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Situația epidemiei 
de coronavirus

3.864 de persoane infectate 

la nivel național

110 persoane infectate în județul 
Cluj

15.980 persoane în carantină

108.810  de persoane în izolare

374 vindecați

148 decese
*Potrivit ultimei înștiințări a Grupului 

de Comunicare Strategică

#staiacasă
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ACTUALITATE

Interzis la căsătorii 
Primăria municipiului Cluj-Napoca a anunţat că 
cei care doresc să se căsătorească nu vor mai pu-
tea depune declaraţii, iar cei care au depus deja, 
nu se vor mai putea căsători. În conformitate cu 
circulara nr. 3220473/27.03.2020 emisă de Mi-
nisterul Afacerilor Interne, Direcţia de Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, în-
cepând cu data de luni, 13 aprilie 2020, se sus-
pendă depunerea declaraţiilor de căsătorie şi ofi -
cierea căsătoriilor în Cluj-Napoca.
Măsura a fost luată în vederea prevenirii răs-
pândirii coronavirusului, pe întreaga perioadă 
de a stării de urgenţă. Cu toate acestea, preşe-
dintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, le-
gea care prevede posibilitatea încheierii căsăto-
riei şi în grădinile publice, parcuri, muzee şi al-
te locuri în aer liber, cu aprobarea primarului.
În 2018, din cauza numărului mare de progra-
mări online pentru căsătorii la Cluj-Napoca, re-
prezentanţii locali au trebuit să găsească o so-
luţie în ceea ce priveşte locaţia. Astfel, tinerii în-
surăţei au putut să îşi jure iubire veşinică în ca-
drul ofi cierii stării civile la amfi teatrul Bazei 
Sportive din Gheorgheni.

MAPAMOND

Pădurea radioactivă 
de la Cernobâl, 
cuprinsă de flăcări
Autorităţile ucrainene au mobilizat, ieri, avia-
ţia pentru a lupta împotriva unui incendiu fo-
restier care a izbucnit în ajun în zona de ex-
cludere din jurul centralei de la Cernobâl, un-
de în 1986 a avut loc cel mai grav accident nu-
clear din istorie, informează AFP.
Flăcările s-au întins pe mai mult de 20 de hec-
tare în parcela forestieră situată în jurul centra-
lei avariate, la aproximativ o sută de kilometri 
nord de capitala Kiev. Două avioane, un elicop-
ter şi o sută de pompieri au fost mobilizaţi pen-
tru a lupta împotriva incendiului.
Serviciile de urgenţă au declarat că incendiul a 
fost controlat şi că nu a fost detectată nicio creş-
tere a radioactivităţii aeriene, după ce cu o zi 
înainte raportaseră „difi cultăţi” în eforturile lor 
de a stăpâni focul din cauza creşterii radioacti-
vităţii în unele locuri. Autorităţile au dat asigu-
rări că localităţile învecinate nu sunt în pericol.

Generozitate pe două roți
Zeci de motocicliști clujeni sunt implicați într-o acțiune de voluntariat

Mânați de altruism pe timp de pandemie, bikerii au sărit în șa, ca să transporte 
gratuit medicamente și alimente celor care au nevoie. Pagina 4
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Noapte de foc pentru 
o familie din Mera

Pompierii au intervenit în cursul nopţii de 
sâmbătă spre duminică pentru stingerea 
unui incendiu izbucnit la o casă din Mera. 
Intervenţia promptă a pompierilor a 
evitat propagarea flăcărilor și extinderea 
acestora la o a doua casă de locuit, 
situată în apropierea primei case. 
„Pompierii au găsit acoperișul casei, cu o 
suprafaţă de circa 150 mp, cuprins în 
totalitate de flăcări și locatarii ieșiţi din 
aceasta”, a transmis ISU Cluj. Trei 
persoane au fost consultate de către două 
echipaje SAJ, iar un bărbat de 60 de ani, 
care a suferit o contuzie la un picior, a fost 

transportat la spital. Operaţiunile de 
stingere și înlăturare a efectelor negative 
ale incendiului au durat mai bine de trei 
ore, iar din cercetările preliminare, se 
pare că incendiul a pornit de la coșul de 
fum neizolat corespunzător faţă de 
materialele combustibile. 

Un bătrân şi-a găsit 
sfârşitul înecat în Someş
Un bărbat de 76 de ani a fost găsit decedat, 
sâmbătă seara, în râul Someșul Mic. Potrivit 
ISU Cluj, bătrânul s-a înecat în zona cartieru-
lui Grigorescu, iar echipele de salvare nu au 
putut face nimic altceva decât să confi rme 
decesul. Trupul bărbatului nu prezenta lezi-
uni, astfel că nu există suspiciuni în acest 
caz, însă cu toate astea poliţiștii au deschis 
dosar penal pentru ucidere din culpă.

Medicii militari din Cluj, 
misiune grea la Suceava
Noua conducere militară a Spitalului de 
Urgenţă din Suceava a făcut o primă evaluare 
a situaţiei și a analizat și resursa umană, ne-
cesarul de materiale, precum și schimbarea și 
îmbunătăţirea circuitului epidemiologic pen-

tru reducerea riscului de contaminare. Prima 
decizie, după dezinfecţia spaţiilor din jurul spi-
talului: 10 medici militari și 10 ofi ţeri sanitari 
din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. 
Constantin Papilian” din Cluj-Napoca au ple-
cat spre Suceava pentru o perioada de două 
săptămâni. După această perioadă, persona-
lul medical va fi  înlocuit cu o altă echipă din 
cadrul aceleiași unităţi medicale clujene. „10 
medici militari, de diferite specialităţi (aneste-
zie, boli infecţioase, pneumologie, medicină 
internă, cardiologie, radiologie, chirurgie ge-
nerală, ortopedie traumatologică, gastroen-
terologie și medicină de urgenţă), precum și 
10 subofi ţeri au plecat spre Suceava, aceștia 
urmând să asigure continuitatea în unitatea 
medicală suceveană”, informează Ministerul 
Apărării Naţionale.

Pe scurt

Românii reveniţi din 

Diaspora crează haos 

la Sala Sporturilor „Horia 

Demian” din Cluj-Napoca. 

Prefectul judeţului Cluj, 

Mircea Abrudean, 

dă vina pe lipsa 

de educaţie oamenilor.

Sala Sporturilor „Horia 

Demian” din Cluj-Napoca 

a găzduit în ultima perioa-

dă sute de români care au 

revenit în ţară, dar care tre-

buiau să fie triaţi înainte 

de îmbarcarea către judeţe-

le de origine.

În presa locală au apărut 

mai multe articole în care 

cei veniţi din diaspora se 

plâng de condiţii, însă Mir-

cea Abrudean, prefectul ju-

deţului Cluj, spune că totul 

este din cauza educaţiei oa-

menilor. Sala a fost pregăti-

tă excelent, fiind curată şi 

pusă la dispoziţie de auto-

rităţile locale, dar oamenii 

care au venit au lăsat un 

adevărat dezastru.

Aproximativ 700 de români 

care s-au întors din străinăta-

te au fost aduşi la Sala Spor-

turilor, acolo unde ar fi  trebu-

it să fi e îmbarcaţi şi trimişi 

către alte judeţe.

„Trebuie să trimită colegii 

din judeţele de care aparţin 

maşini după ei, sau se orga-

nizează convoaie şi îi lasă pe 

zone. Toate aceste lucruri du-

rează, pentru că noi avem 

distribuţia pe judeţe abia du-

pă ce zborul a fost procesat 

de către Poliţia de Frontieră, 

astfel că abia atunci sunt 

anunţaţi cei din judeţele re-

spective să vina să îşi preia 

pasagerii. Până atunci, aceş-

tia să astepte. Au primit apă 

şi alimente”, a precizat Mir-

cea Abrudean.

„Sala Sporturilor era cu-

rată şi igienizată înainte de 

a ajunge ei acolo, acum evi-

dent că nu mai arată la fel. 

Nu se poate face curăţenie, 

decontaminare şi igienizare 

până nu se eliberează com-

plet sala. În prezent, mai 

sunt aproximativ 50 de per-

soane acolo, care aşteaptă 

să fie preluate. Între timp, 

au mai ajuns 106 pasageri 

din Londra, care urmează 

acelaşi protocol. Este ulti-

mul zbor din zona roşie, a-

vând în vedere restricţiile 

impuse”, a mai spus prefec-

tul de Cluj.

Cei 106 pasageri sunt din 

17 judeţe, 11 dintre ei fiind 

clujeni, deja carantinaţi. 

Prefectul Clujului spune că 

întregul circ a fost pornit 

de câteva persoane care agi-

tă situaţia, deşi au primit 

mâncare şi apă în toată pe-

rioada în care au stat la Sa-

la Sporturilor.

„Au primit dulciuri la copii 

(lapte, banane, eugenii etc.), 

sandwich-uri şi pizza. Apă în 

permanenţă au avut la dispozi-

ţie. Toate forţele angrenate au 

încercat să le ofere condiţii de-

cente. Sunt câţiva agitatori ca-

re fac vâlvă cu celebrul slogan 

«noi avem drepturi». Majorita-

tea oamenilor sunt înţelegători”, 

a conchis Mircea Abrudean.

Ei cu mofturile, 
restul cu statul în casă!
Românii reveniți din zona roșie au făcut prăpăd la Sala Sporturilor

Concetăţenii reveniţi în ţară din zona roşie fac dezastru la Sala Sporturilor. 
„Ştiau la ce vin!”, avertizează prefectul Mircea Abrudean.

În urmă cu câteva zile, mai mulţi pasa-
geri care au aterizat pe Aeroportul 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj din 
Dortmund au refuzat carantinarea, fiind 
necesară intervenţia jandarmilor. Potrivit 
prefectului, aceștia urmau să fie plasaţi 
în carantină oricum, întrucât procedura 
este obligatorie pentru toţi pasagerii pro-
veniţi din zone roșii, listă pe care este in-
clusă și Germania.

„Nu merge cu refuz, acestea sunt regulile. 
Vin din zone roșii și carantina e obligatorie. 
Cei de Cluj vor fi carantinaţi la noi, acolo 
unde mai sunt locuri. Cei din celelalte jude-
ţe vor fi duși la Sala Sporturilor, unde vor 
aștepta să vină cei de la ISU din judeţele 
lor să îi transporte la ei în carantină. Nu 
ajută pe nimeni că e scandal. Toţi vor ajun-
ge în carantină, conform reglementărilor în 
vigoare”, a spus Mircea Abrudean.

Cu frică de carantină, puși pe scandal la Aeroport
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Autorităţile anunţă, iar şi 

iar, să ne ferim de infor-

maţii neverifi cate din 

surse ofi ciale (fake-news), 

dar îndemnurile nu-l pri-

vesc pe politicianul clu-

jean Rareş Bogdan. El a 

propagat în mediul online 

următoarea ştire: 

„Tratamentul împotriva 

COVID-19 este gata. 

Vindecă în trei ore. Trump 

anunţă lansarea acestuia 

duminică”. Ulterior, con-

fruntat cu criticile presei 

şi ale cititorilor, Rareş 

Bogdan a şters postarea.

Europarlamentarul PNL 

Rareş Bogdan a postat sâm-

bătă dimineaţa un fake-ne-

ws de-a dreptul năucitor pe 

pagina sa de Facebook, aco-

lo unde este urmărit de pes-

te 300.000 de fani, informea-

ză Libertatea.

„VESTE EXTRAORDINA-

RĂ! Tratamentul împotriva 

virusului COVID-19 se pa-

re că este gata! Capabil să 

vindece pacientul în ter-

men de 3 ore de la injec-

tare. Donald Trump a anun-

ţat că Roche Medical Com-

pany va lansa tratamentul 

duminica viitoare, iar mi-

lioane de doze sunt gata! 

Descoperirea aparţine lui 

Didier Raoult. Este un bi-

olog francez şi director al 

Spitalului Institutului Me-

diteranean de Infectologie 

din Marsilia. Este conside-

rat lider în studiile bolilor 

infecţioase din lume”, scrie 

Rareş Bogdan, pe Facebook, 

într-un lung mesaj.

Numai că pretinsele afi r-

maţii ale lui Donald Trump 

despre lansarea unui trata-

ment sunt un fals grosier. 

Unul demontat încă de acum 

aproape 10 zile de mai mul-

te surse, una dintre ele fi ind 

citate de AFP. O infi rmare 

care nu a ajuns şi la urechi-

le liderului PNL. În plus, 

Rareş Bogdan face şi o con-

fuzie imensă: medicamentul 

despre care vorbeşte euro-

parlamentarul se numeşte 

hidroxiclorochină, şi nicide-

cum hipoxiclorochină.

Postare distribuită
 de peste 1.200 ori

În doar o oră, postarea 

lui Rareş Bogdan a fost dis-

tribuită de peste 1.200 de 

ori. Printre cei care au sha-

reuit-o s-a aflat şi fosta şe-

fă a PNL, Alina Gorghiu. 

„Sper că ne spune Rareş ca 

asta va fi realitatea şi pen-

tru România, curând. Vac-

cinul trebuie făcut cât mai 

repede!”, a scris Gorghiu. 

Postarea a primit şi 850 de 

comentarii. Nu toate au fost 

favorabile însă, mulţi dintre 

cititori taxând amalgamul 

de ştiri false din postare.

„De două săptămâni şti-

rea! Mai trebuie multe tes-

te, trebuie făcute teste cli-

nice aleatorii, nu pe acelaşi 

gen de pacienţi si substan-

ţa nu poate fi dată oricui 

(există risc de atac de cord). 

Nu mai manipula aiurea, 

oamenii au nevoie de infor-

maţii corecte, nu de idioţe-

nii în perioada asta!”, i-a 

scris un cititor.

Un avertisment 
important: efectele 
adverse sunt extrem 
de grave

„Din experienţa proprie, chlo-

roquine (n.red. hidroxiclorochi-

nă) are efecte secundare atroce 

la nivelul fi catului. De ce cre-

deţi că în Africa mor mulţi ti-

neri care «n-au fost niciodată 

bolnavi», dar de mici au fost în-

fundaţi cu antipaludice (n.red. 

medicamente împotriva mala-

riei)? Anchete de sănătate pu-

blica nu prea se fac în Africa. 

Actualmente, molecula nu e re-

comandată pentru europeni pen-

tru a vindeca malaria. Să preiei 

o asemenea ştire şi să-l citezi şi 

pe Trump, e criminal!”, a rela-

tat, pentru Monitorul de Cluj, un 

expert în problemele Africii de 

Vest, afl at la Bruxelles.

Iresponsabil! O imensă ştire falsă despre tratarea 
coronavirusului, propagată online de Rareş Bogdan.

Ar trebui să stăm în casă 

minimum şase săptâmâni, 

pentru a scăpa de pericolul 

epidemiei de coronavirus?

Un studiu recent realizat 

de profesorii americani Ge-

rard Tellis de la Marshall 

School of Business (Univer-

sity of Southern California, 

Ashish Sood (University of 

California) şi Nitish Sood, 

care studiază biologia celu-

lară şi moleculară la Augus-

ta University, susţine că ome-

nirea ar avea nevoie de cel 

puţin 6 săptămâni de izola-

re strictă – mai exact mini-

mum 45 de zile – pentru a 

scăpa de pandemia de coro-

navirus (SARS-CoV-2).

Autorii cercetării afi rmă 

că este necesară intervenţia 

„agresivă”, care implică izo-

larea în case impusă prin 

legi, carantină, testarea în 

masă a populaţiei. În absen-

ţa acestor măsuri, perioada 

ar dura mult mai mult, sus-

ţin ei. „Singapore şi Coreea 

de Sud au adoptat metoda 

carantinării şi testării în ma-

să a populaţiei, care pare să 

fi e singura alternativă la izo-

larea la domiciliu, care se 

dovedeşte mult mai costisi-

toare”, spune Sood.

Perioada de izolare este 

doar unul dintre factorii luaţi 

în calcul, alături de dimensi-

unea ţărilor, obiceiurile cul-

turale, temperatură şi umidi-

tate sau latitudine geografi că. 

Studiul, citat de South China 

Morning Post, susţine că, în 

absenţa unui vaccin, medica-

ment sau a unei politici de ca-

rantină şi izolare, pandemia 

ar putea dura mai multe luni.

Privind situaţia Români-

ei, secretarul de stat în Mi-

nisterul Afacerilor Interne, 

Raed Arafat, a declarat că 

este foarte posibil ca starea 

de urgenţă decretată în con-

textul pandemiei de CO-

VID-19 să fi e prelungită cu 

încă o lună, decizie care ar 

putea fi  luată în cursul aces-

tei săptămâni. El a adăugat 

că este posibil ca măsurile 

privind combaterea noului 

coronavirus să fi e relaxate 

în luna iunie, însă acest lu-

cru depinde în primul rând 

de cum va evolua situaţia 

epidemiei la acea dată.

Șase săptămâni de izolare 
pentru a scăpa 
de coronavirus?

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un medic tânăr rupe 

tăcerea şi îşi asumă, 

deschis, cu numele şi faţa 

neblurată, să spună cum 

sunt lăsaţi fără „armură” 

în faţa unui virus care 

poate ucide. Peste 200 

de medici şi cadre 

medicale din România 

sunt deja scoase din luptă, 

infectate cu coronavirus.

Paula este un medic rezi-

dent în ultimul an la secţia de 

Neonatologie, care a avut cu-

rajul să vorbească deschis des-

pre lipsa de protecţie a perso-

nalului din spitalele clujene, 

dar şi despre atitudinea Direc-

ţiei de Sănătate Publică (DSP) 

cu privire la posibilii infectaţi 

cu coronavirus. Deputatul clu-

jean Emanuel Ungureanu a or-

ganizat o videoconferinţă îm-

preună cu ea, stând de vorbă 

cu presa în legătură cu nere-

gulile care există în sistemul 

medical clujean la această oră.

Medicii nu sunt testaţi 
dacă reclamă că sunt 
bolnavi

Pentru Paula, medicina es-

te o chemare. „Iubesc mese-

ria de medic! Cred că a fost 

chemarea mea de când am 

simţit. Îmi place ceea ce fac. 

Dumnezeu a investit în mi-

ne, iar acum e timpul să dau 

înapoi”, a spus Paula, în ca-

drul videoconferinţei.

Fiindcă îşi iubeşte meseria 

şi doreşte să salveze vieţi, tâ-

năra a fost dispusă să vor-

bească deschis despre nere-

gulile pe care le-a constatat 

ea în ceea ce priveşte lupta 

autorităţilor cu răspândirea 

epidemiei de coronavirus.

„Nu sunt genul care să mă 

plâng şi de obiciei tac şi în-

ghit. Dar azi mi s-a umplut 

paharul. Eu nu sunt un om 

cu infl uenţă. Vocea mea nu 

se aude mai departe de Car-

tierul Zorilor. Dumneavoastră 

puteţi duce informaţia mai de-

parte”, a spus tânăra.

Primele probleme pe care 

le-a sesizat au fost în ceea ce 

priveşte DSP Cluj. Unul din-

tre copiii Paulei a răcit în ur-

mă cu câteva zile, ajungând 

chiar să facă pneumonie. Ţi-

nând cont că ea este medic, 

iar soţul său este farmacist, 

nu au exclus posibilitatea că 

poate să fi e vorba despre co-

ronavirus, motiv pentru care 

şi-au făcut datoria morală şi 

au sunat la DSP pentru a afl a 

cum ar trebui să procedeze. 

Un semnal de alarmă a apă-

rut în momentul în care cel 

de-al doilea copil a început să 

aibă frisoane fără să aibă fe-

bră, povesteşte Paula.

„Sunt acasă în concediu 

medical pentru că băiatul 

meu care are pneumonie. 

Noi nu am intrat în contact 

cu nimeni, dar soţul meu 

este farmacist. Când am zis 

că nu am venit în contact 

cu nimeni, mă refer nimeni! 

Eu sunt acasă din februa-

rie, fiindcă învăţ pentru un 

examen, iar cu copiii am 

fost doar prin faţa blocului. 

Mi s-a parut suspect că bă-

iatul a făcut pneumonie în 

3 zile. Cu doar un episod 

de febră. Am fost la UPU, 

le-am explicat contextul, au 

spus că nu se încadrează în 

criteriile de COVID-19. Zi-

ua următoare fac eu tem-

peratură şi fac şi eu pneu-

monie. Sun la DSP Cluj. Le 

explic. Într-o săptămâna tre-

buie sa mă întorc la servi-

ciu, pe secţia de Neonato-

logie. M-a deranjat că nu 

m-au întrebat nimic, doar 

mi-au zis că nu se fac tes-

te la cerere. Eu nu am ce-

rut să ni se facă teste, doar 

am întrebat care este con-

duita, dacă să merg la mun-

că. Eu sunt convinsă că nu 

am coronavirus, probabil e 

doar o viroză. Dar, dacă 

am? Mă duc la muncă, in-

tru în contact cu alţii”, a 

explicat Paula.

Cadrele medicale 
primesc o singură 
mască pe zi

În continuare, Paula a 

subliniat problema lipsei 

echipamentelor de protecţie 

în cadrul personalului spi-

talelor, subliniind că în in-

stituţiile medicale în care se 

tratează pacienţii cu CO-

VID-19 ar trebui ca tot per-

sonalul să primească echi-

pamente de protecţie.

„Echipamentele sunt pu-

ţine. Medicii strigă după aju-

tor. Peste tot e problema as-

ta, dar sunt puţine şi se îm-

puţinează şi pentru spitalele 

COVID-19. Dacă eşti spital 

COVID-19, mi s-ar părea nor-

mal ca tot personalul tău să 

aibă echipament de protecţie, 

inclusiv portarul. Verişoara 

mea e medic rezident la Infec-

ţioase. Li s-a spus ca se termi-

nă echipamentele. Şi că deci-

zia de «sus» a fost ca asisten-

tele să nu mai primească de-

cât mască. Se poate aşa ceva? 

Eşti spital dedicat COVID-19 

şi tu să dai asistentei doar o 

mască? Vorbim de asistente-

le care lucrează la ambula-

tor, nu cele care lucrează cu 

pacienţii confi rmaţi, dar şi aşa 

mi se pare strigător la cer! Spi-

talul e dedicat pacienţilor cu 

COVID-19. Virusul îţi sufl ă în 

ceafă. Chiar aşa să fi m? Să 

nu avem sufl et, omenie?!”, a 

adăugat medicul.

Când virusul îți suflă în ceafă!
Cadre medicale cu o singură mască simplă, pe care nu le testează nimeni nici dacă fac febră

Paula, un medic rezident din Cluj, a rupt tăcerea şi spune că doctorii sunt lăsaţi fără scut 
în lupta crâncenă dusă împotriva noului coronavirus.

PAULA | medic 
rezident Neonatologie

 „Suntem mințiți în 
ultimul hal. Ne zic unii 
pe la TV că au 
cumpărat nu știu câte 
teste pentru COVID-
19, când de fapt nu au 
teste! Am afl at de la o 
cunoștință următorul 
lucru: părinții ei, din 
Suceava fi ind, au 
intrat în contact cu un 
decedat confi rmat de 
COVID-19. Ei au 
acuma simptome 
specifi ce, dar nu le 
face nimeni testul. Așa 
că stau acasă, suferă și 
iau vitamina C și D“
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Juraţii de la cunoscutul 

show Românii au Talent 

au fost uimiţi de o clu-

jeancă de doar 10 ani, care 

a venit tocmai din China.

Fanii emisiunii Românii au 

Talent au avut parte de încă 

un moment magic, vineri sea-

ra, răsplătit cu un Golden Buzz. 

Siena Vuşcan, în vârstă de doar 

10 ani, i-a uimit pe juraţii An-

di Moisescu, Andra, Mihai Pe-

tre şi Florin Călinescu, de la 

emisiunea Românii au Talent, 

cu vocea ei extraordinară.

Juraţii au fost cuceriţi de 

momentul adus pe scena Ro-

mânii au Talent de vocea an-

gelică a Sienei. Cea mai im-

presionată a fost însă Andra, 

care a apăsat butonul galben, 

trimiţând fetiţa de doar 10 ani 

direct în semifi nala competi-

ţiei. Siena este fi ica unui cu-

plu de clujeni, care locuiesc 

momentan în China, după ce 

ani la rând au trăit în Statele 

Unite ale Americii.

Părinţii Sienei sunt din Cluj, 

dar locuiesc în Huangdao, Chi-

na, de şase ani. Aceştia măr-

turisesc că vor să călătoreas-

că în mai multe ţări, dar de-

ocamdată stau în China pen-

tru că Siena are o carieră mu-

zicală acolo. Părinţii sunt pro-

fesori universitari. Mama es-

te profesoară de artă, iar ta-

tăl – profesor de economie. 

Siena mai are o soră de şase 

ani şi un frate de un an.

Siena s-a născut în Statele 

Unite ale Americii. Apoi, la 

vârsta de doar cinci ani, sim-

patica fetiţă blondă a ajuns în 

China cu părinţii. Într-un an 

şi jumătate, a învăţat limba 

chineză! Vorbeşte foarte bine 

şi engleza, iar acasă, în fami-

lie, vorbeşte doar în limba ro-

mână, aşa cum a mărturisit.

O clujeancă venită din 
China i-a cucerit pe jurații 
de la Românii au Talent

VEZI AICI MOMENTUL 
SENZAȚIONAL OFERIT DE SIENA!

Încă un motiv pentru 

clujeni să aştepte cu 

nerăbdare încheierea 

stării de urgenţă şi ridi-

carea tuturor restricţii-

lor şi interdicţiilor 

impuse de către autori-

tăţi. Vor avea prilejul să 

se bucure de noul parc 

Între Lacuri.

Cu o suprafaţă de 9.450 mp, 

parcul va dispune de 5.957 mp 

de suprafaţă verde, numeroa-

se alei pietonale, 165 arbori, 

peste 400 de metri liniari de 

arbuşti, gard viu şi fl ori, zone 

interactive şi de joacă, zonă 

cu echipamente pentru fi tness, 

toalete automate, staţie de în-

cărcare pentru biciclete şi tro-

tinete electrice.

Parcul este realizat prin fi -

nanţare europeană, prin Progra-

mul Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 4 – 

Sprijinirea dezvoltării urbane 

durabile, Os. 4.2. Reconversia 

şi refuncţionalizarea terenurilor 

şi suprafeţelor degradate, vacan-

te sau neutilizate din municipi-

ile reşedinţă de judeţ.

Consiliul Local a aprobat, în 

aprilie 2018, planul urbanistic 

de detaliu (PUD) pentru aceas-

tă investiţie. La acea dată, zeci 

de clujeni care locuiesc în car-

tierul Între Lacuri şi-au arătat 

nemulţumirea faţă de proiectul 

Primăriei de amenajare a unei 

zone de agrement de teamă că 

li se vor demola garajele. Alţii 

au mers şi mai departe şi au 

transmis municipalităţii că nu 

au nevoie de spaţiu verde.

„Suntem împotriva demolă-

rii garajelor construite legal de-

oarece în proiectul dumnevoas-

tră există 154 de garaje şi 42 de 

parcări la sol”, „Sunt doar pen-

tru a satisface interesele unor 

dezvoltatori imobiliari?”, „Nu 

avem nevoie de suprafaţă ver-

de şi de arbori pentru că sunt 

deja!”, „Nu avem nevoie de spa-

ţiu verde, avem destule” sau 

„Doresc să nu se demoleze ga-

rajul, în caz contrar să mi se a-

sigure parcare de către Primă-

rie”, erau doar câteva dintre ne-

mulţumirile clujenilor.

„Pentru noi, zona verde a 

oraşului este prioritate absolu-

tă. Începând de la Pădurea Clu-

jenilor de 21 de hectare, conti-

nuând cu parcul Între Lacuri, 

dar şi cu celelalte locaţii pe ca-

re le avem în lucru, vrem să mo-

dernizăm şi să extindem spaţi-

ile verzi, să ajungem cu moder-

nizarea la 100 de hectare”, a 

precizat primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Nord Conforest, fi rma care 

a ridicat Baza Sportivă din Ghe-

orgheni şi care s-a ocupat de în-

chiderea gropii de gunoi de la 

Pata Rât este cea care constru-

ieşte parcul de 1,6 milioane de 

euro în cartierul Între Lacuri.

Relaxare în parc nou 
după o pandemie
După sfârșitul nebuniei COVID-19, clujenii sunt chemați 
să socializeze în cel mai nou parc al Clujului

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Dragi clujeni, după încheierea 
stării de urgenţă şi ridicarea 
tuturor restricţiilor şi interdicţiilor 
impuse de către autorităţi, vă 
aştept să ne bucurăm împreună 
de noul parc Între Lacuri!“

Comunitatea Moto Cluj dis-

tribuie voluntar medica-

mente şi alimente persoa-

nelor afl ate în izolare sau 

în carantină din cauza nou-

lui coronavirus.

Motocicliştii clujeni au de-

marat campania #SuntMotoVo-

luntar, prin care îi ajută pe cei 

izolaţi sau care nu se pot depla-

sa în afara domiciliului cu livra-

rea de medicamente şi alimen-

te. Prin această campanie, pes-

te 100 de motociclişti clujeni 

s-au pus la dispoziţie benevol 

pentru distribuirea medicamen-

telor şi a pachetelor mici.

Acestea vor ajunge la cei 

afl aţi în izolare sau carantină, 

fără posibilitate de deplasare 

din motive întemeiate. „Dis-

tribuirea se face în condiţii de 

siguranţă, după proceduri ex-

trem de stricte, spre protecţia 

voluntarului şi al benefi ciaru-

lui”, transmit reprezentanţii 

Comunităţii Moto Cluj. Moto-

cicliştii subliniază şi faptul că 

serviciul voluntar pus la dis-

poziţie de ei este complet gra-

tuit şi fac apel la clujeni să 

semnaleze cazuri în care ar 

putea fi  de ajutor.

„Dacă cunoaşteţi cazuri de 

nevoi, va rugăm să ne scrieţi 

sau să le redirecţionaţi spre 

numărul unic de primire a so-

licitărilor: 0364.406.517. Nu-

mărul acesta merită să fi e cu-

noscut. Se fac foarte mari efor-

turi susţinute pentru funcţio-

narea optima a aceestei acţi-

uni!”, mai spune Timotei Câm-

pean, coordonator acţiune 

#SuntMotoVoluntar.

Pentru a se proteja cât mai 

bine, motocicliştii au stabilit şi 

un set de reguli: plata la farma-

cii se face cu cardul de către 

motociclişti, iar plata contrava-

lorii de către benefi ciari se face 

cash, apoi se colectează banii 

în punga cu ZIP şi se dezinfec-

tează. De asemenea, solicitări-

le se fac telefonic, se încearcă 

prioritizarea cazurilor urgente 

şi se evită contactul de orice fel.

„Menţionăm că există posi-

bilitatea ca în unele zile să nu 

se poată realiza acest lucru, da-

torită serviciului pe care îl avem 

cu toţii, dar în zilele nedispo-

nibile se face listă pt următoa-

rea zi. În caz de vreme rea, ne-

prielnică deplasării cu moto, 

vom folosi auto personale sau 

alte mijloace”, promit motoci-

cliştii clujeni.

„Salutăm acţiunea! Membrii 

clubului nostru îşi anunţă par-

ticiparea, suntem deschişi in-

clusiv pentru deplasări de livrări 

off-road la sat/munte, după ne-

cesităţi!”, au anunţat şi repre-

zentanţii cunoscutului grup Tran-

silvania Bikers MC 1990 Cluj.

Voluntariat pe două roți! 
Motocicliștii livrează 
gratuit medicamente.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Fotograful Leroy W. 

Demery Jr. a realizat 

fotografii aproape în 

întreaga lume şi a popo-

sit şi în Cluj-Napoca în 

urmă cu 40 de ani. El a 

imortalizat două autobu-

ze care circulau pe stră-

zile oraşului în anii '70.

Astăzi, Cluj-Napoca are 

cea mai modernă fl otă de 

mijloace de transport în co-

mun din ţară. Istoria trans-

portului în comun este însă 

una interesantă. Sfârşitul Pri-

mului Război Mondial a adus 

o înviorare a activităţii eco-

nomico sociale şi, totodată, 

creşterea semnifi cativă a nu-

mărului de locuitori ai ora-

şului care, în 1920, ajung să 

numere 83.000 de inşi. În a-

ceastă situaţie, transportul 

public a devenit o problemă 

stringentă, a cărei rezolvare 

cerea măsuri rapide.

Astfel, în 1922, două au-

tocamioane Saurer rămase 

captură de război, cumpă-

rate de la armată – recondi-

ţionate şi carosate în auto-

buze, dintre care unul cu 

etaj descoperit – asigurau 

transportul de călători în 

oraş, de la barierele Some-

şeni (azi Piaţa Mărăşti), prin 

strada Dorobanţilor, Centru, 

Horea, până la gara CFR. 

Pentru protecţia călătorilor 

pe timp de ploaie, se utili-

za o rogojină care acoperea 

etajul descoperit al autobu-

zului. Apoi, în anul 1924, 

au luat fiinţă societăţile „Bla-

ga Mărgărit” şi „Rotaţia”, 

prima desfiinţându-se după 

numai un an de existenţă.

Societatea „Rotaţia” s-a 

dezvoltat treptat, astfel că în 

1926 a ajuns să aibă un nu-

măr de 32 de membri. Drept 

urmare a acestui fapt, pe di-

ferite trasee ale oraşului 

ajung să circule peste 50 de 

autobuze. Dintre acestea, 

multe aparţineau unor par-

ticulari independenţi. Între 

1929 şi 1930 a luat fi inţă U-

niunea Automobilelor de Că-

lători şi Marfă, urmată, în 

1931, de Asociaţia Autoca-

mionagiilor Profesionişti.

Cei mai mulţi posesori de 

mijloace de transport public 

s-au grupat în asociaţia pro-

prietarilor de autobuze „Ra-

pid”, asociaţie care a obţi-

nut ulterior, din partea Pri-

măriei, dreptul exclusiv de 

a organiza, în Cluj, trans-

portul de persoane în co-

mun. Traseele autobuzelor 

legau, în continuare, gara 

oraşului de Centru, precum 

şi de cartierele mărginaşe.

În pragul celui de-Al Doi-

lea Război Mondial existau 

în total nouă linii de auto-

buz, dintre care trei erau cu 

caracter sezonier. Cetăţenii 

cu dare de mână puteau re-

curge şi la alte mijloace de 

transport urban. Existau şi 

birje, taxiuri, gata să trans-

porte clienţii la destinaţiile 

dorite. Astfel de staţii de ta-

xi erau organizate în prin-

cipalele pieţe ale oraşului.

În data de 1 ianuarie 

1961 a luat fiinţă Întreprin-

derea Orăşenească de Trans-

port Cluj, transformată ul-

terior în Întreprinderea de 

Transport Urban Cluj. Apoi, 

tot la 1 ianuarie, dar în 

anul 1980, s-a înfiinţat În-

treprinderea Judeţeană de 

Transport Local, care orga-

niza activitatea de trans-

port public în toate muni-

cipiile din judeţ.

File din istoria transportului în comun

Fotograful Leroy W. Demery Jr. a imortalizat două autobuze „antice” 
care circulau pe străzile Clujului, în 1979.

Clujenii din cartierul Între Lacuri abia așteaptă să se bucure de noul parc
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Administraţia Bazinală 

de Apă (ABA) Someş-Tisa 

a constatat existenţa 

unor deşeuri pe o distan-

ţă de 300 de metri, în 

preajma Someşului Mic, 

şi a notifi cat Primăria 

comunei Floreşti 

să ecologizeze zona.

Administraţia Bazinală de 

Apă (ABA) Someş-Tisa s-a 

autosesizat, după ce, în sea-

ra zilei de 29 martie 2020, 

au fost postate pe o reţea 

de socializare, fotografii cu 

deşeuri, situate în preajma 

râului Someşul Mic, în lo-

calitatea Floreşti.

Astfel, în data de 31 mar-

tie 2020, inspectorii ABA 

Someş-Tisa au verificat în 

teren zona situată pe ma-

lul drept al râului Someşul 

Mic, la baza digului de a-

părare, amonte de Barajul 

Floreşti II, unde au consta-

tat prezenţa unor depozite 

de deşeuri. De precizat că 

Barajul Floreşti II este de-

ţinut şi administrat de că-

tre Hidroelectrica SA – Su-

cursala Hidrocentrale Cluj.

Potrivit ABA Someş-Tisa, 

deşeurile au fost depozitate la 

aproximativ 200 de metri amon-

te de Barajul Floreşti II, în zo-

na de protecţie a digului, pe o 

lungime de circa 300 de metri. 

Au fost identifi cate deşeuri pro-

venite din construcţii, deşeuri 

menajere şi mobilier vechi.

De asemenea, inspectorii 

ABA Someş-Tisa au constatat 

că şanţul de gardă aferent di-

gului de pe malul drept al râ-

ului Someşul Mic este obtu-

rat şi au dispus Primăriei Flo-

reşti degajarea deşeurilor şi a 

pământului, deoarece în situ-

aţia actuală, rolul acestuia es-

te anulat în caz de ape mari.

Primăria Floreşti ar ur-

ma să fie amendată dacă 

nu va ecologiza zona până 

pe 1 mai. Ar trebui să fie 

floare la ureche pentru pri-

marul Horea Şulea, proas-

păt „uns” ecologist! Înde-

părtat din Partidul Naţional 

Liberal (PNL) după ce a fost 

condamnat penal pentru 

fapte de corupţie, Şulea s-a 

înscris, la începutul lunii 

martie, în Partidul Ecolo-

gist Român (PER). Ba mai 

mult, acesta a devenit chiar 

preşedintele Filialei Cluj a 

formaţiunii, anunţul fiind 

făcut în prezenţa preşedin-

telui PER, Dănuţ Pop.

Someşul colcăie de gunoaie la Floreşti. 
Şulea, „încurajat” cu amenzi să cureţe malurile.

Ce a constatat 
Administraţia 
Bazinală de Apă 
(ABA) Someș-Tisa?

 „A fost inspectată şi 
zona situată aval de 
Barajul Floreşti II, în 
albia minoră a râului 
Someşul Mic, unde s-a 
constatat prezenţa 
sporadică a deşeurilor 
de tip menajer agăţate 
în vegetaţia situată pe 
mal. Primăria Floreşti 
a fost notifi cată să 
ecologizeze zona, până 
la data de 1 mai 2020. 
Termenul dat de 
reprezentanţii 
instituţiei noastre 
are în vedere măsurile 
cuprinse la nivel 
naţional, odată cu 
instituirea stării de 
urgenţă, fi ind prelungit 
faţă de situaţia 
normală. În cazul în 
care Primăria Floreşti 
nu îşi îndeplineşte 
obligaţia de 
salubrizare a zonei, va 
fi  amendată din nou.“

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca achiziţio-

nează mai multe camere 

video care să furnizeze 

date cu privire la infrac-

ţiuni. În momentul actu-

al, în Cluj-Napoca sunt 

în jur de 320 de camere. 

Camerele noi vor acoperi 

toate zonele oraşului.

Primăria a lansat recent 

o licitaţie pentru realizarea 

unui acord cadru de gesti-

onare a sistemelor de su-

praveghere publice pentru 

următorii patru ani. Con-

tractul-cadru, a cărui valoa-

re depăşeşte 10 milioane de 

lei, prevede posibilitatea 

achiziţionării a până la 800 

de camere.

Datele culese de camere 

sunt transmise Dispecera-

tului care stochează şi în 

prezent imaginile din oraş. 

Camerele vor fi instalate în 

urma unei analize pe care 

Poliţia Rutieră a făcut-o şi 

unde sunt zone cu potenţi-

al risc de accidente. Aces-

tea vor fi mobile şi vor pu-

tea fi mutate în diferite zo-

ne ale oraşului.

„În acest moment, avem 

300 de camere, furnizează 

(n.red. date) pentru fluidi-

zarea circulaţiei şi, dacă dis-

cutăm de pieţe, furnizează 

date şi cu privire la cei ca-

re au comis infracţiuni. Ex-

piră contractul şi atunci tre-

buie să avem un nou con-

tract-cadru şi o să decidem 

împreună cu celelalte auto-

rităţi implicate numărul de 

camere pe care trebuie să îl 

punem”, a precizat vicepri-

marul Dan Tarcea.

„La momentul la care o 

să decidem că trebuie să pu-

nem mai multe, o să putem 

să luăm aceste camere, să 

nu trebuiască să facem altă 

şi altă licitaţie. Evident că, 

probabil, mai sunt anumite 

zone, anumite intersecţii, ca-

re vor trebui să fi e suprave-

gheate suplimentar”, a mai 

punctat Dan Tarcea, la un 

post de radio local.

Big Brother de Cluj. 
Sute de camere 
vor fi instalate în oraș.

Bianca TĂMAŞ
Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Mai mulţi clujeni s-au 

plâns că nu au fost anun-

ţaţi că blocul în care locu-

iesc va fi  dezinfectat, iar 

alţii au reclamat faptul că, 

deşi s-a anunţat dezinfecta-

rea unde locuiesc, nu a 

venit nimeni.

Începând de marţi, 31 mar-

tie 2020, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a început demara-

rea unor acţiuni periodice de 

dezinfecţie la asociaţiile de pro-

prietari, în conformitate cu pre-

vederile art. 6, alin. 1 din Ordo-

nanţa militară nr. 4/29.03.2020. 

Dezinfecţia se face pe casa scă-

rilor şi în alte spaţii comune, în 

intervalul orar 09:00 – 17:00.

Lista cu adresele asociaţiilor 

de proprietari unde se face dez-

infecţia este actualizată zilnic 

pe site-ul Primăriei. De aseme-

nea, conducerea asociaţiilor de 

proprietari unde se vor desfăşu-

ra aceste acţiuni este anunţată 

cu o zi înainte cu privire la in-

tervalul orar, modul de desfăşu-

rare a acţiunii, date referitoare 

la substanţa folosită etc.

Ce produs se foloseşte 
pentru dezinfecţie?

Cu toate că Primăria a făcut 

o listă cu blocurile care vor fi  

dezinfectate în fi ecare zi în par-

te, clujenii se plâng că echipe-

le care se ocupă cu asta au tre-

cut şi pe la blocurile lor, deşi 

nu erau programaţi. Precizăm, 

Consiliul Local a alocat 7 mili-

oane de lei pentru dezinfecta-

rea tuturor blocurilor din 

Cluj-Napoca, dar şi pentru achi-

ziţionarea de dispozitive şi dez-

infectanţi, care vor fi  instalate 

la intrările în blocuri.

„Tocmai au venit cu dezin-

fecţia, fără să anunţe. Horror! 

Sunt gaze extrem de toxice, in-

troduse din belşug în scara blo-

cului. Am deschis uşa aparta-

mentului, sună de parcă se dă-

râmă blocul. Strănut non-stop 

de atunci, mă ustură ochii. 

Deci, până ne omoară corona-

virusul, ne gazează prostia. 

Nu există niciun fel de infor-

maţie, ce substanţe, ce conţin, 

cum pot afecta sănătatea. Oa-

menii ăia care fac chestia as-

ta au vreo protecţie, ştiu la ce 

se expun?”, a scris o clujean-

că speriată, pe Facebook.

Femeia locuieşte pe strada 

Taberei şi spune că echipa ca-

re dezinfectează a fost în zo-

nă în decursul zilei de joi, chiar 

dacă nu fi gura în lista publi-

cată de Primărie. Pe de altă 

parte, în comunicatul cu liste-

le blocurilor ce urmează a fi  

dezinfectate în cursul zilei de 

astăzi, reprezentanţii munici-

palităţii au precizat că produ-

sul folosit pentru dezinfecţie 

este Huwa San TR-50, substan-

ţă activă – Peroxid de hidro-

gen (CAS 7722-84-1) 

49,0-49,6%(w/w).

Ungureanu îl trage 
de mânecă pe Boc

Mulţi cetăţeni s-au plâns 

şi deputatului USR Emanuel 

Ungureanu, candidat la Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca, care i-a cerut primaru-

lui Emil Boc să vadă care es-

te situaţia în teren. Potrivit 

municipalităţii, monitoriza-

rea desfăşurării acestei acti-

vităţi se va face de către re-

prezentanţi ai Primăriei, ca-

re vor însoţi echipele presta-

torului de servicii şi vor efec-

tua recepţia lucrărilor.

„A început dezinfectarea 

în blocurile din Cluj-Napoca, 

nu am date dacă descinderea 

omuleţilor în alb prin scările 

de bloc cu dispozitive care 

împrăştie vapori pe bază de 

clor omoară coronavirusul. Ce 

mă îngrijorează este faptul că 

unii clujeni se plâng că nu au 

fost anunţaţi de această acţi-

une, alţii că substanţa activă 

vaporizată este prea concen-

trată, iar alţii că este apă de 

ploaie. I-am transmis domnu-

lui primar rugămintea să ve-

rifi ce situaţia în teren. Sincer, 

mă aşteptam să îl văd îmbră-

cat în combinezon şi să ne 

arate care este procedura de 

lucru, să ne explice ce sub-

stanţe sunt folosite lângă un 

epidemiolog şi un inspector 

de la Mediu. Este timp să fa-

că asta chiar de mâine!”, a 

punctat Emanuel Ungureanu.

„Omuleții în alb” cu dezinfecția
și nemulțumirile clujenilor
Clujenii se plâng că nu se ține cont de programarea Primăriei pentru dezinfectarea blocurilor

În acest moment, în Cluj-Napoca, există 3.795 de blocuri care au cel puţin 6 apartamente 
(din care 2.030 blocuri au minim 20 de apartamente). Primăria s-a angajat să le dezinfecteze pe toate.

„Îl rog pe domnul Boc să încea-
pă curăţarea străzilor care gem 
de praf. (...) Haideţi, domnule 
Boc, străzile sunt pustii, mai 
ales noaptea, haideţi cu deter-
gentul acela puternic pe străzi, 
chiar e nevoie, orașul este foar-
te murdar și acum e timpul 
pentru o curăţenie generală!”, 
a cerut Emanuel Ungureanu.

Zis și făcut! Replica lui Emil Boc nu a întârziat să apară. 
Astfel, Primăria anunţă că desfășoară zilnic acţiuni de 
spălare cu detergent a străzilor și trotuarelor. Primele 
astfel de acţiuni au fost observate sâmbătă, pe una din-
tre cele mai aglomerate artere, strada Horea, acolo unde 
s-a prezentat „la datorie” și edilul.

Potrivit municipalităţii, se folosește metoda acţiunii în baterii de 
utilaje – o cisternă curăţă străzile cu detergent (care este ecolo-
gic, biodegradabil și nu afectează mediul), iar o cisternă cu apă 
și perie curăţă ulterior atât partea carosabilă cât și trotuarele.

Străzile din Cluj-Napoca, 
curățate cu detergent
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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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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.

PIERDERI

Subsemnata Lenfant Julie, admi-
nistrator statutar al TRANS-
LAFRENCH SRL, J12/4006/2019, 
CUI 41768899, declar pierdute 
următoarele documente:

- Certifi catul de înregistrare;

- Certifi catul constatator de auto-
rizare a activității la sediul social 
din data de 15.10.2019 

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. 

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

,ORASUL HUEDIN, cu sediul in judetul Cluj, Orasul 
Huedin, str. Horea, nr. 1, pentru proiectul ,,lnfi intare pista 
de biciclete pe traseul caii ferate dezafectate Huedin-San-
craiu-Calatele”, anunta publicul interesat asupra luarii de-
ciziei etapei de Incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea 
impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evalu-
are a impactului asupra mediului pentru proiectul mentio-
nat, propus a fi  realizat in Orasul Huedin, intravilan si ex-
travilan, Jud. Cluj;

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi  consultate la sediul APM Cluj din Calea Do-
robanfi lor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 41 
0 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro. 
in zilele de /uni-vineri, intre orele 9-14, precum si la adre-
sa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat 
poate inainta comentariil observafi i la proiectul deciziei de 
incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a APM Cluj". 
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ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA

ORGANIZEAZĂ CONCURSUL

Pentru ocuparea unui post vacant de inginer, perioada nedeterminata , cu norma 
intreaga, in cadrul Biroului Exploatare Lucrari din cadrul Sistemului de Gospodarire 

a Apelor Cluj

Concursul se va desfasura astfel :
-Probascrisa: in data de 04 mai 2020 ora 10.00
-Probainterviu: in data de 06 mai 2020 ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

Conditii:

Studii: absolvent studii superioare –Inginerie constructii ,specializarea constructii si 
domenii conexe.

Cunostinte ingineresti in domeniu, in proiectarea, exploatarea, realizarea lucrarilor 
de constructii, dovedite prin recomandari

Operare PC;Office ,Aplicatii informatice pentru intocmirea documentatiilor 
tehnico-economice

Vechime in munca: 0

Constituie avantaj: detinerea permisului de conducere categoria B pentru conducerea 
masinilor institutiei, disponibilitate deplasare in teren in orice situatie

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Administratiei 
Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca pana la data de 
22 aprilie 2020, ora 16:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cererea de inscriere la concurs 
adresata directorului unitatii, copia actului de identitate , copiile documentelor care 
atesta nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, copie permis 
conducere categoria B, copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca, cazier judiciar in original, adeverinta medicala care atesta starea de sanatate 
corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre 
medicul de familie al candidatului in original; Curriculum vitae.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes Tisa 
tel.0264433028 int.112 sau la persoana de contact ;Bodea 

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare 
cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, 

Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile, după cum 

urmează:

MARŢI, 7 APRILIE

Localitatea: Sălicea
Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-13:00;

JOI, 9 APRILIE

Localitatea: Floreşti
Zona afectată:

1. Str. Porii nr. 110, 110A, 110B, 112, 112A, 112B, 131, 133;

Interval orar afectare furnizare serviciu: orele 09:00-12:00;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 

să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 
cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a 

anunţa întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile 

locale radio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.

ro şi pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . 

În cazul avariilor de urgenţă şi/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată 

după întreruperea furnizării apei, sau când se impune o intervenţie neîntârziată 

pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil 

ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de 

ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA CĂŞEIU titular al proiectului ,,Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Căşeiu, judeţul Cluj“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare 
infrastructură rutieră în comuna Căşeiu, judeţul Cluj“, 
propus a fi  amplasat în comuna Cășeiu, satele Urișor și 
Cășeiu, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de 
la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM 
Cluj http://apmcj.anpm.ro. 

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

S.C. MAGNOLIA RESIDENCE S.R.L., În calitate de 
titular, anunţă iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire ansamblu cu funcţiuni mixte – locuinţe, spaţii 
comerciale, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri 
şi branşamente“, propus a fi  amplasat în com. Baciu, str. 
Magnoliei nr. 60, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Consiliului 
Judeţean Cluj, Direcţia Urbanism.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SOMEG GHERLA S.A., 
cu sediul în Gherla, str. Fabricii, nr.19, jud. Cluj, înregistrată 
la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1345/1992, 
având Codul de înregistrare fi scală RO 202131, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 20.05.2020, ora 12, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de 
referinţă de 20.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administraţie al 
societăţii pentru anul 2019.

2. Prezentarea raportului Auditorului Financiar al societăţii 
pentru anul 2019.

3. Discutarea, aprobarea sau modifi carea, după caz, a 
situaţiilor fi nanciare ale societăţii aferente anului 2019, pe baza 
raportului Consiliului de Administraţie și al Auditorului Financiar.

4. Pronunţarea asupra gestiunii și activităţii Consiliului 
de Administraţie al societăţii pe anul 2019, precum și 
descărcarea de gestiune a acestuia.

5. Repartizarea profi tului net înregistrat la 31.12.2019.
6. Prezentarea și aprobarea proiectului de buget pe anul 2020.
7. Prezentarea și aprobarea programului de investiţii pe 

anul 2020.
8. Stabilirea indemnizaţiei administratorilor și auditorului 

fi nanciar pentru anul 2020.
9. Diverse.
Dacă în data de 20.05.2020 Adunarea Generală nu 

îndeplinește condiţiile legale de întrunire, ea se reprogramează 
pentru dată de 21.05.2020, în același loc și la aceeași oră.

Documentele și informaţiile referitoare la problemele 
înscrise în ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii 
începând cu data publicării prezentului convocator.

Formularele de procura specială pentru reprezentare în 
A.G.A. se pot ridica de la sediul societăţii începând cu data 
apariţiei prezentului anunţ și vor putea fi  depuse/expediate 
la sediul societăţii până la data de 18.05.2020, ora 12.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ING. BÂLC GAVRIL

ANUNŢ AVIZ DE NEDIU

MARINESCU VASILE ŞI BODEA MATILDA în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru: „PLAN URBANISTIC 
ZONAL – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE CASĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE, ACCESE ŞI 
UTILITĂŢI“, propus a fi  amplasat în comuna Mintiu Gherlii, 
sat Mintiu Gherlii f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99 și la sediul din Gherla str. Gelu nr. 58, din data de 
06.04.2020, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-14.00 și 
vineri între orele 9.00-12.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până în data de 13.03.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99. Blocul 9b, cod 400609, ţel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, email: offi ce@apmcj.anpm.ro, după 
următorul program: luni-joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00.

ANUNŢ ACORD DE NEDIU

STRICT PREST S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ,,Modernizare staţie de distribuţie carburanţi şi 
montare sistem de distribuţie GPL auto’’, propus a fi  amplasat 
în comuna Suatu, sat Suatu nr. 3, judeţul Cluj.

Informaţiile priviind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul 
titularului din municipiul Cluj-Napoca, strada Ploiesti nr. 1, 
județul Cluj, în zilele de luni–joi între orele 09.00-14.00 și 
vineri între orele 09.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecţia  Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor nr. 
99, jud.Cluj.
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Pereira se antrenază 
cu familia în balcon
Michael Pereira, mijlocașul 
ofensiv de la CFR, a rămas la 
Cluj după suspendarea cam-
pionatului și se antrenează, 
pe terasa apartamentului în 
care locuiește, alături de cei 
trei copii ai săi.
Pandemia de coronavirus a 
suspendat competiţiile fotba-
listice pe teritoriul României și 
cei mai mulţi jucători străini 
au ales să rămână în ţară, ur-
mând recomandările autorită-
ţilor, de a rămâne cât mai 
mult timp la domiciliu.
Este cazul și lui Michael 
Pereira, mijlocașul ofensiv al 
campioanei CFR, care se afl ă la 
Cluj. Francezul vrea să rămână 
într-o formă fi zică cât mai bu-
nă și se antrenează zilnic, ală-
turi de cei trei copii ai săi.
„Staţi în casă, respectaţi tot ce-
ea ce vă transmit autorităţile. 
Totul o să fi e bine!”, a transmis 
Michael Pereira.

Trei luni de 
închisoare pentru 
un fotbalist sârb
Aleksandr Prijovic, fost la 
PAOK Salonic, a participat la o 
petrecere la care s-au aflat 19 
persoane, de aproape patru 
ori mai mare numărul admis 
de noile reglamentări ale au-
torităţilor sârbe.
Toţi cei prezenţi la acel chef au 
fost arestaţi, indiferent de nu-
mele lor și de impactul social 
pe care îl au, semn că în Serbia 
legea este lege chiar pentru 
toată lumea.
Aleksandr Prijovic putea merge 
la închisoare, pentru că pe-
deapsa stabilită de lege pentru 
încălcarea carantinei este până 
la trei ani de închisoare, însă a 
scăpat mult mai ușor.
În cazul său verdictul este de 
trei luni de arest la domiciliu, 
perioadă în care îi este interzis 
total să iasă măcar odată, pen-
tru că dacă o va face pedeapsa 
i se va comuta în cea maximă.

Echipele din 
Bundesliga revin 
la antrenamente

Mai multe grupări din prima 
ligă germană au decis ca de 
astăzi să înceapă antrenamen-
tele în mod normal, deși peri-
colul COVID 19 e departe de a 
fi fost eradicat.
Bayern Munchen, Borussia 
Dortmund, Leipzig, Schalke 04 
și Wolfsburg sunt grupările care 
de astăzi trec la treabă, dar du-
pă un program special, condiţi-
onat de pandemie.
Astfel, la Bayern Munchen jucă-
torii vor fi  împărţiţi în grupuri 
de câte patru și unul de cinci, 
jucătorii urmând a fi  așezaţi la 
distanţă unii faţă de alţii.
Cele cinci grupuri nu trebuie 
să interacţioneze sub nici o 
formă, conform planului sta-
bilit de stafful tehnic al echi-
pei, pentru a se evita orice 
surpriză neplăcută.

Pe scurt

Componenta primei 

reprezentative de hand-

bal a României şi a for-

maţiei CSM Bucureşti, 

Cristina Neagu (foto), 

a anunţat că suma totală 

obţinută din vânzarea tri-

courilor galbene din 

colecţia personală CN8 

este de 7.350 lei, 

aceasta urmând să fi e 

donată Crucii Roşii 

Române pentru achiziţio-

narea de materiale 

necesare combaterii 

virusului COVID-19.

„Vă mulţumesc tuturor pen-

tru mobilizare. Aşa cum vă 

spuneam, stocul de tricouri 

CN8 a fost epuizat în numai 

câteva ore. S-au vândut toate 

cele 105 tricouri pe care le 

aveam, însumând 7.350 lei, 

sumă care va fi  donată către 

Crucea Rosie Romana pentru 

achiziţionarea de materiale 

necesare în spitale în această 

perioadă. Cei care au coman-

dat vor primi pe email dova-

da donării banilor. Mulţumesc 

echipei mele Sports-HUB pen-

tru implicare şi gestionarea 

comenzilor”, a scris Neagu pe 

contul personal de Facebook.

Pentru Cristina Neagu, de-

semnată de patru ori cea mai 

bună handbalistă a lumii, a-

ceasta este a doua campanie 

umanitară promovată pe si-

te-ul de socializare citat în ul-

tima perioadă.

„Prieteni, m-am bucurat să 

văd cât de creativi aţi fost la 

#handballchallenge, dar azi 

vreau să vă provoc la ceva 

mult mai important. Haideţi 

să donăm această sumă infi -

mă, dar care poate însemna 

foarte mult dacă o facem în 

număr cât mai mare, pentru 

combaterea acestui virus. În-

curajaţi-vă şi provocaţi-vă ru-

dele, prietenii şi colegii să tri-

mită SMS la 8826 cu textul 

'Împreună'. Lăsaţi în comen-

tarii screenshot-ul cu SMS-ul 

trimis, pentru a încuraja cât 

mai mulţi oameni să doneze. 

Împreună suntem mai puter-

nici”, scria handbalista la sfâr-

şitul săptămânii trecute.

Cristina Neagu, donaţie 
pentru lupta cu virusul COVID-19

Simona Halep (foto), 

număruldoi mondial, 

a privit partea plină 

a paharului după anula-

rea ediţiei din acest an 

a turneului de la 

Wimbledon, afirmând că 

în acest mod va fi cam-

pioană pentru doi ani.

„Privesc cu optimism, de-

oarece acum voi fi  campioa-

na en titre pentru doi ani. Voi 

trăi cu acest sentiment încă 

un an, aşa că este din nou 

un lucru bun”, a răspuns Ha-

lep la întrebarea cum vede 

anularea turneului de Grand 

Slam pe iarbă, în cadrul emi-

siunii vodcast Tennis Legen-

ds de la Eurosport.

„Sunt emoţionată că voi 

putea să joc primul meci de 

marţi, cred că pe Terenul 

Central. Vreau neapărat să 

trăiesc această experienţă. 

Va fi cu siguranţă extraordi-

nar”, a mai spus Halep.

Fostul lider mondial a re-

uşit o evoluţie fără greşeală 

şi a învins-o pe americanca 

Serena Williams cu 6-2, 6-2 

în fi nala de anul trecut. Ha-

lep, 28 de ani, se afl ă în Ro-

mânia, închisă în casă de 22 

de zile din cauza pandemiei 

de coronavirus, ieşind doar 

din când în când pentru a 

alerga în jurul casei.

„E o problemă mondială 

şi vreau să spun că e mai si-

gur să se anuleze toate eve-

nimentele. Nu e o problemă 

mică, e ceva uriaş. Trebuie 

să ascultăm ce ni se spune, 

să stăm în casă şi să fi m în 

siguranţă. Tenisul nu este to-

tul în viaţa mea”, a conclu-

zionat Halep.

Circuitele WTA şi ATP sunt 

suspendare până la mijlocul 

lunii iulie, cel puţin, dar Ha-

lep este pregătită pentru o sus-

pendare mai lungă a sezonu-

lui, poate chiar a întregului an.

Halep rămâne campioană 
la Wimbledon încă un an

Daniel Stanciu a anunţat 

primele măsuri pe care 

le-a luat Universitatea 

Cluj după ce Liga a 2-a de 

fotbal din România a fost 

suspendată din cauza 

virusului COVID-19.

„A fost decizia Consiliu-

lui Director. Am încercat să 

propunem o soluţie pentru 

a nu se suspenda contrac-

tele. Jucătorii au înţeles şi 

este normal, pentru că im-

pactul este foarte mare. Cei 

din administrativ au intrat 

în şomaj tehnic. Vom face 

toate eforturile pentru ca în 

toată perioada asta să le asi-

gurăm confortul necesar”, 

a spus, pentru Liga2.ro, Da-

niel Stanciu, directorul ge-

neral al „U” Cluj.

Au apărut şi nemulţumiri 
la Universitatea Cluj

Nicolae Pîrvulescu a fost 

nemulţumit de decizia clu-

bului de pe malul Someşu-

lui, motiv pentru care a fost 

trimis în şomaj tehnic de 

conducerea alb-negrilor. Ata-

cantul clujean va primi ast-

fel 75% din salariul mediu 

brut din România, conform 

unei Ordonanţe emise de 

Guvernul României în aceas-

tă perioadă de criză. În si-

tuaţia lui Pîrvulescu se află 

şi Kay sau Ignacio, ambii re-

fuzând reducerea salarilă. 

Problemele lui Kay sunt mult 

mai vechi, el fiind exclus 

din lot de Adrian Falub du-

pă ce a refuzat reducerea 

salariului de 6.000 de euro 

pe care îl are în prezent la 

Universitatea Cluj.

Hotărârea Consiliului Di-

rector are o perioadă de pa-

tru luni, din 1 martie, până 

pe 30 iunie 2020. Această du-

rată se poate scurta sau pre-

lungi, în funcţie de momen-

tul în care va fi  permisă relu-

area activităţii sportive în Ro-

mânia.

„U” Cluj, "faultată" 
de primărie 
în această perioadă

Consiliul Local a stabilit ca 

Universitatea Cluj să primeas-

că 3 milioane de lei în aceas-

tă lună, dar banii nu vor mai 

ajunge în conturile clubului 

până când starea de urgenţă 

nu se va ridica.

„Noi suntem asociaţie. 

Noi luăm banii pe an calen-

daristic şi îi putem cheltui, 

cu anumite restricţii, până 

în decembrie. Ce nu cheltu-

im se întoarce la buget. 

Sponsorii vin pe un an sau 

doi şi nu poţi să-i obligi să-ţi 

dea bani. E foarte greu să 

faci un buget, mai ales că e 

un club nou, de 3 ani. Faci 

un surplus doar din partici-

pări în cupe europene sau 

vânzarea jucătorilor. Noi am 

luat-o de la zero şi cu aca-

demia. Am investit foarte 

mult în academie, dar sunt 

copii mici, nu pot fi vân-

duţi. E greu să pui bani de-

oparte. Noi am fost cu ba-

nii la zi”, a explicat Daniel 

Stanciu pentru Liga2.ro.

În campionat, după 24 de 

etape, „U” Cluj şi-a luat gân-

dul de la promovare şi se 

concentrează la îndeplinirea 

obiectivului de a se menţi-

ne în Liga 2. Momentan e pe 

locul 14, cu 27 de puncte 

acumulate în 23 de meciuri, 

la doar trei puncte peste ul-

tima poziţie retrogradabilă, 

ocupată de Concordia Chiaj-

na, care are însă un meci 

mai puţin disputat.

Petrolul a fost prima echi-

pă din Liga 2 care a luat mă-

sura de a reduce salariile la 

jumătate, însă perioada în ca-

re va face asta e mai scurtă.

Şi CSM Reşiţa şi-a dat jucăto-

rii în şomaj tehnic, în timp ce 

la FRF salariile au fost redu-

se cu 20 la sută.

„U” Cluj a redus salariile jucătorilor! 
Staff-ul administrativ, trimis în şomaj.
Universitatea Cluj a redus cu 50% salariile jucătorilor, iar staff-ul administrativ 
a fost trimis în șomaj tehnic în plină criză de COVID-19

„U” Cluj a tăiat salariile jucătorilor cu 50% în această perioadă extrem de difi cilă pentru sportul românesc
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