut un succes cu 1-0 

în faţa celor de la CS 

Mioveni, în etapa cu 

numărul 9 din Liga a 2-a.

Universitatea Cluj a câş-

tigat cu 1-0 în faţa celor de 

la CS Mioveni în ultimul 

meci disputat în etapa a 9-a 

din Liga a 2-a. Formaţia pre-

gătită de Costel Enache a fă-

cut o primă repriză modes-

tă, dar avea să câştige toa-

te punctele după o parte se-

cundă mult mai bună în fa-

ţa argeşenilor.

Alexandru Negrean a mar-

cat primul gol din carieră 

pentru Universitatea Cluj cu 

un şut superb în minutul 59 

al jocului de la Mioveni, du-

pă care „studenţii” s-au in-

stalat la conducerea jocului. 

CS Mioveni a presat pe fi nal, 

dar a avut o singură ocazie 

mare în prelungiri, atunci 

când Vâtcă s-a opus în faţa 

lui Coşereanu.

Universitatea Cluj a acu-

mulat 17 puncte după victo-

ria de la Mioveni şi ocupă lo-

cul trei în clasamentul din Li-

ga a 2-a, fi ind la doar trei 

puncte distanţă de liderul U-

niversitatea Craiova.

Costel Enache a vorbit la 

fi nalul partidei dintre Univer-

sitatea Cluj şi CS Mioveni.

„E un mare pas înainte din 

punct de vedere mental. Si-

gur, la aspectul tehnico-tac-

tic mai este de lucrat, dar tot 

timpul va fi  aşa. Am spus îna-

inte de meci că e nevoie de 

puncte pentru a ne atinge 

obiectivul. Mijloacele sunt 

mai puţin importante, dar eu 

sunt bucuros pentru cele trei 

puncte. Nu e cea mai mare 

bucurie din viaţa mea, e o 

bucurie de moment. Vor ur-

ma alte jocuri foarte impor-

tante şi avem mult de mun-

cit pentru a ne atinge obiec-

tivul, dar e un pas înainte şi 

ne dă încredere”, a declarat 

Enache după meci.

Alexandru Negrean a mar-

cat primul gol pentru Univer-

sitatea Cluj la seniori. Tână-

rul clujean e plin de încrede-

re după ce în actualul sezon 

a devenit un fotbalist de ba-

ză în echipa lui Enache. 

„Este primul meu gol, du-

pă ce am aşteptat destul de 

multă vreme, cam 23, 24 de 

meciuri. Mă bucur şi îmi dă 

încredere şi aştept să vină mai 

multe reuşite, pentru a ajuta 

echipa. Exersez mereu după 

antrenament anumite execuţii 

şi cu stângul şi cu dreptul, iar 

acum am încercat şi se pare 

că a ieşit. Suntem neînvinşi şi 

asta ne dă o încredere imen-

să. Trebuie să rămânem cu pi-

cioarele pe pământ şi să reu-

şim să legăm victorii. Asta ne 

dă încredere şi pune presiunea 

asupra adversarilor. Suntem 

”U” Cluj, avem condiţii, avem 

lot, avem tot ce vrem. Nu avem 

nicio scuză anul acesta dacă 

nu promovăm”, a declarat tâ-

nărul mijlocaş.

„U” Cluj a urcat pe podium în Liga a 2-a. 
Alexandru Negrean, primul gol din carieră.
„U” Cluj a obţinut un succes cu 1-0 în faţa celor de la CS Mioveni, în etapa cu numărul 9 din Liga a 2-a

Alexandru Negrean a marcat primul gol la profesionişti în tricoul celor de la „U” Cluj
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