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Situația epidemiei 
de coronavirus

2.460 de persoane infectate 

la nivel național

534 persoane în carantină 
în județul Cluj

12.345 persoane în carantină

122.174  de persoane în izolare

252 vindecați

85 decese
*Potrivit ultimei înștiințări a Grupului 

de Comunicare Strategică

#staiacasă
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Romii din comuna Florești 
sfidează autoritățile
Circa 30 de persoane de etnie romă au fost 
surprinse, miercuri după-masă, în timp ce 
desfăşurau activităţi în aer liber, deşi acest lu-
cru este interzis în această perioadă tulbure. 
Un cititor din Floreşti a transmis către Moni-
torul de Cluj imaginile cu grupul „rebel” ca-
re desfășura activităţi recreative în aer liber, 
în pofi da Ordonanțelor militare. Conform ci-
titorului, poliţia a trecut prin zonă de mai 
multe ori, dar fără să intervină!
„Am sunat la poliţie de două ori. După aproxi-
mativ o oră au apărut trei maşini, dar au trecut 
toate pe lângă. Mai târziu aveau să mă sune că 
au intervenit şi au dat amenzi. Acum, după în-
că o oră, este toată lumea înapoi. Oamenii sunt 
încă aici, nederanjați de nimeni, în grup de 30 
de oameni, dintre care vreo 10 copii. Să sun la 
poliţie e inutil!”, s-a plâns cetățeanul.

IT & C

Coordonatele geografice ale 
apelanților vor fi transmise 
către sistemul 112
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a 
implementat tehnologia Advanced Mobile 
Location (AML), care permite transmiterea 
către Sistemul 112 a coordonatelor geografi ce 
asociate locului din care se sună, exclusiv pe 
durata apelului de urgenţă.
Facilitatea AML, dezvoltată şi pusă gratuit la 
dispoziţia serviciilor de urgenţă, în scopul spri-
jinirii utilizatorilor de smartphone în situaţii de 
urgenţă, nu necesită instalare de componente 
sau aplicaţii suplimentare şi are o acurateţe de 
ordinul metrilor/zecilor de metri.
În aceeaşi perioadă, infrastructura Sistemu-
lui 112 a fost confi gurată pentru a permite 
recepţionarea poziţiei geografi ce transmise 
şi de pe telefoanele cu sistem de operare 
iOS, fapt confi rmat de Apple în urma teste-
lor pe care le-a realizat până în prezent.
Totodată, aplicaţia mobilă APEL 112 se poa-
te descărca gratuit din magazinele Google 
Play şi App Store pe toate telefoanele de tip 
smart. Aplicaţia permite apelarea serviciului 
de urgenţă printr-un singur touch pe ecran. 

Izolare în armonie
Larisa și Marius au tras linie între muncă și viața personală
Izolarea a devenit 
un stil de viaţă 
pentru toţi 
românii. 
Cum a reușit 
un cuplu care 
lucrează acum 
de acasă 
să găsească 
armonie, fără 
să amestece viaţa 
personală cu cea 
profesională? 
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Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
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 Experiență de 
peste 20 ani 
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700 de probe testate 
zilnic la Cluj-Napoca
Capacitatea de testare a aparatelor din 
Cluj crește cu încă 200 de astăzi, de la 500 
de probe/zi, la 700 de probe/zi. De ase-
menea, autorităţile arată că, până la mij-
locul lunii aprilie, Clujul va ajunge la o ca-
pacitate de testare de aproximativ 1.000 
de probe/zi. „Începând cu data de 2 apri-
lie 2020, capacitatea de testare a aparate-
lor operaţionale va fi  de aproximativ 700 
probe/zi”, a declarat prefectul judeţului 
Cluj, Mircea Abrudean. Până în prezent, 
nouă persoane din Cluj s-au vindecat de 
infecţia cu coronavirus și au fost deja ex-
ternate (n.red. până la închiderea ediţiei).

Clujenii „plimbăreţi”, 
amendaţi cu peste 
164.000 lei
Peste 700 de poliţiști, jandarmi, poliţiști lo-
cali și militari au acţionat în judeţul Cluj pen-
tru impunerea normelor legale instituite pe 
perioada stării de urgenţă. Organele de or-
dine publică au efectuat acţiuni în trafi c, con-
troale la locaţiile de carantinare/izolare, veri-

fi cări în scopul respectării interdicţiilor impu-
se pe timpul stării de urgenţă de către socie-
tăţile comerciale/persoanele fi zice autoriza-
te, precum și acţiuni de menţinere a ordinii 
publice. Potrivit IPJ Cluj, a fost verifi cat mo-
dul de respectare a măsurii de izolare în ca-
zul a 1.145 de persoane din judeţul Cluj, iar 
94 de societăţi comerciale/persoane fi zice 
autorizate au fost controlate. Poliţiștii clujeni 
au constatat 186 de contravenţii, valoarea 
sancţiunilor fi ind de 164.300 de lei. 
Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pen-
tru nerespectarea măsurilor privind restricţi-
onarea circulaţiei, conform Ordonanţelor mi-
litare în vigoare. De asemenea, a fost asigu-
rat transportul pentru 23 de clujeni, în con-
diţii de izolare biologică, cu mijloace de 
transport SMURD, spre locurile de carantină 
sau către unităţile spitalicești. Potrivit ultimei 
informări, la nivelul judeţului Cluj sunt 534 
persoane în carantină și 4.276 persoane în 
autoizolare la domiciliu (n.red. până la închi-
derea ediţiei).

Cort de triaj amplasat 
de militarii clujeni
Militarii Regimentului 50 Rachete 
Antiaeriene „Andrei Mureșianu” au mon-

tat un cort de triaj la solicitarea Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă din 
Cluj-Napoca. „Acţiunea militarilor regi-
mentului se înscrie în gama de misiuni de 
asistenţă și intervenţie în sprijinul autorită-
ţilor publice locale în caz de urgenţe civile. 
Activitatea a reprezentat o necesitate pen-
tru efectuarea triajului epidemiologic rapid 
al pacienţilor cu simptome specifi ce infec-
tării virale cu COVID-19 și contribuie la e-
fortul naţional de prevenire și limitare a 
răspândirii virusului”, a transmis 
Ministerul Apărării Naţionale.

Pe scurt

Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării (MEC), Monica 

Anisie, a transmis un mesaj 

ofi cial prin care a anunţat 

că structura anului şcolar 

nu a fost modifi cată şi că 

există numeroase ştiri false 

distribuite pe această temă 

în mediul online.

Reacţia ofi cială a ministru-

lui vine după ce pe reţelele 

de socializare a apărut un nou 

Ordin fals privind reluarea în 

şcoli a cursurilor suspendate 

din cauza pandemiei CO-

VID-19. Documentul – cata-

logat ofi cial drept „un fals” 

de către MEC – simula inclu-

siv semnătura ministrului şi 

antetele Guvernului şi minis-

terului. Este pentru a doua 

oară în aceeaşi săptămână 

când structuri false ale anu-

lui şcolar sunt distribuite pe 

reţelele de socializare.

„Vă informăm că informa-

ţiile şi documentul puse în cir-

culaţie în data de 1 aprilie, în 

mediul online, potrivit cărora 

structura anului şcolar 

2019-2020 a fost modifi cată, 

sunt false! Vă rugăm să vă in-

formaţi doar din surse ofi cia-

le şi vă asigurăm că Ministe-

rul Educaţiei şi Cercetării va 

informa în mod ofi cial în le-

gătură cu deciziile ce urmea-

ză a fi  luate. Aşa cum se cu-

noaşte, aceste decizii depind 

de evoluţia pandemiei gene-

rate de coronavirus/CO-

VID-19”, se arată într-un co-

municat remis de MEC.

Când vor fi  reluate 
cursurile?

În weekendul trecut a apă-

rut pe reţelele de socializare 

primul anunţ fals cu privire 

la o nouă structură a semes-

trului al II-lea al anului şco-

lar, în plină epidemie de co-

ronavirus. Monica Anisie, mi-

nistrul Educaţiei, a declarat 

că se analizează mai multe 

variante pentru cursuri şi pen-

tru examenele naţionale.

„Mai avem puţin de aştep-

tat, pentru că toate deciziile 

pe care le vom lua în cadrul 

Ministerului Educaţiei vor fi  

corelate cu ceea ce se întâm-

plă în situaţia evoluţiei epide-

miei COVID-19. Ceea ce vreau 

să înţeleagă toată lumea este 

faptul că îmi doresc ca niciun 

elev sau cadru didactic să nu 

fi e infectat şi vom reveni la 

cursuri atunci când siguranţa 

lor este posibilă. Am publicat 

împreună cu Centrul Naţional 

de Evaluare şi Examinare o se-

rie de teste de antrenament 

tocmai pentru a-i menţine pe 

elevii din clasele terminale în 

contact cu pregătirea pentru 

examene”, a explicat Anisie.

„Am luat în considerare 

propunerile Consiliului Naţi-

onal al Elevilor şi îi asigur că 

vom lua toate măsurile în aşa 

fel încât elevii să nu aibă de 

suferit. Sfatul meu către elevi 

este să rezolve aceste teste 

de antrenament. Pe data de 

3 aprilie vom publica bare-

mul, iar elevii se pot autoe-

valua. Dar, în acelaşi timp, îi 

rog şi pe colegii mei profe-

sori să îi ajute pe elevi în re-

zolvarea acestor teste de an-

trenament. Profesorii, elevii 

şi părinţii au la dispoziţie do-

uă numere de telefon la ca-

re pot apela, prin proiectul 

Ambasador, pentru susţine-

rea emoţională în această pe-

rioadă grea (0771.141.767 şi 

0771.141.750)”, a mai decla-

rat ministrul Educaţiei, potri-

vit edupedu.ro.

Amintim că toate şcolile 

şi grădiniţele sunt închise de 

pe data de 11 martie 2020 

până cel puţin după Paşte – 

potrivit anunţurilor ofi ciale 

– pentru a limita răspândi-

rea noului coronavirus.

Denunţ penal 
în cazul ştirilor false

Ministerul Educaţiei 

anunţă că va acţiona în in-

stanţă în cazul anunţurilor 

false de reîncepere a anului 

şcolar, distribuite pe reţele-

le de socializare.

„Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării va formula denunţ 

penal pentru ca organele abi-

litate să identifi ce persoanele 

care se fac vinovate pentru 

distribuirea în spaţiul public 

a unor înscrisuri false care au 

rolul de a genera confuzii. Mi-

nisterul Educaţiei şi Cercetă-

rii se delimitează categoric de 

acţiunile acestor persoane şi 

de conţinutul fals al documen-

tului. Documentul vehiculat 

în spaţiul public nu este emis 

de Ministerul Educaţiei şi Cer-

cetării”, mai transmite MEC.

Reluarea şcolii, 
„virusată” de ştiri false?
Ministerul Educaţiei anunţă că nu se schimbă structura anului şcolar

Atenţie, părinţi şi elevi! Structura anului şcolar nu a fost modifi cată, 
anunţă ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie.

MONICA ANISIE | 
ministrul Educației 
și Cercetării

„În scurt timp, vom 
transmite ce se va 
întâmpla cu 
examenele naţionale, 
când vom putea relua 
cursurile şi care vor fi  
deciziile cu privire la 
susţinerea licenţei/
dizertaţiei/
titularizarii/
examenelor pentru 
gradele didactice!“ 
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Aeroportul Internațional 

„Avram Iancu” din Cluj-

Napoca (AIAIC) a solicitat 

Consiliului Județean Cluj 

reducerea numărului 

de posturi din Statul 

de funcții al Regiei.

Modifi carea are la bază pan-

demia de coronavirus, a cărei 

efecte sunt resimțite de Aeropor-

tul Cluj în ceea ce privește trafi -

cul de pasageri și veniturile în-

casate atât din activitatea de ba-

ză, cât și din activitățile conexe.

„Aeroportul a luat măsuri 

drastice de reduce a costurilor 

și, din cauza faptului că veni-

turile nu sunt sufi ciente, sunt 

nevoiți să reducă numărul de 

posturi, implicit modifi când Or-

ganigrama și Statul de funcții 

al Aeroportului Internațional 

Avram Iancu Cluj RA”, arată 

reprezentanții AIAIC.

Astfel, regia a propus apro-

barea în Organigrama și Statul 

de funcţii a unui număr de 347 

posturi, cu 19 posturi mai puțin 

faţă de Statul de funcţii apro-

bat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Cluj nr. 94/2018.

De asemenea, AIAIC a soli-

citat încetarea contractului de 

prestări servicii de pază și asi-

gurarea pazei perimetrale cu 

resurse proprii. Ca urmare, con-

ducerea Aeroportului propune 

înfi ințarea a 40 de posturi de 

agent de securitate pentru a re-

duce efectul de perturbare gra-

vă a activităților Aeroportului.

În consecință, consilierii 

județeni au aprobat desfi ințarea 

a 18 posturi vacante, printre 

care un post de director gene-

ral adjunct (cu studii superi-

oare), două posturi de consi-

lier tehnic, trei posturi la Ser-

viciul Securitate Aeroportua-

ră, dar și un post de asistent 

medical generalist la cabine-

tul medical al Aeroportului.

De asemenea, la Biroul Pro-

tocol, a fost desfi ințat un post 

ocupat de Șef Birou și un post 

ocupat de Referent Protocol 

(treapta III, studii medii), iar 

persoanei care ocupă postul 

de Șef Birou i se oferă postul 

vacant de Referent de specia-

litate (treapta III, studii supe-

rioare) în cadrul Serviciului 

Financiar. Totodată, angajatu-

lui care ocupă postul de Re-

ferent protocol i se oferă pos-

tul vacant de Referent evidența 

personalului (treapta II, stu-

dii medii), în cadrul Biroului 

Resurse Umane, Arhivare.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Compania Națională Poșta 

Română a început distribu-

irea pensiilor și promite 

că va face demersuri pentru 

a fi naliza achitarea într-un 

interval cât mai scurt.

„Depunem toate eforturile 

pentru a distribui banii pen-

sionarilor într-un timp cât mai 

scurt, indiferent de situaţia în 

care ne afl ăm. Calendarul nor-

mal de distribuire a prestaţii-

lor sociale, a pensiilor, este 1-

15 aprilie. (...) Facem absolut 

tot ce ne stă în putere ca ba-

nii să ajungă la toţi pensiona-

rii, astfel încât toată lumea să 

aibă bani în casă înainte de 

sărbătorile pascale”, a decla-

rat Horia Grigorescu, directo-

rul general al Poştei Române.

Pe toată perioada realiză-

rii activității, factorii poștali 

vor avea asupra lor legitimații 

și adeverințe de la angajator, 

completate și semnate. Toți 

factorii poștali sunt echipați 

corespunzător, fi ind protejaţi 

cu măşti, mănuşi şi dezinfec-

tant şi au fost reinstruiţi să 

evite interacţiunea în momen-

tul în care ajung la ușile oa-

menilor, transmite conduce-

rea Poștei Române.

Poștașii vor respecta distanța 

de 2 metri față de benefi ciarul 

drepturilor sociale. Contrava-

loarea pensiei/mandatului se 

va preda, către benefi ciar, pe 

cât posibil, în plic pe care vor 

fi  înscrise datele benefi ciaru-

lui. Completarea cuponului se 

va face de către benefi ciarul 

drepturilor sociale doar cu in-

strument de scris propriu, iar 

în cazul în care aceștia nu dețin 

unul propriu, va fi  pus la 

dispoziție de către poștaș. Du-

rata operațiunii nu va fi  mai 

lungă de aproximativ 5 minu-

te pentru un benefi ciar.

La rândul ei, Violeta Ale-

xandru, ministrul Muncii, a 

anunţat că pensiile nu vor în-

târzia din cauza pandemiei 

de COVID-19, iar românii ar 

putea să primească banii chiar 

şi în avans. Cu toate că pan-

demia va afecta economia Ro-

mâniei, autorităţile dau asi-

gurări că „există sufi ciente re-

zerve de bani” şi „ţara se poa-

te descurca circa 5 luni”, fă-

ră a se împrumuta de la Fon-

dul Monetar Internaţional.

„În România, cei care nu 

au venit sunt în responsabili-

tatea autorităților locale. Vom 

lua măsuri care să vină în spri-

jinul acestor oameni. Depin-

de de disponibilul de cash, în 

niciun caz pensiile nu vor în-

târzia. La momentul în care 

vom lua o decizie, voi anunța 

ofi cial. Facem mai multe ana-

lize în acest sens, există dis-

ponibilitate și de la Poșta Ro-

mână. Am toate garanțiile că 

pensiile nu vor dispărea, cei 

de pe card vor primi la mo-

mentul stabilit, la fel și cei cu 

pensia cash”, a explicat mi-

nistrul Violeta Alexandru, la 

România TV.

Efecte dure ale pandemiei COVID-19 
la Aeroport. Zeci de posturi, desființate.

Pensiile sunt „cruțate” de coronavirus. 
Cum va decurge întâlnirea cu poștașul?

Cadrele medicale 

de la spitalele clujene 

vor primi 500.000 de 

măști produse într-o fabri-

că din Maramureș, dar și 

echipamente de protecție 

donate de chinezi.

Consiliul Județean Cluj a 

început demersurile pentru a 

achiziționa măști de la un pro-

ducător din județul Maramureș, 

urmând ca acestea să fi e li-

vrate în curând spitalelor clu-

jene. De asemenea, regiunea 

Shandong din China, care es-

te înfrățită cu Clujul, va face 

o donație de echipamente de 

protecție spitalelor din județ. 

Încă din anul 2010, între pro-

vincia Shandong și județul 

Cluj există încheiat un Proto-

col privind promovarea relației 

de cooperare.

„Am discutat deja cu fur-

nizorii din Maramureș pentru 

achiziționarea a 500.000 de 

măști pentru spitalele din Cluj, 

care vor veni în curând. De a-

semenea, în curând va sosi o 

donație importantă din Chi-

na, din regiunea Shandong, 

cu care Clujul este înfrățit”, a 

declarat Alin Tișe, la un post 

local de radio.

De precizat că o fi rmă din 

Târgu Lăpuș, județul 

Maramureș, a început deja 

producția de măști acreditate 

de Ministerul Sănătății, iar 

producția ar putea ajunge la 

500.000 de bucăți pe zi.

„Am vorbit cu prima com-

panie mare privată. Acum pro-

duce 1.000 de bucăți de com-

binezoane zilnic. După insta-

larea primei linii automate de 

producție de măști, va pro-

duce 150.000 de măști de 

protecție pe zi pe zi. Vorbim 

de măști acreditate, pentru că 

sunt multe fi rme private ca-

re produc deja măști, dar nu 

toate măștile produse sunt 

acreditate”, a spus ministrul 

Economiei, Virgil Popescu.

Virgil Popescu a mai decla-

rat că producția de măști medi-

cale ar urma să ajungă la 500.000 

pe zi, ceea ce înseamnă 15 mi-

lioane de măști pe lună. (D.C.)

Donații de măști 
de la „frații” chinezi 
pentru spitalele clujene

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Județean Cluj va 

prelua în chirie spitalul pri-

vat de recuperare Polaris Me-

dical din Suceagu, pe o peri-

oadă de 6 luni, pentru trata-

rea pacienților cu COVID-19.

În următoarele luni, spita-

lul privat va fi  închiriat de 

Consiliul Județean Cluj și va 

funcționa ca o secție externă 

a Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase din Cluj-Napoca, 

în tratarea și îngrijirea bolna-

vilor de coronavirus care sunt 

simptomatici. Spitalul va pu-

ne la dispoziția pacienților un 

număr de 180 de paturi și do-

tările pe care le are la dispoziție. 

La schimb, Consiliul Județean 

Cluj va plăti lunar o chirie ca-

re urmează să fi e stabilită de 

un evaluator independent.

„Ieri (n.red. marți) am fă-

cut încă un pas înainte în pre-

luarea unui spital privat în în-

chiriere, în primă fază, care 

este unul dintre cele mai do-

tate din Cluj și din România. 

Spitalul s-a oferit să pună la 

dispoziție 180 de paturi, evi-

dent contra cost, fi ind vorba 

de o afacere privată, pe care 

noi o preluăm în sistemul cen-

tralizat al spitalelor de stat, 

ca o secție externă a Spitalu-

lui de Boli Infecțioase. Pentru 

aceasta, Consiliul Județean va 

plăti utilități, cheltuielile de 

funcționare și o chirie pe ca-

re o vom stabili printr-o eva-

luare independentă. Un eva-

luator independent ANEVAR 

va stabili suma chiriei lunare 

a spitalului pe care noi o să 

îl preluăm în regim de 

urgență”, a explicat Alin Tișe, 

președintele Consiliului 

Județean Cluj, la un post lo-

cal de radio.

Bugetul județului 
suportă costurile

Costurile legate de folosi-

rea spitalului privat pentru 

tratarea pacienților cu CO-

VID-19 vor fi  asigurate, inițial, 

din bugetul județului, exis-

tând însă posibilitatea ca ul-

terior Guvernul României să 

aloce o parte din bani.

„Acest spital modern va ofe-

ri condițiile ca medicii să ofe-

re tratament de specialitate și 

condiții potrivite pentru aceas-

tă boală. Aceasta nu este o mă-

sură pe care ne-am fi  dorit-o, 

pentru că ea grevează bugetul 

public de o sumă mare de bani. 

Spitalul va fi  închiriat pe șase 

luni, cu suportarea tuturor cos-

turilor, să sperăm că o parte 

din aceste costuri vor fi  aco-

perite de Guvern, dar până 

când Guvernul va lua această 

hotărâre, autoritățile locale 

sunt obligate să ia măsuri”, a 

adăugat Tișe.

În ceea ce privește persona-

lul medical care va trata pacienții 

internați în Spitalul Polaris Me-

dical, acesta urmează să fi e 

detașat de la spitalele afl ate în 

subordinea Consiliului Județean 

Cluj, dar și cadrele medicale 

de la spitalul privat.

„Personalul medical va fi  

detașat din mai multe spita-

le. Pe de o parte, vor fi  detașați 

de la Spitalul de Boli 

Infecțioase, după care vor fi  

angajați de la alte spitale, de 

Recuperare sau Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leon Da-

niello. În a treia categorie vor 

fi  medici și asistente de la spi-

talul privat Polaris. Spitalul 

de Boli Infecțioase va trata 

acest spital ca pe o secție ex-

ternă a lui și managerul de la 

spital, împreună cu echipa 

lui, vor stabili modalitatea de 

asigurare a personalului”, a 

afi rmat președintele Consiliu-

lui Județean Cluj.

Bolnavii din întreaga 
regiune ajung la Cluj

Decizia de a prelua spita-

lul privat a fost luată pentru a 

preîntâmpina situația în care 

spitalele clujene nu vor mai 

face față numărului de bolnavi 

cu coronavirus, mai ales ținând 

cont de faptul că aici ajung 

bolnavi din întreaga regiune.

„Spitalele noastre vor pu-

tea, la un moment dat, în ca-

zul unor creșteri a numărului 

de pacienți, să nu mai facă 

față din punct de vedere al nu-

mărului de paturi. Vorbesc de 

acele spitale care sunt în pri-

ma linie și care trebuie să se 

ocupe de bolnavi. Avem sem-

nale că numărul de bolnavi va 

crește. Pentru că Clujul este 

centru regional și aproape toa-

te județele din jur trimit bol-

navii înspre Cluj, spitalele au 

o capacitate limitată de a face 

față la numărul mare de ce-

reri”, a conchis Tișe.

Spital privat închiriat 
pentru bolnavii de COVID-19
Bugetul județului va suporta costurile preluării temporare a spitalului Polaris

Primii bolnavi ar putea să ajungă la Spitalul Polaris Medical începând de săptămâna viitoare
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Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Sute de clujeni au donat 

sânge în ultimele zile. 

Oamenii încep să se între-

be ce se întâmplă 

dacă un donator este infec-

tat cu coronavirus 

şi nu ştie? Cei care primesc 

sângele vor fi  infectaţi?

În plină pandemie, cluje-

nii nu au uitat de restul bol-

navilor care depind de sân-

gele pe care ei îl donează. 

Din acest motiv, în ultime-

le zile, la Centrul de Trans-

fuzie Sanguină din Cluj-Na-

poca au fost cozi zi de zi.

Mulţi clujeni însă au în-

ceput să îşi facă griji când 

au observat că donatorii nu 

sunt testaţi pentru corona-

virus. Autorităţile judeţene 

spun că nu există probleme, 

fiindcă virusul nu se trans-

mite prin sânge.

„Nu există studii clinice 

sau dovezi ştiinţifice care să 

ateste că se poate transmi-

te prin sânge. Acesta este 

răspunsul specialiştilor”, a 

declarat pentru Monitorul de 

Cluj Mircea Abrudean, pre-

fectul judeţului Cluj.

COVID-19 are o perioadă 

de incubaţie între 5 şi 14 zi-

le. Virusul se poate trans-

mite de la persoană la per-

soană prin contact apropri-

at, distanţa fiind una de 1,8 

metri, prin picături din trac-

tul respirator eliminate 

atunci când o persoană stră-

nută sau tuşeşte.

Însă, sunt şi alte moduri 

prin care COVID-19 poate 

fi transmis, fie prin atinge-

rea unor suprafeţe conta-

minate, iar apoi atingerea 

feţei, ochilor, a nasului sau 

a gurii. Este posibilă şi 

transmiterea de la persoa-

ne care nu prezintă simp-

tome (asimptomatice), dar 

şi contactul cu persoane ca-

re prezintă simptome de in-

fecţii respiratorii – care stră-

nută sau tuşesc.

Primele simptome care pot 

apărea după contactarea vi-

rusului COVID-19 sunt febra, 

tusea şi dispneea. În cazurile 

mai grave, virusul poate du-

ce la difi cultăţi respiratorii şi 

pneumonie. Într-un stadiu fi -

nal, sistemul renal şi celalal-

te organe vor fi  afectate.

Aşadar, clujenii pot să 

meargă în continuare liniş-

tiţi să doneze sânge.

Deplasarea la Centrul Re-

gional de Transfuzie Sangu-

ină, pentru donare de sân-

ge, este considerată o urgență 

și trebuie să fie menționată 

ca atare în declarația pe pro-

prie răspundere, în care tre-

buie să fie precizat și trase-

ul deplasării, respectiv adre-

sa de domiciliu a donatoru-

lui și adresa Centrului Re-

gional de Transfuzie Sangu-

ină Cluj (str. Nicolae Băl-

cescu nr. 18, Cluj-Napoca).

Ce se întâmplă dacă un donator 
de sânge este infectat cu coronavirus

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Izolarea a devenit, vrând, 

nevrând, un stil de viaţă 

pentru toţi românii. 

Poate însă uneori 

să fi e difi cil pentru 

un cuplu care acum 

lucrează de acasă 

să găsească armonie, 

să nu implice viaţa perso-

nală în cea profesională.

Larisa Iordache şi Marius 

Stan sunt împreună de 2 ani, 

locuiesc în aceeaşi casă de un 

an şi jumătate şi sunt în au-

to-izolare de aproape 3 săptă-

mâni. Cei doi au deschis o uşă 

spre intimitatea lor pentru Mo-

nitorul de Cluj şi au povestit cum 

îşi petrec ei zilele în izolare.

Mici ritualuri

Cei doi sunt corporatişti, aşa 

că au posibilitatea să lucreze de 

acasă. Pentru a trage linie între 

muncă şi viaţa personală, cei 

doi şi-au făcut mici ritualuri. De 

asemenea, lucrează în camere 

separate, pentru a nu interfera 

cu munca celuilalt.

„Dimineaţa ne bem amân-

doi cafeaua pe balcon, iar când 

începe programul de lucru, ne 

separăm în camere. Din când 

în când ieşim la pauză de ţiga-

ră pe balcon, iar prânzul ni-l lu-

ăm împreună. Avem o oră în 

care nu discutăm despre lucru, 

mâncăm liniştiţi, ne uităm la 

vreun episod din serial. La ora 

18 încheiem activitatea şi ne bu-

curăm de timpul liber, care acum 

e mai mult decât înainte, că scă-

dem timpul de mers şi venit de 

la birou, deci mie îmi convine”, 

a spus Larisa.

De asemenea, cei doi spun 

că nu se simt la fel de obosiţi, 

relaţia de cuplu s-a îmbunătăţit 

şi mănâncă mai sănătos!

„Din punctul meu de vede-

re, nu e foarte diferit cu privire 

la partea profesională. Progra-

mul rămâne acelaşi, am aceleaşi 

şedinţe enervante, aceleaşi ac-

ţiuni programate pe care trebu-

ie să le îndeplinesc. Eventual aş 

putea zice că se pierde mai pu-

ţin timp pentru că nu am echi-

pa cu care interacţionam pe par-

cursul zilei în timpul muncii 

efective. Cu privire la chestii per-

sonale, izolarea mi se pare că 

ne-a adus câteva benefi cii, prin-

tre care cel fi nanciar. Cheltuiam 

mulţi bani pe mâncare şi pe dul-

ciuri când mergeam la birou. 

Acum nu mai consumăm atât 

de multe dulciuri. Mi se pare că 

reuşim să colaborăm mai efi ci-

ent de când suntem în caranti-

nă. Prioritizăm mai bine şi, sur-

prinzător, nu ne mai certăm de-

loc. Cred că asta se întâmplă 

din cauza lipsei factorilor ex-

terni care pot cauza stres şi pun 

presiune mentală pe amândoi”, 

a adăugat Marius.

Excursii înlocuite 
cu discuţii despre 
redecorarea casei

Până în momentul în care 

au fost nevoiţi să se auto-izo-

leze, lui Marius şi Larisei le 

plăcea să iasă în oraş cu prie-

tenii lor, să se adune pentru 

jocuri de societate, să meargă 

la teatru sau să meargă în ex-

cursii. Fiindcă activităţile lor 

principale de petrecere a tim-

pului liber ţineau mai mult de 

ieşit din casă, cei doi au fost 

nevoiţi să se adapteze.

„După lucru fi e discutăm 

despre amenajări interioare (pri-

etenii noştri se amuză că eu tot 

remobilez de o viaţă), fi e ne re-

tragem şi eu citesc în timp ce el 

se joacă pe calculator, fi e ne ui-

tăm la fi lme. Ne-am bucurat în 

ultimul timp de piesele de tea-

tru de la Teatrul Naţional Cluj 

pe care le difuzează online. Am 

văzut câte o piesă pe săptămâ-

nă. A, da! Să nu uităm de cu-

răţenie! Dar asta e doar activi-

tatea mea. El bombăne în timp 

ce sugerez să ne apucăm”, a ex-

plicat Larisa.

Pentru Larisa, cărţile sunt un 

refugiu, iar pentru Marius jocu-

rile video. Cei doi însă spun că 

nu abuzează de pasiunile lor în 

zilele de izolare.

„După program facem cură-

ţenie sau ne uităm la seriale. 

Sunt lucruri pe care le face ori-

ce cuplu normal în 2020. Oca-

zional eu mă retrag în jocuri pe 

calculator şi ea în cărţi. Îmi pla-

ce să cred că nici eu, nici ea nu 

abuzăm de activităţile astea foar-

te mult. Te poţi pierde în cărţi 

la fel ca şi în jocuri pe calcula-

tor”, a completat Marius.

Cei doi spun că cel mai 

mult le lipsesc excursiile, plim-

bările, şi ieşirile lor în cafene-

le şi restaurante la câte o în-

tâlnire romantică.

Cum își petrece 
timpul în izolare un 
cuplu de corporatiști
Larisa și Marius au învățat să tragă linie 
între muncă și viața personală

Pentru Larisa, cărţile sunt un refugiu, iar pentru Marius jocurile video
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Asociaţia Beard Brothers 

a făcut o donaţie impresi-

onantă de materiale 

către mai multe 

spitale din Cluj-Napoca.

Voluntarii Beard Brothers 

au reuşit cu ajutorul mai 

multor companii importan-

te din Cluj să adune bani 

şi să achiziţioneze materi-

ale extrem de importante 

pe care le-au distribuit me-

dicilor care ajută pacienţii 

în lupta cu virusul CO-

VID-19. Aceasta a fost cea 

de-a patra donaţie impresi-

onantă pe care bărboşii au 

reuşit să o facă.

Până acum, voluntarii 

Beard Brothers au făcut o 

investiţie de 400.000 de eu-

ro, cu ajutorul mai multor 

firme atât din Cluj cât şi 

din ţară. Investiţia include 

atât materialele care au fost 

donate, cât şi cele care ur-

mează să ajungă. Pe lângă 

ce a fost donat până acum, 

mai trebuie să ajungă încă 

un transport de măşti ffp2, 

un aparat de testare plus 

kit-uri de testare şi 10.000 

de combinezoane.

„Astăzi (n.red marţi) 

ne-am plimbat puţin, am re-

uşit să ajungem în multe lo-

curi cu multe materiale. Vă 

mulţumim pentru tot spriji-

nul şi încrederea acordată. 

Merge înainte!”, au trans-

mis Beard Brothers.

Donaţiile au inclus măşti 

FFp2 (cu supapă), mănuşi, 

dezinfectant pentru mâini, 

halate de unică folosinţă ca-

re au ajuns la: Secţia ATI a 

Spitalului Clinic Municipal 

Cluj-Napoca, secţia ATI a 

Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca, Spi-

talul Clinic de Boli Infecţi-

oase, Spitalul Clinic de Pne-

umoftiziologie „Leon Dani-

ello”, Spitalul de Recupara-

re, Clinica „Dominic Stan-

ca”, Inspectoratul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă Cluj, Cen-

trul Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj, Inspectora-

tul de Poliţie Judeţean Cluj, 

Pediatrie 3, Spitalul Militar 

de Urgenţă „Dr. Constantin 

Papilian”-Urgenţă, Serviciul 

de Ambulanţă Cluj.

În urmă cu puţin timp, 

asociaţia clujeană a anun-

ţat că va acţiona şi la alte 

unităţi din ţară.

„Ne mobilizăm şi în Su-

ceava în lupa împotriva co-

ronavirusului. Suntem in 

cautare de furnizori de: 

măşti de protecţie FFp3, 

combinezoane, mănuşi, vi-

ziere, dezinfectant, botoşei 

de unică folosinţă”, au 

transmis bărboşii.

Pe lângă că se implică ac-

tiv în căutarea de echipamen-

te de protecţie şi distribuirea 

acestora la instituţiile care au 

nevoie, bărboşii îi ajută şi pe 

vârstnicii sau bolnavii care 

au nevoie de ajutor.

„Inspiraţi de oameni faini 

din comunitate, care au de-

marat deja proiecte de ge-

nul, ne-am decis să facem 

şi noi BB Delivery, aşa că 

începând de marţi, seniorii 

şi persoanele cu probleme 

de sănătate pot apela la noi 

pentru a le face cumpărătu-

rile”, au transmis reprezen-

tanţii ONG-ului.

Astfel, clujenii trebuie să 

facă lista de cumpărături, fi -

ind sfătuiţi de bărboşi să ia în 

calcul doar strictul necesar, 

apoi trebuie să apeleze la nu-

mărul de telefon 0744.969.784 

în intervalul orar 10:00-19:00.

Beard Brothers, a patra donație impresionantă pentru spitalele clujene

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

De peste o săptămână 

încoace, în plină pande-

mie de coronavirus, 

teologul Valentin Guia 

este mai tot timpul 

pe drumuri, împărţind 

pachete şi încurajări 

familiilor sărace. 

Cu ajutorul oamenilor ini-

moşi, Valentin Guia a reu-

şit să adauge listelor exis-

tente alţi zeci de copii ne-

căjiţi. Adresele pe care le 

primeşte teologul sunt veri-

ficate de voluntari, care su-

nă ba la primării, ba la asis-

tenţii sociali şi, din neferi-

cire, peste 90% din cazuri 

se dovedesc a fi reale. Ast-

fel, însoţit de soţia sa, Ioa-

na, teologul porneşte la drum 

şi, în timp ce îi îndeamnă 

pe oameni să stea în case, 

îndură frigul şi oboseala pen-

tru a le face viaţa puţin mai 

fericită celor nevoiaşi.

Echipat corespunzător, 

aşa cum o cere legea, fami-

lia Guia împarte alimente, 

dulciuri, haine şi încălţă-

minte familiilor chinuite de 

sărăcie. Înainte de a preda 

cadourile, preotul îi roagă 

pe părinţi să dezinfecteze 

bunătăţiurile aduse, promi-

ţându-le că va reveni încă 

o dată înainte de Paşte. 

„100%, bunul Dumnezeu 

va ridica de la noi această 

suferinţă şi, într-o bună zi, 

la vară, o să ne iubim şi o 

să ne strângem în braţe fră-

ţeşte cu toţii!”, este ferm 

convins Valentin Guia.

Cu sufl etul la „U”, ajutat 
de membrii galeriei

„Când eram fecior, căci 

am fost şi eu o dată copil, 

iubeam o echipă, pe care o 

iubesc şi acum, care mi-a 

rămas în suflet, chiar dacă 

am ales calea slujirii, de a-l 

sluji pe Dumnezeu. M-au 

contactat cei din galeria U-

niversităţii Cluj. Credeţi-mă, 

mă bufneşte plânsul când 

mă gândesc că acolo, în acea 

tribună, acum 30 de ani stri-

gam şi eu «Haide, U!»”, a 

mărturisit duhovnicul, du-

pă ce mai mulţi membri ai 

galeriei „studenţilor” l-au 

sprijinit în misiunea sa, pu-

nând umărul la umplerea 

unor coşuri de cumpărături 

pentru copiii săraci.

„Oameni buni, nu spre la-

uda noastră, căci lauda noas-

tră e deşartă... în ultima vre-

me am afl at adrese noi de co-

pilaşi. Ni se îmbogăţeşte lis-

ta! Nu ne interesează politi-

ca, cei care ne conduc, dar nu 

o să reuşească niciodată ceea 

ce reuşiţi voi pentru copilaşi. 

Nu putem noi să adunăm atâ-

tea daruri cât sunteţi voi de 

vrednici şi ne ajutaţi să ajun-

gem la cât mai mulţi copi-

laşi!”, este mesajul lui Valen-

tin Guia pentru oameni.

A ajuns până în Covasna!

Deşi a fost acuzat că „are 

bogăţii”, teologul porneşte la 

drum cu o dubiţă Mercedes 

veche, pe alocuri ruginită, în 

care îndeasă toate cadourile 

strânse din bunăvoinţa oame-

nilor. Aşa a ajuns până şi în 

judeţul Covasna, acolo unde 

alţi zeci de copii suferă din 

cauza sărăciei şi, mai nou, din 

cauza sâcâitorului coronavi-

rus. „Vă rog din sufl et, nu ple-

caţi, nu ieşiţi din casă, noi ve-

nim în măsura posibilităţi-

lor!”, imploră Valentin Guia.

„Dacă sunt oameni care 

vor şi ştiu în preajma lor ve-

cini care au copilaşi şi nu 

au ceea ce le trebuie în pe-

rioada acesta, când trebuie 

să stea în casă, să ne con-

tacteze! (...) Nici nu ne gân-

dim că, cerându-vă să dis-

tribuiţi, vrem să ne aducem 

nouă laudă deşartă! Toate 

să fie spre lauda lui Dum-

nezeu! Noi vă rugăm pen-

tru simplul fapt că nu ştim 

absolut toate locurile unde 

sunt copii suferinzi şi necă-

jiţi”, este apelul preotului.

Un dram de bucurie pentru copiii necăjiți
Teologul clujean Valentin Guia împarte alimente și haine familiilor lovite de soartă

În zilele în care nu multă lume se încumetă să iasă din case, teologul Valentin Guia înfruntă frigul 
și pornește cu o dubiță veche pentru a-i ajuta pe copiii săraci.

VALENTIN GUIA | teolog

 „Dragostea pentru voi toţi 
şi ceea ce facem noi, cu Ioana, 
spre regretul nostru, este doar 25% 
din ceea ce simţim şi primim 

de la voi prin mesaje, telefoane 
sau comment-uri. Am vrea 
să vă întoarcem mai mult, 
dar suntem neputincioşi!“ 
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În ziua de 31 martie 2020 
s-a stins din viaţă scumpa noastră mamă și soţie

prof. univ. dr. ANA ROZOREA.

Dumnezeu s-o odihnească între drepţi și buni.

Iubirea și recunoștinţa noastră pentru tot 
și pentru totdeauna.

Înmormântarea va avea loc joi, 2 aprilie 2020, ora 13.30, 
la biserica veche și cimitirul din Tohanu-Vechi, jud. Brașov.

Fiicele şi soţul.

DECESE
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

¤ Apartament de vânzare cu o 
cameră în Florești, suprafaţă de 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător: preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785 624 322

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Cumpăr casă modestă 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.

¤ 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.

TERENURI

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 

15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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.

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

¤ 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 tele-
fon 0747-417912. (15.20)

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, car-
te funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

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.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 

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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termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 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 ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 380 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la te-
lefon 0740-694047.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Staţia Rompetrol Mociu 
angajează

vânzător
în comuna Mociu, jud. Cluj.

Relaţii la telefon 0744-339 
921. (12.12)

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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ 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.

¤ 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.

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

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

 
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.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, 
fac instalaţii, transport mobilă 
în Cluj-Napoca și în afara loca-
lităţii, preţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

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.

ELECTRO

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

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

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

UZ CAZNIC

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

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H – 205 cm, L – 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

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

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-569336. (7.7)

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

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-702473, după 
ora 12.

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)

¤ Vând cizme lungi militare, nr. 
42, negre, cu carâmb înalt. Sunaţi 
la nr. de telefon 0745-300323, 
0264-424005. (7.7)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând cizme de dame din piele, 
lungi, nr. 39, negre. Informaţii la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 1,80 
x 2,30, pret negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0745-265436.

PIERDERI

¤ S.C. BEER HOUSE S.R.L., sediul 
în Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 29, ap. 1, jud. 
Cluj, nr. înregistrare: 
J12/2497/2014, C.U.I. 33511877 
declară că a pierdut Certifi catul 
constatator al societății.  Se de-
clară nul.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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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. 

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

ANUNŢ

REACTUALIZARE PUG ŞI REGULAMENT LOCAL DE 
URBANISM COMUNA UNGURAŞ, JUDEŢUL CLUJ

Primăria Comunei Unguraş în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu: Reactualizare PUG și regulament local 
de urbanism comuna Unguraș, judeţul Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la Primăria 
Unguraș sediul în loc. Unguraș nr. 486, în zilele de luni – 
vineri , între orele 900-1400, din data de 30.03.2020 
(apariţia primului anunţ). 

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 17.04.2020 (în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ) 
la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail reglementari[at]
apmcj.anpm.ro. 

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 04.05.2020, orele 14:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Anatole France nr.59, Judeţul Cluj (la Cabinet de 
avocat Florin BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2020, 
stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Ordinarã a 
Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 05.05.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea Raportului anual al administratorilor 
pentru anul 2019 și a Raportului auditorului statutar pentru 
anul 2019;

2. Aprobarea Situaþiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciþiului fi nanciar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite 
conform Legii contabilitãþii nr. 82/1991, cu modifi cãrile și 
completarile ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, 
pentru aprobarea Reglementãrilor contabile privind situaþiile 
fi nanciare anuale individuale și situaþiile fi nanciare anuale 
consolidate, cu modifi cãrile și completãrile ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorilor care 
și-au exercitat funcţia pe parcursul anului 2019 și a descărcării 
acestora de alte responsabilitaţi și obligaţii pentru operaţiunile 
aferente anului 2019;

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societãþii 
pentru anul 2020;

5. Stabilirea remuneraþiei cuvenite membrilor Consiliului 
de Administraþie pentru activitatea prestatã în exercitiul 
fi nanciar 2020;

6. Aprobarea propunerii de repartizare a pierderii contabile 
înregistrate în exerciţiul fi nanciar încheiat la data de 
31.12.2019;

7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciþiul fi nanciar 
01.01.2020-31.12.2020 și mandatarea Consiliului de 
Administraţie sã negocieze condiþiile contractuale și sã 
semneze documentele specifi ce negociate;

8. Împuternicirea unei persoane sã redacteze și sã semneze 
toate hotãrârile adoptate și sã efectueze formalitãþile necesare 
pentru a menþiona/înregistra hotãrârile la Registrul Comerþului 
și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Ordinarã a 
Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 05.05.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziþia 
acþionarilor la sediul Societãþii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet www.
sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaþii suplimentare 
la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraþie,
Martin Ernst Hofmann

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al SANEX S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/4/1991, 
CIF RO199028, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 04.05.2020, orele 15:00, în Cluj-Napoca, Strada 
Anatole France nr. 59, Judeţul Cluj (la Cabinet de avocat Florin 
BULIERIS), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 21.04.2020, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Extraordinarã 
a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 05.05.2020, în 
același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea încheierii, semnării, îndeplinrii și executării 

fi ecăruia dintre: (a) Contractul Cadru ISDA 2002 ce se va 
încheia între Societate și UniCredit Bank Austria AG („Contractul 
Cadru ISDA 2002”) și (b) Anexa la Contractul Cadru ISDA 
2002 ce se va încheia între Societate și UniCredit Bank Austria 
AG („Anexa” și, împreună cu Contractul Cadru ISDA 2002, 
„Contractele Hedging”);

2. Aprobarea alegerii fi e (după cum părţile la Contractele 
Hedging convin) (i) a legii engleze fi e (ii) a legii Statului New 
York ca lege aplicabilă Contractelor Hedging și oricăror 
obligaţii non-contractuale care decurg din sau în legătură cu 
Contractele Hedging;

3. Aprobarea alegerii exprese a competenţei cu privire la 
orice litigiu care decurge din sau în legătură cu Contractele 
Hedging (inclusiv orice litigiu privind existenţa, validitatea sau 
încetarea Contractelor Hedging sau a oricărei obligaţii 
extracontractuale care decurge din sau în legătură cu Contractele 
Hedging) („Litigiul”), astfel: (i) dacă legea Engleză este aleasă 
ca lege aplicabilă pentru Contractele Hedging, (a) competenţa 
neexclusivă a instanţelor din Anglia dacă Litigiul nu e de 
competenţa unei instanţe care trebuie să se pronunţe în 
legătură cu oricare acţiune, proces ori procedură în legătură 
cu Litigiul (“Procedurile”), fi e Articolul 17 din Convenţia de la 
Bruxelles din 1968 privind competenţa judiciară și executarea 
hotărârilor în materie civilă și comercială, fi e Articolul 17 din 
Convenţia de la Lugano din 1988 privind competenţa judiciară 
și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială 
(„Convenţia Curţii”); și (b) competenţa exclusivă a instanţelor 
din Anglia dacă Procedurile presupun aplicarea Convenţiei 

Curţii; iar (i) dacă legea Statului New York este aleasă ca lege 
aplicabilă pentru Contractele Hedging, competenţa neexclusivă 
a instanţelor din Statul New York și a Curţii Districtuale a 
Statelor Unite afl ate în circumscripţia Cartierului Manhattan 
(engleză: “Borough of Manhattan”) din orașul New York;

4. Aprobarea renunţării de către Societate la orice apărare 
sau drept care ar împiedica UniCredit Bank Austria AG de la: (a) 
alegerea competenţei instanţei cu privire la un Litigiu, în 
conformitate cu paragrafele II și III de mai sus; și/sau (b) depunerea 
sau redepunerea unui dosar la o instanţă aleasă; și/sau (c) 
continuarea procedurilor referitoare la un Litigiu la o altă instanţă 
sau limitarea procedurilor concurente în anumite jurisdicţii;

5. Aprobarea acordării de împuterniciri reprezentanţiilor 
legali ai Societăţii pentru: (i) a semna, modifi ca, schimba și 
depune împreună în numele și pe seama Societăţii orice 
document necesar pentru a îndeplini operaţiunile mai sus 
menţionate, inclusiv dar fără a se limita la (a) Contractele 
Hedging, incluzând eventualele modifi cări/acte adiţionale la 
Contractele Hedging, precum și (b) orice formular standard 
și/ sau orice alte documente solicitate de către orice autoritate 
din România relevantă în legătură cu cele mai sus menţionate, 
și (ii) să îndeplinească orice alte documente, acte sau fapte 
necesare pentru a implementa operaţiunile mai sus menţionate;

6. Modifi carea art. 19.4. din Actul constitutiv al societăţii 
în sensul înlocuirii datelor de identifi care ale actualului auditor 
statutar cu datele de identifi care ale noului auditor statutar 
pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2020-31.12.2020.

7. Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze 
toate hotărârile adoptate și Actul Constitutiv, precum și să 
efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/ înregistra 
hotărârile la Registrul Comerţului și pentru a le publica în 
Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiþiilor statutare sau a oricãror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generalã Extraordinarã 
a Acţionarilor Societãţii se va þine în ziua de 05.05.2020, în 
același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziþia 
acþionarilor la sediul Societãþii începând cu data publicãrii 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni pânã vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet www.
sanex.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaþii suplimentare 
la numãrul de telefon: (0372) 640800, offi ce@sanex.ro.

Preşedinte al Consiliului de Administraþie,
Martin Ernst Hofmann
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Cristina Neagu 
donează pentru 
Crucea Roşie

Componenta echipei naţionale 
de handbal și a formaţiei CSM 
București, Cristina Neagu, a 
anunţat, marţi, că donează toa-
te veniturile obţinute din vân-
zarea tricourilor galbene din co-
lecţia personală CN8 către 
Crucea Roșie Română pentru 
achiziţionarea de materiale ne-
cesare combaterii virusului 
COVID-19.
Pentru Cristina Neagu, desem-
nată de patru ori cea mai bună 
handbalistă a lumii, aceasta es-
te a doua campanie umanitară 
promovată pe site-urile de soci-
alizare de la startul pandemiei 
de COVID-19.

Coronavirus face 
victime în lumea 
fotbalului
Senegalezul Pape Diouf, fostul 
președinte al clubului francez 
de fotbal Olympique Marseille, 
a încetat din viaţă la 68 de ani, 
fi ind victima noului coronavi-
rus, a anunţat familia sa.
Diouf a fost internat într-un spital 
din Dakar și urma să fi e adus la 
Nisa (sud-estul Franţei) cu un 
zbor special, pus la dispoziţie de 
ambasada Franţei în Senegal.
Starea lui s-a degradat, însă, iar 
avionul nu a mai putut decola, 
astfel că fostul ofi cial a decedat 
pe pământ senegalez. Moartea 
sa a fost confi rmată de postul pu-
blic de televiziune din Senegal.
Fost jurnalist, agent de jucători 
și apoi conducătorul clubului 
Olympique Marseille, între 
2005 și 2009, Pape Diouf a 
contribuit la clădirea echipei ca-
re a câștigat campionatul 
Franţei în 2010, după 17 ani 
fără titluri pentru gruparea din 
sudul Franţei.

Previziuni sumbre 
în lumea tenisului

Fosta jucătoare franceză Amelie 
Mauresmo a afi rmat, marţi, pe 
Twitter, că sezonul 2020 în te-
nisul profesionist nu se va pu-
tea relua din cauza pandemiei 
de coronavirus.
„Cred că vom trage cortina peste 
sezonul 2020 din tenis”, a scris 
fostul lider mondial, care îl antre-
nează în prezent pe tenismanul 
Lucas Pouille. Toate turneele ATP 
și WTA sunt suspendate înce-
pând cu Indian Wells, care trebu-
ia să înceapă pe 12 martie, în 
timp ce turneul fi nal al Fed Cup 
(14-19 aprilie) a fost amânat 
pentru o durată nedeterminată.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Clubul maghiar de fotbal 

Kisvarda FC a reziliat 

contractele jucătorilor 

Gheorghe Grozav şi 

Iasmin Latovlevici după 

ce aceştia au plecat fără 

permisiune în România, 

în contextul pandemiei 

de coronavirus, a anunţat 

gruparea ungară.

Directorul sportiv Revesz 

Attila susţine că jucătorii ro-

mâni au dat dovadă de ires-

ponsabilitate, punând în pe-

ricol sănătatea colegilor şi a 

familiilor. Conform acestuia, 

Grozav şi Latovlevici, care 

mai aveau contracte până în 

vară cu formaţia maghiară, 

au plecat săptămâna trecută 

în România, iar marţi nu s-au 

prezentat la o întâlnire a ju-

cătorilor cu staff-ul tehnic.

„Cei doi jucători nu s-au 

prezentat la şedinţă pentru 

că au plecat fără permisiu-

nea clubului încă de mier-

curi în România, ţară ale că-

rei graniţe sunt în prezent 

închise. Aceasta nu este doar 

o încălcare a regulamentelor 

interne ale clubului, ci şi a 

restricţiilor actuale, punând 

în pericol sănătatea colegi-

lor şi a familiilor lor. Grozav 

şi Latovlevici nu s-au întors 

azi (n.r. – marţi), şi chiar da-

că s-ar fi  întors în Ungaria 

din România, o zonă cu mult 

mai multe cazuri (n.r. – de 

coronavirus), ar fi  trebuit să 

stea două săptămâni în ca-

rantină. În actuala situaţie 

în care punem mare accent 

pe siguranţă, acţiunile lor 

sunt intolerabile şi nu pu-

tem accepta riscurile poten-

ţiale pe care acestea le im-

plică. Iresponsabilitatea lor 

este în contradicţie cu ceea 

ce înţelegem noi prin sigu-

ranţă. Acţiunile lor repre-

zintă o încălcare gravă a 

contractului cu clubul, lu-

cru pe care nu îl putem to-

lera”, a spus Revesz Attila.

Iasmin Latovlevici şi Gicu Grozav 
daţi afară de la FC Kisvarda

Lituanianul lui CFR Cluj 

a fost unul dintre cei mai 

importanţi jucători 

ai echipei din Gruia 

în ultimele trei sezoane, 

iar aventura lui în Gruia 

se va încheia în vară.

Portarul campioanei este 

dorit de trei echipe din zo-

na arabă, fiind ademenit cu 

un salariu anual de 1 mili-

on de euro, aproape de trei 

ori mai mult faţă de înţele-

gerea pe care o are la CFR.

Arlauskis a fost unul din-

tre eroii principali ai lui CFR 

Cluj în ultimele sezoane, dar 

după trei ani în ardeal va ple-

ca în cele din urmă liber de 

contract. Unul dintre prefera-

ţii lui Dan Petrescu a refuzat 

ofertele făcute de club, iar ple-

carea sa este iminentă.

Lituaninul este dublu 

campion al României cu echi-

pa lui Dan Petrescu şi ar fi 

putut obţine un al treilea ti-

tlu în actuala stagiune. Pan-

demia de coronavirus încur-

că însă mult lucrurile, de-

oarece înţelegerea lui Arla-

uskis expiră la 1 iulie.

Arlauskis are 100 de par-

tide bifate pentru CFR Cluj, 

fiind desemnat în actualul 

sezon de Europa League cel 

mai bun portar al fazei gru-

pelor. Goalkeeperul a mai 

evoluat la FCSB sau Unirea 

Urziceni în România, fiind 

campion cu ambele forma-

ţii, în timp ce în străinăta-

te a fost legitimat la forma-

ţia britanică Watford.

Hoban şi Vincius, şanse 
mici să mai continue

Dacă pauza cauzată de 

pandemia de COVID-19 se 

prelungeşte pe o durată mai 

lungă, jucători din Liga 1 şi 

nu doar ar putea pune stop 

carierei de fotbalişti. Unii 

dintre ei aveau deja în plan 

retragerea, alţii ar putea fi  

obligaţi de difi cultatea unei 

reveniri la parametri optimi 

după o perioadă lungă fără 

antrenamente specifi ce.

Paulo Vincius şi Ovidiu 

Hoban sunt veteranii lotului 

de la CFR Cluj, iar pauza for-

ţată de virusul COVID-19 ar 

putea însemna fi nalul carie-

rei pentru cei doi. Vinicius 

are 35 de ani şi jumătate, în 

timp ce Hoban a trecut şi el 

de 37 ani, fi ind al treilea cel 

mai vârstnic jucător din Li-

ga 1 la ora actuală după 

Răzvan Dâlbea şi Răzvan 

Pleşca de la FC Hermann-

stadt şi Gaz Metan Mediaş.

Cei doi jucători au fost vi-

tali la primul titlul obţinut 

de CFR Cluj în era Dan Pe-

trescu, dar în actuala stagi-

une au fost doar variante de 

rezervă în sistemul ales de 

tehnicianul ardelenilor.

George Ţucudean, tentat 
şi el de o retragere

Atacantul lui CFR Cluj a 

avut mari probleme la inimă 

în acest sezon, fi ind forţat să 

renunţe pentru o perioadă 

scurtă de timp la activitatea 

fotbalistică. Ţucudean a reve-

nit în lotul echipei în luna ia-

nuarie, dar nu a apucat să bi-

feze prea multe minute din 

cauza pandemiei de COVID-19.

Golgheterul din Gruia es-

te însă tentat din nou de o 

retragere după finalul tragic 

al lui Martin Tudor. Reamin-

tim că fostul portar al lui 

CFR Cluj şi Universitatea 

Cluj s-a stins din viaţă în a-

ceastă săptămână după un 

infarct suferit la 43 de ani.

Arlauskis la final de drum cu CFR Cluj! 
Hoban şi Vinicius, în pragul retragerii
Giedrius Arlauskis, portarul celor de la CFR Cluj, este în ultimele luni de contract cu formaţia 
din Gruia şi are şanse mari să plece din vară, fiind tentat de mai multe oferte din Arabia Saudită

Arlauskis, Hoban, Vinicius şi Ţucudean ar putea să dispară din lotul lui CFR Cluj în pauza competiţională din această vară
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