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sâmbătă-duminică, 30-31
30-31ianuarie
ianuarie 2021
sâmbãtã-duminicã,
2021
DIVERSE

SC ROSAL GRUP SA Bucureºti,
Sucursala Cluj-Napoca,

MECANICI AUTO

(CP 89)

având ca domeniu de activitate salubritate
ºi activitãþi similare angajeazã
Condiþii pentru ocuparea posturilor: Calificare în domeniu
Cerinþe:
Seriozitate ºi profesionalism
Beneficii:
Salariu atractiv;
Tichete de masã pentru fiecare zi lucratã
Cererile se pot depune la adresa:

Cluj-Napoca, str. Gârbãu 12, Bloc H, între orele 9.00-16.00
Telefon 0264-456.863 interior 120,
email: rosalcluj@rosal.ro

• S.C. PEHART TEC GRUP S.A.
(titularul proiectului) anunþã
publicul interesat asupra
depunerii raportului privind
impactul asupra mediului,
pentru proiectul “CONSTRUIRE
TRASEU
CONDUCTÃ
ADUCÞIUNE
DE
APÃ
TEHNOLOGICÃ” în municipiul
Dej, strada Henri Coandã,
Extravilan, nr. 4A, judeþul Cluj.
Tipul deciziei posibile luate de
APM Cluj poate fi emiterea
acordului de mediu sau
respingerea solicitãrii de
emitere a acordului de mediu.
Raportului privind impactul
asupra mediului, poate fi
consultat la sediul A.P.M. Cluj
din Calea Dorobanþilor, nr. 99,
Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele
de luni-joi, între orele 9-14 ºi
vineri, între orele 9-13 ºi la S.C.
PEHART TEC GRUP S.A., din
localitate Dej, strada Henri
Coanda, nr.4A, judeþul Cluj, în
zilele de luni-vineri, între orele
9-14. Documentul menþionat
este disponibil ºi la urmãtoarea
adresã
de
internet:
www.apmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publicã a raportului
privind impactul asupra
mediului, va avea loc pe
platforma Zoom, https://
zoom.us/j/99963862145? pwd=
ZDJUd1JNZVk1bmlRVVBs
MSt3Z1JIdz09, în data de
09.03.2021, începând cu orele
17.00. Publicul interesat poate
transmite în scris comentarii/
opinii/observaþii
privind
documentele menþionate la

sediul A.P.M. Cluj din Calea
Dorobanþilor, nr. 99, ClujNapoca, jud. Cluj în zilele de
luni-joi, între orele 9-14 ºi
vineri, între orele 9- 13, pânã la
data de 09.03.2021. (48300)
• Numiþii Balog Maria (soþia lui
Balog Ioan nãscutã Pop Maria),
cu ultimul domiciliu cunoscut în
Cluj-Napoca, str. George Enescu
nr. 14, jud.Cluj, Petean Teodora
(Todosica), Petean Mihail,
Petean Rozalia, Petean Eugenia
ºi Petean Ioan, toþi cu ultimul
domiciliu cunoscut în comuna
Sic, jud. Cluj, sunt chemaþi la
Judecãtoria Cluj-Napoca în data
de 17 februarie 2021, sala 169,
ora 11,30 în calitate de pârâþi
în dosarul nr. 1369/ 211/2020
în proces cu Rusu Valeria s.a.
pentru uzucapiune. (48302)

PIERDERI
• MAT ALE CONS SRL, CUI
34393168, J12/ 1180/ 2015,
declar nule certificatul de
înregistrare, actul constitutiv,
rezoluþia de înfiinþare societate,
certificat
constatator.
(51012903)

DECESE
COMEMORÃRI
• Consiliul Colegiului
Medicilor Cluj este alãturi de
colega noastrã, Dr. Dascãl Ana,
în momentele grele cauzate de
trecerea prematurã în nefiinþã
a soþului mult iubit ºi transmite
sincere condoleanþe familiei
îndoliate! Dumnezeu sã-l aibã în
pazã! (340)

Cu adâncã durere în suflet anunþãm
trecerea la cele veºnice
a iubitei noastre mame, soacre ºi bunici,

(51012905)

www.ziarulfaclia.ro
www.ziarulfaclia.ro

LIANA-SILVIA HRDLICSKA.
Înmormântarea va avea loc marþi, 2 februarie,
orele 11, în Cimitirul Central.
Dumnezeu sã o odihneascã!
Familia
• Ne despãrþim cu regret
de vecina noastrã dr.
ECATERINA MANU, cu care
am convieþuit o lungã
perioadã de timp, ca întro familie unitã. Ne va lipsi
distincþia ºi dorinþa ei de
bunãînþelegere.
Dumnezeu
sã
o
odihneascã! Vecinii din
str. Dimitrie Cantemir 3A.
(51012902)
• Rectorul ºi comunitatea
academicã a Universitãþii
de ªtiinþe Agricole ºi
Medicinã Veterinarã din
Cluj-Napoca deplânge
trecerea în nefiinþã a
domnului prof. dr.
CONSTANTIN DRÃGHICI,
personalitate marcantã a
învãþãmântului superior
medical veterinar clujean,
specialist în cadrul
Disciplinei de Igienã a
Facultãþii de Medicinã
Veterinarã. Transmitem
familiei
îndoliate
profunde sentimente de
compasiune ºi regret.
Drum lin, Domnule
Profesor! (48301)

• Un ultim gând de rãmas-bun
la trecerea la cele veºnice a
soþului colegei ºi prietenei
noastre, Dr. Ana Dascãl. Sincere
condoleanþe! Dumnezeu sã îl
odihneascã în pace! Fam. Dr.
Anghela ºi Cornel Pop. (341)
• Azi, dorul ºi cãldura
amintirilor ne-au fost
oprite din trecerea celor 3
luni de când dragul
nostru - profesorul
VASILE TRITEAN, nu mai e
împreunã cu toþi cei pe
care i-a iubit. A fost ºi va
rãmâne mereu prezent în
gândurile ºi sufletele
noastre ca o amintire vie.
Familia. (51012901)

eveniment
Încă o tragedie în sistemul medical românesc
urmare din pagina 1

El a spus că din primul moment i-a cerut ministrului de
interne să folosească toate resursele pentru a stabiliza cât
mai rapid situaţia şi lucrurile
au fost ţinute sub control.
„Concomitent, au fost găsite
locuri la alte spitale din Bucureşti unde să fie mutaţi pacienţii şi aici vreau să le mulţumesc
managerilor acestor spitale
care s-au implicat direct, au
acţionat imediat şi am apucat
să facem acest transfer foarte
rapid, în jurul orei 6.37 toţi
pacienţii erau deja transferaţi
la alte spitale. În acelaşi timp,
vreau să le mulţumesc angajaţilor Spitalului „Matei Balş”
care s-au implicat la fel, imediat, pentru a transfera pacienţii
în alte zone din instituţii. Din
primul moment i-am cerut
ministrului de interne să folosească toate resursele pentru a
stabiliza cât mai rapid situaţia.
Cred şi o spun din nou că intervenţia a fost rapidă, eficientă şi dacă nu era aşa, am fi avut

o altfel de situaţie, deci lucru- semnat un secretar de stat
rile au fost ţinute sub control care împreună cu Departaimediat”, a adăugat Cîţu.
mentul pentru Situaţii de
Urgenţă va ţine legătura cu
Ministrul sănătăţii: Voi face spitalele şi cu familiile patot ce ţine de mine ca astfel cienţilor transferaţi vineri
de tragedii să nu se mai
dimineaţa, în urma incenîntâmple
diului de la Institutul „MaMinistrul sănătăţii, Vlad tei Balş”. „O durere imensă
Voiculescu, anunţă că a de- asupra noastră astăzi, o nouă

tragedie ce s-a întâmplat într-un spital din România.
Sunt şi suntem alături de pacienţii şi familiile celor internaţi la «Matei Balş». Transmitem condoleanţele noastre
familiilor îndoliate şi vom
pune în discuţie modul în
care guvernul poate veni în
ajutorul acestora. Prioritatea

mea ca ministru al sănătăţii
şi a echipei mele a fost de a
cunoaşte starea pacienţilor
care au fost afectaţi de acest
incendiu şi de a ne asigura că
toţi cei transferaţi de la Institutul «Matei Balş» şi cei
care au rămas în unitatea sanitară beneficiază de asistenţa medicală necesară şi tratament corespunzător. Toată
echipa mea este în legătură
directă cu cadrele medicale
din unităţile sanitare unde
au fost transferaţi pacienţii.
Am desemnat deja un secretar de stat care împreună cu
DSU va ţine legătura cu spitalele şi cu familiile pacienţilor”, a scris Voiculescu, pe
Facebook.
El spune că Institutul „Matei Balş” este locul în care
„mii de pacienţi infectaţi cu
SARS-CoV-2 şi-au regăsit
sănătatea în ultimele luni,
cu eforturi semnificative din
partea echipei de aici”.
„Institutul ‚Matei Balş’
este de asemenea unul dintre
spitalele care au beneficiat de
o finanţare robustă în ultimii
ani. Până să vorbim despre

sistemul de sănătate în ansamblu, trebuie să aflăm ce
s-a întâmplat aici în această
noapte. Există responsabilităţi şi responsabili. O anchetă a fost deja demarată, atât
de Poliţie, cât şi de Corpul de
control al premierului şi cel
al ministrului sănătăţii. Nu
suntem la primul incendiu
într-un spital din România.
Realitatea este că majoritatea covârşitoare a spitalelor
noastre sunt pur şi simplu rezultatul subfinanţării cronice
şi al achiziţiilor netransparente care au dus la un lung
şir de improvizaţii făcute
de personal tehnic puţin şi
prost plătit. Avem nevoie de
crearea condiţiilor pentru
a aduce şi a păstra în sistem
profesionişti - în spitale, la
nivelul direcţiilor de sănătate
publică şi la nivel central în
Ministerul Sănătăţii, astfel
încât investiţiile să fie făcute
la timp şi cu cap, în interesul
pacienţilor. Vom face asta.
Voi face tot ce ţine de mine ca
astfel de tragedii să nu se mai
întâmple”, susţine ministrul
sănătăţii.

