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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

Situația epidemiei 
de coronavirus

2.245 de persoane infectate la ni-
vel național
  ? persoane infectate/în carantină 
în județul Cluj

11.576 persoane în carantină

123.577 de persoane în izolare
220 vindecați
78 decese

*Potrivit ultimei înștiințări a Grupului 
de Comunicare Strategică (ieri, ora 13:00)
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Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

ADMINISTRAȚIE

Parcare gratuită pentru 
medici în Cluj-Napoca, pe 
perioada stării de urgență
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, 
a declarat că medicii, dar și celelalte cadre me-
dicale pot să parcheze gratuit în zona centrală 
a orașului pe perioada stării de urgență, cu 
excepția parking-urilor închise sau cu barieră.
„Cadrele medicale pot să parcheze gratuit în zo-
na centrală, cu excepția parking-urilor închise 
sau cu barieră, pe perioada stării de urgență, fă-
ră să fi e nevoie de o Hotărâre de Consiliu Local 
pentru a reglementa această chestiune”, a pre-
cizat Emil Boc, pentru Monitorul de Cluj.
De asemenea, primarul a anunțat că mai mul-
te fi rme din Cluj-Napoca oferă sprijin pentru 
cazarea gratuită a cadrelor medicale dornice la 
hoteluri din aproprierea spitalelor la care lu-
crează, pentru a evita extenuarea lor, în 
condițiile în care ei sunt „în prima linie” în 
lupta cu coronavirusul. Astfel, la solicitare, 
medicii sau asistenții medicali pot solicita ca-
zare la hotel, pentru a se odihni.  (D.C.)

ACTUALITATE

Cum se va oficia în acest an 
slujba religioasă de Înviere? 
În acest an, Paștele ortodox se va celebra în 19 
aprilie. Una dintre Ordonanțele militare care 
este în prezent în vigoare în România prevede 
ca slujbele din lăcașele de cult să se desfășoare 
fără enoriași. În acest context, lumea se întrea-
bă ce se va întâmpla cu slujba de Înviere?
Deși nu există încă o decizie ofi cială, mai mulți 
reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române 
(BOR) au făcut declarații în acest sens. Preotul 
Ionuț Mavrichi, consilier patriarhal, spune că, 
dacă autoritățile nu vor emite noi Ordonanțe, 
slujba de Înviere se va desfășura respectând ac-
tualele reglementări în vigoare – preoții vor fi  în 
biserici, iar credincioșii vor sta acasă.
„De la Ierusalim este exclus anul acesta să mai 
fi e adusă lumină. Lumina este la fel de sfântă 
și atunci când e aprinsă din candela de pe un 
altar, din ultimul cătun. Știm bine că nu putem 
ieși din casă după ora 22:00 fără vreun motiv 
aprobat de autorități”, a declarat și Vasile Bă-
nescu, purtătorul de cuvânt al BOR.

DEZINFECȚIE TOTALĂ!
O armată de oameni a pornit la dezinfectat blocurile din Cluj-Napoca

În lupta împotriva coronavirusului, Primăria a dat startul dezinfecției generale în tot orașul. Toate blocurile 
din Mănăștur, Mărăști, Gheorgheni, Grigorescu și Zorilor vor fi dezinfectate, în această ordine. Pagina 3
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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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Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

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

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

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

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

Redactor - șef adjunct Raymond Füstös
Coordonator ediție online Tibor Demeter

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP SRL

Coordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Raymond Füstös
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Bianca Tămaș – social
Oana Spiru - social
Diana Cîmpean - politică-administrație

Eliza Lucaciu – șef departament dtp
Mihaela Puiac – dtp
Ioana Hotea – dtp

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Ambulatoriul Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase 

din Cluj-Napoca va fi  extins 

şi modernizat cu peste 11,4 

milioane de lei, bani prove-

niţi, în mare parte, 

din fonduri europene.

Consilierii judeţeni au 

aprobat, în şedinţa de marţi, 

valoarea proiectului de extin-

dere şi modernizare a Ambu-

latoriului Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase, în cuantum 

de 11.466.736,37 lei (inclu-

siv TVA), sumă din care 

10.412.476,86 lei provin din 

fonduri de la Uniunea Euro-

peană, iar 1.054.259,51 lei 

constituie contribuţia proprie 

a judeţului Cluj.

Proiectul a fost depus 

pentru obţinerea unei finan-

ţări nerambursabile în da-

ta de 18 octombrie 2018. În 

luna martie 2020, proiec-

tantul SC Pronet SRL – Za-

lău a actualizat devizul ge-

neral, rezultând o valoare 

suplimentară de 841.759,98 

(inclusiv TVA), faţă de cea 

existentă şi aprobată prin 

Hotărârea de Consiliu Ju-

deţean nr. 253 din 2018.

Prin proiect se propun lu-

crări de investiţii prin care 

se schimbă configuraţia şi 

se măreşte suprafaţa spaţii-

lor medicale utile, realizân-

du-se în acelaşi timp func-

ţiuni noi, în scopul creşterii 

calităţii actului medical şi 

asigurării unui diagnostic şi 

tratament de înaltă calitate 

tuturor pacienţilor, potrivit 

referatului de aprobare a 

proiectului de hotărâre.

Principalele funcţiuni dez-

voltate sau nou realizate sunt:

• Extinderea, reabilitarea 

şi modernizarea Laborato-

rului de recuperare, medici-

nă fizică şi balneologie – si-

tuat la demisolul corpului 

de clădire A;

• Reabilitarea structurii 

„Spitalizare de zi copii” – si-

tuat la parterul corpului de 

clădire A;

• Reabilitarea şi moderniza-

rea structurii de „Spitalizare de zi 

adulţi” – etajul II, corp clădire B;

• Reabilitare şi modernizare 

cabinete şi structura Spital de 

zi – chirurgie generală şi chirur-

gie vasculară, crearea Centrului 

Integrat de Chirurgie Avansată 

Minim Invazivă (CICAMI);

• Reabilitarea termică a an-

velopei clădirii din Calea Mo-

ţilor nr. 19.

„Implementarea proiectu-

lui Extindere, reabilitare, mo-

dernizare şi dotare Ambula-

toriu Spitalului Clinic de Bo-

li Infecţioase va crea condi-

ţiile necesare asigurării unui 

act medical de înaltă calita-

te pentru pacienţii din jude-

ţul Cluj şi judeţele limitrofe”, 

se arată în referatul de apro-

bare a proiectului votat marți 

de consilierii județeni.

Spitalul de Boli Infecțioase 
din Cluj-Napoca va fi extins
11,5 milioane de lei pentru extinderea și modernizarea unității.

11,5 milioane de lei, marea majoritate din bani europeni, vor fi  cheltuiți pentru extinderea și modernizarea 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca.

Metoda „Accidentul” 
este în floare la Cluj-Napoca

Poliţiștii clujeni au identificat o femeie în 
vârstă de 28 de ani, din comuna Jucu, bă-
nuită de comiterea infracţiunii de înșelă-
ciune prin metoda „Accidentul”. Conform 
probatoriului administrat, în perioada 15 
februarie – 28 martie, femeia ar fi partici-
pat la comiterea mai multor fapte de în-
șelăciune, cauzând un prejudiciu total de 
peste 38.700 de lei. În cursul zilei de joi, 
poliţiștii au depistat-o pe femeie pe raza 
municipiului Cluj-Napoca. În urma perche-
ziţiei corporale efectuate, asupra femeii a 
fost găsită și ridicată suma de 12.500 de 
lei. Totodată, poliţiștii au mai recuperat 
21.400 de lei, bani proveniţi tot din înșe-
lăciuni. Din investigaţii a reieșit că, la da-
ta de 27 martie, cea în cauză s-a deplasat 

la domiciliul unei femei de 92 de ani, din 
Cluj-Napoca, de unde a ridicat suma de 
3.500 de lei. De asemenea, la data de 28 
martie, s-a deplasat la domiciliul unei 
persoane de 78 de ani, tot din 
Cluj-Napoca, de unde a preluat 32.000 de 
lei. Femeia a fost supusă măsurii contro-
lului judiciar pentru 60 de zile.

Echipamente de protecţie 
de 60.000 lei 
pentru poliţiştii clujeni
Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) 
Cluj va achiziţiona echipamente individu-
ale de protecţie pentru prevenirea infec-
tării cu coronavirus în rândul poliţiștilor. 
Consilierii judeţeni au dezbătut ieri, în ca-
drul ședinţei extraordinare, un proiect 
privind alocarea sumei de 60.000 de lei, 
bani din bugetul judeţului, pentru achizi-
ţionarea de echipamente individuale de 
protecţie pentru prevenirea infectării și a 
răspândirii infecţiei cu coronavirusul 
SARS-CoV-2 în rândul poliţiștilor care des-
fășoară misiuni și activităţi în medii cu 
potenţial de infectare sau în contact cu 
persoane infectate. Printre materialele ce 
vor fi achiziţionate se numără echipamen-
te de protecţie pentru cercetarea la faţa 
locului în condiţii cu risc de contaminare, 
combinezoane, mănuși și măști de pro-
tecţie, substanţe dezinfectante.  (D.C.)

Sute de amenzi 
pentru clujenii care nu 
respectă Ordonanţele

758 de poliţiști, jandarmi, poliţiști locali 
și militari au desfășurat misiuni specifice 
în contextul prevenirii și combaterii răs-
pândirii COVID-19 și pentru menţinerea 
ordinii publice pe raza judeţului Cluj. 
Astfel, s-a verificat modul de respectare 
a măsurii de izolare în cazul a 658 de 
persoane, iar 34 de societăţi comerciale 
și persoane fizice autorizate din judeţ au 
fost verificate cu privire la respectarea 
interdicţiilor impuse pe timpul stării de 
urgenţă. Potrivit IPJ Cluj, ca urmare a ac-
ţiunilor, au fost aplicate 139 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare de 124.500 
de lei, pentru nerespectarea dispoziţiilor 
Ordonanţelor militare.

Pe scurt

Tot în ședinţa de ieri, consilierii judeţeni au apro-
bat suplimentarea cu 3.079.095 lei (TVA inclus) 
a unui proiect ce prevede achiziţionarea de echi-
pamente de înaltă performanţă pe parcursul ur-
mătorilor trei ani. Astfel, valoarea totală a echi-
pamentelor ce urmează să fi e cumpărate pentru 
Ambulatoriul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 
este în cuantum de 15.113.052,12 lei.
Solicitarea de suplimentare cu suma de 
3.079.095,69 lei (TVA inclus), rezultată în urma 
actualizării Studiului de oportunitate, urmează a 
fi  suportată din bugetul judeţului Cluj, doar după 
atribuirea contractului de furnizare dotări, în peri-
oada de furnizare, montare și punere în funcţiune 
a echipamentelor, aprox. 18 luni (investiţie multi-
anuală), respectiv în anii 2020 și 2021.

Prin proiectul „Dotarea Ambulatoriului 
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase” se propu-
ne dotarea unităţii cu aparatură medicală de î-
naltă performanţă pentru dezvoltarea și diver-
sifi carea activităţii serviciilor de radiologie și 
imagistică medicală, de echipamentele chirur-
gicale necesare pentru dotarea Centrului 
Integrat de Chirurgie Avansată Minim Invazivă 
(CICAMI), unei Truse de endoscopie cu rezolu-
ţie înaltă și tehnici de evaluare cromoendosco-
pică precum și a unei mașini automate de 
spălat și dezinfectat endoscoape pentru dota-
rea Laboratorului de endoscopie, de echipa-
mente de electroterapie și laserterapie de ge-
neraţie nouă în Laboratorul de recuperare me-
dicală fi zică și balneologie.

Dotări de 12 milioane de lei, în următorii 3 ani
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Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a trimis mai 

multe băi mobile pentru 

ca populaţia de la Pata 

Rât să fi e protejată în 

această perioadă difi cilă.

Conform spuselor prima-

rului Emil Boc, două contai-

nere au fost transportate şi 

montate, marţi dimineaţă, 

pentru ca populaţia de la Pa-

ta Rât să le utilizeze în lup-

ta cu noul COVID-19. Fiind 

bine cunoscută lipsa de in-

frastructură şi igiena preca-

ră a localnicilor din Pata Rât, 

autorităţile locale încearcă 

prevenirea unui focar de in-

fecţie în zonă.

Tot ieri, Primăria a început 

acţiunile de dezinfecţie a tu-

turor blocurilor de pe raza 

municipiului Cluj-Napoca. În 

şedinţa de Consiliu Local de 

luni au fost alocate sumele 

necesare pentru asigurarea tu-

turor cheltuielilor legate de 

dezinfectarea blocurilor de lo-

cuinţe din Cluj-Napoca.

Potrivit municipalităţii, în 

Cluj-Napoca sunt în prezent 

3.795 de blocuri care au cel 

puţin 6 apartamente (din ca-

re 2.030 blocuri au minim 20 

apartamente). Durata de im-

plementare a unei asemenea 

acţiuni este 8-10 zile.

De precizat că dezinfec-

ţia se va face pe casa scări-

lor, lifturi şi în alte spaţii co-

mune, în intervalul orar 09:00 

– 17:00. Lista cu adresele 

asociaţiilor de proprietari un-

de se va face dezinfecţia va 

fi  actualizată zilnic pe site-ul 

Primăriei, la secţiunea Ad-

ministraţie/Informaţii Publi-

ce/Comunicate.

Băi mobile pentru clujenii 
din Pata Rât

Satul Cetan din comuna 

Vad ar putea fi prima 

localitate închisă 

din judeţul Cluj pentru 

evitarea răspândirii 

noului coronavirus.

Luni, aproape de miezul 

nopţii, autorităţile române 

au decis să plaseze în ca-

rantină totală municipiul 

Suceava şi alte opt comu-

ne din apropiere. O astfel 

de măsură s-ar putea lua şi 

la Cetan, acolo unde exis-

tă mai multe cazuri de per-

soane care au contactat no-

ul coronavirus.

Prima persoană infectată 

din Cetan este un şofer de 

TIR care s-ar fi întors din 

Germania în data de 11 mar-

tie. Bărbatul nu a stat în au-

toizolare, iar după 11 zile a 

început să aibă primele simp-

tome, fiind ulterior depistat 

pozitiv la COVID-19.

La doar câteva zile de la 

depistarea şoferului, în Ce-

tan şi Dej, localitate aflată 

la doar 4 kilometri, au apă-

rut alte 12 cazuri. Pe strada 

pe care locuia şoferul de TIR 

în Cetan au mai fost desco-

perite pozitiv şase persoa-

ne care au fost internate la 

Spitalul Clinic de Boli Infec-

ţioase din Cluj-Napoca.

Conform mai multor lo-

calnici din Cetan, cuscrul 

şoferului de camion şi fami-

lia sa au participat la o ma-

să organizată de cel infec-

tat în perioada în care aces-

ta trebuia să se afle în au-

toizolare şi să nu primeas-

că vizite.

Marţi, prefectul judeţului 

Cluj, Mircea Abrudean, s-a 

deplasat în micuţa localita-

te de lângă Dej pentru a ve-

rifica dacă sunt respectate 

restricţiile de circulaţie. 

Acesta a fost întâmpinat de 

primarul comunei Vad, David 

Prunean şi de comandantul 

Poliţiei municipiului Dej, 

Alin Câmpean.

„Avem filtre importante 

aici, un dispozitiv de forţe 

numeroase care se asigură 

că oamenii respectă restric-

ţiile de circulaţie. Având în 

vedere situaţia mai specia-

lă şi numărul de pozitivi 

identificaţi aici, am alocat 

dispozitiv suplimentar pen-

tru ca oamenii să rămână 

în case, să nu circule toc-

mai pentru a împiedica răs-

pândirea COVID-19 în a-

ceastă localitate. În funcţie 

de evoluţia situaţiei, vedem 

dacă trebuie să luăm alte 

măsuri, de închidere sau nu 

a localităţii. În acest mo-

ment nu se pune problema 

aceasta!”, a precizat Mir-

cea Abrudean.

Cetan, prima localitate clujeană închisă de COVID-19? 
Prefectul județului Cluj: „Încă nu se pune problema”!

Secţia de Boli Infecţioase a spi-
talului din Dej a fost închisă du-
pă ce doi pacienţi au fost depis-
taţi pozitivi la COVID-19. 
Prefectul judeţului Cluj a confi r-
mat ulterior decizia autorităţilor. 
Ofi cialul a precizat că medicii au 
fost testaţi în regim de urgenţă, 
dar niciunul dintre ei nu a fost 
pozitiv la noul coronavirus.

„Secţia de Boli Infecţioase a 
Spitalului Municipal Dej a fost închisă, este o anchetă 
epidemiologică în curs. Secţia rămâne închisă până se fi-
nalizează ancheta și procedurile aferente”, a declarat 
Mircea Abrudean (foto).

Conform mai multor surse, cele două persoane infectate 
sunt două femei chiar din localitatea Cetan, judeţul Cluj. Un 
medic și cinci asistente, dar și câteva infi rmere au intrat în 
carantină în urma contactului avut cu cele două paciente.

Secția de Boli Infecțioase din Dej, 
închisă de pacienții din Cetan?

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a aprobat Ordinul 

privind Planul de măsuri 

pentru pregătirea spitalelor 

în contextul epidemiei 

de coronavirus, dar şi lista 

spitalelor de suport pentru 

pacienţii testaţi pozitiv 

cu virusul SARS-CoV-2.

Lista cu spitalele care se ocu-

pă de pacienţii depistaţi pozitiv 

la coronavirus a fost publicată 

marţi, în Monitorul Ofi cial. Pe 

lista principală se afl ă 52 de u-

nităţi medicale, care vor pune 

la dispoziţie aproximativ 8.000 

de paturi pentru cei afectaţi de 

virusul COVID-19.

De precizat că aceste spi-

tale trebuie să elibereze patu-

rile şi să trimită pacienţii cu 

alte simptomatologii către al-

te unităţi medicale, apoi să 

aştepte pacienţii diagnosticaţi 

cu COVID-19. Pe această lis-

tă se regăseşte şi Spitalul Cli-

nic de Boli Infecţioase din 

Cluj-Napoca.

De asemenea, au fost iden-

tifi cate şi desemnate ca unităţi 

suport un număr de 57 spita-

le/secţii exterioare/corpuri de 

clădire, 44 maternităţi, 60 spi-

tale şi centre pentru realizarea 

procedurilor de dializă din toa-

te judeţele ţării şi Bucureşti. 

De precizat că în spitalele su-

port sunt tratate cazuri pozi-

tive la COVID-19, dar care ne-

cesită îngrijiri medicale şi pen-

tru alte patologii.

Spitalul privat Polaris Me-

dical (foto, preluat recent de 

Consiliul Judeţean Cluj), Spi-

talul Clinic de Urgenţă Cluj – 

secţia Medicala 1 şi Ginecolo-

gie 1 (pentru gravide) – se nu-

mără şi ele pe lista unităţilor 

medicale suport în contextul 

pandemiei de coronavirus.

Spitalul de Boli Infecţioase, 
în prima linie 
în lupta anti COVID-19

Sergiu Mihai Gîrbe, medic 

rezident în specialitatea 

ORL în cadrul Spitalului 

Clinic de Urgenţă 

Cluj-Napoca, a creat în 

urmă cu puţin timp o pagi-

nă de Facebook unde doreş-

te să vorbească despre ce se 

întâmplă în spitalele cluje-

ne şi cum este afectat siste-

mul medical de către pan-

demie.

Tânărul rezident a mărturi-

sit că pagina de Facebook a cre-

at-o pentru a oferi medicilor o 

„voce” în mediul online.

„Am decis să creez aceas-

tă pagină pentru a scrie des-

pre subiecte de interes gene-

ral privind sistemul medical, 

inclusiv în scopul unei bune 

informări a cetăţenilor. În con-

textul actualei crize generate 

de coronavirus, e important ca 

vocea medicilor să fi e auzită 

cât mai mult şi luată în consi-

derare”, a spus Sergiu.

De asemenea, tânărul îi 

îndemnă pe colegii săi me-

dici să nu le fi e teamă să spu-

nă despre neregulile care exis-

tă în spitale.

„Stimaţi colegi din sistemul 

medical, nu vă temeţi să vor-

biţi despre problemele pe ca-

re le sesizaţi, greşelile care se 

fac, ori lipsa «armelor» în acest 

război cu noul tip de corona-

virus! Bunăoară, la o televizi-

une din România, unei asis-

tente îi era teamă să vorbeas-

că deschis despre starea reală 

în care se afl ă spitalul din Arad 

la care lucra. Fără a i se cu-

noaşte identitatea şi cu vocea 

distorsionată, aceasta vorbea 

despre lipsa echipamentelor 

de protecţie şi despre situaţia 

gravă în care se afl a tot perso-

nalul medical din acea unita-

te”, a mărturisit Sergiu.

„La 30 de ani de la căderea 

regimului comunist, asistăm la o 

cenzură de tip totalitar a perso-

nalului medical şi a celor care 

vorbesc despre neajunsurile sis-

temului medical şi gravitatea la 

care s-a ajuns în unele spitale din 

ţară. Este inadmisibil ca dintr-o 

ţară democratică, unde libertatea 

de exprimare este garantată, să 

nu vorbeşti liber şi asumat de tea-

ma eventualelor cătuşe, demiteri 

sau mustrări”, este de părere tâ-

nărul medic rezident.

În cazul în care frica pune 

stăpânire pe principalii luptă-

tori împotriva acestei pande-

mii, suntem cu toţii – pacienţi 

şi personal medical, deopotri-

vă – condamnaţi la moarte. 

Prin urmare, vorbiţi despre si-

tuaţiile grele cu care vă con-

fruntaţi, pentru a putea cu to-

ţii să punem umărul la a găsi 

soluţii de a trece cu bine pes-

te această pandemie. „Nu vă 

temeţi!”, a scris tânărul pe re-

ţelele de socializare.

Dragi medici, nu vă temeți!
Un medic rezident din Cluj își încurajează colegii să scoată 
la iveală problemele din spitale

Tânărul medic rezident Sergiu Mihai Gîrbe a dorit să le ofere „o voce” colegilor săi medici. „Nu vă fi e frică 
să vă spuneţi nemulţumirile!”, este mesajul lui Sergiu.
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Încep lucrările de alimen-

tare cu apă şi canalizare 

în Dej şi comunele Bobâlna 

şi Recea Cristur, anunţă 

Consiliul Judeţean Cluj.

Cel de-al doilea contract 

de lucrări în infrastructura 

de apă ce va fi implementat 

în judeţul Cluj în cadrul pro-

iectului european în valoa-

re de 355,6 milioane de eu-

ro a fost semnat marţi, la 

sediul Companiei de Apă So-

meş SA. Noua investiţie, ce 

va debuta „în perioada ime-

diat următoare”, potrivit 

Consiliului Judeţean Cluj, 

vizează extinderea şi reabi-

litarea reţelelor de alimen-

tare cu apă şi canalizare din 

Dej, precum şi a celor de 

alimentare cu apă potabilă 

din 12 localităţi componen-

te ale comunelor Bobâlna şi 

Recea Cristur.

Dincolo de benefi ciile evi-

dente ale acestor investiţii în 

infrastructura de apă, la fel de 

important e şi faptul că aces-

tea vor fi  realizate cu bani eu-

ropeni. Fondurile astfel econo-

misite la bugetul judeţului vor 

fi  folosite la alte investiţii, tot 

în avantajul clujenilor, transmit 

reprezentanţii forului adminis-

trativ judeţean. Lucrările vor 

viza, astfel, reabilitarea şi ex-

tinderea reţelelor de alimenta-

re cu apă pe nu mai puţin de 

29 de străzi din municipiul Dej, 

respectiv în localităţile Şomcu-

tu-Mic, Bobâlna, Oşorhel, Vâl-

celele, Recea Cristur, Pustuţa, 

Căprioara, Elciu, Jurca, Escu, 

Osoi şi Ciubanca, pe o lungi-

me totală de 80 de km.

De asemenea, contractul 

semnat mai prevede reabili-

tarea şi extinderea sistemu-

lui de canalizare pe 68 de 

străzi din municipiul Dej, pe 

o lungime totală de 33,7 km. 

În total, în întreaga zonă aco-

perită de lucrări vor fi  înfi -

inţate 986 branşamente de a-

pă, respectiv 831 de racorduri 

de canalizare. Valoarea inves-

tiţiei se ridică la 69.829.372,36 

lei şi vizează extinderea ari-

ei de acoperire a actualei 

reţele de apă, precum şi pre-

venirea avariilor şi întreru-

perilor în furnizarea servi-

ciului de alimentare cu a-

pă. De asemenea, la finalul 

proiectului, populaţia esti-

mată a beneficia de canali-

zare va creşte cu aproape 

18.000 de clujeni.

Normalitate atinsă în 2020. 
Apă şi canalizare pentru mii de clujeni

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a relansat 

licitația prin care 18 stații 

de autobuz din oraș devin 

„stații verzi”, după ce la 

prima strigare nu s-a pre-

zentat nimeni.

Valoarea proiectului se ri-

dică la 631.043 lei, bani 

proveniți din fonduri bugeta-

re, iar criteriul de atribuire a 

contractului este prețul cel 

mai scăzut. Acoperișurile vor 

fi  realizate din sticlă securi-

zată pe care vor fi  amplasate 

un strat din tablă, dar și un 

strat de vegetație, respectiv 

sisteme de retenție dar și de 

scurgere a apei de pe acoperiș.

12 stații vor fi  dotate și cu 

un perete lateral. Anunțul de 

licitație a fost publicat în Sis-

temul Electronic de Achiziții 

Publice (SEAP), termenul li-

mită de depunere a ofertelor 

fi ind data de 3 aprilie 2020. 

Aceasta este a doua strigare 

pentru acest proiect după ce, 

la prima licitație, lansată în 

luna februarie, nu a fost de-

pusă nicio ofertă.

„Este o soluție eco-frien-

dly și, în măsura în care a-

ceste tactici vor avea suc-

ces și vor fi apreciate de că-

tre clujeni, vom extinde acest 

proiect. Vrem să asigurăm 

un confort cât mai mare ce-

lor care folosesc mijloacele 

de transport în comun. Cei 

care așteaptă să se urce în 

autobuze nu vor mai avea 

30 de grede vara sub acoperiș, 

ci 25 de grade, ăsta e con-

fortul, în primul rând. Și 

apoi, și din punct de vede-

re estetic arată altfel. În Eu-

ropa sunt pe scară largă, da-

că ne uităm în Cehia, Slo-

vacia, Franța, Germania sau 

Olanda”, a declarat vicepri-

marul Dan Tarcea, la sfârșitul 

lunii februarie.

A doua strigare pentru stațiile 
de autobuz „verzi” din Cluj-Napoca

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a relansat 

licitația contractului pen-

tru servicii de proiectare 

și execuție lucrări pentru 

reabilitarea și extinderea 

skatepark-ului Rozelor.

Extinderea skatepark-ului, 

unul dintre proiectele 

câștigătoare în cadrul Buge-

tării participative din 2018, a-

re o valoare totală estimată 

de 2.667.369 lei, iar fi nanțarea 

se va face din bugetul local. 

Termenul-limită de depunere 

a ofertelor este data de 14 

aprilie 2020, iar criteriul de 

atribuire a contractului îl re-

prezintă prețul cel mai mic.

Potrivit municipalității, du-

rata de realizare a investiției 

este de 15 luni, din care 3 luni 

pentru serviciile de proiecta-

re și 12 luni pentru execuția 

lucrărilor. Proiectul a fost scos 

la licitație pentru prima dată 

în luna februarie a acestui an, 

însă procedura a fost anula-

tă, din lipsă de ofertanți.

Momentan, skatepark-ul 

Rozelor are o suprafață de 

3.100 metri pătrați, din care 

1.050 mp este suprafața ska-

tepark-ului existent, 1.007 mp 

– extinderea skatepark-ului, 

730 mp – spații verzi amena-

jate și 296 mp – alei.

Va fi eliminată vegetația 

distrusă și se vor realiza lu-

crări de gazonare și de plan-

tare de vegetație perenă. De 

asemenea, parcul va bene-

ficia de un sistem de ilumi-

nat inteligent, de sistem de 

irigații modern și de mai 

multe cișmele, promite mu-

nicipalitatea.

„Prin această investiție se 

urmărește revitalizarea Parcu-

lui Rozelor și redarea acestu-

ia tineretului amator de spor-

turi extreme. Toți clujenii vor 

putea să se bucure de un parc 

mai frumos și mai modern, 

iar tinerii iubitori de skate-

boarding vor câștiga un spațiu 

sportiv la nivel olimpic – mai 

ales că acest sport va fi  intro-

dus în competițiile olimpice 

internaționale”, a precizat pri-

marul Emil Boc, în noiembrie 

2019.

Skatepark-ul din Rozelor... 
o situație nu prea roz!

Parcul Rozelor a fost rea-

menajat în urmă cu 9 ani, 

atunci când au fost investiți 

670.000 lei în mobilier urban, 

sistem de iluminat public, pa-

nouri de baschet, bănci, o pis-

tă de 500 de metri pentru bi-

ciclete și una de 2.000 de mp 

pentru role. De atunci, însă, 

acest parc a fost dat uitării.

Chiar dacă skatepark-ul din 

Rozelor este bine amenajat, 

spațiul nu este sufi cient pen-

tru a da libertate tuturor să 

practice în voie sportul prefe-

rat. Când deja se strâng mai 

multe persoane, începe să de-

vină aglomerat. În plus, cei ca-

re vor să își petreacă timpul în 

parc, trebuie să fi e mereu atenți 

la copiii din jur, pentru a nu 

provoca un accident.

Cum va arăta skatepark-
ul după extindere?

Tinerii din Cluj, pasionați 

de skateboarding, mers pe 

bicicletă, role sau trotine-

tă, se întâlnesc toți în ska-

tepark-ul din Parcul Roze-

lor. Deși este un loc speci-

al amenajat, e mult prea 

mic și se confruntă cu o 

grămadă de probleme.

„În prezent, Parcul Roze-

lor este un parc cu arbori 

îmbătrâniți, ramuri uscate, 

debilitați și înclinați, mobi-

lier urban vechi (skatepar-

kul existent este învechit și 

demodat, rampe de skate-

board prezentând multiple 

fisuri, bănci deteriorate) ca-

re nu mai are nicio estetică 

urbană. De asemenea, în zo-

nă este înregistrat un mare 

deficit de spațiu verde”, 

sus ț in  reprezentanț i i 

municipalității.

Investiția care se dorește 

a fi realizată are ca scop 

principal redarea parcului 

Rozelor și tineretului prac-

ticant de sporturi extreme a 

unui skatepark modern. Prin 

amenajarea și extinderea sa 

se propune să se câștige un 

spațiu adecvat upgradat la 

cerințele de competiție olim-

pică, dat fiind faptul că în-

cepând cu anul 2020 acest 

sport este introdus în 

compet i ț i i le  o l impice 

internaționale.

Cine extinde 
skatepark-ul Rozelor?
O nouă încercare pentru lansarea proiectului 
în valoare de peste 2,6 milioane de lei

Încă o strigare pentru extinderea skatepark-ului Rozelor. Valoarea 
proiectului se ridică la 2,6 milioane de lei.
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În plină pandemie, cluje-

nii nu au uitat de restul 

bolnavilor care depind de 

sângele pe care ei îl 

donează. Din acest motiv, 

în ultimele zile, la Centrul 

de Transfuzie Sanguină 

din Cluj-Napoca au fost 

cozi dis-de-dimineață.

La Centrul de Transfuzie 

Sanguină din Cluj-Napoca, de 

pe strada Nicolae Bălcescu, pro-

gramul începe la ora 7 dimineața. 

Încă de la deschidere, zeci de 

clujeni așteaptă răbdători să 

doneze sânge, să contribuie cu 

puțin bine și cu puțină speranță 

într-o perioadă în care multă 

lume nu vede un viitor prea 

strălucit. Acum, parcă, înțeleg 

mai bine oricând necesitatea 

donării de sânge și o fac, 

scriindu-și declarațiile pentru 

a putea ieși din casă. 

Mulți care au donat deja 

spun că au fost nevoiți să stea 

și câte o oră, două, la coadă, 

însă nu s-au plâns nici de frig, 

nici de foame, nici de plicti-

seală. Au așteptat să își facă 

datoria morală. 

„Știu ca trebuie să stăm aca-

să, dar și cei din spitale au ne-

voie de sânge, motiv pentru 

care mi-am completat formu-

lar și am ieșit. Bucuria a fost 

că era coadă la donat. Lungă. 

Pe stradă. Oamenii faini, 

liniștiți, fără grabă de ajuns la 

job. Distanță regulamentară, 

măști, socializare, povești, fap-

te bune, cele mai constructive 

2 ore de azi. Plus certitudinea 

ca indiferent câți miniștri or 

să-și dea demisia, noi, oame-

nii ne vom avea întotdeauna 

unii pe alții”, a scris Bogdan, 

un clujean pe rețelele de soci-

alizare, alături de o poză cu el 

în timp ce donează sânge.

„Azi (n.red joi) s-a stat du-

pă ore la coadă, respectându-

se distanța între persoane. Așa 

coadă mare să știți că nu a 

fost în ultimii 5 ani. Situația 

nu e ușoară într-adevăr, dar 

haideți să fi m mai optimiști!”, 

a spus Cristina.

„Azi, (n.red joi), la ora 8 

erau 30 de persoane la Cen-

trul de Transfuzie Cluj pentru 

a dona sânge. Am stat o oră 

și jumătate la rând! Clujenii 

au răspuns la apelul autorităților 

în număr mare!”, a zis Clau-

diu, un alt clujean.

Conștienți de nevoia de sân-

ge, și reprezentanții UBB au de-

marat o campanie în acest sens.

„Comunitatea noastră a 

reacționat întotdeauna foarte 

bine în momentul în care a 

fost vorba despre solidaritate 

socială. Lansate în urmă cu 

mai bine de 5 ani, campanii-

le UBB de donare de sânge au 

devenit deja o tradiție prin ca-

re am încercat, dincolo de eve-

nimentul punctual, să gene-

răm un comportament con-

stant în sensul donării de sân-

ge. Acum e nevoie să dovedim 

că ne putem mobiliza și în a-

fara evenimentelor planifi cate 

din timp, că putem acționa ca 

o comunitate responsabilă în 

situații de urgență. Apelul nos-

tru nu e adresat doar celor ca-

re au domiciliul în Cluj, ci și 

studenților noștri din alte 

localități, care pot dona la cen-

trele de transfuzii din județele 

lor”, declară noul rector al 

Universității „Babeș-Bolyai”, 

prof. univ. dr. Daniel David.

Deplasarea la Centrul Regi-

onal de Transfuzie Sanguină, 

pentru donare de sânge, este 

considerată o urgență și trebu-

ie să fi e menționată ca atare 

în declarația pe proprie răs-

pundere, în care trebuie să fi e 

precizat și traseul deplasării, 

respectiv adresa de domiciliu 

a donatorului și adresa Cen-

trului Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj (str. Nicolae Băl-

cescu nr. 18, Cluj-Napoca).

Clujenii se înghesuie să doneze sânge

State Elena Narcisa este o 

tânără de 24 de ani care a 

fost adoptată în Cluj, dar 

care trăieşte acum în Malta.

Tânăra a făcut un apel că-

tre toţi semenii prin pagina 

de facebook The never forgot-

ten Romanian children - Co-

piii niciodată uitați ai Româ-

niei  sperând că astfel va pu-

tea să-şi întâlnească familia 

biologică din Cluj.

„Salutări din Malta! Mă 

numesc  State Elena Narci-

sa și m-am născut în Cluj, 

la data de 4 iunie 1996. La 

fel ca mulți alți copii adoptați, 

îmi doresc foarte mult să-mi 

găsesc familia biologică. Știu 

că pe mama o chema State 

Niculina, iar pe tata State 

Gheorghe și că am fost adop-

tată de la orfelinatul din 

Cluj, la vârstă de 1 an și o 

lună. Din păcate, alte 

informații nu am. Ar fi  o ma-

re bucurie pentru mine să-

mi cunosc familia din Româ-

nia și sper să mă ajutați”, a 

fost apelul tinerei.

Toţi cei care au informaţii 

care ar putea ajuta tânăra pot 

transmite mesaje pe adresa 

de e-mail redactia@monito-

rulcj.ro sau pe WhatsApp la 

numărul +40799557799.

O tânără adoptată în urmă 
cu 20 de ani în Cluj 
îşi caută familia biologică

Pornind de la prevederile 

Regulamentului Eurovision 

Song Contest cu privire 

la selecţiile naţionale 

şi în acord cu partenerul 

său Global Records, 

Televiziunea Română 

a decis să o susţină pe 

Roxen ca reprezentantă a 

României la ediţia din 2021 

a Eurovision Song Contest.

Clujeanca rămâne 
favorita României

În conformitate cu clarifi că-

rile aduse de către organizatori, 

ţările participante la concurs au 

libertatea de a păstra reprezen-

tantul desemnat pentru ediţia 

din acest an sau pot alege un 

alt artist. Prevederile Regula-

mentului cu privire la melodia 

interpretată rămân însă aceleaşi, 

astfel încât respectiva melodie 

va trebui să fi e lansată public 

după data de 1 septembrie 2020.

„Televiziunea Română a aş-

teptat confi rmarea ofi cială din 

partea organizatorilor cu privi-

re la posibilitatea participării in-

terpreţilor selectaţi pentru edi-

ţia din acest an, a discutat cu 

partenerul Global Records şi a 

decis ca Roxen să rămână re-

prezentanta României la acest 

prestigios concurs pentru ediţia 

din 2021. În aceste momente 

complexe, ne bucurăm să pu-

tem valoriza astfel investiţiile 

de resurse în organizarea Selec-

ţiei Naţionale 2020 şi să respec-

tăm, totodată, votul de încrede-

re acordat deja lui Roxen. Tră-

im astăzi o altă formă de nor-

malitate, aşa că Eurovision se 

va reaşeza în inimile noastre cu 

altă forţă la ediţia viitoare. Am 

certitudinea că Roxen poate im-

presiona Europa prin atitudine, 

voce şi prezenţă, chiar dacă pie-

sa selectată nu a avut ocazia să 

o facă. Vom găsi alt cântec pe 

care să îl iubim sau nu, dar pe 

care să nu îl poată ignora nici 

un ascultător de muzică bună!”, 

a precizat Liana Stanciu, şef al 

delegaţiei României la Eurovisi-

on Song Contest.

„Am primit cu bucurie şi 

cu emoţie această veste şi vreau 

să le mulţumesc tuturor pen-

tru încredere. Ştiu deja câtă 

dedicare şi câtă muncă impli-

că acest proiect, aşa că sunt 

pregătită să-mi reiau progra-

mul pentru a reprezenta cât 

mai bine România la Eurovi-

sion 2021. Îmi pare rău că re-

gulamentul nu-mi va permite 

să cânt Alcohol You, o piesă 

la care ţin foarte tare, pe care 

însă o voi cânta ori de câte ori 

voi avea ocazia. Abia aştept 

să ne întoarcem la treabă şi să 

producem cea mai bună me-

lodie pentru Eurovision 2021!”, 

a declarat Roxen.

Organizatorii discută 
cu Rotterdam 
să găzduiască concursul

La ora actuală, organizato-

rii Eurovision Song Contest – 

EBU, NPO, NOS, AVROTROS 

şi oraşul Rotterdam – menţin 

dialogul cu privire la posibi-

litatea găzduirii concursului 

din 2021. De asemenea, con-

tinuă discuţiile cu privire lan-

sarea unui CD ofi cial, care să 

includă toate piesele selecta-

te pentru ediţia din 2020.

Eurovision Song Contest 2020 

urma să aibă loc la Rotterdam, 

sub sloganul „Open Up”, cu se-

mifi nalele pe 12 şi 14 mai şi fi -

nala pe 16 mai. La ediţia cu nu-

mărul 65 a concursului, urmau 

să participe, alături de Româ-

nia, alte 40 de ţări. Ediţia din 

acest an a Eurovision Song Con-

test a fost anulată de către or-

ganizatori, conform anunţului 

făcut de aceştia în data de 18 

martie, în contextul pandemiei 

de coronavirus.

În cadrul Selecţiei Naţiona-

le din acest an, piesa cu care 

Roxen a fost desemnată să re-

prezinte România la ESC2020 

cu piesa a fost „Alcohol You”, 

de a cărei producţie s-a ocupat 

Viky Red, muzica fi ind semna-

tă de acesta alături de Ionuţ Ar-

mas iar textul a fost scris de Io-

nuţ Armas şi Breyan Isaac.

Decizia a fost luată în pro-

porţie egală de public şi de 

juriul de specialitate, în ca-

drul spectacolului Finalei Na-

ţionale organizată de Televi-

ziunea Română pe 1 martie 

2020, la Sala Sporturilor „Ro-

meo Iamandi” din Buzău.

Roxene, tânăra care face 
Clujul mândru

Roxen, originară de Cluj-Na-

poca, a început să cânte de la 

şapte ani şi de-a lungul timpu-

lui a participat la mai multe 

concursuri de profi l. Acum, ea 

este asemănată cu artiste pre-

cum Dua Lipa şi Billie Eilish.

Roxen, ca mulţi tineri din 

generaţia ei, este preocupată 

de soarta planetei şi de im-

pactul pe care oamenii îl au 

asupra mediului. Artista în-

drăgeşte şi alte forme de ex-

primare artistică : pictură, tea-

tru, dans, literatură. Se rela-

xează meditând şi călătorind 

şi i-ar plăcea ca oamenii să 

vadă şi să înţeleagă mult mai 

clar imaginea de ansamblu şi 

să renunţe să mai caute im-

perfecţiuni în orice.

De-a lungul anilor, Roxen 

a trecut prin multe momente 

difi cile, însă a reuşit să le de-

păşească prin ambiţie şi per-

severenţă, elemente care au 

ajutat-o şi în plan artistic, să 

ajungă în topurile muzicale şi 

să lupte pentru visul ei.

Roxen are deja două piese în 

topurile muzicale ale momen-

tului: „You don’t love me” feat 

Sickotoy şi „Ce-ţi cântă dragos-
tea”, care sunt difuzate în hea-

vy rotation, atât la radiourile din 

România, cât şi în playlist-urile 

televiziunilor de specialitate.

În doar câteva săptămâni de 

la lansare, piesa „You don’t lo-
ve me” s-a regăsit în playlist-uri-

le celor mai relevante radiouri 

din Franţa, Mexic, Statele Uni-

te ale Americii, Rusia, Spania, 

Grecia, Elveţia, Turcia, Bulga-

ria, Lituania, Kosovo, Slovenia, 

Kazakhstan, Estonia şi Moldo-

va, însumând peste 8 milioa-

nede vizualizăripe YouTube.

Clujeanca Roxen va reprezenta 
România la Eurovision cu o altă piesă
Celebrul concurs internațional de muzică a fost reprogramat pentru anul viitor. Locația nu a fost stabilită.

Roxen, originară de Cluj-Napoca, a început să cânte de la şapte ani şi de-a lungul timpului a participat la mai multe 
concursuri de profi l. Acum, ea este asemănată cu artiste precum Dua Lipa şi Billie Eilish
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ANUNŢ CONCURS

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE 
PROFESIONALĂ A ADULŢILOR CLUJ

cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahăr nr. 51, scoa-
te la concurs, în zilele de 27.04.2020 și 29.04.2020, la sediul 
instituţiei următoarele posturi vacante – funcţii contractuale:

- Inspector de specialitate IA, Compartimentul 
Financiar-contabilitate;

- Consilier Juridic IA, Compartimentul Resurse Umane, 
juridic.

Condiţii generale privind ocuparea postului sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state mem-

bre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiu-
lui Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru 

care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechi-
me sau alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor postului scos 
la concurs;

g) nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea u-
nei infracţiuni contra securitãþii naþionale, contra autoritãþii, 
infracþiuni de corupþie sau de serviciu, infracþiuni de fals 
ori contra înfãptuirii justiþiei, cu excepþia situaþiei în care 
a intervenit reabilitarea;

h) nu executã o pedeapsã complementarã prin care i-a 
fost interzisã exercitarea dreptului de a ocupa funcþia, de 
a exercita profesia sau meseria ori de a desfãºura activita-
tea de care s-a folosit pentru sãvârºirea infracþiunii sau 
faþã de aceasta nu s-a luat mãsura de siguranþã a interzi-
cerii ocupãrii unei funcþii sau a exercitãrii unei profesii.

Condiţii specifi ce privind ocuparea postului sunt:
Inspector de specialitate IA, Compartimentul Financi-

ar-contabilitate;
a) pregătire de specialitate: studii superioare economi-

ce de lungă durată (licenţă),
b) vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni,
c) cunoștinţe de utilizare a computerului,
d) capacitate de adaptare la munca în echipă, efort in-

telectual, seriozitate.
e) Disponibilitate la deplasări.

Consilier Juridic IA, Compartimentul Resurse Umane, juridic;
a) pregătire de specialitate: studii superioare juridice de 

lungă durată (licenţă),
b) vechime în specialitatea studiilor: minim 6 ani și 6 luni,
c) minimum 2 ani vechime în profesia de consilier juridic 

ori în alte profesii similare (magistrat sau personal de spe-
cialitate juridicã asimilat magistraţilor. Avocat, notar public)

d) cunoștinţe de utilizare a computerului,
e) capacitate de adaptare la munca în echipă, efort in-

telectual, seriozitate;
f) Disponibilitate la deplasări.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un 
dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului in-
stituţiei;

b) copia actului de identitate sau orice alt document ca-
re atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor 
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifi ce ale postului solicitate de instituţie;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care 
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialita-
tea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspun-
dere că nu are antecedente penale care să-l facă incompa-
tibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănăta-
te corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior de-
rulării concursului de către medicul de familie al candida-
tului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Documentele prevăzute la lit. a și e (declaraţie), precum 
și declaraţia privind prelucrarea datelor cu caracter perso-
nal se pun la dispoziţie candidaţilor la sediu sau se poate 
solicita prin email la adresa crfpacluj@hotmail.com.

Documentele solicitate în dosarul de concurs se pot depune 
la sediul CRFPA Cluj până la data de 16.04.2020, ORA 14.00.

Având în vedere Decretul președintelui României nr. 
195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul 
României, vă rugăm, dacă puteţi, să ne trimiteţi actele ne-
cesare constituirii dosarului dv. prin email la adresa crfpa-
cluj@hotmail.com, urmând că originalele să le aduceţi 
când vă prezentaţi la proba scrisă.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretari-
atul comisiei de concurs:

MOLDOVAN IOANA, CRFPA CLUJ,
 Tel.: 0742-050321, 0264-448816, 0264-599359, 
0755-084229, 0755-084230.
crfpacluj@hotmail.com

Programul concursului:
LOCUL: sediul CRFPA CLUJ
27.04.2020 – ora 9,00 – proba scrisă
29.04.2020 – ora 9,00 – interviul.

Bibliografi a este afi șată la sediu instituţiei și pe site: 
www.crfpacj.ro.

Încep lucrările de alimentare cu apă şi canalizare în Dej 
şi localităţile comunelor Bobâlna şi Recea Cristur

Azi 31 Martie 2020 la sediul central al Companiei de Apă Someș S.A. a fost semnat contractul 
de lucrări „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Dej 
şi alimentare cu apă potabilă în zona Bobâlna-Recea Cristur“ din cadrul programului major de 
investiţii derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020.

Contractul are o valoare de 69.829.372,36 lei fără TVA și o durată de execuţie de 23 
luni. Lucrările vor include reabilitarea și extinderea reţelelor de alimentare cu apă în mu-
nicipiul Dej (pe 29 de străzi) și în localităţile Șomcutu-Mic, Bobâlna, Oșorhel, Vâlcelele, Re-
cea Cristur, Pustuţa, Căprioara, Elciu, Jurca, Escu, Osoi și Ciubanca, pe o lungime totală de 
80 de km, respectiv reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare în municipiul Dej pe 
o lungime totală de 33,7 km pe 68 de străzi. În total, în întreaga zonă a contractului se vor 
înfi inţa 986 branșamente de apă, respectiv 831 racorduri de canalizare.

Acest contract, ca dealtfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM 2014 – 2020 va con-
tribui semnifi cativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă So-
meș S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătăţit de sănătate și confort pentru populaţie în con-
diţii de siguranţă, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate nee-
purate sau insufi cient epurate, la reducerea costurilor prin efi cientizarea operării precum și 
la eliminarea vulnerabilităţilor prezente în particular ale sistemelor alimentate din surse lo-
cale, susceptibile a fi  afectate de fenomenele extreme ce însoţesc schimbările climatice.

Reamintim că „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din jude-
ţele Cluj şi Sălaj, în perioada 2014-2020“ are o valoare totală de 355.636.401 EUR (fără TVA).

Finanţarea investiţiei se face astfel: 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din ca-
re 85% Fondul de Coeziune, 13% bugetul de stat și 2% bugete locale. Un credit bancar de 
7,82% va fi  asumat de Compania de Apă Someș S.A. pentru cofi nanţarea Proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii de apă și apă uza-
tă din judeţele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă 
potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă și protecţie a sănătăţii popula-
ţiei în localităţi care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uza-
te pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerinţele directive-
lor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și 
epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

Biroul Relaţii Publice şi Mass-Media
www.casomes.ro ; E-mail: cassa@casomes.ro

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
ARTEX S.C.M.

cu sediul social în Cluj-Napoca Str. Brassai Samuel nr. 7

convoacă

Adunarea Generală Ordinară (O) şi extraordinară 
(EO) în data de 15.04.2020, la orele 13,30, respectiv 14,30 
la adresa Cluj-Napoca str. Dr. Louis Pasteur nr. 73, et.1. În 
cazul în care la prima convocare adunarea generală nu va fi  
statutara, se va replanifi ca pentru dată de 16.04.2020 la 
orele 13,30, respectiv 14,30 la aceeași adresă.

Ordinea de zi:
O1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de 

Administraţie, a situaţiei economico-fi nanciare, a bilanţu-
lui contabil, a contului de profi t și pierderi, de utilizare a 
rezervei statutare constituite, a realizării contractului de ad-
ministrare și de gestionare a atelierului de producţie, rea-
lizarea criteriilor de performanţă, a planului de investiţii, a 
raportului cenzorului de certifi care a bilanţului, descărca-
rea de gestiune, pentru anul fi scal 2019;

O2. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli, a contractului de administrare și gestionare a 
atelierului de producţie, a criteriilor de performanţă, a pla-
nului de investiţii pentru anul 2020, în condiţiile actuale de 
restricţii din cauza Covid-19;

O3. Prezentarea raportului Consiliului Social pe anul 
2019 și a propunerilor pentru 2020;

O4. Prezentarea și aprobarea hotărârii Adunării gene-
rale referitoare la clauzele generale privind raporturile de 
muncă și a sistemului de salarizare pe anul 2020, a R.O.I. 
și R.O.F. cu modifi cările legale actuale;

O5. Alegerea delegaţilor la A.G./U.J.C.M. Cluj;
O6. Diverse.

EO1. Împuternicirea Consiliului de Administraţie de a anga-
ja credite, garantarea lor cu imobilizări corporale din patrimo-
niu, de a semna documentele de credit de către președinte;

EO2. Mandatarea Consiliului de Administraţie de a lua 
hotărâri privind transmiterea în folosinţă, vânzare și/sau 
casarea imobilizărilor corporale și activelor neutilizate.

EO3. Aprobarea cooptării de noi membrii cooperatori.
EO4. Aprobarea modifi cării capitalului social.

Consiliul de Administraţie

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. VITACOM IBPS  prin VITA VASILE ANDREI 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua F.N., 
Județul Cluj, pentru proiectul „Construire centru logistic cu 
spatii administrative, servicii, showroom si depozitare, do-
tari aferente, amenajari exterioare si imprejmuire“,  anun-
ţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de înca-
drare de către A.P.M. Cluj, fără evaluarea impactului asu-
pra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpuri-
lor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului a-
supra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi  am-
plasat  în propus a fi  realizat în comuna Apahida, sat. Apa-
hida, str. 1 Mai, nr. 8, județul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o funda-
mentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

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

MICA PUBLICITATE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 53 mp, 
et. 1/4, balcon mare închis cu ter-
mopan, geam la baie, renovat re-
cent, cart. Mărăști, str. Teleorman, 
mobilat, utilat, preţ 93.000 euro, 
negociabil. Informaţii și alte detalii 
sunaţi la telefon 0740-694047.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

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

SERVICII

 
EXECUTĂM ACOPERIȘURI! 

Dulgherie / Mansarde

Izolaţii termice / Hidroizolaţii 
carton

Ţiglă metalică / Ţiglă ceramică

Tablă zincată cutată

Accesorii / Sisteme Pluviale / 
Parazăpezi

12 euro/mp – decopertare, 
folie, tablă, şuruburi şi montaj

Mici reparaţii urgente!
Informaţii și detalii la tel. 

0740-848843.

DIVERSE

¤ Vând miez de nucă la prețul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preț 8 RON/kg. Producție 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informații suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (4.11)

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. HEXAGON RETAIL PROPERTIES S.R.L., titular 
al proiectului: DEMOLARE CONSTUCȚII EXISTENTE – anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Cluj în cadrul procedurii de evaluare a impactu-
lui asupra mediului pentru proiectul DEMOLARE CONSTRUC-
ŢII EXISTENTE, Cluj-Napoca str. Oașului nr. 27, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj din 
Calea Dorobanţilor nr.99, Cluj-Napoca, cod 400609, 
tel.0264410722, fax 0364410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri 
între orele 9.00-12.00, precum și la adresa de internet of-
fi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la da-
ta publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Cluj.

PLAN URBANISTIC

OPREAN VOICU anunţa iniţierea ”Planului Urbanistic 
de Detaliu- Construire imobil de birouri, împrejmuire, ame-
najări, racorduri şi branşamente la utilităţi, organizare de şan-
tier“, str. Constantin Brâncuși nr. 55, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

ANUNŢ

SC TOTO SRL 
poate livra persoanelor fi zice și juridice 

din Cluj Napoca, 

produse tradiționale 
din carne de porc Mangalița și Bazna,

cu respectarea tuturor prevederilor și obligațiilor 
impuse pentru stoparea răspândirii COVID-19. 

Livrările au loc săptămânal, miercurea.

Informații la numărul de telefon: 0723332833 
precum și pe adresa: totocontabilitate@yahoo.com. 

CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ
ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la staţia de hidrofor, respectiv 
lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura 
modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea 
apei potabile, după cum urmează:

MIERCURI, 1 APRILIE
Localitatea: Cluj-Napoca
Zona afectată:
1. Str. Louis Pasteur nr. 76;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

Localitatea: Cluj-Napoca
Zona afectată:
1. Aleea Meziad;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:30-15:30;

VINERI, 3 APRILIE
Localitatea: Floreşti
Zona afectată:
1. Str. Porii;
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa întreruperea 
furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în timpul zilelor 
lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de facebook https://
www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă şi/sau amploare 
deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, sau când se impune 
o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau 
bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu 
cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate 
salubritate 

şi activităţi similare 

ANGAJEAZĂ

MECANICI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
¤ Califi care in domeniu
Cerinte: 

¤ seriozitate si profesionalism
Beneficii: 

¤ Salariu atractiv
¤ Tichete de masa pentru fi ecare zi lucrata.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj-Napoca, str. Garbau, 
nr. 12, Bloc H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.

E-mail: rosalcluj@rosal.ro

INCHIRIERI PASUNI DOMENIUL PUBLIC

1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fi scal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:

U.A.T. Comuna Geaca, cu sediul in localitatea Geaca, 
nr.183, judetul Cluj, cod fiscal 4485413, telefon 
0264/287406, fax 0264/287407, e-mail primariageaca@
yahoo.com.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în 
special descrierea și identifi carea bunului care urmează 
să fi e închiriat: pasuni situat în Comuna Geaca., aparţinând 
domeniului public , in suprafata totala de 26.09 ha .

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 
57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr 13 din 
data de 19.02.2020

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se 
regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica 
de la sediul Primăriei Comunei Geaca

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Biroul de Achizitii Publice

3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 10 lei, se poate 
achita cu numerar la caseria Primăriei Geaca

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 
16.04.2020, ora 12.00.

4. Informaţii privind ofertele
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2020, 

ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: : Primăria 

Geaca, adresa Str. Principala, nr. 183, jud. Cluj
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă 

fi ecare ofertă: un exemplar
5. Data și locul la care se va desfășura ședinţa publică de 

deschidere a ofertelor: 23.04.2020, ora 10.00, Primăria Geaca.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/

sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj-Napoca, contencios administrative

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 31.03.2020
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Fratele lui Petre 
Grigoraş a murit 
de COVID-19

Antrenorul Petre Grigoraș (fo-
to) trece printr-o perioadă mai 
puțin fericită a vieții: i-a murit 
fratele de 59 de ani, acesta fi -
ind răpus de coronavirus. 
Mărturia tehnicianului este una 
cutremurătoare: „În 5 minute l-
au băgat în mormânt, fără sluj-
bă”. „Trăiesc foarte prost aceas-
tă perioadă. Ieri (n.r. luni) mi-a 
murit un frate de coronavirus, 
am și alte probleme. El era în 
Zemeș, (n.r. lângă Moinești), în 
zona Bacăului, a fost răpus de 
această boală la 59 de ani. N-
am putut merge la înmormân-
tare. Astăzi în 5 minute l-au bă-
gat în mormânt, fără slujbă, fa-
milia este în carantină, este în-
grozitor, dar asta-i viața”, a 
spus Grigoraș.

Mondialele 
de Atletism 
din 2021, amânate
Campionatele Mondiale de 
Atletism din 2021 au fost amâ-
nate pentru 2022, după ce 
Jocurile Olimpice din această 
vară au fost mutate în perioada 
23 iulie – 8 august 2021.
Federaţia Internaţională de 
Atletism (World Athletics) a 
anunţat că această competiţie, 
prevăzută la Eugen (Oregon), 
în perioada 6-15 august 2021, 
va avea loc în cele din urmă în 
2022. „Susţinem noile date 
pentru JO de la Tokyo din 
2021. Acum discutăm cu orga-
nizatorii CM de la Oregon pen-
tru a găsi noi date în 2022”, a 
anunţat World Athletics.

Roger Federer 
se antrenează 
pe zăpadă
Tenismanul elveţian Roger 
Federer a postat un videoclip 
pe reţelele de socializare în ca-
re poate fi  văzut antrenându-se 
pe ninsoare, la reședinţa sa din 
Alpii elveţieni, în condiţiile în 
care sezonul este întrerupt din 
cauza pandemiei de coronavi-
rus. Îmbrăcat în trening și cu o 
căciulă pe cap, Federer lovește 
mingea cu racheta la un pere-
te, aceasta fi ind prima sa apari-
ţie publică după artroscopia la 
genunchiul drept efectuată la 
jumătatea lunii februarie.
"Vreau să mă asigur că îmi 
amintesc cum să fac câteva tru-
curi", a comentat campionul el-
veţian, care a încercat câteva 
lovituri mai deosebite, printre 
picioare sau pe la spate, imi-
tându-l pe australianul Nick 
Kyrgios.

Pe scurt

Adrian Păun, mijlocaşul 

celor de la CFR Cluj, a 

vorbit despre situaţia difi -

cilă în care se afl ă fotba-

lul românesc după pande-

mia de COVID-19.

„Nu ni s-a transmis nimic 

despre bani. Asteptăm săptă-

mâna asta, săptămâna viitoa-

re să vedem ce se va întâm-

pla.Nu am emoții dacă vă 

referiți la bani, la înjumătățirea 

salariilor,” a declarat Adrian.

Mijlocașul campioanei a 

dezvăluit că nu ar agrea o 

„înghețare” a campionatului 

chiar dacă această măsură ar 

echivala cu al treilea titlu de 

campioană consecutiv.  

„Mi-aș dori să se reia cam-

pionatul. Dacă se îngheață și 

îl câștigăm așa, nu e o bucu-

rie așa mare. Dar până la ur-

mă suntem îndreptățiți să lu-

ăm titlul, suntem pe primul 

loc,” a precizat Păun.

Alte echipe au suspendat 

contractul jucătorilor, în timp 

ce FCSB a vrut să-i bage în 

somaj tehnic. 

Florin Tănase l-a convins 

pe Becali să reducă salariile 

doar cu 50%, pe șase luni, dar 

fi nanțatorul FCSB tot a băgat 

cinci jucători în șomaj tehnic, 

deși inițial voia să facă lucrul 

acesta cu toată echipa.

„Au acceptat cu toții re-

ducerea salarială, bine, mai 

puțin ăia, la care nu le am 

propus. Am băgat cinci în 

șomaj tehnic, Bălgrădean, 

Popa, Momcilovici, pe „Bi-

zonu” și pe Stan, gata, la re-

vedere”, a spus Becali.

CFR Cluj nu taie salariile jucătorilor 
cât timp fotbalul este oprit de coronavirus

Jocurile Olimpice de vară, 

programate iniţial în 

2020, au fost amânate 

pentru perioada 23 iulie - 

8 august 2021.

Jocurile Olimpice de vară 

de la Tokyo, amânate din ca-

uza pandemiei de coronavi-

rus, se vor desfăşura între 23 

iulie şi 8 august 2021, au anun-

ţat luni CIO şi Comitetul ja-

ponez de organizare.

Noua perioadă de desfăşu-

rare a competiţiei a fost pre-

ferată celorlalte variante avan-

sate, inclusiv desfăşurarea 

competiţiei în primăvara anu-

lui viitor, pentru a se evita ast-

fel provocarea unor perturbări 

majore în calendarul sportiv 

internaţional şi a reduce la 

minimum provocările logisti-

ce cărora vor trebui să le fa-

că faţă organizatorii.

Jocurile Olimpice urmau să 

se dispute iniţial în perioada 

24 iulie - 9 august 2020 în ca-

pitala japoneză, dar au fost 

amânate pentru prima data în 

istorie, din cauza răspândirii 

continue a noului coronavirus.

Noile date au fost conve-

nite luni, în cursul unei reu-

niuni între responsabilii Co-

mitetului Internaţional Olim-

pic (CIO) şi cei ai Comitetu-

lui japonez de organizare.

Totodată, Jocurile Paralim-

pice vor avea loc între 24 au-

gust şi 5 septembrie 2021.

Jocurile Olimpice, amânate 
cu un an! Întrecerea, 
organizată în miezul verii

Federaţia Română de 

Fotbal a anunţat marţi că 

începând cu 1 aprilie sala-

riile tuturor angajaţilor, 

inclusiv din zona tehnică, 

vor fi  diminuate cu 20%, 

din cauza crizei provocate 

de pandemia de COVID-19.

„Având în vedere situaţia 

actuală din fotbalul românesc, 

situaţie cauzată de evoluţia 

pandemiei COVID-19, în spi-

ritul solidarităţii întregii fami-

lii a fotbalului românesc, Fe-

deraţia Română de Fotbal a 

hotărât ca începând cu 1 apri-

lie, toate salariile angajaţilor 

FRF, inclusiv din zona tehni-

că, să fi e diminuate cu 20%. 

Federaţia Română de Fotbal 

consideră că e important ca 

în aceste momente să ofere o 

dovadă de unitate, solidarita-

te şi înţelegere”, se arată în 

comunicatul transmis de FRF.

Preşedintele FRF, Răzvan 

Burleanu afi rmă că decizia 

constituie o datorie faţă de 

membrii afi liaţi: „Traversăm 

o perioadă foarte grea. Ni-

meni nu ştie în acest mo-

ment când vom reveni la nor-

mal, însă, ceea ce ştiu este 

că împreună trebuie să ne 

luptăm pentru viitorul nos-

tru. După consultările pe ca-

re le-am avut cu echipa de 

management a Federaţiei Ro-

mâne de Fotbal, am luat de-

cizia să reducem pentru toţi 

angajaţii FRF salariile cu 

20%. Această modifi care va 

afecta veniturile fi ecăruia, 

dar sunt momente difi cile în 

care trebuie să rămânem so-

lidari pentru că avem aceas-

tă datorie faţă de noi înşine 

şi colegii noştri, faţă de mem-

brii afi liaţi şi parteneri, faţă 

de suporteri şi, în primul 

rând, faţă de viitorul fotba-

lului românesc”.

Federaţia Română de Fot-

bal precizează că este în con-

tact permanent cu autorităţi-

le naţionale, precum şi cu fo-

rurile fotbalistice internaţio-

nale, şi e pregătită să ia în 

continuare cele mai potrivite 

decizii în benefi ciul fotbalu-

lui românesc.

Decizia a venit după a fost 

instalată starea de urgenţă 

prin Decretul prezidenţial nr. 

195/2020, precum şi toate 

măsurile instituite prin or-

donanţele militare 1 – 6, şe-

dinţele organismelor juris-

dicţionale ale FRF rămân sus-

pendate pentru o perioadă 

nedeterminata, părţile din 

dosarele afl ate pe rol urmând 

a fi  citate pentru noile ter-

mene acordate în cauză, ime-

diat ce va fi  posibilă relua-

rea activităţii.

Competiţiile fotbalistice din 

România, întrerupte iniţial pâ-

nă la 31 martie, au fost sus-

pendate printr-o decizie a Co-

mitetului de Urgenţă al Fede-

raţiei Române de Fotbal cel 

puţin până la momentul ridi-

cării stării de urgenţă. Aceas-

ta a fost decretată la 16 mar-

tie de preşedintele Klaus Io-

hannis pentru o perioadă de 

30 de zile ca urmare a pande-

miei de coronavirus.

COVID-19 afectează şi FRF!  
Burleanu le taie leafa angajaţilor.
Pandemia de coronavirus a lovit inclusiv fotbalul românesc, iar angajaţii FRF 
vor avea salariul diminuat în următoarea perioadă

Răzvan Burleanu a redus cu 20% din salariul fi ecărui angajat de la Federaţia Română de Fotbal începând de astăzi
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