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ADMINISTRAŢIE

Bugetul Primăriei, 
„virusat” de COVID-19
Veniturile municipalităţii vor fi în 
cădere liberă, recunoaşte prima-
rul Emil Boc.  Pagina 3

ECONOMIE

Clujenii cer înapoi 
banii dați pe vacanţe
Agenţiile de turism rambursează 
doar concediile ratate din cauza stă-
rii de urgenţă.  Pagina 4

#staiacasă

Liberi între patru pereți
9 din 10 români spun că starea de urgență le-a îngrădit simțitor libertatea
Statul în casă este 
o povară grea pentru 
oamenii cu gândul 
liber. Românii 
se adaptează, sunt 
și solidari, nu doar 
solitari, însă realitatea 
izolării atârnă greu 
pe umerii multora 
dintre noi. Pagina 2

ACTUALITATE

Vom ieși din case abia la mijlocul lunii mai?
Alexandru Rafi la, președintele Societății 
Române de Microbiologie, a precizat când 
ar fi  posibilă în țara noastră o relaxare a 
restricțiilor de liberă circulație a 
cetățenilor. Rafi la spune că abia după ju-
mătatea lunii mai vom putea ieși din ca-
se, însă alte măsuri de distanțare socială 
vor rămâne în vigoare.
„Eu cred că după data de 15 mai. Dar, 
atenție, nu distanțarea socială să nu mai 
fi e necesară, o reducere a măsurilor legate 
de distanțarea socială, dar multe din ele-
mentele, de exemplu organizarea de mari 
manifestări, vor fi  probabil pentru mai 
mult timp în vigoare”, a spus Alexandru 
Rafi la, potrivit Digi24. 

România a intrat în stare de urgență în data 
de 16 martie, iar începând cu noaptea de luni, 
23 martie, a intrat în vigoare Ordonanța mili-
tară privind restricționarea deplasărilor în pu-
blic.  În ultimele două săptămâni, măsurile de 
distanțare socială au devenit tot mai aspre, 
prin Ordonanțe militare, iar amenzile sunt 
mari pentru cei care le încalcă. Totodată, Ale-
xandru Rafi la, reprezentantul României la 
Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a 
anunțat că România va face parte dintr-un 
studiu internațional, pentru testarea singu-
rului medicament etiologic care există dispo-
nibil în momentul de față și care tratează ca-
uza coronavirusului. Tratamentul ar putea fi  
disponibil într-un orizont de câteva luni.

monitorul te ajută
să ieși legal din casă
În pagina 9 găsești adeverințele (pe 
propria răspundere și pentru angajați) 
pe care trebuie să le completezi că să 
poți ieși din casă.
Dar, nu uita, nu ieși din casă dacă 
nu ai un motiv serios!
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

3 aprilie

1860: Din inițiativa lui 
William Hepburn Russell, în-
cepe să funcționeze în Statele 
Unite Pony Express pentru li-
vrare prin poștă. Compania 
devine un dezastru fi nanci-
ar,[1] dar un mit național.
1922: Iosif Stalin îi succede 
lui Vladimir Ilici Lenin ca lider 
al Uniunii Sovietice.

4 aprilie

1460: Ceremonia de deschi-
dere a Universității din Basel, 
fondată de Papa Pius al II-
lea. Este cea mai veche uni-
versitate din Elveția.
1581: După încheierea călă-
toriei în jurul lumii, navigato-
rul englez Francis Drake este 

înnobilat de regina Elisabeta I 
a Angliei.
1945: Al doilea război mon-
dial: Teritoriul Ungariei a fost 
complet eliberat de sub 
ocupația fascistă, de către 
trupele române și sovietice.

5 aprilie

1964: A intrat în funcțiune pri-
mul tren fără conductor, folo-
sit la metroul din Londra.
1976: În China are loc Incidentul 
Tiananmen când mulțimea 
strânsă în Piața Tiananmen soli-
cită eliberarea lui Deng 
Xiaoping, simbolul și speranța 
reformării societății chineze.
1983: Acuzați de spionaj, 40 
de diplomați sovietici sînt 
expulzați de la Paris.
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Cel puțin 9 din 10 români 

sunt afectați de măsurile 

impuse ca urmare a răs-

pândirii epidemiei 

de COVID-19 în România.

Pentru marea majoritate a 

românilor (92%), epidemia 

de coronavirus se traduce într-

o îngrădire a unor libertăți. 

Limitarea posibilității de libe-

ră mișcare este resimțită de 

69% dintre români, și a con-

dus la schimbarea planurilor 

personale (44%) și profesio-

nale (18%), mai ales a celor 

legate de călătorii.

Femeile și persoanele cu 

vârsta peste 55 de ani re-

simt cel mai intens măsuri-

le de distanțare socială. De 

asemenea, persoanele cu ve-

nituri mari sunt afectate de 

limitările referitoare la de-

plasări, care le-a afectat pla-

nurile de călătorie persona-

le și profesionale.

Pe lângă aspectele legate 

de libertatea de mișcare, du-

pă nici trei săptămâni de la 

declanșarea restricțiilor ca ur-

mare a epidemiei de corona-

virus, aproape 1 din 4 persoa-

ne au suferit deja o reducere 

a veniturilor.

Tinerii, cei mai afectați

Mai mult, 19% din populația 

activă a intrat în situație de 

risc în această perioadă, în ur-

ma suspendării temporare a 

contractului de muncă (8%), 

a intrării în șomaj tehnic (7%) 

sau chiar a pierderii locului de 

muncă (4%).

Cei mai afectați de reduce-

rea sau, în unele cazuri, opri-

rea activității econimice a com-

paniilor, tind să fi e cei mai ti-

neri dintre români (18-34 ani), 

mai ales angajați ai microîn-

treprinderilor și ai întreprin-

derilor mici.

Tinerii sunt cei care au su-

ferit mai mult comparativ cu 

restul populației, în urma 

șomajului tehnic, a suspen-

dării contractului de muncă 

sau chiar a pierderii locului 

de muncă. Veniturile s-au re-

dus în această perioadă pen-

tru 39% dintre cei care lucrea-

ză în microîntreprinderi și în-

treprinderi mici, iar contrac-

tele de muncă au fost suspen-

date pentru 18% dintre aceștia.

Companiile mari au ape-

lat mai degrabă la șomajul 

tehnic, 13% dintre angajații 

acestora aflându-se deja în 

șomaj tehnic.

Bugetarii sunt 
cei mai puțin afectați

Românii care lucrează în 

instituții publice sunt cel mai 

puțin afectați de criza cau-

zată de epidemia de corona-

virus. 9% dintre ei nu au 

fost afectați deloc, în timp 

ce unii și-au pierdut locul de 

muncă (2%) ori au intrat în 

șomaj tehnic (4%).

„Din analizele noastre, 

distanțarea socială este 

înțeleasă, respectată și încu-

rajată puternic de români. 

Totuși, oamenii sunt conștienți 

de impactul asupra relațiilor 

interumane, iar schimbarea 

radicală a rutinei duce la o 

stare de confuzie și șoc pen-

tru aceștia”, a declarat Cori-

na Cimpoca, fondator MKOR 

Consulting, companie care a 

realizat studiul.

Dorul de copiii lăsați la bu-

nici, imposibilitatea de a-și vi-

zita membrii familiei, priete-

nii sau partenerii este dureroa-

să, dar este recunoscut ca fi -

ind un lucru benefi c pentru a 

trece cât mai repede și cu cât 

mai puține daune peste aceas-

tă perioadă, potrivit studiului.

Studiul a fost realizat în pe-

rioada 26-28 martie 2020, pe 

un eșantion de 1.621 de 

respondenți, reprezentativ la 

nivel național pe criterii de 

gen, vârstă (18+) și distribuție 

geografi că. Nivel de încredere 

95%, eroare maximă +/-2,4%.

Starea de urgență 
ne-a îngenuncheat!
Peste 90% dintre români sunt afectați de măsurile luate 
de autorități împotriva răspândirii COVID-19

Alarmant! Libertatea românilor a fost îngrădită de măsurile luate împotriva răspândirii noului coronavirus, 
iar peste 90% dintre ei simt pe propria piele duritatea stării de urgență.

CORINA CIMPOCA | fondator MKOR Consulting

 „Suntem convinși că acest tip de 
înțelegere a impactului distanțării 
sociale va lăsa urme în mentalul 
colectiv și în societatea de consum, 
așa cum o cunoaștem. Iar rolul 

nostru, ca cercetători, este să 
refl ectăm cât mai bine aceste 
schimbări, așa încât autoritățile, 
companiile și oamenii să poată lua 
decizii informate pentru viitor.“
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Premierul Ludovic Orban 

a anunţat, joi, că Guvernul, 

prin ministerele Dezvoltării 

şi Sănătăţii, a reuşit semna-

rea contractului de fi nanţa-

re pentru construcţia 

Spitalului Regional Cluj, 

o investiţie de aproximativ 

500 de milioane de euro.

„Aş vrea să felicit Ministe-

rul Dezvoltării şi Ministerul 

Sănătăţii pentru faptul că au 

reuşit accelerarea proceduri-

lor şi s-a ajuns la un dezno-

dământ fericit, şi anume sem-

narea contractului de fi nan-

ţare pentru construcţia Spita-

lului Regional Cluj, o investi-

ţie de aproximativ 500 de mi-

lioane de euro. De asemenea, 

trebuie să vă informez că la 

nivelul Comisiei Europene s-

a aprobat contractul de fi nan-

ţare pentru construcţia Spita-

lului Regional Iaşi”, a preci-

zat Ludovic Orban, în cadrul 

şedinţei de Guvern.

La rândul său, ministrul 

Dezvoltării, Ion Ştefan, a fă-

cut câteva precizări pe tema 

spitalelor regionale.

„Într-adevăr, aşa cum ne-

am angajat în programul de 

guvernare, că vom realiza 

cele trei spitale regionale, în 

luna decembrie am semnat 

contractul de fi nanţare pen-

tru Spitalul Regional Iaşi şi 

în luna februarie am primit, 

într-adevăr, aprobarea Comi-

siei Europene pentru fi nan-

ţarea realizării acestui Spital 

regional la Iaşi, iar, astăzi 

(n.red. joi), vă anunţ că am 

semnat contractul de fi nan-

ţare pentru demararea con-

strucţiei Spitalului Regional 

de Urgenţă Cluj, una dintre 

cele mai mari şi mai impor-

tante investiţii din zona de 

vest a ţării, cea mai mare in-

vestiţie, de peste 500 de mi-

lioane de euro din Ardeal, in-

vestiţie realizată din fonduri 

europene prin Programul Ope-

raţional Regional Axa 14”, a 

declarat Ion Ştefan.

Vă reamintim că, în urmă 

cu două săptămâni, Ministe-

rul Lucrărilor Publice anunțase 

că proiectul pentru Spitalul 

Regional de la Iaşi a fost apro-

bat de către Comisia Euro-

peană, în timp ce proiectele 

pentru spitalele regionale din 

Cluj și Craiova vor fi  trimise 

spre aprobare în lunile mar-

tie – aprilie.

Joi, în plină pandemie de COVID-19, a fost semnat 
contractul de finanțare pentru Spitalul Regional Cluj

Despre Spitalul Regional de Urgență de la Cluj politicienii 
vorbesc încă din 2004! și... cu atât au rămas, cu vorba, cel 
puțin până acum.

În luna aprilie 2019, fostul ministru al Sănătății, Sorina 
Pintea, declara că, în opinia sa, „este un termen optimist” 
anul 2024 indicat de consultanți ca an în care ar putea fi  
gata spitalele regionale.

Rovana Plumb, ex-ministru al Fondurilor Europene, a refu-
zat să avanseze un orizont de timp pentru fi nalizarea spita-
lelor regionale de urgență, spunând că lucrările ar putea în-
cepe la începutul anului 2021.

Nu în ultimul rând, și fostul premier Victor Ponta a susținut 
că Spitalul Regional de la Cluj nu va porni până în 2020 
pentru că fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana 
Plumb, a cerut ca banii să se mute pentru următorul exerci-
ţiu fi nanciar 2021-2027.

Spitalul regional, subiect de campanie electorală

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Criza cauzată de COVID-

19 va afecta bugetul 

Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca, iar în cazul 

în care starea de urgență 

se va prelungi, marile 

proiecte de infrastructură 

ar putea să nu mai fi e 

realizate la timp.

Edilul Emil Boc estimează 

o cădere liberă a veniturilor 

din impozitul pe venit și a 

început deja prioritizarea 

investițiilor.

„În acest moment, nu avem 

o evidență clară a scăderii ve-

niturilor, cert este că vom avea 

o cădere liberă a veniturilor 

la bugetul local din cotele din 

impozitul pe venit. Asta se 

va resimți și la nivelul chel-

tuielilor pe care și le permi-

te Primăria în continuare. De 

asta am trecut și la o priori-

tizare a cheltuielilor asigu-

rând continuitatea serviciilor 

de bază, a serviciilor medica-

le și a lucrărilor de infrastruc-

tură în derulare, fără a des-

chide niciun obiectiv nou de 

investiții”, a declarat Emil Boc, 

citat de Hotnews.ro.

Primarul a declarat că o 

mare pierdere este cauzată de 

faptul că s-a prelungit până 

în iunie plata impozitelor lo-

cale și „nu ne-au mai intrat 

niște bani”. „Majoritatea plă-

teau înainte până la fi nalul 

lunii martie”, a mai spus Boc.

Lucrările încă 
nu sunt în pericol

În urmă cu două săptă-

mâni, edilul dădea asigurări 

că Primăria dispune de resur-

sele fi nanciare necesare ca 

lucrările desfășurate pe raza 

municipiului să continue și 

– deocamdată – nu se pune 

problema rezilierii sau amâ-

nării contractelor.

„Nu am reziliat încă niciun 

contract și nici nu am amâ-

nat, or decretul președintelui 

dă posibilitatea de suspenda-

re sau de amânare a unor con-

tracte pe fonduri europene sau 

a unor contracte economice. 

Deocamdată nu am aplicat a-

ceastă soluție, întrucât avem 

resursele fi nanciare în buget, 

dar dacă va fi  cazul, vom pu-

tea suspenda anumite con-

tracte”, a precizat Emil Boc, 

într-o conferință de presă 

susținută online.

Rectifi care bugetară 
de 18,8 milioane de lei

La ultima ședință, Con-

siliul Local Cluj-Napoca a 

aprobat o rectificare buge-

tară a municipiului cu su-

ma de 18,8 milioane de lei, 

pentru implemantarea unor 

măsuri prevăzute de 

Ordonanța militară nr. 4, 

pentru prevenirea răspândi-

rii infectării cu COVID-19.

„9,3 milioane de lei sunt 

alocați pentru plata persoane-

lor care se afl ă în carantină, 

din municipiul Cluj-Napoca. 

Fac precizarea că această su-

mă de bani va proveni de la 

Guvernul României, prin Mi-

nisterul Sănătății, noi fi ind 

aceia care vom asigura plata 

respectivă. Deci, acești 9,3 mi-

lioane de lei nu sunt bani ca-

re vor fi  plătiți din bugetul lo-

cal, ci doar prin bugetul lo-

cal, de la Ministerul Sănătății”, 

a declarat Emil Boc, în ședința 

Consiliului Local.

Bugetul clujenilor, zguduit de coronavirus
Primarul Emil Boc admite că bugetul municipiului se clatină: „Vom avea o cădere liberă a veniturilor!”

Primarul Emil Boc recunoaște că veniturile Primăriei sunt în cădere liberă și a început deja prioritizarea 
investițiilor, din cauza pandemiei de coronavirus.

Primarul Emil Boc, 

a declarat că a evaluat 

situația de pe străzile 

orașului și a ajuns la 

concluzia că aproximativ 

80% din clujeni respectă 

ordonanțele militare.

Edilul spune că majorita-

tea clujenilor respectă 

ordonanțele militare privind 

prevenirea răspândirii coro-

navirusului, din ceea ce a des-

coperit din vizitele pe teren.

„Ieri (n.red. miercuri) am 

făcut un control general prin 

oraș, ca să îmi fac o imagine 

cât de respectată este 

Ordonanța militară cu privire 

la circulație, la distanța soci-

ală, la piață, la respectarea în-

tre 11 și 13 la supermarketuri 

și pot să vă spun că în pro-

cent de 80% că aceste lucruri 

sunt respectate la Cluj. Poliția, 

Armata, Jandarmeria, Poliția 

Locală sunt peste tot prezen-

te în oraș, cu calm și echili-

bru, dar și cu fermitate în a 

aplica legea, astfel încât lu-

crurile să rămână sub con-

trol”, a spus Emil Boc, la un 

post de radio local.

Primarul a adăugat că, în 

municipiu, numărul de ca-

zuri crește „ușor de la o zi 

la alta” și prezintă o tendință 

de stabilizare.

„Mă uit la numărul de 

infecții care există în oraș, es-

te doar ușor crescător de la 

o zi la alta. Nu vă pot da da-

te, pentru că se comunică 

doar de la nivel centralizat 

(n.red. până în cursul zilei 

de miercuri). Vreau să vă 

spun că nu există o creștere 

accelerată, cu tendință de sta-

bilizare”, a explicat Boc.

Clujenii rabdă cu seriozitate 
starea de urgență

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Știm fi ecare avion care sosește la Cluj, fi ecare 
transport terestru de la Oradea, care sunt din 
Cluj, automat au intrat în carantină. Nu se 
discută, 14 zile, fără mamă, fără tată, în sensul 
metaforic, dar se intră în carantină!“

Ministerul Sănătății nu 

a alocat încă „nici măcar 

un leu” spitalelor din 

Cluj-Napoca pentru lupta 

anti COVID-19, acuză 

deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu.

„Am tot reclamat asta de 

câteva zile, ne bazăm de 

azi doar pe noi. Statul sun-

tem noi. Haideți să ne mo-

bilizăm!”, este provocarea 

parlamentarului pentru clu-

jeni, care pune la bătaie 

5.000 de euro pentru 

achiziția de echipamente de 

protecție pentru personalul 

medico-sanitar din Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase și 

Institutul de Pneumoftizio-

logie „Leon Daniello”, 

unitățile sanitare din linii-

le 1 și 2 în lupta împotriva 

coronavirusului.

„Ieri (n.red. miercuri) am 

donat 50 de combinezoane 

la Institutul de Pneumofti-

ziologie. Nevoile sunt mult 

mai mari, dar nu am avut 

de unde să cumpăr mai mul-

te. Am nevoie de resurse su-

plimentare pentru a cumpă-

ra minim 2.000 de seturi ca-

re cuprind: combinezon, 

mănuși, ochelari, mască, 

botoșei. Un set costă 110 lei. 

Aceste combinezoane pot să 

ajungă săptămâna viitoare 

în Cluj”, mai spune Ungu-

reanu, vicepreședinte în Co-

misia pentru sănătate și fa-

milie din Camera Deputaților.

Cine vrea să ajute spitalele 
clujene în lupta anti COVID-19, 
ACUM este momentul!

Cont bancar în care clujenii pot vira donațiile
Emanuel Ungureanu a pus la dispoziția celor care vor să 
doneze pentru lupta anti COVID-19 în vederea achiziționării 
urgente a echipamentelor medicale din Germania și China 
contul Asociației pentru Solidaritate și Empatie „Delia 
Grădinaru”. Specifi cați „achiziție set combinezoane”!

Cont LEI: RO45BTRL01301205F94787XX
Cont EURO Banca Transilvania
SWIFT/BIC BTRLRO22
Cod IBAN: RO32BTRLEURCRT00F9478702
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Floricultorii simt din plin 

criza produsă de pande-

mia de coronavirus, vân-

zările scăzând în unele 

cazuri până la zero. 

Producătorii de legume 

resimt şi ei efectele crizei, 

însă nu la fel de tare.

Producătorii de fl ori se con-

fruntă în această perioadă cu 

mari difi cultăţi în ceea ce pri-

veşte comercializarea produ-

selor lor. Administratorii pie-

ţelor, principalul canal de co-

mercializare a plantelor deco-

rative, nu mai permit vânza-

rea acestora, întrucât fl orile 

nu sunt considerate produse 

de strictă necesitate.

„În sectorul nostru nu este 

prea dezvoltată partea de livrări 

online şi vânzarea clasică se fa-

ce în pieţe şi către revânzători, 

de aceea scăderea este drastică 

la unii din producători, chiar că-

tre zero. În grupul producători-

lor din România în care suntem 

noi, toată lumea se plânge că 

au scăzut vânzările la minim, 

în multe cazuri la 10%. La cei 

care s-au reprofi lat şi au alte ca-

nale de comercializare, nu au 

scăzut vânzările, dar 90% din-

tre noi vând în pieţe, unde sec-

torul fl oricol este interzis în a-

ceastă perioadă, întrucât fl orile 

nu sunt considerate produse de 

strictă necesitate. Lumea nu mai 

vine nici la serele noastre de 

producţie, pentru că nu îşi poa-

te face nimeni declaraţie pe pro-

prie răspundere pe care să scrie 

că merge să cumpere fl ori”, a 

declarat producătorul Bogdan 

Coroi, pentru Monitorul de Cluj.

Mai mult, producătorii ca-

re încă îşi mai pot vinde fl ori-

le au scăzut preţurile la aproa-

pe jumătate, mai arată produ-

cătorul local. „Preţurile au scă-

zut, dar le-am redus mulţi din-

tre noi, ca să nu avem riscul 

de a rămâne cu plantele, care 

sunt foarte perisabile. Preţuri-

le au scăzut cu 30-40%”, a 

arătat Bogdan Coroi.

Nimeni să le 
reprezinte interesele!

Producătorul clujean spune 

că nu există asociaţii de fl ori-

cultori la nivel naţional, iar din 

această cauză nici nu are cine 

să le reprezinte interesele în fa-

ţa autorităţilor.

„Nu le putem cere autorită-

ţilor să ne lase iar în pieţe, pen-

tru că nu s-ar mai respecta re-

stricţiile. Nu prea avem ce să le 

cerem. Un sprijin fi nanciar ar 

putea fi  solicitat, doar că la noi 

în domeniu lipsesc cu săvârşi-

re asociaţiile de producători şi 

nu suntem reprezentaţi. Nu 

avem asociaţii mari care să ne 

reprezinte interesele, ceea ce fa-

ce şi pentru Guvern aproape im-

posibil să ne asculte doleanţele 

dacă nu avem o formă de aso-

ciere”, a conchis Bogdan Coroi.

Scădere mai uşoară 
la legume

O scădere a vânzărilor o simt 

şi producătorii de legume, însă 

nu la fel de accentuată. Anca 

Marcu, directorul Cooperativei 

Agricole Lunca Someşului Mic, 

spune că preţurile au înregistrat 

o scădere mai mică de 10%, dar 

comenzile s-au redus.

„Faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut, preţurile au scă-

zut puţin, cu maxim 10%. Nu 

suspectez că ar fi  din cauza si-

tuaţiei actuale, este normal să 

existe mici modifi cări de la un 

an la altul, în funcţie de canti-

tatea de marfă pe care o avem 

pe piaţă. Nu sunt scăderi con-

siderabile la preţuri, în schimb 

am observat o scădere la co-

menzi. Nici acolo nu este o scă-

dere mare, dar aşteptăm să ve-

dem ce se întâmplă în luna apri-

lie. Atunci situaţia va fi  mult 

mai clară”, a declarat Anca Mar-

cu, pentru Monitorul de Cluj.

Directorul cooperativei spu-

ne că schimbarea majoră adu-

să de criza coronavirus este mo-

dul de organizare şi pregătire a 

livrărilor, însă acestea nu afec-

tează funcţionarea.

„Probleme mai degrabă 

avem cu faptul că a trebuit să 

ne organizăm în aşa fel încât 

să nu ne întâlnim unii cu alţii. 

La cooperativă avem difi cultăţi 

cu pregătirea livrărilor, dar ni-

mic care să ne împiedice să ne 

desfăşurăm activitatea, ne-am 

adaptat. Probabil că nu mai fa-

cem un control al calităţii atât 

de amănunţit, nu mai merg să 

mă întâlnesc cu producătorii a-

tât de mult. Ne bazăm unii pe 

ceilalţi, ne trasăm reguli clare 

şi le respectăm ca să poată mer-

ge lucrurile mai departe. Dacă 

producătorii ar fi  avut o pro-

blemă cu produsele, să spunem 

că nu sunt conforme din punc-

tul de vedere al calibrului, în-

totdeauna verifi cam împreună, 

dar acum mă bazez pe ei, pe 

conştiinţa şi pe seriozitatea lor 

mai mult decât de obicei şi nu 

pot să zic că avem probleme. 

Transporturile se desfăşoară 

normal, nu am avut restricţii”, 

a arătat Anca Marcu.

COVID-19 a „îmbolnăvit” 
piața floricolă și legumele

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Odată cu interzicerea 

deplasărilor în afara ţării, 

mulţi români au ajuns 

la concluzia că nu mai pot 

să se bucure de vacanţele 

pe care le-au rezervat 

prin agenţiile de turism, 

aşa că cer banii înapoi.

Agenţiile de turism spun că 

cei mai nerăbdători clujeni sunt 

cei care au vacanţe rezervate în-

spre sfârşitul verii şi care au plă-

tit doar avansul. Mult mai înţele-

gători sunt cei care au avut con-

cediile planifi cate pentru această 

perioadă, a stării de urgenţă, ca-

re au plătit suma integral.

„Ideea este că noi, în mo-

mentul de faţă, putem să ofe-

rim varianta de a le restitui ba-

nii, dar doar pentru vacanţele 

programate pentru perioada stă-

rii de urgenţă, adică până în 16 

aprilie. Vacanţele care au fost 

programate după această dată, 

încă nu le putem restitui banii, 

doar în cazul în care starea de 

urgenţă se prelungeşte şi le afec-

tează direct vacanţa pe care au 

rezervat-o. Oamenii nu înţeleg 

asta şi mă sună persoane care 

au vacanţe programate pe au-

gust sau septembrie şi îşi cer 

banii înapoi. Pentru cei care 

aveau concediu în perioada în 

care a fost declarată stare de ur-

genţă se puteau restitui banii 

sau se putea reprograma vacan-

ţa în aceleaşi condiţii cotractu-

ale iniţiale. Surprinzător, cei ca-

re aveau programate vacanţe în 

această perioadă au fost mai în-

ţelegători decât cei care au con-

cediul stabilit în septembrie, pre-

ferând să îşi reprogrameze va-

canţa. Ceilalţi cer banii înapoi, 

cei care au plătit doar avansul. 

Nu e ideea că nu vrem să le 

dăm banii, banii lor nu sunt la 

noi, ci sunt plătiţi mai departe 

către hotelieri şi către compani-

ile aeriene, dacă este cazul. Nici 

hotelierii nu pot să returneze 

decât banii pentru vacanţele ca-

re au fost programate în aceas-

tă perioadă a stării de urgenţă”, 

a precizat Amalia Şerb, agent 

de turism la Crisoldo Tur, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Ministrul Economiei 
vine cu un avertisment

Ministrul Economiei, Virgil Po-

pescu, a tras un semnal de alar-

mă cu privire la situaţia în care 

se afl ă agenţiile de turism con-

fruntate cu numărul mare de ce-

reri de returnare a banilor din par-

tea celor au plătit vacanţe şi nu 

mai pot pleca. El a subliniat că 

HoReCa (n.red. Hoteluri, Resta-

urante, Café) este cea mai afec-

tată industrie în acest moment.

„E o tendinţă în piaţă, fac 

apel la populaţie, e o tendin-

ţă a clienţilor agenţiilor de tu-

rism care au plătit bani pen-

tru vacante şi acum au înce-

put să ceară banii înapoi. 

Agenţiile de turism au o rea-

lă problemă, au plătit la rân-

dul lor către hotelierii din al-

te ţări banii pentru bilete, au 

lipsă de bani şi nu pot retur-

na aceşti bani. Fac apel la ro-

mâni, la cei care au plătit avan-

suri, să nu meargă să ceară 

într-un ritm susţinut. Riscă să 

ducă fi rmele în faliment şi 

atunci chiar că nu vor mai 

avea de unde recupera banii. 

Cel mai prudent lucru pe ca-

re ar trebui să îl facă, eu da-

că aş fi  client şi aş fi  vrut să 

merg în vacanţă în vară, în 

toamnă, aş aştepta, aş cere 

un voucher, o reprogramare, 

să fi u sigur că banii vor fi  re-

cuperaţi ulterior crizei”, a de-

clarat Virgil Popescu.

Clujenii își cer înapoi 
banii pe vacanțe
Agențiile rambursează doar concediile pierdute din cauza stării de urgență

Cei care aveau programate vacanţe în această perioadă au fost mai înţelegători decât cei care au concediul stabilit în toamnă.

VIRGIL POPESCU | ministrul Economiei

 „Agențiile de turism nu au de unde da 
acum bani, au ridicat această 
problemă. E o problemă la care ne 
gândim și noi, ca Guvern, dacă trebuie 
să intervenim sau nu. Dacă va deveni 
un fenomen de masă, va trebui să 

intervenim să le spunem românilor: nu 
băgați în faliment această industrie, 
încercați să vă replanifi cați vacanțele! 
Agențiile de turism să ofere o variantă 
și în funcție de dorințele turiștilor să se 
gândească să le reprogrameze“

Compania Iulius 

intră pe piaţa de produc-

ţie industrială prin achi-

ziţia pachetului majoritar 

de acţiuni Carbochim SA 

Cluj-Napoca.

În acest context, Consiliul 

Concurenţei a anunţat că ana-

lizează tranzacţia prin care Car-

bo Europe, companie controla-

tă de Iulius Group, proprieta-

rul mallurilor Iulius şi Palas 

Iaşi, şi Iulian Dascălu, urmea-

ză să preia integral producăto-

rul de abrazive industriale Car-

bochim din Cluj-Napoca, a că-

rui fabrică se întinde pe o su-

prafaţă de 12 hectare.

„În conformitate cu pre-

vederile Legii concurenţei (nr. 

21/1996), această operaţiune 

este o concentrare economi-

că ce trebuie supusă contro-

lului Consiliului Concuren-

ţei. Autoritatea de concuren-

ţă va evalua această concen-

trare economică în scopul sta-

bilirii compatibilităţii sale cu 

un mediu concurenţial nor-

mal şi va emite o decizie în 

termenele prevăzute de le-

ge”, transmit reprezentanţii 

Consiliului Concurenţei.

Potrivit celor mai recente 

date, Carbo Europe deţine pes-

te 70% din companie, după ce 

producătorul de abrazive pro-

fesionale Carbochim a anun-

ţat, în martie 2020, pe Bursă, 

că acţionarul majoritar, respec-

tiv Carbo Europe, şi-a majorat 

participaţia de la 68,4% la 

71,3%, scrie Ziarul Financiar.

„Înfi inţat în 1991, Iulius es-

te singurul dezvoltator şi ope-

rator român de proiecte imobi-

liare de tip mixed-use şi, toto-

dată, unul dintre liderii pieţei of-

fi ce, cu o experienţă de peste 20 

de ani în real-estate. Compania ie-

şeană a vizat extinderea activi-

tăţii către alte domenii, mai exact 

către segmentul de producţie. 

În prezent, este acţionarul ma-

joritar al Carbochim SA, cel mai 

mare producător de abrazive 

profesionale din România”, 

transmit reprezentanţii Iulius.

Consiliul Concurenței, cu ochii pe Iulius Group 
și tranzacția Carbochim Cluj-Napoca

Carbochim SA, companie înfi inţată în 1949, este producător 
de abrazive profesionale, producând corpuri abrazive cu li-
ant ceramic, bachelitic, magnezitic și elastic, discuri abrazive 
de debitare și debavurare, dar și abrazivi pe suport de hâr-
tie, pânză, și neţesut, utilizate atât în industria prelucrătoa-
re și construcţii, cât și cu uz general și retail.

În prezent, Carbochim SA, cel mai mare producător de abra-
zive profesionale din România, are dezvoltat un sistem de 
distribuţie care acoperă toate zonele geografi ce ale ţării, 
dar și legături comerciale cu ţări precum Cehia, Polonia, 
Ungaria, Elveţia, Belgia, Germania sau Italia.

Operarea Carbochim SA va fi  asigurată de aceeași echipă speciali-
zată, care s-a implicat în dezvoltarea fabricii de până acum. 
Activitatea de producţie, comercializare și distribuţie nu va fi  afec-
tată și nu vor exista disponibilizări, oferă asigurări Iulius Group.

Producția merge mai departe



vineri - duminică, 3 - 5 aprilie 2020 administratie.monitorulcj.ro 5

MESAJ DE INTERES PUBLIC

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Licitaţia pentru elaborarea 

documentaţiei necesare 

pentru construirea 

Drumului Expres 

Autostrada Transilvania 

(zona Turda) – DN1 (zona 

Mărtineşti) a fost lansată.

Licitaţia a fost publicată în 

Sitemul Electronic de Achiziţii 

Publice (SEAP) şi priveşte con-

tractul de elaborare a studiului 

de fezabilitate, 

proiectul pentru 

autorizarea exe-

cutării lucrărilor 

de construire şi 

asistenţă tehnică 

până la obţine-

rea autorizaţiei 

de construire de 

către beneficiar, 

proiectul tehnic 

de execuţie, pre-

gătirea docu-

mentaţiei de atri-

buire a contrac-

tului de lucrări, 

acordarea de 

asistenţă tehnică 

beneficiarului în 

perioada derulă-

rii procedurilor 

de licitaţii pentru 

lucrări, întocmi-

rea documenta-

ţiei de suport şi asistenţă tehni-

că acordată beneficiarului pen-

tru depunerea şi aprobarea apli-

caţiei de finanţare.

Potrivit caietului de sarcini, 

termenul-limită de depunere a 

ofertelor este data de 6 mai, 

iar valoarea contractului este 

estimată la 2.719.778 lei – 

3.213.374 de lei, bani europeni 

prin Programul Operational 

Infrastructura Mare – POIM.

Drumul Expres Turda – 

Halmeu, din care face parte dru-

mul vizat de proiectul licitat, 

are o lungime totală de 320,2 

kilometri şi un cost estimativ 

de 1,7 miliarde de euro. Lucrările 

la sectorul de drum care va lega 

A3 de DN1, de 5,3 kilometri, 

sut estimate la aproximativ 55,3 

milioane de euro, cu câte două 

bezi pe sens, iar mare parte din 

lucrări se vor desfăşura în zona 

de deal-munte.

Clujul, conectat 
direct la autostrăzi

Mai departe, Drumul Expres 

pentru realizarea conexiunii A3 

cu DN1 – zona Mărtineşti este 

un proiect prioritar în Strategia 

de Dezvoltare Rutieră a 

Ministerului Transporturilor, 

având scopul de a degreva tra-

ficul din Turda şi reducerea dis-

tanţei dintre Cluj-Napoca şi A3, 

respectiv A10.

Primarul Emil Boc a avut o 

discuţie, în luna februarie, cu 

Ministrul Transportului, Lucian 

Bode, şi l-a convins de necesi-

tatea unui drum pe patru benzi 

între Tureni şi Autostrada 

Transilvania (A3). Edilul este 

de părere că proiectul se poate 

realiza în doar 

câteva luni, iar 

astfel se va evita 

toată aglomera-

ţia din Turda.

„Astăzi este 
un calvar 
să mergi 
prin Turda”

Emil Boc a 

explicat în deta-

liu cum îşi 

doreşte să flui-

dizeze traficul 

pe ruta Cluj -Na- 

poca – Turda, 

dar şi cum 

această măsură 

ar putea reduce 

traficul pe ruta 

Cluj-Napoca – 

Gilău.

„Am obţinut 

sprijinul Ministrului Transportului 

pentru conectarea Clujului de 

autostradă. Dacă vrei să mergi 

la Bucureşti sau Braşov, trebuie 

să mergi prin Turda, că doar nu 

o să mergem să batem calvarul 

din Floreşti şi Gilău. Astăzi, este 

un calvar să treci prin Turda, în 

special mini-centura pe care nu 

au reuşit să o finalizeze. În plus, 

cei din Turda sunt sufocaţi de 

trafic. Am cerut şi am obţinut 

aprobarea Ministrului, în pre-

zenţa tuturor şefilor de compa-

nii, pentru realizarea unui pro-

iect rapid, dar foarte important. 

De la Tureni, vom realiza un 

drum de 5,4 kilometri pe patru 

benzi care va intra direct în auto-

stradă”, a explicat edilul.

Noul proiect ar ajuta consi-

derabil fluidizare traficului pe 

ruta Cluj-Napoca – Turda, una 

dintre cele mai aglomerate la 

ora actuală la nivelul întregu-

lui judeţ. De altfel, Asociaţia 

Pro Infrastructură (API) şi 

Direcţia Regională de Drumuri 

şi Poduri (DRDP) Cluj au avut 

numeroase discuţii pe această 

temă pentru realizarea unui 

astfel de drum.

3 mil. lei pentru drumul 
care leagă Cluj-Napoca 
de autostrăzi

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Mergi pe patru benzi 
din Cluj până în Tureni şi 
de acolo încă 5,4 
kilometri tot pe patru 
benzi până la 
autostradă. Gândiţi-vă 
cât timp am salva pe 
această rută! În plus, 
descongestionăm şi 
Gilău-Cluj, deoarece 
mulţi care merg pe 
autostradă sunt obligaţi 
să ocolească pe acolo. 
Trei luni de zile se face 
studiu de fezabilitate 
după care se va face 
proiectarea şi licitaţia, iar 
9 luni se face execuţia. 
Cred că se poate încheia 
această lucrare până la 
fi nalul lui 2021.“

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

După ce a bătut pasul 

pe loc timp de patru ani, 

Centura Ocolitoare 

de Sud a Floreştiului a 

revenit în atenţia prima-

rului Horia Şulea, 

tocmai în an electoral.

Primăria comunei Floreşti 

a lansat o licitaţie publică 

pentru servicii de realizare 

a studiului de fundamenta-

re pentru un parteneriat pu-

blic-privat (PPP) privind re-

alizarea Centurii Ocolitoare 

de Sud a comunei. Firma câş-

tigătoare va oferi, de aseme-

nea, servicii specializate pen-

tru atribuirea şi semnarea 

contractului PPP.

Licitaţia a fost lansată pe 

Sistemul Electronic de Achi-

ziţii Publice (SEAP) mier-

curi, iar termenul-limită pen-

tru depunerea ofertelor es-

te data de 27 aprilie. Valoa-

rea contractului este de 

979.304 lei, iar criteriul de 

atribuire este cel mai bun 

raport calitate-preţ.

„Pornind de la necesităţi-

le actuale de dezvoltare ale 

unităţii administrativ-terito-

riale, este necesară analiza 

oportunităţii realizării par-

teneriatului public-privat, în 

vederea implementării unor 

proiecte de dezvoltare loca-

lă. Pentru analiza oportuni-

tăţii de realizare a unui par-

teneriat public-privat este 

necesară realizarea unui stu-

diu de fundamentare, regle-

mentat prin Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 39/2018, al pro-

iectului vizat, în care trebu-

ie să fi e evidenţiate câteva 

elemente principale care să 

justifi ce din punct de vede-

re economic realizarea par-

teneriatului. Totodată, în mă-

sura în care din studiul de 

fundamentare realizat va re-

zulta că realizarea obiecti-

velor de investiţii vizate prin 

intermediul parteneriatului 

public-privat este justifi cată 

din punct de vedere econo-

mic, autoritatea contractan-

tă va avea nevoie de servi-

cii specializate pentru atri-

buirea şi semnarea contrac-

tului PPP. Proiectul de inves-

tiţii identifi cat drept necesi-

tate pentru susţinerea ritmu-

lui accelerat de dezvoltare al 

comunei Floreşti este reali-

zarea drumului de legătură 

(centura), comuna Floreşti, 

judeţul Cluj”, se arată în ca-

ietul de sarcini.

Lucrări de conservare 
pe traseul Centurii de Sud

Horia Şulea anunţa, în toam-

na trecută, că a demarat ope-

raţiuni de conservare a lucră-

rilor pe traseul Drumului de 

Legătură Sud, în premieră în 

România, pe bază de enzime.

„Tehnic, avem scarifi carea 

suprafeţei cu scarifi cator, cre-

area amestecului de apă cu 

enzimă, în concentraţie op-

timă, acoperirea suprafeţei 

cu amestecul rezultat, omo-

genizarea stratului cu stabi-

lizatorul, nivelare şi executa-

re a pantelor în profi l trans-

versal cu autogrederul, com-

pactarea cu cilindru compac-

tor până la atingerea gradu-

lui de compactare optim, adi-

că minim 93%. Ulterior lu-

crărilor pe fi ecare tronson, 

vor avea loc prelevări de eşan-

tioane şi analize de labora-

tor, pentru stabilirea atinge-

rii gradului adecvat de com-

pactare”, explică primarul din 

Floreşti procesul.

Varianta ocolitoare bate 
pasul pe loc de ani buni

Despre construirea aces-

tei variante ocolitoare se dis-

cută încă din anul 2016. La 

fi nele lunii aprilie 2016, edi-

lul din Floreşti a anunţat că 

fi rma lui Nicolae Petri, Dife-

rit SRL, va executa noul drum 

de legătură cu municipiul 

Cluj-Napoca. Aceasta oferi-

se cel mai mic preţ, 28,4 mi-

lioane lei, în cadrul licitaţi-

ei la care se mai înscrisese-

ră alţi opt constructori, prin-

tre care nume mari precum 

italienii de la Tirrena Scavi 

şi austriecii de la Porr.

Însă, după aproape doi 

ani şi jumătate de la atribu-

irea contractului pentru con-

struirea drumului de legătu-

ră între Floreşti şi Cluj-Na-

poca, lucrările au fost opri-

te. Motivul? Constructorul a 

solicitat mai mulţi bani şi ex-

tinderea perioadei de execu-

ţei a lucrărilor!

În an cu epidemie și alegeri, 
Șulea promite iar centură
În plină pandemie de coronavirus, primarul din Florești 
vrea parteneriat public-privat pentru Centura Ocolitoare de Sud

În aprilie 2019, primarul comunei Floreşti, Horia Şulea, spera 
că într-un an de zile să fi e fi nalizat proiectul. Suntem în aprilie 2020, 
proiectul este încă departe de a fi  gata!
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Beard Brothers, Vă ajutăm 

din Cluj şi CERT 

Transilvania îşi unesc 

eforturile pentru a limita 

răspândirea Covid 19 

şi a sprijini comunitatea.

Începând de azi, Beard 

Brothers, Vă ajutăm din Cluj şi 

CERT Transilvania devin parte-

neri în sprijinirea locuitorilor mu-

nicipiului Cluj-Napoca în peri-

oada stării de urgenţă. În acest 

scop, cele trei iniţiative au agre-

at să îşi pună în comun resurse-

le şi expertiza proprii fi ecăruia.

Platforma digitală de gesti-

une a solicitărilor, dezvoltată 

de mişcarea Vă ajutăm din Cluj 

va fi  pusă la dispoziţia tuturor 

partenerilor.

Call center-ul dezvoltat de 

Vă ajutăm din Cluj (echipa de 

voluntari şi procedurile dezvol-

tate) va fi  folosit pentru a aju-

ta benefi ciarii vizaţi de grupul 

de sprijin – persoane vârstnice 

şi din grupuri cu risc sporit la 

virusul Covid 19, dar şi cazuri 

sociale care parvin de la auto-

rităţile relevante sau pe care le 

identifi că cei trei parteneri.

Se vor organiza traininguri 

specifi ce pentru voluntarii ca-

re preiau cereri de la benefi -

ciari, cât şi pentru voluntarii 

de distribuţie/de teren care 

desfăşoară activităţi în nume-

le mişcării comune.

Contactele, nevoile şi soluţii-

le identifi cate de fi ecare dintre 

organizaţii în gestionarea crizei 

Covid 19 vor fi  puse în comun.

Se va facilita transferul de 

resurse (logistice, fi nanciare, 

consumabile) acolo unde exis-

tă o nevoie.

Cei trei parteneri vor fi  în 

comunicare constantă pentru 

a lua decizii care privesc si-

tuaţiile de criză şi cele gesti-

onate în comun.

Beard Brothers, Vă ajutăm 

din Cluj şi CERT Transilva-

nia vor colabora în continu-

are cu autorităţile adminis-

trative locale, de ordine pu-

blică şi sanitare, ori a altor 

organe şi autorităţi publice 

în acţiunile specifi ce ce se 

vor desfăşura în această pe-

rioadă cu scopul de a limita 

răspândirea virusului.

Oricine este dispus să se 

implice şi să ajute, o poate fa-

ce înscriindu-se pe platforma 

Vă ajutăm din Cluj, ajutam.

civicsuport.ro.

Reamintim numărul call cen-

ter-ului disponibil: 0364.406.517.

Trei ONG-uri luptă împotriva COVID-19

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Paula Şimon, o clujeancă 

stabilită în Statele Unite 

ale Americii, a reuşit 

să învingă temutul 

COVID-19.

Paula şi Sandu Şimon sunt 

un cuplu de clujeni stabiliţi 

în SUA, o familie cunoscută 

în comunitatea din Phoenix, 

Arizona. Sandu Şimon este 

fost profesor la un colegiu 

tehnic din Phoenix, iar ac-

tualmente este unul dintre 

pastorii bisericii „Agape” din 

metropola americană.

Paula Şimon este „certi-

fi ed nurse practitioner” în 

Peoria, Arizona, având cu-

noştinţe solide în medici-

nă. „Nurse practitioner” es-

te practic cel mai înalt ni-

vel de asistent medical în 

sistemul medical din SUA. 

„Practitioner”-ul are drep-

tul de a prescrie reţete, dar 

trebuie să lucreze doar sub 

îndrumarea unui medic, 

spune Joseph Decean, 

într-un mesaj pentru Moni-

torul de Cluj.

Clipe critice 
pentru viaţa Paulei

În urmă cu câteva zile, 

comunitatea românească din 

SUA a lansat un apel urgent 

la rugăciune pentru Paula, 

internată la Mayo Clinic, 

Arizona, la secţia de Tera-

pie Intensivă. Era în stare 

foarte gravă, având o infec-

ţie avansată la plămâni. A 

fost diagnosticată cu noul 

COVID-19, tocmai în ţara 

care trece prin cea mai spec-

taculoasă creştere a numă-

rului de cazuri de infecţii.

„În aceste momente neo-

bişnuit de grele, nu doar pen-

tru ei, vă solicităm sprijin în 

rugăciune, ca această fami-

lie să treacă biruitoare prin 

această încercare. Dumne-

zeu să ne asculte rugăciuni-

le şi să se atingă de sora Pau-

la Şimon!”, se arăta în me-

sajul bisericii Agape. Iar ru-

găciunile au fost ascultate!

Sandy Şimon, fiica Pau-

lei, actualmente studentă la 

medicină, a stat de vorbă 

cu reporterii de la un post 

TV din Arizona, oferind de-

talii despre evoluţia stării 

de sănătate a mamei sale. 

După câteva zile critice – 10 

zile petrecute la secţia de 

Terapie Intensivă – Paula a 

fost dezintubată. Urmează 

o nouă perioadă grea pen-

tru ea, dar plină de speran-

ţă şi optimism!

„Am rămas fără cuvinte, 

creierul meu medical nu poa-

te percepe. De la insuficien-

ţă respiratorie acută, cardi-

omiopatie septică, ARDS şi 

şoc septic secundar CO-

VID-19, acum este complet 

trează, respiră singură şi 

vorbeşte. Avea şanse de su-

pravieţuire de 7%... Ea es-

te miracolul nostru! Recu-

perarea nu va fi uşoară, dar 

sperăm să o avem acasă în 

următoarea săptămână!”, a 

mărturisit Sandy Şimon.

Mulţumiri 
pentru eroii Paulei

Sandy a ţinut să le mul-

ţumească tuturor celor care 

s-au rugat pentru sănătatea 

mamei sale, celor care au 

mers la cumpărături în lo-

cul familiei izolate, care au 

sunat zilnic să se interese-

ze de sănătatea lor, dar mai 

ales medicilor de la Mayo 

Clinic, echipa care a avut 

grijă de Paula – „eroii ei”, 

cum spune Sandy.

„Asistentele, medicii şi te-

rapeuţii respiratorii care şi-au 

riscat viaţa în fi ecare zi pen-

tru a avea grijă de ea. Orele 

petrecute vorbind cu mine 

la telefon şi ţinându-mă la 

curent cu ce se întâmplă. Voi 

fi  mereu recunoscătoare! Îmi 

aduc aminte de motivul pen-

tru care am ales să devin 

doctor. Vă mulţumesc!”, a 

mai scris Sandy Şimon.

„Mama a suferit din cau-

za acestei pandemii reale 

pentru atât de mulţi dintre 

noi. Să ne rugăm în conti-

nuare pentru comunităţile 

noastre, pentru cei care su-

feră de această infecţie! Pen-

tru cei cu risc, pentru profe-

sioniştii din domeniul sănă-

tăţii, care îşi riscă viaţa în 

fi ecare zi. Să ne unim în ru-

găciune pentru cei de aproa-

pe şi de departe, ca să ieşim 

din aceasta cu bucurie şi pa-

ce în sufl et!”, este mesajul 

lui Sandy, fi ica Paulei Şimon.

Explicație foto: Clujeanca a învins 
coronavirusul și poate fi  acum 

împreună cu familia ei.

O clujeancă 
din Arizona 
a înfrânt 
coronavirusul
Diagnosticată cu COVID-19, în ţara 
cu cea mai mare creştere a numărului de infecţii
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Omul de afaceri clujean 

Dorin Bob, CEO Studium 

Green şi proprietar 

al Arovit, a anunţat 

că intenţionează să se 

implice activ în susţine-

rea efortului pentru com-

baterea efectelor epidemi-

ei de coronavirus.

„Nu cred că sunt multe mo-

mente mai potrivite decât aces-

ta să arătăm că ne interesea-

ză soarta comunităţii noas-

tre”, a declarat Dorin Bob, 

anunţând că are în vedere mai 

multe astfel de „fapte bune”.

Proprietarul companiei Stu-

dium Green, unul dintre cei 

mai importanţi dezvoltatori 

imobiliari din Transilvania, spu-

ne că a fi nalizat dotarea unei 

case aparţinând Studium Gre-

en astfel încât aceasta să poa-

te găzdui cadre medicale pe 

toată durata crizei. Este vorba 

despre echiparea completă a 

unui imobil în suprafaţă de 450 

de metri pătraţi, cu implicarea 

tuturor angajaţilor companiei, 

dar şi ai armatei. Această casă 

ar putea găzdui până la 20 de 

persoane, spune Dorin Bob.

De asemenea, Dorin Bob, 

care este şi CEO al Arovit, a 

facut zilele acestea mai mul-

te donaţii de alimente, pentru 

Crucea Roşie, Episcopia Timi-

şoarei şi Episcopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului.

În acelaşi timp, omul de 

afaceri clujean a dotat Spita-

lul de neuro-chirurgie din 

Cluj-Napoca cu produse de 

protecţie, incălţăminte speci-

ală, şorţuri, mănuşi şi prosoa-

pe, în funcţie de necesităţile 

acestei unităţi sanitare.

„Vom continua să ne im-

plicăm activ în viaţa comuni-

tăţii locale, continuând seria 

faptelor bune pe toată perioa-

da crizei”, spune Dorin Bob.

Studium Green, ambiţia 
de a locui în acord cu natura

Dezvoltatorul imobiliar Stu-

dium Green şlink:http://

http://www.studiumgreen.

ro/ţ construieşte în Cluj înce-

pând din anul 2003. Opt ani 

mai târziu, în 2012, compa-

nia realiza prima clădire rezi-

denţială verde din Transilva-

nia, conform standardului Gre-

en Homes. Prin fi nalizarea, în 

2012, a proiectului Studium 

Green Campus (blocul CH3), 

Studium Green livrează pri-

ma clădire verde din Transil-

vania. În cursul anului 2017, 

dezvoltatorul imobiliar a fi na-

lizat complexul rezidenţial Ve-

nus, situat pe strada cu ace-

laşi nume, complex prevăzut 

o terasă înierbată, un verita-

bil parc verde. Proiectul West 

Side Park – ultimul proiect fi -

nalizat de Studium Green 

(2019) – propune, din nou, un 

„excedent” de spaţii verzi, 

acolo regăsindu-se cele mai 

mari terase verzi suspendate, 

pe o cladire rezidenţială din 

Transilvania, cu o suprafaţă 

de 7.600 mp. Proiectul adu-

ce, în plus, faţada ventilată, 

din ceramică fotocatalitică şi 

tratată cu dioxid de titan. De 

departe cel mai spectaculos 

proiect imobiliar al Studium 

Green este clădirea Wings, ca-

re se subscrie aceloraşi exi-

genţe privitoare la locuirea 

verde. Dincolo de aceasta în-

să, din plecare proiectul Wings 

are toate şansele să devină un 

simbol al Clujului.

Arovit, tradiţia 
de pe mesele noastre

Arovit şlink:http://www.

arovit.roţ este o marcă tran-

silvană de tradiţie în produc-

ţia de conserve de legume, 

înfi inţată în anul 1942. În 

anul 2002, brandul a fost pre-

luat de omul de afaceri Do-

rin Bob prin compania MIB 

Prodcom, asumându-şi misi-

unea de a păstra tradiţia şi 

gustul românesc în fi ecare 

din produsele care ies din 

curtea acestei fabrici şi a ce-

lorlalte pe care le mai deţi-

ne: Betarom Impex SRL Va-

lea lui Mihai, Pektirom SRL 

Dej şi Mib Prodcom SRL Aiud.

Fapte bune. Studium Green se implică în lupta împotriva epidemiei de coronavirus
PUBLICITATE
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Scriitorul clujean 

Gabriel Bota a vrut 

să ajute spitalele clujene 

şi a găsit o soluţie inedi-

tă: „vinde” poveşti, pe 

care oamenii le plătesc, 

iar banii ajung la spita-

le, dar şi la alte persoa-

ne care ar avea nevoie.

Gabriel Bota, scriitor clu-

jean şi directorul artistic al 

Festivalului Internaţional de 

Carte Transilvania a venit 

cu o idee inedită pentru a 

ajuta spitalele clujene fă-

când ceea ce ştie cel mai bi-

ne şi, anume, scriind! Pro-

iectul se numeşte „Cumpă-

ră o poveste şi ajută unită-

ţile medicale”, iar în cel mai 

scurt timp va fi demarat.

100 de poveşti de 300 
de cuvinte vor fi  donate

Scriitorul a vrut să ajute de 

acasă, prin literatură şi a de-

cis ca volumul la care scrie în 

prezent să îl ofere, bucată cu 

bucată, publicului.

„M-am tot gândit cum pot 

ajuta de acasă şi cum o pot 

face prin literatură! Trăim cu 

toţii un prezent ciudat şi greu 

de gestionat! E clar că nu 

vom trece peste acest mo-

ment istoric decât şi numai 

Împreună. Aşadar, ce idee 

mi-a căşunat. De când stau 

în casă am început să scriu 

o carte (pornind de la o idee 

avută acum câţiva ani) des-

pre iubire, despre difi culta-

tea de a iubi, despre realita-

tea paradoxală a iubirii şi iu-

birilor, despre normalităţi greu 

de gestionat, despre noi cei 

care avem nevoie întotdeau-

na de altcineva ca să ştim ci-

ne suntem. 100 poveşti de 

dragoste (grele şi neblurate) 

scrise fi ecare în fi x 300 de cu-

vinte! Poveşti în care vă veţi 

regăsi fi ecare, poate nu în 

toate dar în multe da. Trebu-

ie doar să aveţi curajul să 

(vă) recunoaşteţi! Cartea se 

numeşte Fucking love şi-mi 

propusesem iniţial să o pu-

blic cândva, nedefi nit când. 

Însă, însă, voi face altceva! 

Poate un demers simplu şi 

natural dacă tot stau acasă şi 

lucrez. Ca scriitor m-am gân-

dit că nu pot face altceva de-

cât să-mi donez munca celor 

care au nevoie! Prin urmare: 

voi publica în fi ecare zi câte 

o poveste, pe măsură ce voi 

scrie! Voi, ca cititori dragi, ca 

să citiţi trebuie să faceţi o do-

naţie mică mititică spre spi-

tale ori spre alte cazue. Al-

tfel spus, împreună îi ajutăm 

pe cei care au nevoie”, a ex-

plicat Gabriel Bota.

„Niciodată în viaţa mea nu 

am cerut ceva celor care au 

citit ce am scris. Acum le cer, 

dar le cer pentru cei care au 

nevoie: doctori, oameni care 

n-au ce mânca, bătrâni”, a 

adăugat scriitorul.

Scriitorii şi cititorii 
ajută medicii

Astfel, prin proiectul pe 

care şi l-a propus Gabriel Bo-

ta, relaţia dintre scriitor şi 

cititor primeşte noi nuanţe, 

legătura formată din iubire 

pentru literatură îşi propune 

să ajute sistemul medical să 

lupte pentru vieţile noastre 

şi a celor dragi nouă.

Eu vă promit că, printre 

hărmălaia copiilor din ca-

să, a jucăriilor trântite de 

podele şi pereţi, a cratiţe-

lor, maşinilor de spălat şi 

aspiratoarelor (să nu mai 

pomenesc de gura soţiei – 

fluier şi râd, flu-flu), Voi 

scrie în fiecare zi o poves-

te. La sfârşit, sper să avem 

şi cartea şi să fim cu toţii 

sănătoşi! Fiind scriitor, a-

tât pot să fac. Dacă eşti ci-

titor, poate poţi şi tu! Cum-

pără o poveste şi ajută! Si-

te-ul este deja gata, ne ocu-

păm de detaliile tehnice, to-

tul se mişcă repede şi bine! 

Dă-mi un gând dacă ţi se 

pare bună ideea! Ajută, în-

totdeauna! Ori, pur şi sim-

plu ajută-mă în demers cu 

orice sfat! Ori aşteaptă să 

scriu şi apoi citeşte! Dar 

mai întâi, Ajută-i pe cei ca-

re au nevoie! #Împreună 

trecem peste tot greul, ori-

cât de greu e! Aşadar: cum-

pără o poveste şi ajută! Fe-

ricire, vă doresc! De fapt, 

Iubire! De fapt, sănătate! 

De fapt, ştiţi voi”, a spus 

Gabriel Bota.

Scriitorul a adăugat că în 

cel mai scurt timp va oferi 

detaliile tehnice prin care ci-

titorii pot să cumpere o po-

veste şi să ajute.

Un scriitor „donează” poveşti 
pentru a ajuta spitalele din Cluj
Gabriel Bota: „Ca scriitor m-am gândit că nu pot face altceva decât să-mi donez munca celor care au nevoie”

Scriitorul clujean Gabriel Bota

„Să cumpărăm măști!”

Stăm în izolare de 25 de zile. Doar noi 2. Și ne-am cunoscut cu exact 25 de zile înainte să in-
trăm în izolare. Din momentul în care s-a dat decretul stării de urgenţă naţionale, am decis 
că e imposibil să stăm despărţiţi. Vom face imposibilul și ne vom cunoaște în câteva zile așa 
cum ajung alţii să se cunoască în ani de zile. Ne vom spune tot, ne vom arăta tot, nu ne vom 
ascunde nimic. Ne vom dezamăgi și, dacă nu ne va convine ceva , ghinion, nu avem unde 
pleca. Să iubești neobligat și să fi i obligat să nu faci decât asta. Uite un ideal atins, o reţetă 
ce poate învinge chiar Coronovirusul chinezesc.

În primele 10 zile parcă am fost într-o vacanţă în Burkina Faso. Am pătat cearceafuri și prosoa-
pe, am făcut dragoste în toate modurile posibile și imediat imposibile. În următoarele 5 am 
gătit cine romantice și ne-am promis unul fi ecăruia acel ceva ușor de dat, Viitorul. În următoa-
rele 10 ne-am uitat la fi lme, la poze vechi și, cumva inexplicabil, am reușit să ne construim un 
fel de trecut comun, un bagaj care să ne dea forţa încrederii în această nouă viaţă, în Noi.

„Dacă mergi la magazin după lapte și hârtie igienică, te rog, să ai mare grijă! Te iubesc!”, 
așa mi-a spus.

La magazin mi s-a făcut rău. Am început să tușesc și oamenii s-au speriat. Am sunat-o și i-am 
zis că sunt ameţit și că cei de la magazin au chemat salvarea și că mă întorc acasă totuși. Și 
mi-a închis telefonul și nu mi-a mai deschis ușa. Și nici măcar n-a vrut să audă că eram doar 
alergic la polen. Venise primăvara.

Iubirea se naște din teama de moarte! Iar teama de moarte întotdeauna e mai puternică de-
cât iubirea.

Una dintre poveștile scriitorului
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Darius Echim

În săptămâna a V-a 

din Postul Paştilor, miercuri 

seara, 1 aprilie 2020, 

la Capela Seminarului 

Teologic din Cluj-Napoca, 

Înaltpreasfi nţitul Andrei, 

Arhiepiscopul şi Mitropolitul 

Clujului a ofi ciat Denia 

Canonului cel Mare al 

Sfântului Andrei Criteanul, 

în sobor restrâns de preoţi şi 

diaconi, cu respectarea regu-

lilor impuse de autorităţi, ca 

urmare a măsurilor de pre-

venţie şi limitare a răspândi-

rii coronavirusului.

La fi nalul slujbei, ierarhul s-a 

rugat pentru cei afl aţi în suferin-

ţă şi a citit rugăciunea specială 

pentru încetarea noii epidemii.

De asemenea, Părintele Mi-

tropolit Andrei a rostit un cu-

vânt de învăţătură, în cadrul că-

ruia a afi rmat că, printre altele, 

„acest Canon de pocăinţă, în 

cântarea a opta, ne aduce amin-

te de locuitorii din cetatea Ni-

nivei, care se rătăciseră de la 

adevăr şi de la calea cea dreap-

tă, dar şi de faptul că Dumne-

zeu i-a salvat. Noi nădăjduim 

că Dumnezeu o să ne salveze 

şi pe noi, ne punem nădejdea 

în El, aşa cum şi-au pus-o nini-

vitenii; s-au căit şi au postit de 

la cei mari până la cei mici.”

„În acest Canon de pocăin-

ţă, alcătuit de Sfântul Andrei, 

Arhiepiscopul Cretei, după cân-

tarea a şasea, într-un condac 

plin de înţelepciune, Sfântul An-

drei se adresează sufl etului lui 

şi, bineînţeles, sufl etului nostru: 

«Sufl ete al meu, sufl ete al meu, 

scoală! Pentru ce dormi? Sfârşi-

tul se apropie şi vei să te tul-

buri. Deşteaptă-te dar, ca să se 

milostivească spre tine Hristos 

Dumnezeu, Cel ce este pretu-

tindeni, şi toate le plineşte.»”

Pornind de la cuvintele Sfân-

tului Isaac Sirul, care compară 

lumea aceasta cu o mare, iar 

pocăinţa cu o corabie, Mitro-

politul Andrei a menţionat: 

„Marea cea furtunoasă aşeza-

tă între noi şi raiul spiritual o 

putem trece numai prin cora-

bia pocăinţei, purtată de vâs-

laşii fricii. Dacă vâslaşii aceş-

tia, ai fricii, nu cârmuiesc bine 

corabia pocăinţei, prin care tre-

cem marea lumii acesteia spre 

Dumnezeu, ne înecăm în ea. 

Căinţa e corabia, frica este câr-

maciul, iar dragostea e limanul 

dumnezeiesc. Deci ne aşază fri-

ca în corabia pocăinţei şi ne 

trece marea cea furtunoasă şi 

ne călăuzeşte spre limanul dum-

nezeiesc, care este dragostea.”

La fi nalul predicii, Mitro-

politul Clujului a afi rmat: 

„Dumnezeu ne iubeşte pe toţi! 

Pe El îl rugăm să ne ajute să 

depăşim această stare de în-

cercare în care ne afl ăm.”

Deoarece credincioşii nu au 

putut participa la acest mo-

ment solemn, Denia Canonu-

lui cel Mare a putut fi  urmări-

tă, în direct, pe pagina de fa-

cebook a Mitropoliei Clujului 

şi a Radio Renaşterea, precum 

şi ascultată pe frecvenţele Ra-

dio Renaşterea: 91 MHz la Cluj, 

99.1 MHz la Huedin şi 102 

MHz la Bistriţa.

Denia Canonului cel Mare, la Capela 
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca

60 de vârstncii și bolnavi 

din Cluj-Napoca benedicia-

ză zilnic de hrană caldă, 

oferită de Parohia 

Ortodoxă „Sfânta Treime”, 

prin Cantina socială 

„Sfântul Ioan cel Milostiv”.

De la decretarea starii de 

urgență în România și până 

în prezent, Cantina sociala 

„Sfântul Ioan cel Milostiv” 

a pregătit peste 500 de porții 

de hrană caldă. Aceasta a 

fost livrată de voluntarii pa-

rohiei persoanelor vârstnice 

și bolnavilor aflați în evidența 

instituției.

Acest proiect a fost dema-

rat în data de 16 martie, în-

că de la începutul acestei pe-

rioade difi cile. Cele 60 de 

porții, a câte două feluri de 

mâncare, sunt pregătite zil-

nic la cantina noastră de per-

sonalul propriu. La acesta s-

a adăugat, cu binecuvânta-

rea Înaltprea sfi nțitului Părin-

te Andrei, Mitropolitul Clu-

jului, și personal de la canti-

na Facultății de Teologie Or-

todoxă din Cluj-Napoca. 

Porțiile de mancare sunt trans-

portate la casele benefi ciari-

lor de către voluntarii paro-

hiei, respectând toate norme-

le de igienă și protecție pre-

văzute de autorități. Benefi -

ciarii acestui program sunt 

persoane vârstnice, bolnavi 

și persoane cu handicap ca-

re nu au aparținători.

Noi, preoții și credincioșii 

Parohiei „Sfânta Treime” con-

siderăm că acum este mo-

mentul ca fi ecare dintre noi 

să punem în practică 

învățătura Bisericii privind 

ajutorarea semenilor. Vom 

depăși această perioadă prin 

solidaritate și compasiune, 

a spus Pr. Cristian Baciu, 

Consilier Eparhial și Preot 

Paroh la Parohia „Sfânta Tre-

ime” din Cluj-Napoca.

Cei care doresc să sprijine 

proiectul „Hrană caldă pentru 

batrâni și bolnavi” o pot face 

la sediul Parohiei „Sf. Treime” 

de pe strata Bisericii Ortodo-

xe din Cluj-Napoca. 

Pentru a veni în sprijinul 

persoanelor afectate în mod 

direct de epidemia de corona-

virus, Arhiepiscopia Ortodo-

xă a Clujului, prin cele patru 

cantine sociale pe care le are 

va oferi în mod gratuit, la ce-

rere, hrană la domiciliu pen-

tru persoanele vârstnice și bol-

nave, afl ate în autoizolare.

Cantinele sociale 
implicate în această 
campanie sunt:

Cantina „Sfântul Arhidia-

con Ștefan” (Cluj-Napoca, Str. 

Aleea Moldoveanu nr. 3; tel: 

0733070590)

Cantina parohiei „Sfânta 

Treime” (Cluj-Napoca, Str. Bi-

sericii Ortodoxe nr. 10; tel: 

0723690203)

Cantina „Sfânta Mc. Filof-

teia” (Bistrița, Piața Unirii nr. 

9; tel: 0749404795)

Cantina Fundației „Proto-

pop Aurel Munteanu” (Hue-

din, Str. Protopop Aurel Mun-

teanu nr. 23; tel: 0364800568; 

0748191670).

Parohia clujeană „Sf.Treime” asigură zilnic 
hrană caldă pentru 60 de vârstnci și bolnavi

La radio Renaşterea 
continuă programul 
de aprofundare 
a învăţăturii biblice
Programul „Să citim și să învă-
ţăm împreună Sfânta 
Scriptură“, iniţiat în urmă cu 
aproape șapte ani la 
Cluj-Napoca, este continuat în 
această perioadă pe frecvente-
le radio Renașterea.
Întâlnirile, doar pe calea unde-
lor, vor fi  reluate începând de 
marţi, 31 martie 2020, de la 
ora 19:00, și se vor desfășura 
din două în două săptămâni. În 
întâlnirea de marţi seara, pă-
rintele pr. prof. dr. Stelian 
Tofană de la Facultatea de 
Teologie Ortodoxă din 
Cluj-Napoca, iniţiatorul și coor-
donatorul proiectului, pornind 
de la situaţia actuală prin care 
trecem, cauzată de pandemia 
de coronavirus, va vorbi în pri-
ma parte pe tema „Chemarea 
lui Dumnezeu în rugăciune” și 
propune ascultătorilor câteva 
momente de introspecţie. 
Totodată, va continua subiectul 
ultimelor întâlniri, 
„Creștinismul primar și misiu-
nea Bisericii în lumina Cărţii 
Faptele Apostolilor”. Până 
acum, studiul biblic relizat de 
pr. prof. Stelian Tofană avea loc 
din două în două săptămâni, în 
ziua de marţi, începând cu ora 
19.00, la Muzeul Mitropoliei 
Clujului, în prezenţa credincioși-
lor care puteau să adreseze în-
trebări.
Programul „Să citim și să învă-
ţăm împreună Sfânta 
Scriptură“ a debutat în anul 
2013, la Parohia „Schimbarea 
la faţă“ din Cluj-Napoca. 
Potrivit pr. prof. dr. Stelian 
Tofană, scopul proiectului este 
acela de a le oferi credincioșilor 
o mai bună cunoaștere și înţe-
legere a Sfi ntei Scripturi.
„Creștinii au nevoie de răspun-
suri și trebuie să îi familiarizăm 
pe oameni cu Biblia, pentru că 
ea cuprinde Cuvântul lui 
Dumnezeu care dă viaţă. Biblia 
nu este o carte, este Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este nedes-
părţit de Izvorul Vieţii, și anu-
me de Iisus Hristos“, a spus la 
debutul acestui studiu biblic 
părintele Tofană.

Pe scurt

Grigore Sâmboan

„Părintele Nicolae 

Steinhardt a fost un om 

deosebit, un mărturisitor 

al Domnului, la chipul 

căruia privesc cu admiraţie 

şi cu smerenie”, a precizat 

Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfi nţitul Andrei, 

care a fost legat sentimental 

de monahul Nicolae 

de la Rohia. Luni, 30 martie 

2020, s-au împlinit 31 ani 

de la plecarea la cele veşni-

ce a Părintelui Steinhardt, 

care este înmormântat 

la Mănăstirea „Sfânta Ana” 

Rohia, locul unde în 1980 

s-a şi călugărit.

Mitropolitul Clujului l-a în-

tâlnit pe Nicolae Steinhardt în 

timpul studenţiei, pe când ur-

ma cursurile Facultăţii de Con-

strucţii din Bucureşti. „Era în 

anul 1967 şi mă duceam la 

slujbe la fosta biserică a schi-

tului Darvari, unde slujea pă-

rintele George Teodorescu, 

preot de mare vocaţie care, 

după ce Nicolae Steinhardt, 

în anul 1964 a ieşit din tem-

niţă, l-a miruit şi care a rămas 

legat de această biserică. Pe 

vremea aceea, neştiind nimic 

despre Părintele Nicolae Ste-

inhardt, observam în biseri-

că, în spate, o persoană dis-

tinsă, modestă, reculeasă, plă-

cută, care, duminică de du-

minică, era prezentă la Sfân-

ta Liturghie”.

Ierarhul a mărturist că l-a 

întâlnit personal, după ani, în 

perioada în care era preot la 

Turda. „Într-o după-masă de 

primăvară mi-a trecut pragul, 

a rămas mai multe zile, mi-a 

povestit toată istoria vieţii sa-

le şi atunci s-a înfi ripat o pri-

etenie duhovnicească, ce a 

durat până la capăt. A reve-

nit de multe ori în Turda, era 

perioada în care căuta o mă-

năstire. Constantin Noica i-a 

pomenit de Mănăstirea Rohia 

şi s-a aşezat apoi aici, cu bi-

necuvântarea vrednicului de 

pomenire, Arhiepiscopul Jus-

tinian. De la Turda, o sume-

denie de tineri s-au legat su-

fl eteşte de părintele Nicolae 

Steinhardt. Noi nu eram de 

talia lui, dar se ştia coborî, se 

putea smeri atât de mult, în-

cât îl percepeam şi noi”.

De origine evreiască, Pă-

rintele Nicolae Steinhardt s-a 

născut pe 29 iulie 1912. În 

1958 a fost anchetat şi con-

damnat la 12 ani de muncă 

silnică, sub acuzaţia de „in-

fracţiune de uneltire contra 

ordinii sociale”. S-a conver-

tit la ortodoxie în închisoa-

rea de la Jilava şi a fost bo-

tezat de ieromonahul Mina 

Dobzeu. Eliberat în august 

1964, a intrat în monahism 

la Mănăstirea Rohia unde, 

pe 16 august 1980, s-a călu-

gărit primind numele de „Ni-

colae”. A devenit o fi gură 

emblematică a Bisericii Or-

todoxe, în special pentru măr-

turisirea credinţei în vremuri 

grele, şi este cunoscut pen-

tru profunzimea lucrării „Jur-

nalul Fericirii”, testamentul 

său literar.

IPS Andrei: N. Steinhardt, mărturisitor 
al Domnului, la chipul căruia 
privesc cu admirație și smerenie
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Locul/locurile
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Adeverința se va completa și certifica de către angajator sau alt reprezentant legal al acestuia

Adeverință angajator

Subsemnatul (nume, prenume),...............................................................................,   în calitate de  
(funcția)................................................................. în cadrul (organizația) ......................................
...................................................................................confirm faptul că deplasarea persoanei menționată 
mai jos, între domiciliu și locul său de muncă, este esențială pentru activitatea organizației și nu poate 
fi organizată sub formă de telemuncă.   

Datele persoanei care se deplasează:  

Subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații și art. 352 din 
Codul Penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.   

Perioada  SEMNĂTURA  

2020 pana la 

2020
Se va menționa de către angajator numai perioada/intervalul de timp necesar desfășurării activității de 
către angajat, pentru care este justificată deplasarea (ex: perioada decretată pentru starea de urgență sau 
mai scurtă), aceasta fiind perioada pentru care este valabilă adeverința.

Nume : 

Prenume :

Data nașterii :

Adresa :

Domeniul activității profesionale: :

Locul de desfășurare al activității profesionale :

Traseul deplasării :

Mijlocul de deplasare :

181.145 lei și un aparat 

de monitorizare – donația 

Arhipiscopiei Clujului, 

a protopopilor și a preoților 

clujeni pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase 

din Cluj-Napoca.

„În aceste zile de mare în-

cercare avem nevoie unii de 

alții și cu toții laolaltă avem 

nevoie de ajutorul lui Dum-

nezeu, dar și de fapte concre-

te care să îi ajute pe cei care 

se luptă sau sunt afectați de 

această pandemie de corona-

virus, care nu a ocolit nici țara 

noastră”, transmite pr. Bog-

dan Ivanov, de la Arhiepisco-

pia Clujului.

Pentru a veni în sprijinul 

medicilor și a personalului 

medical din prima linie, ca-

re îi îngrijesc pe bolnavii de 

coronavirus, ÎPS Mitropolit 

Andrei, PS Părinte Episcop 

vicar Benedict Bistrițeanul, 

angajații Centrului eparhial, 

protopopii, preoții din proto-

popiatele Cluj II și Cluj I, pre-

cum și Centrul de Îngrijiri Pa-

liative „Sfântul Nectarie” din 

Cluj-Napoca au donat suma 

de 181.145 lei Spitalulului Cli-

nic de Boli Infecțioase din 

Cluj-Napoca.

Sumele colectate din 

donațiile făcute personal se 

prezintă astfel: Centrul Epar-

hial (50.000 lei), Protopopia-

tul Cluj II (45.565 lei), Proto-

popiatul Cluj I (35.580 lei), 

Centrul de Îngrijiri Paliative 

„Sfântul Nectarie” din Cluj-

Napoca (50.000 lei).

La această donație în bani, 

menită să asigure sprijin în 

achiziționarea de materiale 

sanitare de primă necesitate 

se adaugă și donarea de că-

tre Arhiepiscopie a unui mo-

nitor pentru funcțiile vitale 

Biocare iM 12E, cu accesorii, 

în valoare aproximativă de 

7.000 de lei.

„De la începutul acestei 

epidemii în țara noastră, Ar-

hiepiscopia Clujului, prin ce-

le patru cantine sociale, la ca-

re se adaugă și Cantina 

Facultății de Teologie Ortodo-

xă, precum și prin Societatea 

Femeilor Ortodoxe din Cluj-

Napoca oferă zilnic hrană și 

asistență la domiciliu pentru 

450 de familii sau persoane 

singure, iar până în prezent 

ajutoarele au fost în valoare 

de 45.000 lei”, mai transmite 

Arhiepiscopia Clujului.

Arhiepiscopia Clujului, donație 
de peste 180.000 lei pentru 
Spitalul de Boli Infecțioase

Oamenii de afaceri clujeni 

au strâns donații de peste 

700.000 lei pentru 

susținerea centrelor medi-

cale clujene în gestiona-

rea efectelor COVID-19.

Fundația Transilvania Le-

aders a făcut sponsorizări de 

peste 700.000 lei pentru 

susținerea principalelor cen-

tre medicale din județul Cluj 

care vor gestiona efectele pan-

demice din România.

În luna martie, Fundația 

Transilvania Leaders a reali-

zat sponsorizări către Spita-

lul Clinic Județean de 

Urgență, Spitalul Clinic Mu-

nicipal Cluj-Napoca (foto), 

Institutul de Medicină Lega-

lă Cluj-Napoca, Institutul On-

cologic Cluj-Napoca, Spita-

lul Clinic de Boli Infecțioase 

Cluj Napoca, respectiv Spi-

talul Municipal Gherla.

Sumele au fost destinate 

achiziționării de echipament 

RT-PCR – sistem de detecție 

identificat a fi necesar pen-

tru gestionarea cazurilor de 

COVID-19, alte dispozitive 

medicale, teste rapide de de-

pistare a coronavirusului 

COVID-19, kituri de reactivi 

necesare testărilor, consu-

mabile, combinezoane, 

mănuși, seringi, măști, oche-

lari de protecție, soluții dez-

infectante, precum și pen-

tru cazare și masă pentru 

persoane fără domiciliu și 

persoane vârstnice.

Aceste sponsorizări au fost 

posibile cu ajutorul Clubului 

Oamenilor de Afaceri din ca-

drul Fundației Transilvania 

Leaders, care de la înfi ințare, 

din 2018, a susținut fi nanciar 

inițiativele Fundației, spriji-

nind realizarea proiectelor so-

ciale, culturale, educaționale, 

dar și de dezvoltare locală, re-

gională și națională. Clubul 

Oamenilor de Afaceri reunește 

oameni de afaceri reprezen-

tativi pentru mediul econo-

mic din Cluj-Napoca.

Înfi ințată în anul 2013, 

Fundația Transilvania Leaders 

și-a propus să promoveze idei 

și atitudini din Transilvania, 

pentru a activa comunitatea 

clujeană și pentru a contribui 

la crearea unei comunități 

transilvănene. Exponent mar-

cant al Uniunii Universităților 

Clujene – care are la bază Clu-

bul Foștilor Rectori alături de 

Clubul Oamenilor de Afaceri.

Afaceriștii clujeni au donat peste 700.000 lei 
spitalelor în lupta împotriva COVID-19

MESAJ DE UTILITATE PUBLICĂ



10 PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri - duminică, 3 - 5 aprilie 2020

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. (16.20)

¤ 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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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TUIT

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

¤ 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

 
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.

¤ 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.

¤ 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 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 infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 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. (5.11)

¤ 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. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
interesat că planul „Elaborare plan urbanistic zonal în con-
ditiile Legii nr. 350/2001 modifi cată şi actualizată“, pen-
tru imobilul teren și / construcții județul  Cluj, municipiul 
Cluj-Napoca, str. Beiușului, fn: titular: BACIU IOSIF LUCI-
AN, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  su-
pus  procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Observațiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenția 
pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, 
bl 9B, cod 400609, tel 0264 – 410 722, fax: 0264 410 716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi, între 
orele 9-14 , vineri 9 – 12 în termen de 10 zile calendaris-
tice de la data apariției anunțului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate sa-
lubritate 

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. Gar-
bau, nr. 12, Bloc H, intre orele 9.00 – 16.00

Telefon: 0264-456863, interior 120.
E-mail: rosalcluj@rosal.ro

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 im-
puse pentru stoparea răspândirii COVID-19. 

Livrările au loc săptămânal, miercurea.

Informații la numărul de telefon: 0723332833 pre-
cum și pe adresa: totocontabilitate@yahoo.com. 

0729–15.86.00

www.batrom.ro



Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 

25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00

vineri - duminică, 3 - 5 aprilie 2020 | monitorulcj.ro  11

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

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
AGROMEC CLUJ S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 59, judeţul Cluj, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1156/1991, având CIF RO 201764, în conformitate cu prevederile 
legale și actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 07.05.2020, ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul acţionarilor la data de referinţă 27.04.2020, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2019 și aprobarea 
descărcării de gestiune a administratorului.

2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori privind bilanţul contabil și execuţia bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

3. Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2019 și a contului de profi t și pierderi și 
aprobarea repartizării profi tului.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiţii pe anul 2020.
5. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor pentru o perioada de 3 ani si stabilirea 

remuneraţiei acestora.
6. Mandatarea Administratorului unic să semneze hotărârea AGOA ce se va adopata, în 

numele și pentru acţionari.
7. Mandatarea unei persoane să întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii 

AGOA ce se va adopta în registrul comerţului, de publicare a acesteia în Monitorul Ofi cial, 
în numele și pe seama societăţii și de obţinere a documentelor aferente eliberate de ORC.

Începând cu data convocării, procurile speciale și informaţiile referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi se pot consulta sau procura de la sediul societăţii. Reprezentarea 
acţionarilor în adunarea generală se poate face pe bază de procuri speciale care se vor 
depune la sediul societăţii până la data de 04.05.2020.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, a doua convocare se face 
pentru data de 08.05.2020, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
dl. Bob Dorin George

Stadiul implementării proiectului
„Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul 

drumului în Băile Turda“
Municipiul Turda are în implementare, începând cu data de 24.04.2018 proiectul 

„Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră și utilităţi din corpul drumului în Băile 
Turda”, proiect fi nanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa 
prioritară 7 – ”Diversifi carea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, 
Prioritatea de investiţii 7.1 – ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forţei de muncă, 
prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite 
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale afl ate în declin, precum și sporirea 
accesibilităţii și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifi ce”.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea economică a staţiunii turistice 
balneoclimatice Băile Turda, zonă cu un potenţial turistic valoros, în vederea creșterii 
atractivităţii zonei turistice, a numărului de turiști interesaţi atât de turismul de sănătate 
cât și de cel de recreere.

Proiectul s-a conturat în jurul nevoii de asigurarea a infrastructurii rutiere ca prim pas 
în pregătirea condiţiilor de dezvoltare durabilă a staţiunii și valorifi carea resurselor naturale 
în Băile Turda.

În data de 28.09.2018 a fost semnat contractul de proiectare și execuţie lucrări între 
Municipiul Turda și Asocierea Viarom Construct SRl-Damar Consult SRL iar ordinul de 
începere a lucrărilor a fost emis în data de 16 iulie 2019.

De atunci se lucrează în ritm susţinut realizându-se lucrări de infrastructură rutieră, de 
amenajare trotuare, de amenajare spaţii verzi, lucrări de amenajare a acceselor la proprietăţi, 
lucrări de montare a unor tuburi corugate care vor permite, în viitor, mutarea reţelelor de 
electricitate și curenţi slabi în subteran, ajungându-se în acest moment, pe străzile la care 
a fost demarată reabilitarea, la următoarele procente de execuţie a lucrărilor prevăzute în 
proiect:

• Aleea Alexandru Borza – 80%
• Str. Fragăriște – 70%
• Aleea Olt 30%
• Aleea Mureș 30%
• Str. Prunului 50%
• Str. Cireșului 70%
• Str. Vișinului 60%
• Str. Mărului 50%
• Str. Nucului 50%
• Str. Șesului 20%
• Str. Piersicului 15%
• Str. Caisului 10%
• Aleea Băilor 80%
• Str. Barbu Lăutaru 2%.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 24.04.2018 și 23.04.2021.

COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Naţional din Cluj-Napoca 
continuă difuzarea de spectacole online 

în luna aprilie
Cluj-Napoca – 1 aprilie 2020

Animat de bucuria răspunsului entuziast al spectatorilor și de dorinţa de a rămâne o 
sursă de inspiraţie și sprijin pentru comunitatea iubitorilor de teatru în această perioadă 
difi cilă pe care o traversăm, Teatrul Naţional din Cluj-Napoca continuă în luna aprilie 
programul de difuzare online a producţiilor sale pe pagina ofi cială a teatrului, https://
www.teatrulnationalcluj.ro.

Iată programul spectacolelor care vor fi  difuzate online în perioada 2-16 aprilie 2020:

Joi, 2 aprilie 2020: RĂZBUNAREA JELEULUI (partea a II-a)
stand-up comedy cu Dragoș Pop (16+)

Sâmbătă, 4 aprilie 2020: CEL MAI IUBIT DINTRE PĂMÂNTENI
după Marin Preda; regia: Tudor Lucanu (16+)

Marţi, 7 aprilie 2020: DESPRE SENZAŢIA DE ELASTICITATE CÂND PĂŞIM PESTE CADAVRE
de Matei Vișniec; regia: Răzvan Mureșan (14+)

Joi, 9 aprilie 2020: CHIRITZA ÎN CONCERT
după Vasile Alecsandri și Matei Millo; spectacol-concert de Ada Milea (12+)

Sâmbătă, 11 aprilie 2020: IDIOTUL
după F.M. Dostoievski; regia: Anna Stigsgaard (14+)

Marţi, 14 aprilie 2020: MEMO
scenariu de Miriam Cuibus și Mona Marian, în maniera avangardei literare românești;
regia: Mona Marian (14+)

Joi, 16 aprilie 2020: TZARA ARDE ŞI DADA SE PIAPTĂNĂ (Fantoma de la Elsinore)
de Ion Pop, Ștefana și Ioan Pop-Curșeu; regia: Ștefana Pop-Curșeu (14+)

Spectacolele vor începe, conform tradiţiei, la ora 19:00 și vor fi  disponibile spre vizionare 
timp de 23 de ore.

Până la bucuria revederii în sălile de spectacol, acesta este modul nostru de a rămâne 
alături de voi. Vă invităm cu drag, așadar, să pășiţi în spaţiul nostru scenic virtual, să 
îmblânzim împreună demonii distanţei și ai izolării.

Departamentul de Marketing, Comunicare şi PR
TEATRUL NAŢIONAL CLUJ-NAPOCA
https://www.teatrulnationalcluj.ro/
contactş@ţteatrulnationalcluj.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Noi măsuri urgente la nivelul municipiului Turda,
în conformitate cu Ordonanţa Militară nr. 4

• De astăzi începe dezinfecţia în scările de blocuri şi în lifturi (unde este cazul)!

Toate scările de bloc din municipiul Turda vor fi dezinfectate pe rând, pe zone. Astăzi 
vor demara acţiunile la blocurile din P-ţa Romană, P-ţa 1 Decembrie 1918, P-ţa Republicii, 
Str. Libertăţii, Str. Dragalina, Str. Sterca Șuluţiu, Aleea Nicolae Titulescu, str. Agriculturii, 
Str. Salinelor, Str. Dr. Ioan Raţiu, Str. Castanilor, Str. Avram Iancu, Str. Vasile Alecsandri 
și Str. Frăgăriște.

Timpul de remisie a soluţiilor dezinfectante este de 5-6 zile, motiv pentru care această 
operaţiune se va repeta săptămânal, timp de 7 săptămâni.

Programarea zonelor se va face prin anunţarea cu o zi înainte a fi ecărui areal care 
urmează a fi  dezinfectat, anuntându-se toţi administratorii pentru a fi  prezenţi în momentul 
efectuării operaţiunilor. Acestea se vor face în prezenţa unui reprezentant al Primăriei, un 
reprezentant al fi rmei care face dezinfecţia și un reprezentant al blocului. Rugăm toţi 
administratorii de bloc, în baza programărilor, să recomande locatarilor ca 2 ore după 
dezinfecţie să nu se mai circule în interiorul scărilor.

• În acest moment efectuăm comenzile pentru dispenserele cu dezinfectanţi.

Acestea vor fi  puse la dispoziţia administratorilor de bloc, care se vor ocupa de montajul 
lor în locurile pe care le consideră potrivite, atât din punct de vedere al siguranţei cât și al 
efi cacităţii. Estimăm distribuirea lor începând cu data de 4 aprilie.

• Şoselele, trotuarele şi toate drumurile publice vor fi  în continuare dezinfectate periodic.

• Efectuăm toate demersurile necesare pentru a pune la dispoziţie Hotelul Potaissa 
personalului medical. Vom asigura astfel spaţii destinate izolării sau repausului personalului 
din sistemul public sanitar (medici și asistenţi), la cerere, conform Art.7 din ordonanţa 
militară nr.4.

Biroul de Presă
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Coronavirusul 
a răpus un alt
fost membru 
al Real Madrid
Goyo Benito, legendarul fundaș 
al echipei de fotbal Real 
Madrid, a încetat din viaţă joi, 
la vârsta de 73 de ani, fi ind vic-
tima pandemiei de coronavirus 
cu care se confruntă Spania.
Gregorio Benito Rubio, născut 
pe 21 octombrie 1946 la 
Puente del Aryobispo (Toledo), 
a îmbrăcat tricoul primei echipei 
a lui Real între 1969 și 1982, 
disputând în total 420 de me-
ciuri ofi ciale pentru gruparea de 
pe Santiago Bernabeu, alături 
de care a cucerit în total 11 tro-
fee, între care șase titluri de 
campion al Spaniei.
El este singurul jucător din isto-
ria lui Real Madrid, alături de 
Jose Martinez Sanchez „Pirri”, 
care a primit insigna cu aur și 
diamante „La Laureada” din 
partea clubului madrilen.
Goyo Benito a evoluat de 22 
de ori pentru selecţionata 
Spaniei, cu care a participat la 
Jocurile Olimpice din 1968, 
desfășurate în Mexic.

Viitorul l-a dat 
afară pe Zoua
Clubul de fotbal FC Viitorul 
Constanţa a anunţat, joi, pe si-
te-ul său ofi cial, rezilierea de co-
mun acord a contractului cu ata-
cantul camerunez Jacques Zoua, 
cel care a jucat pentru formaţia 
condusă de Gheorghe Hagi în 
șase partide și a marcat un gol.
„Începând de astăzi, atacantul 
camerunez Jacques Zoua nu 
mai este jucătorul formaţiei 
noastre. FC Viitorul și Jacques 
Zoua au ajuns la un acord pen-
tru rezilierea pe cale amiabilă a 
contractului. FC Viitorul îi mul-
ţumește pentru evoluţiile în tri-
coul negru-albastru și îi urează 
mult succes în continuare”, se 
arată pe site-ul citat.
În vârstă de 29 de ani, Jacques 
Zoua a fost transferat de grupa-
rea din Ovidiu la 30 septembrie 
2019 de la Astra Giurgiu. În a-
ceastă perioadă el a evoluat 
pentru FC Viitorul în șase me-
ciuri, marcând un gol în victoria 
din deplasare cu CSM Poli Iași 
(scor 2-1), din etapa a 23-a se-
zonului regulat al Ligii I.

Vedeta lui Tottenham 
a plecat în armată

Atacantul Son Heung-min, legi-
timat la Tottenham Hotspur, ca-
re a revenit în Coreea de Sud 
după suspendarea competiţii-
lor, va efectua o pregătire mili-
tară de trei săptămâni.
Jucătorul a primit acordul clu-
bului Tottenham pentru a pleca 
în ţara sa, din motive persona-
le, în contextul pandemiei de 
coronavirus.
Scutit de obligaţia stagiului mili-
tar datorită succesului obţinut la 
Jocurile Asiei în 2018, cu naţio-
nala under 23, fotbalistul va face 
totuși o pregătire de trei săptă-
mâni în marina militară, pe insu-
la Jeju, începând din 20 aprilie.

Pe scurt

Fotbalişti portughezi, 

italieni, africani sau 

sud-americani au făcut 

istorie pentru echipa 

din Gruia în decurusul 

a 6 ani, iar echipa a fost 

la un pas de califi carea 

în optimile de fi nală 

ale Champions League.

Iuliu Mureşan şi Arpad 

Paszkany au reuşit să pună la 

punct un serviciu de scouting 

excelent prin care au transfe-

rat jucători care au ajuns la 

echipe importante din Europa.

1. Julio Baptista
Cel mai sonor nume care 

a îmbrăcat tricoul lui CFR 

Cluj este brazilianul Julio 

Baptista. Sud-americanul a 

evoluat în carieră pe la echi-

pe precum Real Madrid sau 

Sevilla, iar în 2019 ajungea 

la CFR Cluj. Forma fizică a 

lui Baptista a fost însă una 

mult sub aşteptărilor şefilor 

din Gruia, iar jucătorul a ple-

cat după câteva luni în care 

a bifat doar două meciuri.

2. Alvaro Pereira
Fotbalistul din Uruguay a 

ajuns în 2008 la CFR Cluj, fiind 

transferat în schimbul a 2,5 

milioane de euro de la forma-

ţia Argentinos Juniors. Pereira 

a jucat doar un sezon în Gruia, 

fiind unul dintre cei mai impor-

tanţi jucători ai echipei. 

Sud-americanul avea să fie 

vândut în 2009 la FC Porto pe 

4,5 milioane de euro şi un pro-

centaj de 20% dintr-un viitor. 

Portughezii au avut o ofertă 

de 25 de milioane de euro pen-

tru Pereira în 2011, dar în cele 

din urmă a fost vândut un an 

mai târziu către Inter Milano 

pentru 10 milioane de euro. 

Pereira are 83 de selecţii în 

naţionala Uruguay-ului, fiind 

prezent la două Campionate 

Mondiale şi câştigător al Copa 

America în 2011.

3. Felice Piccolo
Fundaşul italian a bifat pre-

zenţe în tricoul celor de la 

Juventus Torino şi Lazio Roma 

înainte să ajungă la CFR Cluj. 

Piccolo a fost iniţial doar 

împrumutat de la Empoli, dar 

ulterior ardelenii au plătit 

600.000 de euro pentru unul 

dintre fundaşii de top care au 

trecut prin România.

4. Roberto de Zerbi
Mijlocaşul ofensiv italian a 

fost adus sub formă de împru-

mut în 2010 de la Napoli. De 

Zerbi a jucat la CFR Cluj în 22 

de meciuri în Liga 1 şi a mar-

cat de 8 ori la care a mai adă-

ugat 5 pase de decisive. 

Italianul a plecat de la CFR 

Cluj 2012, iar acum este antre-

nor în Serie A la Sassuolo.

5. Lacina Traore
Atacantul din Coasta de 

Fildeş a fost marea desco-

perire a şefilor de la CFR 

Cluj. Vârful a fost adus în 

2008 din Coasta de Fildeş 

pentru 50.000 de euro, iar 

după trei ani în care a impre-

sionat în Gruia avea să fie 

vândut la Kuban Krasnodar 

pentru 6 milioane de euro. 

Africanul a trecut ulterior 

pe la echipe de top precum 

Monaco, Everton şi TSKA 

Moscova, iar din 2019 a reve-

nit la CFR Cluj. El a câşti-

gat în 2015 Cupa Africii pe 

Naţiuni, fiind coleg cu nume 

mari precum Salomon Kalou, 

Yaya Toure, Serge Aurier, 

Kolo Toure sau Gervinho.

6. Modou Sougou
Senegalezul adus în 2011 de 

la Academica de Coimbra a fost 

o altă lovitură importantă dată 

de CFR Cluj. Ardelenii au plă-

tit 300.000 de euro şi l-au vân-

dut după doi ani cu 3 milioa-

ne de euro la celebrul club fran-

cez Olympique Marseille. 

Sougou a jucat 13 meciuri pen-

tru trupa din Ligue 1, dar nu 

s-a adaptat. El a rămas în 

memoria fanilor CFR-işti cu 

golurile înscrise la Basel. Sogou 

şi-a încheiat aventura în Gruia 

cu 55 de meciuri, 15 goluri şi 

22 de pase decisive.

7. Sixto Peralta
Argentinianul a fost cum-

părat de CFR Cluj cu 800.000 

de euro de la River Plate în 

2008 şi a reuşit să câştige trei 

tituluri în Gruia. El a jucat 110 

meciuri pentru clujeni, fiind 

legitimat în trecut şi la echipe 

precum Torino, Ipswich Town 

sau Racing Club.

8. Jesus Fernandez Collado
Portarul spaniol a fost adus 

în 2018 la CFR Cluj după ce a 

jucat ani la rând în campiona-

tul iberic. Fernandez are două 

meciuri inclusiv în tricoul lui 

Real Madrid, iar acum este 

împrumutat de CFR la 

Panetolikos în Grecia.

9. Juan Emmanuel Culio
Argentinianul a ajuns prima 

dată la CFR Cluj în 2007, fiind 

transferat din Argentina. Culio 

a bifat peste 100 de meciuri în 

primul descălecat la trupa clu-

jeană după care a plecat la 

Galatasaray. Sud-americanul 

şi-a mai trecut în palmares 

echipe precum Las Palmas, 

Deportivo la Coruna sau 

Zaragoza înainte să revină la 

CFR Cluj în 2017.

10. Ibrahima Balde
Jucătorul ivorian care a tre-

cut pe la Atletico Madrid şi 

Kuban Krasnodar avea să joace 

în sezonul 2017-2018 la CFR 

Cluj. Balde a marcat 4 goluri 

în 13 meciuri, iar acum joacă 

pentru Oviedo.

În istoria recentă a celor de 

la CFR Cluj vom regăsi nume 

simbolice pentru fanii echipei, 

dar şi nume mari care au jucat 

la un moment dat Gruia. Pe 

lângă arhicunoscuţii Alin 

Minteuan, Dorinel Munteanu, 

Adrian Anca, Cosmin Tilincă, 

Ciprian Deac, Bogdan Mara, 

Tony, Cadu, Mario Camora în 

istoria clubului şi-au făcut loc 

şi vedete internaţionale care au 

contribuit la marile victorii din 

competiţiile interne şi Europa.

Top 10 al celor mai sonore 
nume trecute pe la CFR Cluj
CFR Cluj, actuala şi fosta campioană a României, a impresionat între 2008 şi 2014 
prin numele sonore care au fost aduse în Gruia.

Alvaro Pereira într-un duel cu mult mai cunoscutul internaţional englez Joe Cole într-o partidă disputată 
între Chelsea şi CFR Cluj în Liga Campionilor.

„Feroviarii” au fost amen-

daţi de UEFA pentru 

incidentele din cele două 

meciuri disputate 

cu andaluzii de la Sevilla.

Echipa de fotbal CFR Cluj 

a fost amendată de Comisia 

de Disciplină a UEFA cu su-

ma de 3.500 de euro, după 

incidentele de la meciul cu 

Sevilla, terminat la egalita-

te, 1-1, în data de 20 februa-

rie, în prima manşă a şai-

sprezecimilor de finală ale 

Europa League.

Astfel, campioana Români-

ei va trebui să achite în ter-

men de 90 de zile amenda dic-

tată pentru torţele şi petarde-

le aruncate de suporterii clu-

jeni în meciul din Gruia.

De asemenea, CFR Cluj a 

primit şi avertisment pentru 

comportamentul „nepotrivit” 

al echipei în meciul retur, din 

27 februarie, încheiat cu sco-

rul de 0-0.

Ardelenii au protestat ve-

hement în fi nalul meciului de 

la Sevilla, în frunte cu antre-

norul Dan Petrescu, pentru 

anularea unui gol marcat în 

minutul 87 de Adrian Păun, în 

urma arbitrajului video.

CFR Cluj, sancţionată de 
UEFA după meciul cu Sevilla

Înotătorul Robert Glinţă 

a declarat într-un inter-

viu că se pregăteşte 

pe uscat în propriul 

living pentru a diminua 

cât mai mult regresul 

cauzat de absenţa 

antrenamentelor 

în bazin, obiectivul 

său pentru Jocurile 

Olimpice din 2021 

fiind câştigarea 

unei medalii de aur.

Calificat încă din luna 

mai a anului trecut la Jocu-

rile Olimpice de la Tokyo, 

fiind primul sportiv român 

care şi-a asigurat biletul că-

tre Tokyo, Glinţă speră ca 

prin pregătirea pe care o fa-

ce acum, cu ajutorul unui 

ergosimulator cu care imită 

mişcările din bazin, să atra-

gă de partea sa toată aceas-

tă schimbare din lumea spor-

tivă mondială cauzată de 

pandemia de COVID-19.

„Sunt bine, sănătos, sunt 

acasă, cu părinţii mei, lân-

gă Piteşti, avem o casă lân-

gă Valea Ursului. Eu în mod 

obişnuit îmi desfăşor activi-

tatea la Izvorani şi stau cu 

chirie în Bucureşti, dar cum 

a fost interzisă orice activi-

tate în spaţiu închis şi nu 

numai, am venit acasă. Nu 

mai avea rost stau degeaba 

acolo. Tatăl meu este şi cel 

care se ocupă cu pregătirea 

mea fi zică, face parte din 

echipa mea. Şi e numai bi-

ne că am venit acasă, pen-

tru că putem să facem în 

continuare exerciţii pe uscat 

pentru a-mi menţine condi-

ţia fi zică cât mai bine posi-

bil”, a spus sportivul într-un 

interviu acordat pentru 

AGERPRES în plină pande-

mie de coronavirus.

Sportivul Robert Glinţă „înoată” 
pe uscat în această perioadă
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