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• Economist
Cerințe:
- studii superioare de specialitate
- experiență în domeniu constituie avantaj
- bune cunoștințe de operare PC
• Recepționer primire clienți
• Șofer - posesor de permis categoria B, 
pentru transport marfă înCluj-Napoca și țară
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 
loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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MESAJ DE INTERS PUBLIC

Situația epidemiei 
de coronavirus

4.057 de persoane infectate 

la nivel național

111 persoane infectate în județul 
Cluj

23.849 persoane în carantină

106.463 de persoane în izolare

406 vindecați

168 decese
*Potrivit ultimei înștiințări a Grupului 

de Comunicare Strategică

#staiacasă
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SĂNĂTATE

Vizita la medic trebuie 
programată telefonic
SNMF roagă pacienţii ca pentru orice problemă 
pentru care doresc să se adreseze medicului de fa-
milie să apeleze la programarea telefonică. Astfel, 
se vor putea evita situaţiile în care un pacient in-
fectat cu virusul COVID-19 să ajungă în contact 
cu medicul de familie sau cu alţi pacienţi.
„Dacă aveţi oricare dintre aceste simptome: fe-
bră, dureri musculare, orice simptome respirato-
rii (tuse, difi cultăţi la respiraţie etc.), stare gene-
rală modifi cată sau dacă aţi avut contact cu o 
persoană diagnosticată sau suspectă că ar avea 
COVID-19, aţi avut contact cu o persoană cu in-
fecţie respiratorie acută, vă rugăm să sunaţi me-
dicul de familie! Nu vă duceţi la cabinetul de me-
dicină de familie şi nici la spital! Există risc de 
infectare! Vi se vor pune câteva întrebări şi vi se 
vor oferi informaţii despre ce trebuie să faceţi în 
continuare”, este mesajul transmis pacienţilor.

POLITICĂ

Alegerile locale, 
amânate. Primarii stau 
în funcție până în iarnă?
Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anunţat 
ieri, la începutul şedinţei de Guvern, un proiect 
de Ordonanţă de Urgenţă care prevede prelun-
girea mandatelor aleşilor locali, dar nu mai târ-
ziu de data de 31 decembrie 2020.
„Este evident că, în această situaţie de criză, nu 
se pot desfăşura activităţi specifi ce campaniei 
electorale şi că alegerile trebuie organizate 
într-un context sigur din punct de vedere epide-
miologic. Aşadar, trei instituţii, Autoritatea Elec-
torală Permanentă, Ministerul Afacerilor Inter-
ne şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
şi Administraţiei, au iniţiat un proiect de Ordo-
nanţă de Urgenţă de prelungire a mandatelor 
aleşilor locali până nu mai târziu de data de 31 
decembrie 2020”, a afi rmat Turcan.
„În acelaşi timp, ţinând cont de actualul context 
epidemiologic şi de decretul preşedintelui Ro-
mâniei privind starea de urgenţă, inclusiv pro-
cedura pentru pregătirea alegerilor şi desfăşura-
rea acestor alegeri, doresc cele trei instituţii, să 
fi e simplifi cate”, a mai spus vicepremierul.

Izolare prelungită! Austeritate!
Resemnare națională! Agonie!
Inevitabilul se produce. Stare de urgenţă pentru încă o lună!

„Dragi cetățeni, mai stați în case cel puțin o lună!”, este mesajul președintelui  Klaus Iohannis, tradus 
în limbajul omului de rând. Economia și sistemul de sănătate se clatină, nervii noștri cedează! Pagina 3



2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 7 aprilie 2020

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Program redus la Direcţia 
de Evidenţă a Persoanelor

Începând de astăzi, 7 aprilie 2020, se 
modifică programul de lucru cu publicul 
al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor 
din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, ur-
mând ca acesta să funcţioneze de luni 
până vineri, în intervalul orar: 10:00 – 
14:00, pe întreaga perioadă de a stării 
de urgenţă. Sunt deschise publicului 
doar ghișeele de înregistrare a actelor 
de naștere pentru nou-născuţi și cele pri-
vind depunerea actelor în vederea întoc-
mirii cărţilor de identitate în locul celor 
pierdute, furate sau deteriorate, precum 
și ridicarea acestora. În ceea ce privește 
Serviciul Stare Civilă – Compartimentul 
Decese, nu mai este necesară deplasarea 
la ghișeu în vederea depunerii documen-
telor pentru înhumare. Primăria cores-
pondează direct cu instituţiile sanitare 

care au constatat decesele, adeverinţele 
de înhumare se transmit prin email către 
aceste instituţii, iar certificatele de deces 
vor fi eliberate după încheierea stării de 
urgenţă, pe bază de programare.

Mesaje false pe e-mail 
în numele Poliţiei

Poliţia Română avertizează în legătură cu o 
serie de e-mailuri false care au fost trimise 
românilor și îi roagă pe cetăţeni să nu des-
chidă mesajele. Poliţiștii arată că mesaje 
precum cel din imagine au ajuns la mai 
mulţi români și transmit că acestea nu sunt 
trimise de instituţie. Îndemnul Poliţiei este 
ca utilizatorii care primesc astfel de mesaje 
să nu le deschidă. De asemenea, poliţiștii 
au demarat cercetări pentru a descoperi 
sursa acestora și tragerea la răspundere a 
celor care au trimis mesajele. 

Amenzi de 445.000 lei 
pentru clujenii plimbăreţi

662 de forţe de ordine au desfășurat mi-
siuni specifice în contextul prevenirii și 
combaterii răspândirii COVID-19. Astfel, 
s-a verificat modul de respectare a mă-
surii de izolare în cazul a 505 de persoa-
ne, fiind controlate totodată 23 de socie-
tăţi comerciale/persoane fizice autoriza-
te. De asemenea, au fost derulate 244 
de acţiuni de verificare a locaţiilor de ca-
rantinare/izolare. Potrivit IPJ Cluj, au 
fost aplicate 229 de sancţiuni contraven-
ţionale, în valoare de 445.880 lei. 
Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate 
pentru nerespectarea măsurilor privind 
restricţionarea circulaţiei conform ordo-
nanţei militare în vigoare. De la debutul 
pandemiei până în prezent (n.red. luni), 
au fost înregistrate 5 dosare penale pri-
vind săvârșirea infracţiunii de zădărnici-
rea combaterii bolilor.

Pe scurt

În urmă cu câteva zile 

s-au împlinit patru ani 

de când a fost demarată 

procedura de aducere în 

ţară a clujeanului Marius 

Balo, respectiv şase ani 

de când acesta este 

încarcerat în Republica 

Populară Chineză.

După ce Curtea de Apel 

Cluj a recunoscut hotărârea 

de condamnare pronunţată de 

instanţa chineză şi a dispus 

transferul lui Marius Balo 

într-un penitenciar din Româ-

nia, sentinţa defi nitivă şi man-

datul de executare a pedepsei 

au fost înaintate către Minis-

terul Justiţiei din China. La 

data de 09 ianuarie 2020, s-a 

comunicat faptul că Ministe-

rul Justiţiei al Republicii Po-

pulare Chineze şi-a dat acor-

dul la transferarea lui Marius, 

fi ind îndeplinite toate condi-

ţiile pentru a se trece la eta-

pa următoare, respectiv de-

mersurile de preluare din Chi-

na de către Centrul de Coo-

perare Poliţienească Interna-

ţională din cadrul Ministeru-

lui Afacerilor Interne.

„Acesta a fost momentul 

la care atât noi, în calitate 

de apărători ai lui Marius Ba-

lo cât şi unchiul acestuia, 

Felecan Ioan am început să 

vedem lumina de la capătul 

tunelului, după 4 ani. A fost 

o veste extraordinară pentru 

Marius, care din acel mo-

ment a început să-şi nume-

re zilele care au mai rămas 

până când se va sfârşi coş-

marul de care are parte zil-

nic în închisoarea din Repu-

blica Populară Chineză”, afi r-

mă Ioana Bonda, avocat Ior-

dăchescu & Asociaţii.

La mijlocul lunii ianuarie 

2020, în cadrul convorbirii 

telefonice avute cu unica sa 

rudă în viaţă, respectiv un-

chiul său, Ioan Felecan, Ma-

rius i-a relatat că i-au fost 

efectuate analizele de sân-

ge, demers necesar în vede-

rea transferării sale în Româ-

nia. „Era extrem de fericit că 

în sfârşit se apropie momen-

tul mult visat şi mult dorit, 

acela de a reveni în ţara sa”, 

continuă Ioan Felecan.

În 29 ianuarie 2020, un re-

prezentant al penitenciarului 

l-a contactat pe consulul ro-

mân din Shanghai pentru a-l 

informa că întâlnirea comisi-

ei (pentru a se discuta despre 

data efectivă a transferului lui 

Marius Balo) care trebuia să 

aibă loc pe data de 4 februa-

rie a fost anulată. Decizia a 

fost luată ca urmare a suspen-

dării de către autorităţile din 

Shanghai a activităţii institu-

ţiilor publice din cauza viru-

sului COVID-19.

„Şi acesta a fost doar înce-

putul… A urmat blocarea ora-

şului Shanghai, gardienii din 

închisoarea în care se afl ă Ma-

rius Balo au fost şi ei izolaţi, 

iar datorită faptului că provi-

ziile pe care le mai aveau ajun-

geau pentru două săptămâni 

au început să le taie din por-

ţie. Practic, în loc de două lin-

guri de orez a primit doar 

una”, afi rmă Ioan Felecan.

Marius Balo, blocat 
în China de coronavirus
Profesorul clujean și-a câștigat dreptul să vină acasă. 
Avocații: „E timpul să fie respectat!”

Părăsit de statul român, torturat şi umilit în puşcăria chineză. O mână 
de oameni luptă pentru libertatea clujeanului Marius Balo.

EUGEN IORDĂCHESCU 
| avocatul 
lui Marius Balo

 „Acum că lucrurile 
au început să revină 
cât de cât la normal 
în China, facem 
pe-această cale apel 
către autorităţile 
române pentru a 
urgenta procedurile 
de transferare a lui 
Marius Balo, pentru 
executarea restului 
de pedeapsă aici. 
Asemenea 
cetăţenilor români 
condamnaţi 
în Italia şi aduşi în 
ţară pentru 
executarea restului 
de pedeapsă şi 
Marius Balo 
beneficiază de acest 
drept şi anume de 
a-şi executa restul 
de pedeapsă 
în ţara lui.“
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Mircea Abdrudean, prefec-

tul județului Cluj, a anun-

ţat că, „în foarte scurt 

timp”, purtarea măştilor ar 

putea deveni obligatorie în 

tot judeţul. Apoi, confrun-

tat cu imposibilitatea luării 

unei astfel de măsuri, aces-

ta a dat în spate.

Inițial, prefectul a anunţat că 

va propune Comitetului Jude-

ţean pentru Situaţii de Urgenţe 

purtarea de măşti de protecţie, 

fulare sau orice altceva care poa-

te să acopere gura şi nasul în a-

ceastă perioadă. Judeţe precum 

Mureş, Maramureş sau Iaşi au 

luat deja astfel de decizii şi ur-

ma o astfel de măsură şi la Cluj 

în această săptămână.

„Voi propune în Comitetul 

Județean pentru Situații de 

Urgență cel mai probabil astăzi 

(n.red. luni) această măsură. 

Mai este propusă și în alte județe. 

Se va putea folosi orice metodă 

de acoperire a feței”, a declarat 

Mircea Abrudean (n.red. în mo-

mentul redactării articolului).

Însă, așa cum însuși prefec-

tul a recunoscut mai târziu, pen-

tru a stabili obligația purtării u-

nei măști de protecție trebuie să 

existe și posibilitatea de aplica-

re a sancțiunilor pentru neres-

pectarea obligației. Or, aceasta 

se poate realiza doar printr-o 

nouă Ordonanță militară.

„Astfel că putem stabili o 

recomandare, obligația o poa-

te dispune doar Ordonanța mi-

litară. Sigur că necesitatea se 

impune, nu contestă nimeni 

acest lucru. Dar trebuie luate 

în calcul toate aspectele, in-

clusiv disponibilitatea produ-

selor. Și posibilitatea de 

sancționare în caz de neres-

pectare, altfel e doar o reco-

mandare, care se impune”, a 

precizat Mircea Abrudean.

Anterior, secretarul de stat 

în Ministerul Afacerilor Inter-

ne, Raed Arafat, a făcut un 

apel către toţi românii: folosiți 

orice mască pentru a vă feri 

de infecția cu noul coronavi-

rus! Acesta le-a transmis celor 

care îşi confecţionează acasă 

măşti de protecţie că trebuie 

să le spele şi să le calce zilnic, 

pentru a le dezinfecta.

„Este cunoscut faptul că nu 

prea găsim măşti simple în pia-

ţă şi faptul că în cazul în care 

găsim preţurile pot fi  exorbi-

tante. De aceea au început să 

apară alternative ce pot fi  rea-

lizate acasă de oricine ca să le 

poarte când iese din casă. (...) 

Aduceţi-vă aminte, nu este ne-

voie de mască medicală ca să 

vă protejaţi şi să protejaţi pe al-

ţii... puteţi improviza! Totoda-

tă, dacă faceţi acest lucru şi vă 

confecţionaţi o mască acasă, 

nu uitaţi să o spălaţi zilnic când 

vă întoarceţi acasă şi să o căl-

caţi!”, a transmis Raed Arafat.

El a reamintit că, iniţial, 

„ideea generală pe plan mon-

dial” a fost că masca nu este 

necesară decât în cazul per-

soanelor cu simptome, asta şi 

din cauza penuriei de măşti, 

prioritară fi ind aprovizionarea 

personalului medical.

„Va dura până ne vom obiş-

nui cu această practică, dar 

din ce văd şi din informaţiile 

pe care le avem, ar fi  bine să 

începem să aplicăm această 

practică cât de repede posibil, 

indiferent de cine ar râde de 

noi şi cât de haios sau ciudat 

am arăta”, mai spune Arafat.

Purtarea măștilor de protecție, obligatorie 
la Cluj? „Doar prin Ordonanță militară!”

Combaterea noului corona-

virus se poate face și fără 

stare de urgență, oferind 

posibilitatea oamenilor să 

facă mișcare, susține depu-

tatul independent de Cluj 

Adrian Dohotaru.

Din 28 de state membre ale 

Uniunii Europene, 13 nu au 

declarat (încă) starea de 

urgență. Mai departe, statele 

vestice care au declarat sta-

rea de urgență nu au notifi -

cat Consiliul Europei cu pri-

vire la derogări de la Convenția 

Europeană a Drepturilor O-

mului, arată parlamentarul 

clujean.

Acces liber în parcuri 
în statele UE

De asemenea, nu toate sta-

tele europene au restricționat 

major libertatea de mișcare. 

Unele state din UE permit în 

continuare accesul în parcuri 

sau la plimbare, respectând 

distanța socială, așa cum re-

comandă și cunoscutul epide-

miolog clujean Molnár Géza.

„La noi, chiar dacă se per-

mite activitatea fi zică, unele 

autorități locale s-au grăbit să 

închidă spațiile verzi și parcu-

rile, iar forțele de ordine fac ex-

ces de zel. Îmi spun oamenii 

că dacă doar merg la plimbare 

și nu aleargă, sunt avertizați de 

agenți de poliție că nu au ce 

căuta pe stradă, ceea ce e un 

abuz. Nu toate statele au în-

chis parcurile ori avertizează 

oamenii să nu meargă la pădu-

re”, afi rmă Adrian Dohotaru.

„Economia trebuie 
repornită gradual”

Cu prelungirea pandemiei 

și a stării de urgență, mișcarea 

fi zică va fi  vitală pentru sănă-

tatea noastră psihică în urmă-

toarele săptămâni, avertizează 

Dohotaru, care spune că este 

„mai ușor să restricționezi drep-

turile decât să ai o încredere 

ponderată în oameni și să iei 

măsuri proporționale”. „Când 

ești un stat slab, soluția cea mai 

la îndemână e uzul excesiv al 

forței, recursul la statul 

polițienesc”, susține Dohotaru.

Parlamentarul clujean este 

de părere că economia trebuie 

repornită gradual, respectând 

distanța socială, pentru că „ne 

amenință o criză mai mare de-

cât cea precedentă”. Autoizola-

rea transformată în izolare de 

clasă are „o doză de ipocrizie”, 

spune acesta, avertizând că 

sunt categorii sociale care nu 

au cum să facă asta.

„Șantierele de construcții 

funcționează, deși nu la 

potențialul maxim, salubriza-

rea și alte servicii de bază 

funcționează. La țară, agricul-

tura nu s-a oprit. Cu ocazia as-

ta, putem aprecia mai bine 

munca celor pe salariul minim 

sau în jurul salariului minim”, 

mai spune deputatul clujean.

Combaterea COVID-19 fără stare 
de urgență? Deputatul Adrian Dohotaru: 
„Forțele de ordine fac exces de zel!”

ADRIAN DOHOTARU | 
deputat independent 
de Cluj

 „S-a făcut o greșeală la 
București cu închiderea 
parcurilor, la fel și la Cluj 
cu închiderea spațiilor 
verzi aparținând UBB, 
Parcul Babeș și Grădina 
Botanică. Parcurile și 
spațiile verzi trebuie 
ținute deschise pentru 
sănătatea noastră fi zică și 
mentală, deși menținând 
distanța socială“

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, a declarat 

că „va fi  nevoie de prelun-

girea stării de urgenţă”. În 

acest sens, şeful statului a 

spus că textul decretului va 

fi  elaborat în această săptă-

mână, iar săptămâna vii-

toare va decreta starea de 

urgenţă pentru încă o lună.

Klaus Iohanni a avut, luni 

după-masă, o şedinţă de eva-

luare a măsurilor de gestiona-

re a epidemiei COVID-19 cu 

premierul Ludovic Orban, mi-

nistrul Finanţelor Publice, Flo-

rin Cîţu, ministrul Afacerilor 

Interne, Marcel Vela, ministrul 

Apărării, Nicolae Ciucă, mi-

nistrul Economiei, Virgil Po-

pescu, ministrul Sănătăţii, Ne-

lu Tătaru, ministrul Muncii şi 

Protecţiei Sociale, Violeta Ale-

xandru, ministrul Justiţiei, Că-

tălin Predoiu, şi cu şeful De-

partamentului pentru Situaţii 

de Urgenţă, Raed Arafat.

„Trăgând linie şi adunând, 

am ajuns la concluzia că va 

fi  nevoie de prelungirea stării 

de urgenţă. În acest fel, am 

solicitat Guvernului să vină 

cu propuneri pentru a fi  in-

cluse în acest decret. În cur-

sul acestei săptămâni, vom 

elabora textul decretului şi la 

începutul săptămânii viitoare 

voi emite un nou decret care 

va prelungi starea de urgenţă 

cu încă o lună de zile”, a afi r-

mat şeful statului.

El a adăugat că „această 

perioadă este absolut necesa-

ră pentru a ţine evoluţia epi-

demiei sub control”

România este încă departe 
de vârful epidemiei!

Preşedintele României a 

avertizat că România nu se 

afl ă încă în vârful epidemiei 

de COVID-19 şi că nu trebu-

ie să existe o relaxare, deşi 

numărul de îmbolnăviri este 

mai mic ca în alte ţări.

„O primă concluzie ar fi  că, 

în comparaţie cu alte ţări, creş-

terea numărului de persoane 

afectate de epidemie nu a fost 

aşa mare cum am observat de 

exemplu în ţări unde avem mul-

ţi români, mă gândesc la Ita-

lia, la Spania. Acest lucru, evi-

dent, vine din faptul că noi din 

timp am luat măsuri foarte fer-

me, însă trebuie să vă averti-

zez foarte clar: nu este momen-

tul să ne relaxăm. În niciun 

caz, nu este momentul să nu 

mai respectăm indicaţiile auto-

rităţilor”, a avertizat Iohannis.

„Toţi experţii, toţi medicii ne 

spun că evoluţia epidemiei în 

continuare depinde de felul în 

care respectăm indicaţiile auto-

rităţilor. Dacă respectăm indica-

ţiile, evităm contactul şi aşa mai 

departe, este posibil să nu avem 

o creştere foarte mare. Dacă nu 

le respectăm, este posibil să 

ajungem în scenarii cum le-am 

văzut, din păcate, în ţările pe 

care le-am menţionat. Este clar: 

nu suntem încă la vârful epide-

miei. În niciun caz, nu este mo-

mentul să ne relaxăm. Să fi m 

atenţi, să nu fi m panicaţi şi să 

respectăm indicaţiile autorităţi-

lor”, a declarat şeful statului, la 

Palatul Cotroceni.

Iohannis: „Vom avea 
o situație complicată 
a bugetului”

Klaus Iohannis a precizat 

că Guvernul va trebui să facă 

„o analiză cuprinzătoare” şi 

să reevalueze veniturile şi chel-

tuielile, în contextul în care 

va exista o „situaţie compli-

cată” a bugetului.

„Lucrurile stau foarte seri-

os şi nu pot să nu spun câteva 

lucruri. Prin această epidemie 

avem o criză care nu este, din 

păcate, doar o criză de sănăta-

te publică, ci este o criză care 

afectează întreaga economie, 

care va afecta bugetul. Va fi  ne-

voie să se declare o creştere 

probabil semnifi cativă a defi -

citului bugetar. Este nevoie de 

bani mai mulţi, pe de altă par-

te, în sectorul de sănătate pu-

blică, este nevoie de bani des-

tul de mulţi pe partea de asis-

tenţă socială, şomajul tehnic, 

şomajul, toate trebuie plătite”, 

a declarat președintele.

„În acest fel, vom avea o 

situaţie complicată a bugetu-

lui, însă este clar că această 

complicaţie nu se rezolvă de 

la sine şi va trebui Guvernul 

să facă o analiză cuprinzătoa-

re şi să nu ne limităm doar la 

o rectifi care a bugetului care 

prevede câteva schimbări pe 

următoarele luni de zile, ci va 

fi  nevoie să se reevalueze şi 

veniturile care sunt în scăde-

re, dar şi cheltuielile pe între-

gul an fi scal, cheltuieli care 

sunt în creştere şi în acest fel 

va fi  nevoie de reevaluarea tu-

turor cheltuielilor care se fac 

din banul public”, a conchis 

şeful statului.

Încă o lună de calvar pentru români!
Președintele Klaus Iohannis prelungește starea de urgență cu încă o lună de izolare

„În niciun caz nu este momentul să ne relaxăm, să fi m atenți, să nu fi m panicați și să respectăm indicațiile 
autorităților”, ne îndeamnă președintele Klaus Iohannis

KLAUS IOHANNIS | 
președintele României

 „Respectaţi izolarea! 
Nu vă întâlniţi, nu 
ieşiţi din casă decât 
atunci când aveţi o 
problemă de rezolvat, 
când mergeţi la 
serviciu, când mergeţi 
să cumpăraţi 
alimente. Evitaţi orice 
contact fi zic cu oricine. 
Este foarte important. 
Boala se răspândeşte 
de la om la om. 
Nu daţi mâna, nu vă 
îmbrăţişaţi, staţi la 
distanţă faţă de alte 
persoane!“
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Compania de Apă Someş 

SA avertizează 

că se consumă prea multă 

apă în Cluj, 

în contextul pandemiei 

de coronavirus 

şi odată cu începerea 

activităţilor agricole.

Furnizorul de apă arată 

că, în ultima perioadă s-a 

înregistrat o creştere semni-

ficativă a consumului de a-

pă potabilă distribuită prin 

sistemul public, în special 

în mediul rural, mai ales din 

cauza începerii activităţilor 

agricole, dar şi din cauza 

carantinei.

„În această perioadă, oda-

tă cu restricţiile de circula-

ţie şi cu urmarea de către 

noi toţi a recomandărilor 

privind atenţia crescută pen-

tru spălatul mâinilor, feţei, 

alimentelor etc., consumul 

de apă al populaţiei a cres-

cut. Coincidenţă face că so-

sirea primăverii şi mai ales 

timpul extrem de favorabil 

să fi dus, începând cu ulti-

mul sfârşit de săptămână, 

la o creştere semnificativă 

a consumului de apă pota-

bilă distribuită prin sistemul 

public, în particular în zo-

na rurală din aria deservită 

de companie în judeţele Cluj 

şi Sălaj, cea mai mare par-

te din acest consum crescut 

fiind datorat derulării acti-

vităţilor agricole şi de gră-

dinărit”, arată Compania de 

Apă Someş.

Compania le transmite 

clujenilor să limiteze cât de 

mult se poate consumul apei 

potabile în activităţile agri-

cole, pentru a evita situaţia 

în care alţi utilizatori ar ră-

mâne fără apă de băut.

„Adresăm un apel insis-

tent concetăţenilor care de-

rulează astfel de activităţi 

agricole să reducă la minim 

utilizarea apei potabile pen-

tru scopuri agricole şi de gră-

dinărit, utilizând pe cât po-

sibil apa din alte surse (fân-

tâni, puţuri etc.). Dacă uti-

lizatorii nu fac eforturi de a 

reduce consumul de apă po-

tabilă pentru agricultură, 

exista posibilitatea ca cei 

afl aţi la capetele de reţea să 

fi e privaţi de dreptul vital de 

a avea minimul de apă pen-

tru spălat, băut şi alte nece-

sităţi minime”, mai transmi-

te Compania.

Clujenii, în pericol să rămână fără apă? 
Reduceți consumul de apă potabilă pentru agricultură!

Compania de Apă Someș SA (CASSA) le reamintește totoda-
tă utilizatorilor că legislaţia în vigoare descurajează utiliza-
rea apei potabile distribuită prin reţelele publice în alte sco-
puri decât pentru satisfacerea nevoilor strict gospodărești – 
prevederi cuprinse și în contractul de furnizare/prestare a 
serviciului încheiat de CASSA cu fi ecare client.

„Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al 
ANRSC (n.red. Autoritatea Naţională de Reglementare pen-
tru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală), 
«Utilizatorul este obligat: b) să asigure folosirea efi cientă și 
raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, 
prin încadrarea în normele de consum pe persoană, unita-
tea de produs sau puncte de folosinţă, conform debitelor 
prevăzute în standardele în vigoare; c) să utilizeze apa nu-
mai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a 
serviciilor (...)»”, mai arată compania.

Legea interzice folosirea 
apei potabile la grădinărit

Românii aduşi din zonele 

roşii ale pandemiei de 

coronavirus au lăsat mor-

mane de gunoaie la Sala 

Sporturilor „Horia 

Demian” din Cluj-Napoca.

Sute de români reveniţi 

din străinătate au fost triaţi 

la Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, dar ce au lăsat în ur-

mă este de neînchipuit. Ro-

mânii din Diaspora au fost 

cazaţi şi triaţi la bătrâna sa-

lă din Cluj-Napoca, înainte 

să fi e trimişi către judeţele 

de reşedinţă. Deşi s-au plâns 

de condiţii, mizeria incredi-

bilă lăsată în urmă le aparţi-

ne, conform spuselor lui Mir-

cea Abdrudean, prefectul ju-

deţului Cluj.

„Sala Sporturilor era curată 

şi igienizată înainte de a ajun-

ge ei acolo, acum, evident, nu 

mai arată la fel. Nu se poate 

face curăţenie, decontaminare 

şi igienizare până nu se elibe-

rează complet sala. Au primit 

dulciuri pentru copii, lapte, 

banane, eugenii, sandwich-uri 

şi pizza. Apă în permanenţă 

au avut la dispoziţie. Toate 

forţele angrenate au încercat 

să le ofere condiţii decente. 

Sunt câţiva agitatori care fac 

vâlvă cu celebrul slogan «noi 

avem drepturi»”, a precizat Mir-

cea Abrudean.

Sala Sporturilor, 
ca după năvala tătarilor!

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj 

se pregăteşte de noi inves-

tiţii într-unul din cele 

mai moderne stadioane 

din ţară, Cluj Arena.

Astfel, forul administra-

tiv judeţean a lansat o achi-

ziţie directă pentru servicii 

de montare a două butoane 

de panică, respectiv conec-

tarea centralelor de alarmă 

la un dispecerat de monito-

rizare şi intervenţie rapidă 

cu o firmă de pază pentru 

stadionul din Parcul Central 

„Simion Bărnuţiu”. Valoarea 

estimată totală a contractu-

lui se ridică la 3.500 lei (fă-

ră TVA), durata acestuia fi-

ind fixată până în data de 

31 decembrie 2020.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean (CJ) Cluj, scopul pro-

cedurii este respectarea Le-

gii 333/2003 privind paza 

obiectelor, bunurilor, valo-

rilor şi protecţia persoane-

lor şi respectarea cerinţelor 

din analiza de risc. Oferte-

le pot fi depuse până mier-

curi, 8 aprilie 2020, ora 

10:30. De asemenea, ofer-

tanţii trebuie să vină cu pre-

ţul cel mai scăzut şi trebu-

ie să deţină licenţe MAI pen-

tru servicii de securitate de 

pază umană.

În prezent, CJ Cluj, prin 

Direcţia de Administrare şi 

Exploatare a stadionului Cluj 

Arena, îşi execută servicii-

le de pază cu pază proprie. 

Potrivit caietului de sarcini, 

Cluj Arena are trei posturi 

de pază, fiind obligatorie 

montarea a două butoane 

de panică pentru posturile 

1 şi 2, respectiv conectarea 

centrelor de alarmă la un 

dispecerat de monitorizare 

şi intervenţie rapidă.

CJ Cluj asigură 
stadionul împotriva 
calamităţilor

De asemenea, forul jude-

ţean condus de Alin Tişe a 

demarat o altă achiziţie pri-

vind servicii de asigurare 

împotriva incendiilor şi a al-

tor riscuri, respectiv asigu-

rare de răspundere civilă fa-

ţă de terţi pentru Cluj Are-

na, pentru o perioadă de 12 

luni, începând cu data de 

28 aprilie 2020.

Valoarea totală estimată 

a contractului este de 70.000 

lei (fără TVA), iar termenul 

limită de primire a oferte-

lor este miercuri, 8 aprilie 

2020. Potrivit caietului de 

sarcini, scopul procedurii 

este despăgubirea eventua-

lelor pagube în cazul unui 

incendiu sau a altor riscuri 

la stadion, pentru următoa-

rele evenimente: activităţi 

sportive, concerte, eveni-

mente culturale.

Printre riscurile minime 

acoperite de Poliţa de asi-

gurare se numără riscurile 

de: incendiu, trăsnet, explo-

zie, cădere a aparatelor de 

zbor, ploaie torenţială, vije-

lie, tornadă, grindină, gre-

utatea zăpezii, avalanşă de 

zăpadă, cădere accidentală 

de corpuri, izbire din exte-

rior de către maşini, distru-

geri provocate de animale 

domestice sau sălbatice, van-

dalism (pentru 20.000 lei), 

furt prin efracţie, tâlhărie, 

cutremur, furtună, uragan, 

inundaţie. Asigurarea de răs-

pundere civilă faţă de terţi 

se va face pentru suma de 

480.000 lei.

Valoarea actuală 
a stadionului: 
38,7 mil. de euro

Potrivit Consiliului Jude-

ţean Cluj, valoarea totală a 

obiectivului Cluj Arena es-

te de 185.259.019,23 lei 

(peste 38,7 milioane de eu-

ro), din care valoarea mij-

loacelor fixe este de 

20.374.056,04 lei. De ase-

menea, veniturile pe anul 

trecut pentru Direcţia de 

Administrare şi Exploatare 

a stadionului finalizat în 

2011 se ridică la 3.591.105,61 

lei. Construcţia stadionului 

a costat, în urmă cu aproa-

pe un deceniu, peste 45 de 

milioane de euro.

Consiliul Județean apasă butonul 
de panică la Cluj Arena
Pază și protecție sporită pentru stadionul rămas gol după instaurarea stării de urgență

Cluj Arena a fost inaugurat în octombrie 2011, în locul fostului Stadion „Ion Moina”, 
şi are o capacitate de 30.596 locuri la competiţiile sportive şi 55.000 locuri la concerte.

VALOARE

38,7 mil. €

este valoarea totală 
actuală a obiectivului 
Cluj Arena, fi nalizat în 
2011 cu peste 45 de 
milioane de euro
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Compania Naţională 

„Loteria Română” SA cola-

borează cu Autoritatea pen-

tru Digitalizarea României 

pentru implementarea jocu-

rilor loto online.

În acest sens, Loteria Ro-

mână colaborează cu Auto-

ritatea pentru Digitalizarea 

României pentru implemen-

tarea, în cel mai scurt timp 

posibil, a jocurilor loto on-

line. Autoritatea pentru Di-

gitalizarea României funcţi-

onează ca structură cu per-

sonalitate juridică în cadrul 

aparatului de lucru al Gu-

vernului şi în coordonarea 

prim-ministrului.

„Implementarea jocurilor 

loto online a fost încă de 

când am preluat mandatul 

de director general, la înce-

putul lunii ianuarie a aces-

tui an, unul dintre cele mai 

importante obiective ale ma-

nagementului actual al com-

paniei. Avem convingerea 

că introducerea acestei mo-

dalităţi de participare la jo-

curile loto este o facilitate 

aşteptată de mulţi ani de 

toţi jucătorii noştri. (...) Tre-

buie să recunoaştem faptul 

că, din păcate, s-a întârziat 

mulţi ani, în raport cu ne-

voile şi asteptările jucători-

lor şi ale evoluţiei pieţei de 

profil. (...) În acest context, 

am decis urgentarea demer-

surilor de implementare a 

jocurilor loto online, înce-

pute de managementul com-

paniei încă dinaintea declan-

şării acestei situaţii de cri-

ză. Aşa cum am convenit cu 

reprezentanţii Autorităţii 

pentru Digitalizarea Româ-

niei, (...) vom implementa 

această nouă modalitate de 

joc, etapizat, în cel mai scurt 

timp posibil”, a declarat Se-

bastian-Iacob Moga, direc-

tor general al Companiei Na-

ţionale „Loteria Română” 

SA (foto).

În plină pandemie, 
directorul clujean al 
Loteriei vrea loto online

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

În contextul crizei provo-

cate de pandemia 

de coronavirus, s-a ridicat 

problema capacităţii 

României de a acoperi 

necesarului de alimente 

pentru populaţie.

Europarlamentarul Daniel 

Buda, preşedintele organizaţi-

ei judeţene Partidului Naţional 

Liberal (PNL) Cluj, a declarat 

că România are capacitatea de 

a acoperi necesarul de alimen-

te pentru populaţie, cu excep-

ţia acelor fructe şi legume ca-

re nu cresc pe teritoriul ţării din 

cauza climatului.

„Vreau să dau un mesaj foar-

te clar tuturor românilor, şi anu-

me că România are capacitatea 

de a acoperi necesarul de ali-

mente aş putea spune aproape 

pe toate categoriile de alimen-

te, mai puţin la banane, porto-

cale, lămâi şi aşa mai departe”, 

a afi rmat eurodeputatul clujean.

Cerere mare, 
ofertă mică la cartofi  
şi la carnea de porc!

Daniel Buda a arătat că sunt 

câteva categorii de alimente cu 

o cerere foarte mare în Româ-

nia, care au fost importate în 

ultima vreme, printre care se 

numără cartofi i sau carnea de 

porc, însă Guvernul a reuşit să 

ia măsuri, astfel încât aceste 

probleme să fi e remediate.

„Chiar dacă pot să fi e difi -

cultăţi pe anumite sectoare, şi 

ieri (n.red. duminică) am avut 

o discuţie cu cineva de la mi-

nister legat de producţia de car-

tof, pentru că la români, carto-

ful este a doua pâine, am avut 

nişte fl uctuaţii de preţ destul de 

mari, dar sigur că se vor lămu-

ri şi aceste chestiuni. Discuţia a 

fost de a ajuta cultivatorii de 

cartofi  să poată să însămânţe-

ze o cantitate cât mai mare, ast-

fel încât să ne putem asigura 

autonomia sau independenţa 

de importuri în zona de cartofi , 

pentru că, din păcate, România 

a importat la un moment dat 

foarte mulţi cartofi . Mai suntem 

defi citari pe ceea ce înseamnă 

carnea de porc, pentru că s-a 

conjugat această perioadă cu 

pesta porcină africană. Şi acolo 

am avut discuţii cu cei de la mi-

nister să facem nişte importuri 

din Germania şi din Polonia”, 

a adăugat acesta.

Europarlamentarul a ară-

tat că restricţiile de circulaţie 

impuse pentru prevenirea răs-

pândirii coronavirusului nu 

afectează transportul de mar-

fă în statele membre ale UE. 

„S-au stabilit la nivelul Uniu-

nii Europene nişte culoare prin 

care alimentele, fructele, le-

gumele, să poată circula liber 

în continuare”, a afi rmat Da-

niel Buda.

Fermierii să îşi continue 
activitatea!

Parlamentarul european 

a transmis un mesaj agricul-

torilor şi fermierilor din Ro-

mânia, să îşi continue acti-

vitatea în această perioadă, 

afi rmând că au fost făcute 

demersuri la nivelul Comisi-

ei Europene care să sprijine 

aceste sectoare.

„Am un mesaj foarte clar 

pentru fermieri: ei trebuie să 

îşi continue activitatea, (...) 

pentru că scăpăm de virus, 

dar trebuie să avem ce să 

punem pe masă după. (...) 

S-au făcut demersuri către 

Comisia Europeană să ne 

permită să plătim nişte avan-

suri mai consistente, înce-

pând cu 15 septembrie, îna-

inte de data stabilită până 

acum, în noiembrie”, a con-

chis Daniel Buda.

Poate asigura România 
necesarul de alimente?
Europarlamentarul PNL/ EPP Daniel Buda: 
„Alimentele, fructele, legumele pot circula liber în continuare”

Europarlamentarul Daniel Buda spune că Uniunea Europeană oferă un sprijin important 
în aceste momente statelor membre, în lupta cu coronavirusul.

Potrivit unui comunicat 

transmis de 

Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului, un 

pachet sigilat cu sfi ntele 

Paşti va fi  lăsat la uşa fi e-

cărui credincios, minimi-

zând cât mai mult con-

tactul direct cu aceştia.

„Pentru pregătirea pâinii 

şi a vinului pentru Paşti se 

vor folosi doar prescuri mi-

ci sau pâinişoare mici, am-

balate în plastic direct de 

brutării, nu vor fi tăiate, ci 

se vor aşeza alături de reci-

pientul cu vin, pahar etanş 

sau sticluţă, într-o pungă de 

plastic, care va fi sigilată. 

Acestea vor fi sfinţite după 

Sfânta Liturghie din Joia Ma-

re şi vor putea fi împărţite 

credincioşilor la casele lor 

imediat după sfinţirea lor, 

până în Duminica Învierii. 

Paştile nu se vor distribui 

la biserici, ci vor fi trimise 

credincioşilor, la solicitarea 

acestora la casele lor, cu aju-

torul consilierilor parohiali 

şi a echipelor de tineri vo-

luntari. Pachetul cu sfinte-

le Paşti va fi lăsat la uşa ca-

sei credincioşilor, minimi-

zând cât mai mult contac-

tul direct cu aceştia”, se ara-

tă într-un comunicat al Ar-

hiepiscopiei.

Arhiepiscopia a mai trans-

mis că slujbele religioase 

din Săptămâna Patimilor vor 

fi săvârşite doar în interio-

rul bisericilor, cu uşile în-

chise, de către preoţi şi cân-

tăreţi, iar la Denia Prohodu-

lui Domnului nu se va în-

conjura sfântul lăcaş.

„Slujba Învierii Domnu-

lui se va săvârşi noaptea, la 

ora 00:00, doar în interiorul 

bisericii, fără înconjurarea 

acesteia, iar imediat după 

chemarea «Veniţi de luaţi lu-

mină!», preoţii vor cânta de 

3 ori «Hristos a înviat!», pen-

tru ca şi credincioşii să poa-

tă cânta troparul Învierii de 

la casele lor împreună cu 

noi. Apoi slujba îşi va urma 

tipicul fi resc în interiorul 

sfântului lăcaş”, se mai ara-

tă în comunicat.

Pe raza Arhiepiscopiei Va-

dului, Feleacului şi Clujului 

se respectă în continuare dis-

poziţia de tragere a clopote-

lor în toate bisericile de la 

oraş şi sat, la ora 12, după ca-

re vor fi  citite rugăciunile în-

cepătoare şi Rugăciunea pen-

tru încetarea epidemiei, alcă-

tuită de PF Patriarh Daniel.

Paştile vor fi distribuite 
acasă, într-o pungă sigilată
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie 

„Iuliu Haţieganu” din 

Cluj-Napoca susţine profe-

sioniştii din sănătate ofe-

rind suport psihologic.

Pentru depăşirea situaţi-

ei generate de pandemia 

COVID-19, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu” Cluj-Napo-

ca sprijină personalul me-

dical prin specialiştii săi din 

cadrul Centrului de Consi-

liere Psihologică.

Programare 
în maxim 12 ore

Echipa este formată din ca-

dre didactice ale Universită-

ţii, profesionişti în domeniul 

sănătăţii mintale, care lucrea-

ză în cadrul Centrului de Con-

siliere Psihologică, ori cola-

borează pe bază de volunta-

riat, şi este disponibilă de luni 

până duminică în intervalul 

orar 08:00 – 20:00.

Personalul din sănătate ca-

re doreşte suport ori consili-

ere psihologică poate lua le-

gătura cu specialiştii Univer-

sităţii la adresa de e-mail su-

portpsihologic@umfcluj.ro. 

Benefi ciarii vor fi  contactaţi 

pentru programarea şedinţe-

lor de consiliere în termen de 

maximum 12 ore.

Pentru situaţii urgente, 

membrii echipei pot fi  con-

tactaţi şi telefonic. Toate in-

formaţiile sunt disponibile pe 

site-ul Universităţii. Pentru 

situaţiile urgente survenite în 

intervalul orar 20:00 – 07:00, 

se poate apela gratuit linia 

Tel Verde 0800.801.200.

UMF: „Să fi m uniţi!”

„Prin vocaţie, personalul 

medical îşi asumă, înainte de 

orice, binele semenilor. Co-

munitatea academică medica-

lă clujeană are grijă de profe-

sioniştii noştri. În astfel de 

momente, mai mult decât ori-

când, putem să fi m uniţi şi să 

sprijinim sistemul medical în 

eforturile depuse pentru sal-

varea de vieţi. Împreună, să 

trecem cu bine prin această 

încercare”, transmite condu-

cerea UMF Cluj-Napoca.

UMF Cluj oferă sprijin psihologic 
medicilor în timpul pandemiei

Premierul Ludovic Orban 

a anunţat că nu sunt dis-

cuţii în ceea ce priveşte 

şomajul tehnic pentru 

cadrele didactice. 

Profesorii trebuie să se 

ocupe în continuare de 

cursuri online.

Premierul a spus că deşi 

nu se discută despre şo-

maj tehnic pentru profe-

sori, aceştia trebuie să fie 

mai implicaţi în ceea ce 

priveşte orele online.

„Nu a existat nicio discu-

ţie pe tema şomajului tehnic 

pentru cadrele didactice. Ca-

drele didactice trebuie să ţi-

nă orele pe platforme onli-

ne, prin media, prin toate 

mijloacele pe care pot să or-

ganizeze orele şi să îşi facă 

treaba, să îi înveţe pe copii, 

astfel încât să nu fi e necesa-

ră amânarea anului. Nu avem 

în vedere sub nicio formă a-

ceastă soluţie. Încercăm să 

ne organizăm astfel încât să 

îmbunătăţim această acti-

vitate de predare online, 

să creştem interesul pen-

tru online. Şi profesorii tre-

buie să fie un pic mai im-

plicaţi şi mai dedicaţi, să se 

adapteze acestei forme noi 

de transmitere a cunoştinţe-

lor, care înseamnă predarea 

online, trebuie să fi e mai im-

plicaţi în această chestiune. 

În rest, orice poveste circu-

lă nu trebuie băgată în sea-

mă, nu avem în vedere o ast-

fel de decizie legată de pro-

fesori”, a spus Orban.

Profesorii nu intră în șomaj tehnic. 
Orban: „Să țină orele online!”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un număr de 7.617 elevi, 

reprezentând 63,3% din 

totalul celor 11.958 de elevi 

participanţi la un sondaj 

făcut de Consiliul Naţioanal 

Elevilor, susţin că au făcut 

cursuri online în perioada 

în care au fost închise şcoli-

le din cauza măsurilor de 

prevenţie a răspândirii epi-

demiei de COVID-19.

Potrivit unui raport publicat 

de CNE, cei mai mulţi elevi, 

68,3%, consideră că metodele 

de predare în spaţiul virtual le 

sunt folositoare, în timp ce re-

stul spun că nu le sunt folosi-

toare sau aleg să nu răspundă.

Potrivit raportului citat, cir-

ca 36% dintre elevii chestionaţi, 

reprezentând peste o treime din 

respondenţi, au afi rmat faptul 

că în comunitatea şcolară nu se 

realizează cursuri online.

Acest lucru „pune la îndoială 

perspectiva echităţii şi a calităţii 

acestor noi mecanisme de reali-

zare a educaţiei – văzute doar 

drept măsuri de criză, acestea nu 

vor genera rezultate ale învăţării 

în lipsa unei metodologii clare de 

aplicare şi, cel mai important, în 

condiţiile în care foarte mulţi elevi 

nu au acces la Internet”, preci-

zează autorii raportului.

Reprezentanţii CNE sublini-

ază faptul că „Ministerul Educa-

ţiei şi Cercetării are obligaţia (in-

stituită prin articolul 32 din Con-

stituţia României) de a garanta 

dreptul la învăţătură pentru fi e-

care copil din România, iar a-

ceastă obligaţie implică o serie 

de măsuri care trebuie imple-

mentate urgent”.

În chestionar elevii au scris 

şi care cred ei că sunt avantaje-

le acestui tip de învăţare onli-

ne. Redăm câteva dintre răspun-

surile prezentate în raport:

„Având în vedere că trăim în 

era tehnologiei, consider că acest 

sistem de educaţie îi pune pe elevi 

să îşi culeagă singuri anumite cu-

noştinţe, îi ajută să rezolve anu-

mite exerciţii singuri, deci învaţă 

mai uşor anumite noţiuni”…

„Avantajele acestui sistem 

de educaţie virtual sunt perce-

perea informaţiei oriunde si ori-

cand, fi ind de altfel bine pen-

tru toata lumea si prin acest fel 

nu avem nevoie sa recuperam 

orele în momentul în care ajun-

gem again la şcoala”.

„Avantajele sistemului virtu-

al este acela ca elevii sunt mult 

mai atrasi de tehnologie decat 

de cărţi,este mai uşor sa scriem 

si sa citim de pe un ecran,iara 

acesta îl putem refolosi în fi e-

care an si nu mai este necesar 

sa aruncăm caiete”.

Ce spun elevii 
după trei săptămâni 
de școală online
Peste 60% de elevi consideră că orele online sunt utile

• Limba și literatura româ-
nă – 5654 (74,2 %)

• Matematică – 4729 
(62,1 %)

• Limba și literatura mo-
dernă 1 – 3765 (49,4 %)

• Istorie – 3417 (44,9%)

• Geografi e – 3149 
(41,3%)

• Informatică – 3107 
(40,8 %)

• Biologie -3052 (40,1 %)

• Fizică – 2926 (38,4 %)

• Chimie – 2748 (36,1 %)

• Limba și literatura mo-
dernă 2 – 2628 (34,5 %)

• Știinţe socio-umane – 
1477 (19,4 %)

• Limba maternă – 752 
(9,9 %)

• Limba latină – 654 (8,6 %)

• Materii de specialitate – 
531 (7 %)

• Educaţie civică – 310 (4,1 %)

• Educaţie plastică – 246 
(3,2 %)

Cele mai predate 
materii online:
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Fundaţia Romanian 

Business Leaders, fi liala 

Cluj lansează platforma 

care comunică transpa-

rent nevoile unităţilor 

medicale pentru tratarea 

pacienţilor diagnosticaţi 

cu coronavirus.

Pe platforma www.Aju-

tamRomania.ro se actualizea-

ză zilnic mai multe liste de 

produse necesare în lupta pen-

tru însănătoşirea oamenilor, 

comunicate de unităţile me-

dicale din judeţul Cluj. Fieca-

re cetăţean, ONG sau compa-

nie poate contribui pentru fur-

nizarea acestor materiale con-

tactând voluntarii acestei ini-

ţiative clujene, prin interme-

diul website-ului.

În cadrul echipei de pro-

iect sunt atât responsabili ca-

re menţin contactul cu unită-

ţile medicale, cât şi echipe de 

achiziţii şi obţinere de dona-

ţii. Cu scopul de a evita du-

blarea eforturilor de achiziţii 

şi suprasolicitarea unităţilor 

medicale, echipa Ajutăm Ro-

mânia se coordonează şi cu 

alte iniţiative precum Un sin-

gur Cluj şi Entreprenation.

„Prin www.AjutamRoma-

nia.ro ne-am propus să creş-

tem viteza de soluţionare a ne-

voilor unităţilor medicale din 

Cluj şi România, astfel încât 

acestea să se poată ocupa în 

cele mai bune şi sigure condi-

ţii de pacienţii care le solicită 

toată atenţia şi dedicarea. Prin 

puterea companiilor membri-

lor RBL şi prin sprijinul parte-

nerilor şi a tuturor celor care 

vor să ni se alăture, cred că 

vom reuşi să soluţionăm în 

timp scurt nevoile materiale 

ale unităţilor medicale în lup-

ta cu COVID-19. Toată acţiu-

nea este transparentă şi volun-

tară, tocmai de aceea mă bu-

cur să văd o implicare exem-

plară a celor care ni s-au ală-

turat. Pe această cale invităm 

pe toţi cei care au posibilita-

tea de a contribui să intre pe 

platformă şi să aleagă modul 

în care pot ajuta.” a declarat 

Dan Pitic, fondatorul Perpetu-

um şi liderul fi lialei locale RBL.

Pe platformă sunt lista-

te deja deja nevoi concrete 

ale unităţilor medicale, pre-

cum obţinerea de combine-

zoane de unică folosinţă, 

măşti chirurgicale, măşti cu 

filtru, dezinfectant, lămpi 

UV şi multe altele.

O platformă care comunică nevoile 
spitalelor va fi lansată la Cluj

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Asociaţia CERT 

Transilvania lansează 

o nouă provocare pentru 

clujeni şi nu numai: 

să alerge pentru 

a salva vieţi.

CERT Transilvania împre-

ună cu Runners Club vor să 

ofere un aparat de ventila-

ţie mecanică pentru Spita-

lul de Boli Infecţioase. Pen-

tru asta, însă, este nevoie 

de o sumă mare de bani, 

aproape 100.000 de lei.

Implicaţi ca până acum 

în viaţa clujenilor, membrii 

asociaţiei au venit cu o idee 

inedită pentru a aduna aceş-

ti bani: „Aleargă solidar ală-

turi de CERT Transilvania!”.

„Astăzi vă chemăm alături 

de noi să luam startul, din 

nou, împreună. De data asta, 

voi decideţi care e taxa cu ca-

re doriţi să contribuiţi. Nu 

vom alerga o distanţă anume, 

vom alerga pe timp. Puteţi lua 

startul oricând doriţi, însă li-

nia de fi nish o vom trece cu 

toţii deodată, împreună. Nu 

veţi primi medalii şi premii, 

dar veţi fi  răsplătiţi în zile de 

viaţă de om. În acest tip de 

cursă ajutăm: strângem bani 

să cumpărăm un aparat de 

ventilaţie mecanică MEK 

MV2000 pentru Spitalul de 

Boli Infecţioase din Cluj, în 

cadrul campaniei #SOLIDARI 

a celor de la CERT Transilva-

nia. Avem 45 de zile să strân-

gem 95.000 de lei. Ne însoţiţi 

în cursa noastră?”, au trans-

mis reprezentanţii CERT.

CERT îi îndeamnă pe clujeni 
să facă sport pentru o cauză nobilă

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Ovidiu Bărbos este 

un poliţist care lucrează 

în cadrul Biroului 

Drumuri Naţionale 

Europene şi Judeţ 

şi a povestit pentru 

Monitorul de Cluj cum este 

o zi obişnuită pe timp 

de pandemie pentru el.

Ovidiu Bărbos are 39 de 

ani şi a intrat în poliţie în anul 

2002. În data de 25 martie 

s-au împlinit 18 ani de când 

este un om al legii. Din 2007 

este poliţist rutier.

O zi obişnuită din viaţa 
unui poliţist rutier 
pe timp de pandemie

Ovidiu spune că de când 

s-a instalat starea de urgenţă 

la noi în ţară, atât el cât şi co-

legii lui sunt mereu pe fugă, 

volumul de muncă este mult 

mai mare. Înainte, mai aveau 

timp şi să facă schimb de in-

formaţii şi să bea o cafea îna-

inte să îşi înceapă tura.

„Ne prezentăm la sediu, 

avem acolo un grafi c pe care 

vedem care unde acţionăm , 

cu ce maşină ne deplasăm pe 

teren, cine e la comandă. În 

momentul în care ajungem la 

noi la sediu suntem dotaţi cu 

echipamente de protecţie şi 

apoi mergem pe teren. Ne gră-

bim dacă avem colegi care tre-

buie să fi e înlocuiţi. Nu mai 

avem timp de respiro, ne lu-

ăm lucrurile şi plecăm în te-

ren. Înainte, când ajungeam 

la sediu, mai aveam timp să 

bem o cafea, să schimbăm in-

formaţii cu schimbul care ie-

şea, dar acum asta nu se mai 

întâmplă. Totul e pe repede 

înainte”, a povestit poliţistul.

Clujenii înţeleg 
gravitatea situaţiei

Omul legii a mărturisit că 

a rămas surprins să vadă cât 

de mulţi clujeni înţeleg situ-

aţia cu care cu toţii ne con-

frutăm şi spune că nu a întâl-

nit persoane recalcitrante în 

timpul controalelor.

„În mare parte populaţia 

cu care avem noi contact, pe 

care îi oprim în trafi c, înţeleg 

gravitatea situaţiei. Nu am în-

tâlnit persoane recalcitrante. 

Aici, la Cluj, lumea ştie, res-

pectă, îi văd pe mulţi cu mas-

că şi în maşină. Văd două per-

soane şi poartă mască atât şo-

ferul cât şi pasagerul şi asta 

mă face să mă gândesc că ţin 

la siguranţa lor, să nu contac-

teze ei virusul. Oamenii în-

treabă, cer lămuriri şi sunt lă-

muriţi în baza legii. Nu le pot 

spune eu să facă ceva ce nu 

e în ordonanţă. Dacă e în le-

ge e în regulă, dacă nu, nu”, 

a spus Ovidiu.

În ceea ce priveşte sanc-

ţiunile, poliţistul mărturiseş-

te că a aplicat doar în cazu-

rile în care a fost cu adevă-

rat nevoie.

„Am aplicat sancţiuni e-

fectiv unde s-a impus. Am 

avut persoane care se depla-

sau de la mijlocul Floreştiu-

lui până în centrul Clujului 

pentru cumpărături şi au com-

pletat declaraţia pentru asta. 

Ei mergeau să facă cumpără-

turi în Piaţa Mihai Viteazu. 

Mergeau până acolo să cum-

pere făină, când aveau atât 

de multe magazine în drum. 

Le-am dat sancţiunile”, a măr-

turisit omul legii.

„Poliţiştii şi cetăţenii 
să fi e mai apropiaţi”

De cele mai multe ori, Ovi-

diu petrece ore în şir verifi -

când clujenii care se depla-

sează cu maşina prin oraş. Îşi 

face datoria şi a fost plăcut 

surprins când a văzut că oa-

menii îi apreciază munca.

„Am mers acasă foarte im-

presionat de valul de apre-

cieri din partea cetăţenilor. 

Poliţişti, jandarmi, militari 

au primit meniuri cu mân-

care, apă, suc, cafea, măşti 

confecţionate manual din 

bumbac, mănuşi chirurgica-

le şi multe mulţumiri. Lu-

mea ne apreciază, se vede 

asta şi m-aş bucura când se 

termină toate astea să fi m 

mai buni noi ca oameni, po-

liţiştii şi cetăţenii să fi e mai 

apropiaţi, să înţeleagă fi eca-

re ce rol avem. Trebuie ex-

plicat, trebuie să înţeleagă”, 

a spus Ovidiu Bărbos.

„Lumea trebuie 
să fi e responsabilă”

Omul legii i-a sfătuit pe 

clujeni să fi e responsabili, fi -

ind un exemplu la rândul său. 

Având părinţi în vârstă, îi aju-

tă cu cumpărăturile, însă nu 

intră în contact cu ei,

„Lumea trebuie să fie res-

ponsabilă, să nu răspân-

dească virusul fiindcă e mai 

uşor să previi decât să com-

baţi. Le-am spus şi părinţi-

lor mei că dacă au nevoie 

de ceva le duc, dar las cum-

părăturile la poartă şi plec. 

Nu stau să povestim, nu ne 

îmbrăţişăm. Nu cred că ar 

fi vreo problemă la mine, 

dar mai bine să fie în sigu-

ranţă. Dacă fiecare face ce 

trebuie, să stea în casă, vom 

trece cu bine. Dacă nu, vi-

rusul va tot merge dintr-o 

parte în alta, iar situaţia va 

ajunge să ne depăşească”, 

a zis poliţistul.

Ovidiu mărturiseşte că nu îi 

este teamă, mai ales că încă de 

la început i s-au asigurat con-

diţii de protecţie la muncă.

„La noi la Cluj eu zic că 

situaţia e ok atât în ceea ce 

priveşte măsurile luate de au-

torităţi, cât şi munca pe ca-

re o depun cadrele medicale 

şi măsurile de protecţie a per-

sonalului. La noi de la înce-

put s-au asigurat măsuri de 

protecţie, ni s-a spus să ne 

spălăm pe mâini, să ne dez-

infectăm, am primit mănuşi, 

măşti. Au fost situaţii în ca-

re am fost expuşi la cei pe 

care i-am tranzitat, care au 

venit din străinătate. Dar, res-

pectând măsurile de protec-

ţie, consider că am fost în si-

guranţă. Ca poliţist, în linia 

întâi, din punct de vedere a 

măsurilor de siguranţă, nu 

am avut ce comenta”, a con-

cluzionat Ovidiu Bărbos.

Ovidiu Bărbos este un polițist care este în misiune și în „vremea pandemiei”

OVIDIU BĂRBOS | polițist

„Le-am spus și părinților: las cumpărăturile la poartă 
și plec. Nu povestim, nu ne îmbrățișăm!“ Polițiști, 
medici, asistente, pompieri, voluntari, toți luptă 
în aceste zile și își pun sănătatea în pericol pentru 
binele nostru. Printre ei este și Ovidiu Bărbos, 
un clujean care de aproape două decenii este polițist 
și luptă pentru ca binele să triumfe în Cluj.

MAI MULTE INFORMAȚII AICI

Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k 
C

ER
T 

Tr
a

n
si

lv
a

n
ia

EI, CEI DIN LINIA ÎNTÂI!

Misiune în „vremea pandemiei”
Sfaturile unui poliţist pentru cei care se plâng că sunt obligați să stea acasă: 
„Dacă fiecare face ce trebuie, vom trece cu bine.”
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Daca udati gradinile, altii vor ramane fara apa de baut si spalat !

In aceasta perioada, odata cu restrictiile de circulatie si cu urmarea de catre noi toti a 
recomandarilor privind atentia crescuta pentru spalatul mainilor, fetei, alimentelor etc, 
consumul de apa al populatiei a crescut.

Coincidenta face ca sosirea primaverii si mai ales timpul extrem de favorabil sa fi  dus 
incepand cu ultimul sfarsit de saptamana, la o crestere semnifi cativa a consumului de apa 
potabila distribuita prin sistemul public, in particular in zona rurala din aria deservita de 
companie in judetele Cluj si Salaj, cea mai mare parte din acest consum crescut fi ind da-
torat demararii activitatilor agricole si de gradinarit.

Adresam un apel insistent concetatenilor care deruleaza astfel de activitati agricole sa 
reduca la minim utilizarea apei potabile pentru scopuri agricole si de gradinarit, utilizand 
pe cat posibil apa din alte surse (fantani, puturi etc.). Daca utilizatorii nu fac eforturi de a 
reduce consumul de apa potabila pentru agricultura, exista posibilitatea ca aceia afl ati la 
capetele de retea sa fi e privati de dreptul vital de a avea minimul de apa pentru spalat, baut 
si alte necesitati minime.

Reamintim tuturor utilizatorilor ca legislatia in vigoare descurajeaza utilizarea apei po-
tabile distribuita prin retelele publice in alte scopuri decat pentru satisfacerea nevoilor strict 
gospodaresti. Aceste prevederi sunt cuprinse si in contractul de furnizare/prestare a servi-
ciului incheiat de CASSA cu fi ecare client.

Potrivit prevederilor art.229, din Ordinul nr.88/2007 al ANRSC (Autoritatea Nationala 
de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala), „Utilizatorul este obli-
gat: b) sa asigure folosirea efi cienta şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare 
cu apa, prin încadrarea în normele de consum pe persoana, unitatea de produs sau punc-
te de folosinta, conform debitelor prevăzute în standardele în vigoare; c) sa utilizeze apa 
numai pentru folosintele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor(…)“.

Conducerea Companiei de Apa Somes SA

Pompierii din zona

de excludere 

de la Cernobâl, din nor-

dul Ucrainei, au intrat 

luni în a treia zi 

de luptă cu incendiul 

de pădure din regiune, 

care este în continuare 

contaminată cu radiaţii 

în urma accidentului 

nuclear din 1986, 

relatează dpa.

Nivelul de radiaţii din zo-

nă este acum de 16 ori mai 

mare decât norma, a preci-

zat într-un comunicat Egor 

Firsov, care conduce servi-

ciul de inspecţie ecologică.

Circa 25 de hectare de pă-

dure din această zonă, în ma-

re parte nelocuită, erau încă 

sub fl ăcări luni dimineaţă, a 

anunţat într-un comunicat 

Serviciul de Urgenţă. Nu au 

fost raportate victime.

Aproape un sfert din in-

cendiu este în zona Cerno-

bâl. Flăcările s-ar fi extins 

în weekend pe o zonă de 

peste 100 de hectare.

Peste 140 de pompieri 
în luptă pentru 
stingerea incendiului

Potrivit lui Egor Firsov, 

incendiul s-ar fi  propagat de 

la arderea unei porţiuni de 

iarbă uscată.

Incendiile de iarbă sunt 

o obişnuinţă în prima par-

te a primăverii, în contex-

tul în care agricultorii por-

nesc focuri controlate pen-

tru a curăţa terenurile.

Reamintim că reactorul 

numărul 4 al centralei de la 

Cernobâl a explodat pe 26 

aprilie 1986 contaminând, 

conform unor estimări, pâ-

nă la trei sferturi din Euro-

pa, în ceea ce se consideră 

a fi cel mai mare dezastru 

nuclear din istorie.

După dezastru, autorităţile 

au evacuat sute de mii de oa-

meni. O zonă vastă, care aco-

peră peste 2.000 de kilometri 

pătraţi, a rămas abandonată.

Cel mai mare număr 
de turişti în zona 
de excludere, 
atins anul trecut

Alte trei reactoare ale cen-

tralei au continuat să funcţio-

neze după tragedie. Ultimul a 

fost oprit în 2000, marcând sfâr-

şitul întregii activităţi industri-

ale de la Cernobâl.

În 2011, Ucraina a început 

să deschidă zona pentru tu-

rism, în contextul în care ni-

velul radiaţiilor eliberate în 

timpul tragediei a scăzut sub 

pragul pe care guvernul îl 

consideră a fi  admisibil.

Anul trecut, Ucraina a în-

registrat cel mai mare nu-

măr de turişti în zona de ex-

cludere de la Cernobâl, în 

aproape de graniţa sa de 

nord cu Belarus, cu peste 

100.000 de vizitatori.

Zile de foc la Cernobâl
Pompierii ucraineni luptă împotriva incendiului care a cuprins 
pădurea radioactivă de lângă fosta centrală nucleară

Autorităţile ucrainene au mobilizat aviaţia pentru a lupta împotriva incendiului forestier care a izbucnit
în zona de excludere din jurul centralei de la Cernobâl.

Un tigru de la o grădină 

zoologică din New York a 

fost testat pozitiv cu noul 

coronavirus, au anunţat 

autorităţile guvernamen-

tale americane, citate de 

DPA şi Reuters.

O femelă de tigru mala-

ezian în vârstă de patru ani, 

al cărei nume este Nadia, se 

numără printre mai mulţi 

lei şi tigri de la Bronx Zoo 

care au dezvoltat tuse usca-

tă, a precizat într-un comu-

nicat Societatea pentru Con-

servarea Faunei Sălbatice, 

care administrează grădină 

zoologică newyorkeză.

Nu se cunoaşte modul în 

care virusul afectează alte spe-

cii. Felinele mari au prezen-

tat o pierdere a apetitului, în-

să societatea a transmis că se 

aşteaptă ca toate animalele să 

se recupereze.

Femela de tigru a început 

să prezinte semne ale aces-

tei maladii respiratorii la sfâr-

şitul lunii martie, cel mai 

probabil în urma contactu-

lui cu un lucrător de la gră-

dina zoologică, purtător 

asimptomatic al virusului, a 

indicat într-un comunicat De-

partamentul de Agricultură 

al Statelor Unite (USDA). Pa-

ul Calle, veterinar-şef la 

Bronx Zoo, a declarat pen-

tru Reuters că nu este cunos-

cută identitatea angajatului 

care a infectat tigrul.

„Este prima dată când ori-

care dintre noi şi de oriun-

de din lume ştie că o persoa-

nă a infectat animalul şi că 

animalul s-a îmbolnăvit”, a 

spus Paul Calle, adăugând 

că intenţionează să distribu-

ie informaţia altor grădini 

zoologice şi instituţii.

Potrivit USDA, acesta es-

te primul caz de infectare a 

unui tigru cu COVID-19, o 

boală care provoacă proble-

me respiratorii.

Nu există dovezi care să 

sugereze că animalele pot 

infecta oamenii cu noul co-

ronavirus, a precizat USDA, 

care a avertizat însă persoa-

nele care prezintă această 

boală să limiteze contactul 

cu animalele de companie 

şi cu alte animale.

Un tigru de la ZOO 
New York, testat pozitiv 
la COVID-19

Oraşul ecuadorian 

Guayaquil, puternic lovit 

de pandemia de COVID-19 

şi unde înregistrări video 

au arătat cadavre pe 

străzi, încearcă să facă 

faţă creşterii numărului 

de decese cu sicrie din 

carton, a anunţat primă-

ria locală, potrivit AFP.

Asociaţia producătorilor de 

carton a oferit 1.000 de ase-

menea sicrie municipalităţii, 

care le-a trimis la două cimi-

tire din oraş.

„Răspundem astfel la cererea 

de sicrie, pentru că este foarte 

ridicată, iar în oraş nu mai exis-

tă ori sunt foarte scumpe”, a ex-

plicat agenţiei France Presse un 

purtător de cuvânt al primăriei. 

O penurie a fost confi rmată de 

proprietarul unei fi rme de pom-

pe funebre, Santiago Olivares.

La mijlocul săptămânii tre-

cute, militari şi poliţişti au ve-

nit pentru a aduna cele 150 de 

cadavre afl ate în case din Gua-

yaquil, cel mai populat oraş din 

Ecuador, la Oceanul Pacifi c, şi 

cel mai afectat de boală.

Aceste forţe au intervenit 

din cauza haosului provocat 

în oraş de coronavirus, care a 

încetinit transportul corpuri-

lor persoanelor moarte de CO-

VID-19 sau din alte cauze. Pe 

reţele sociale au fost difuzate 

clipuri cu persoane cu măşti 

care se prăbuşeau pe străzi sau 

cadavre abandonate.

Vicepreşedintele Ecuado-

rului, Otto Sonnenholzner, şi-a 

cerut sâmbătă scuze pentru 

această situaţie.

„În această săptămână am 

suferit o deteriorare accentu-

ată a imaginii noastre inter-

naţionale, am văzut imagini 

care nu ar fi  trebuit să existe 

niciodată” şi „vă prezint scu-

ze pentru asta”, a spus vice-

preşedintele într-o declaraţie 

radio-televizată.

În Ecuador s-a introdus o 

restricţie de ieşire din locuin-

ţe de 15 ore pe zi. Confrun-

tat cu pandemia, guvernul 

preşedintelui Lenin Moreno a 

declarat stare de urgenţă, ur-

genţă sanitară, suspendarea 

lucrului la locul obişnuit de 

activitate, suspendarea cursu-

rilor şcolare, restricţia trafi cu-

lui şi închiderea frontierelor.

Sicrie din carton pentru oamenii 
răpuși de coronavirus

O agenţie de turism din România a inclus 
în oferta sa o excursie la Cernobâl, preţul 
pachetului turistic fiind de 395 de euro, 
care include și un contor de radiaţii, astfel 
încât participanţii să fie conștienţi că se 
află în afara unui pericol. Vizita la fosta 
centrală nucleară nu reprezintă niciun pe-
ricol pentru turiști, nivelul radiaţiilor din 
zonă fiind de 160 de ori mai mic decât în 
cazul uneii radiografii.

„În urma difuzării serialului Cernobyl ne-am 
dat seama că acest fenomen a cunoscut o 
amploare deosebită și ne-am gândit că ar fi  
binevenit să oferim turiștilor români această 
experienţă. Există interes în întreaga lume 
pentru așa-zisul turism negru”, a declarat 
Lucian Badîrcea, CEO al unei companii de 
turism. Prima plecare era programată pen-
tru data de 28 aprilie, anulată însă de pan-
demia de coronavirus.

Cernobâl, destinație pentru românii iubitori de turism negru
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Papa Francisc a amintit 

în timpul unei slujbe 

pe care a oficiat-o luni, 

în capela reşedinţei sale 

din Santa Marta, 

că a îi ajuta pe cei 

săraci nu înseamnă 

„că eşti comunist” 

şi că la Judecata de Apoi 

oamenii vor da socoteală 

pentru modul 

în care s-au comportat 

faţă de cei nevoiaşi, 

relatează EFE.

Papa Francisc a criticat, 

de asemenea, marile organi-

zaţii umanitare care alocă 

mai mulţi bani personalului 

angajat, decât activităţilor 

pe care le desfăşoară.

„Să ne gândim la acele 

organizaţii caritabile sau 

umanitare care au mulţi, 

foarte mulţi angajaţi, au în 

structura lor oameni foarte 

bogaţi, dar dedică doar 40% 

din bani săracilor, pentru 

că 60% merg la plata sala-

riilor tuturor acestor per-

soane. Este un mod de a-i 

priva de bani pe cei săraci”, 

a spus Papa Francisc.

„Suntem copleşiţi 
de cultura indiferenţei”

Sfântul Părinte a avertizat 

că majoritatea săracilor sunt 

cei pe care nu îi vedem, sunt 

„săracii ascunşi”, deveniţi 

pentru noi „invizibili”, deoa-

rece suntem copleşiţi de „cul-

tura indiferenţei”, care este 

„negaţionistă”. Cei mai mul-

ţi dintre ei sunt „victimele 

politicilor economice, politi-

cilor fi nanciare”. „Banii sunt 

concentraţi în mâinile celor 

puţini, în timp ce sărăcia es-

te pentru cei mulţi”, a adău-

gat suveranul pontif.

„Prima întrebare care ne 

va fi pusă de Iisus la Jude-

cata de Apoi va fi ce am 

făcut pentru cei săraci. 

Le-ai oferit de mâncare? 

Când erau la închisoare i-ai 

vizitat? Când s-au aflat în 

spital, ai fost la căpătâiul 

lor?”, a întrebat retoric Pa-

pa Francisc.

Închisorile pot deveni 
un mare dezastru

„Nu vom fi  judecaţi pen-

tru luxul, pentru călătoriile în 

străinătate sau pentru impor-

tanţa socială pe care am do-

bândit-o. Vom fi  judecaţi pen-

tru relaţia noastră cu cei să-

raci”, a insistat suveranul pon-

tif. El a explicat, totodată, că 

a se îngriji de cei săraci, „nu 

înseamnă să fi i comunist, ci 

este esenţa Evangheliei: vom 

fi  judecaţi pentru asta”.

Papa Francisc a reamintit 

şi problema aglomerării închi-

sorilor şi a subliniat că în a-

ceste vremuri de pandemie a-

ceste locuri pot deveni „un 

mare dezastru”.

Papa Francisc: 
„A-i ajuta pe săraci 
nu înseamnă să fii comunist!”
Sfântul părinte amintește că în vremuri de restriște 
este importantă ajutorarea celor săraci

Papa Francisc a avertizat că majoritatea săracilor sunt cei pe care nu îi vedem – sunt „săracii ascunşi”.
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Secretarul general 

al Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (ONU) Antonio 

Guterres (foto) a avertizat 

în legătură cu „creşterea 

înfi orătoare la nivel mon-

dial” a violenţei domesti-

ce în timpul crizei legate 

de coronavirus 

şi a îndemnat guvernele 

să intensifi ce eforturile 

de prevenire a violenţei 

împotriva femeilor, 

într-un mesaj video, 

citat luni de dpa.

„Ştim că izolarea şi caran-

tina sunt esenţiale pentru su-

primarea COVID-19. Dar ele 

pot prinde femeile în capca-

nă cu parteneri abuzivi”, a 

declarat Guterres, într-un me-

saj postat pe Twitter.

„Pentru multe femei şi 

fete, ameninţarea se profi-

lează cel mai mult tocmai 

când ele ar trebui să fie în 

cel mai sigur loc. În casele 

lor”, a adăugat el.

În unele ţări, numărul fe-

meilor care apelează la servi-

cii de sprijin s-a dublat, fur-

nizorii medicali şi poliţia sunt 

copleşiţi şi cu personal insu-

fi cient, iar grupurile locale de 

suport sunt „paralizate” sau 

duc lipsă de fonduri, a decla-

rat şeful ONU.

El a făcut apel la guver-

nele din întreaga lume să se 

asigure că pedepsirea agre-

sorilor continuă, să institu-

ie sisteme de avertizare de 

urgenţă în farmacii şi băcă-

nii şi să declare adăposturi-

le ca servicii esenţiale.

Ţări, inclusiv Germania, 

au avertizat că restricţiile so-

ciale instituite asupra publi-

cului în încercarea de a pre-

veni răspândirea coronavi-

rusului ameninţă să exacer-

beze violenţa domestică.

ONU avertizează împotriva 
violenței domestice 
în criza COVID-19

Regina Elisabeta a II-a a 

Marii Britanii a mulţumit 

personalului din sistemul 

sanitar care luptă împotriva 

pandemiei de COVID-19, 

precum şi britanicilor care 

stau în casă pentru a evita 

răspândirea coronavirusu-

lui, într-un discurs istoric 

televizat, scriu AFP şi EFE.

„Doresc să le mulţumesc 

celor care se află în linia 

întâi” în serviciile de sănă-

tate ale sistemului public 

NHS, „personalului care 

acordă îngrijire”, a subli-

niat regina, precum şi „tu-

turor acelora dintre voi ca-

re stau acasă, ajutând ast-

fel la protejarea celor per-

soanelor vulnerabile”.

„Vom învinge, iar aceas-

tă victorie va fi a fiecăruia 

dintre noi”, a dat asigurări 

regina Elisabeta. „Sper că, 

în anii care vor veni, toată 

lumea va fi mândră de mo-

dul în care am rezolvat a-

ceastă provocare”, a spus 

suverana britanică.

„Iar cei care vor veni du-

pă noi vor spune că britani-

cii din această generaţie au 

fost la fel de puternici ca cei-

lalţi”, iar „calităţile autodis-

ciplinei, determinării bine-

voitoare şi camaraderiei ca-

racterizează în continuare a-

ceastă ţară”, a mai spus re-

gina Elisabeta.

Este abia al patrulea 
mesaj

Mesajul televizat, difuzat 

în atenţia britanicilor şi na-

ţiunilor Commonwealthului, 

este al patrulea de la începu-

tul domniei de 68 de ani a 

reginei Elisabeta a II-a.

Discursul a fost înregistrat 

la Castelul Windsor, la vest de 

Londra, unde regina şi soţul 

său, prinţul Philip, locuiesc de 

la 19 martie.

În vârstă de 93 şi, respectiv, 

98 de ani, ei fac parte din gru-

pul de risc. Anturajul lor a dat 

asigurări că ei sunt sănătoşi şi 

urmează directivele guvernu-

lui. Prinţul moştenitor Charles 

(71 de ani) a contactat boala, 

dar a ieşit recent din carantină 

şi, de asemenea, se simte bine.

În Regatul Unit s-au înre-

gistrat circa 42.000 de cazuri 

de COVID-19, devenind una 

dintre cele mai afectate ţări 

din Europa. Peste 4.300 de 

persoane au murit.

Celelalte trei mesaje ale regi-

nei în timp de criză sau de do-

liu au avut loc în 1991 cu oca-

zia primului Război din Golf, în 

1997 în ajunul funeraliilor prin-

ţesei Diana şi în 2002, după de-

cesul mamei sale.

„Vom învinge 
coronavirusul”, afirmă 
Regina Elisabeta

Duminica Floriilor care marchează intra-
rea în săptămâna sfântă a Paștelui cato-
lic a fost celebrată în condiţii speciale la 
Vatican și Ierusalim, fără participarea fizi-
că a credincioșilor.

La Ierusalim, călugări franciscani purtând 
măști și mănuși chirurgicale au împărţit 
ramuri de măslin credincioșilor aflaţi în 
auto-izolare ca măsură de precauţie îm-
potriva coronavirusului. Ei îi chemau la 
un megafon pe credincioși să iasă la uși 
sau la ferestre pentru a primi ramurile de 
măslin sfinţite, în condiţiile în care biseri-
cile din Ierusalim sunt închise pentru pu-
blic, relatează Reuters.

Tot din cauza coronavirusului, credincioșii 
au urmărit online slujba condusă de Papa 
Francisc la Vatican. Pontiful a celebrat 
Sfânta Liturghie a Duminicii Floriilor în in-
teriorul bazilicii Sf. Petru, decorată cu ra-
muri de măslin și palmier, și nu în Piaţa Sf. 
Petru ca de obicei, cu participarea doar a 
câtorva prelaţi și a unui grup restrâns de 
cantori, transmit AFP și EFE.

„Drama prin care trecem ne obligă să luăm 
în serios ceea ce contează, să nu ne pierdem 
în lucruri nesemnifi cative; să redescoperim 
că viaţa nu folosește dacă nu slujim. Pentru 
că viaţa se măsoară după iubire”, a spus 
Papa Francisc, duminică, în predica sa.

Duminica Floriilor, celebrată în condiții speciale la Vatican
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament în supr. de 
84 mp, 3 camere, 2 băi, 2 balcoa-
ne, etaj intermediar, str. Plopilor. 
Finisaje de înaltă calitate, curat, 
întreţinut. Preţ 150.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ 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

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.

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (1.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (1.7)

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

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

¤ 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 
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

¤ Editare video! Stau acasă și 
caut să lucrez de acasă în edita-
re video. Experienţă în TV.
Pentru informaţii suplimetare 
sunaţi al tel. 0784-661616. 
(1.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Ingformaţii 
suplimentare la tel. 
0721-639290 sau 
0264-555842. (1.11)

 
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, 
încălzire. Execut lucrări, interven-
ţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sa-
nitare, convectoare,mașini de 
spălat, boilere, centrale, teraco-
te, cabine de duș, etc. Informaţii 
suplimentare 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 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 
0744-702473.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H – 205 
cm, L – 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier 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 preţul 
de 30 RON/kg și nucă în coajă, 
preţ 8 RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zonă 
nepoluată. Informaţii suplimne-
tare la tel. 0748-220979. (6.11)

¤ 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.

Notarii publici din CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ 
sunt alături de întreaga familie a notarului public 

BAL VLADIMIR MIRCEA, în aceste momente grele prin 
dispariţia prematură a colegului nostru

notar public

BAL VLADIMIR MIRCEA.
Ne exprimăm sincerele noastre regrete și suntem alături 

de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

CONDOLEANȚE

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CONVOCATOR

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, 
Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF RO446209, 
(în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 25.05.2020, orele 15:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 
9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 08.05.2020, stabilită ca Dată 
de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2020, 
în același loc, la orele 15:00.

ORDINEA DE ZI

1. Modifi carea art. 171 din Actul constitutiv al societăţii 
în sensul înlocuirii datelor de identifi care ale actualului 
auditor statutar cu datele de identifi care ale noului auditor 
statutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2020-31.12.2020.

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

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2020, 
în același loc, la orele 15:00.

Materiale informative aferente ședinţei se pun la dispoziţia 
acţionarilor la sediul Societăţii începând cu data publicării 
convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator se publică și pe pagina de internet 
www.cesarom.ro, pentru liberul acces al acţionarilor. Relaţii 
suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800, 
offi ce@lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

CONVOCATOR

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, 
Etaj 1, Camera 9, Judetul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, CIF RO446209, 
(în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

la data de 25.05.2020, orele 14:00, în Cluj-Napoca, 
Strada Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 
9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi in Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 08.05.2020, stabilită ca Dată 
de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINEA DE ZI

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

2. Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente 
exerciţiului fi nanciar încheiat la data de 31.12.2019, 
întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu 
modifi cările și completările ulterioare, și conform OMFP 
nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile fi nanciare anuale individuale și situaţiile 
fi nanciare anuale consolidate, cu modifi cările și completările 
ulterioare;

3. Aprobarea gestiunii și activităţii administratorului care 
și-a exercitat funcţia pe parcursul anului 2019 și a descărcării 
acestuia de alte responsabilităţi și obligaţii pentru operaţiunile 
aferente anului 2019;

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

5. Stabilirea remuneraţiei cuvenite Administratorului 
pentru activitatea prestată în exerciţiul fi nanciar 2020;

6. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obţinut 
în exerciţiul fi nanciar încheiat la data de 31.12.2019;

7. Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 
01.01.2020-31.12.2020 și mandatarea Administratorului 
să negocieze condiţiile contractuale și să semneze documentele 
specifi ce negociate;

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

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 26.05.2020, în 
același loc, la orele 14:00.

Situaţiile financiare anuale, Raportul anual al 
administratorului, Raportul auditorului statutar, propunerea 
de distribuire a profi tului, precum și celelalte materiale 
informative aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor 
la sediul Societăţii începând cu data publicării convocatorului, 
între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul 
anual al administratorului, Raportul auditorului statutar și 
propunerea de distribuire a profi tului se publică și pe pagina 
de internet www.cesarom.ro, pentru liberul acces al 
acţionarilor. Relaţii suplimentare la numărul de telefon: 
(0372) 640800, offi ce@ro.lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

ANUNŢ PUBLIC 
PENTRU ÎNCEPEREA PROCEDURII DE AUTORIZARE

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, 
SC Compania de Apă Arieş SA anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul ,,Sistem de alimentare cu apă, canalizare 
şi staţie de epurare localitatea Luncani’’, Comuna Luna, 
judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi: 9.00-16.30 și vineri 
9.00-14.00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC LUKACOM 
INVEST SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul "Prestarea 
de servicii de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza 
Comunei Florești din localitatea Florești, str. Colonia de sub 
Deal, FN, jud Cluj".

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00 – 16.30, marţi – joi între orele 9.00-14.00, vineri 
între orele 9.00-12.00.

INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA 
CĂLĂŢELE, strada Principală, nr. 100, Telefon: 0264-352560. 
Fax: 0264-352304, ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, aviz de 
gospodărire a apelor pentru Înfi inţare pistă de bicicletă pe 
terasamentul căii ferate dezafectate Huedin-Sâncraiu-Călăţele.

Această investiţie este nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii 
și recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
primar@primariacalatele.ro, tel: 0264-352560.
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Lucian Goian, fost 
jucător CFR Cluj, 
cel mai bun fundaş 
din India
Fotbalistul român Lucian Goian a 
fost votat de fani cel mai bun fun-
daș al sezonului 2019-2020 al 
Super Ligii indiene, potrivit contu-
rilor de socializare ale competiţiei.
Goian, care a jucat fi nala cam-
pionatului cu echipa sa, 
Chennaiyin FC, al cărei căpitan 
a fost în acest sezon, s-a impus 
cu 28,7 la sută din voturi, ur-
mat de Eli Sabia (25,7%), 
Prabir Das (24,4%) și de 
Mourtada Fall (21,2%).
Lucian Goian (27 ani), care a 
mai jucat în liga indiană la 
Mumbai City FC (2016-2019), a 
reușit în acest sezon 228 de de-
posedări și 30 de blocaje. 
Alături de Goian, la Chennaiyin 
FC a mai jucat un român, mijlo-
cașul Dragoș Firţulescu.

Dan Nistor, iritat 
de atitudinea 
oamenilor
Dan Nistor i-a criticat pe oame-
nii care nu respectă restricţiile 
de circulaţie. Mijlocașul 
Universităţii Craiovei spune că 
din cauza acestora coronaviru-
sul nu va dispărea. Nistor se 
afl ă în autoizolare la Rucăr.
Jucătorul celor de la 
Universitatea Craiova le reco-
mandă oamenilor să rămână în 
case pentru a stopa răspândi-
rea coronavirusului.
„Dacă au spus că această gripă 
trece doar dacă stai în casă, nu 
înţeleg de ce nu se stă cum stăm 
și noi. Să stea și ei două săptă-
mâni în casă și cu siguranţă va 
trece totul și va fi  ca înainte.
Dacă începem toţi să ieșim câte 
100, câte 200, să ne înghesuim 
ca oile și ca vacile, vă daţi sea-
ma că această gripă nu va dis-
părea niciodată”, a spus Dan 
Nistor, la Antena Sport.

Klose, favorit la 
postul de antrenor 
secund la Bayern

Miroslav Klose, cel mai bun 
marcator din istoria Cupei 
Mondiale de fotbal, este un 
candidat serios la postul de 
antrenor secund al echipei 
Bayern Munchen, campioana 
en titre a Germaniei.
Klose, în vârstă de 41 ani, se 
ocupă în prezent de echipa 
Under-17 a clubului bavarez, 
iar contractul său expiră în va-
ră. El este considerat un candi-
dat puternic pentru a-l seconda 
pe antrenorul Hansi Flick pe 
banca tehnică a lui Bayern, iar 
acest rol reprezintă „o opţiune 
serioasă” pentru fostul atacant.
Klose și-a încheiat cariera cu 71 
de goluri marcate în 137 de 
meciuri disputate pentru repre-
zentativa Germaniei, după câș-
tigarea Cupei Mondiale 2014, 
cu Flick în rolul de secund al se-
lecţionerului Joachim Loew.

Pe scurt

Liga 1 ocupă locul 31 

în clasamentul european 

al mediei de fani pentru 

sezonul 2019-2020. 

Campionatul României 

a fost depăşit net chiar 

de ligi inferioare din 

Anglia, Spania, Italia 

sau Germania.

Liga 1 a prins abia a do-

ua jumătate a clasamentu-

lui european al mediei de 

fani şi ocupă locul 31, cu 

3,493 de suporteri. Meciu-

rile din prima ligă a Româ-

niei nu atrag spectatorii, în-

să stăm mai bine decât ve-

cinii noştri: Ungaria (3.220), 

Serbia (1.960), Bulgaria 

(1.816) şi Moldova (446).

Dintre vecinii României, 

doar Ucraina a reuşit să de-

păşească Liga 1 la media de 

spectatori pentru sezonul 

2019-2020, cu 4.190 de fani. 

Cu toate acestea, League 

Two, liga a patra din Anglia, 

stă mult mai bine şi ocupă 

locul 28, cu o medie de 4.687 

de suporteri.

Bundesliga este campiona-

tul care are cea mai bună me-

dia a spectatorilor din Euro-

pa, cu 40.683 de fani. Pe lo-

cul 2 se afl ă Premier League, 

la distanţă mică de prima li-

gă din Germania, cu 39.348 

de suporteri. Podiumul este 

completat de La Liga, cu o 

medie de 28.756 de fani.

În ianuarie 2020, UEFA a 

prezentat raportul Club Li-

censing Benchmarking pen-

tru anul fi nanciar 2018. Liga 

1 a înregistrat încasări în va-

loare de 59.000.000 de euro, 

iar 8% din această sumă a 

venit de pe urma biletelor şi 

abonamentelor vândute. Mai 

exact, cluburile din prima li-

gă a României au încasat 

4.720.000 de euro.

Liga 1, locul 31 în clasamentul 
european al mediei de spectatori

• U Craiova – 13.058 
spectatori

• FCSB – 6.502 spectatori

• Dinamo – 4.610 spectatori

• CFR Cluj – 4.071 spectatori

• Viitorul – 2.975 spectatori

Top 5 medii 
de spectatori în 
Liga 1 2019-2020

Fost preşedinte al Stelei 

şi candidat la şefi a FRF, 

Marcel Puşcaş (59 de ani) 

a avut un mod incredibil 

de a comenta despre viru-

sul care omoară zilnic mii 

de oameni la nivel mondi-

al. Într-o intervenţie la 

Radio Sport 1, actualul 

conducător al FC U 

Craiova 1948 a precizat 

că pandemia de Covid-19 

este o exagerare: „Nu înţe-

leg de unde atâta panică, 

recomand tuturor sporti-

vilor să iasă din casă”.

„Sunt sunat în această pe-

rioadă de oameni din străi-

nătate. Nicăieri nu e ca la 

noi, nicăieri nu e panica as-

ta. În Praga, lumea e pe 

străzi. Am vorbit azi în Ger-

mania, oamenii pot ieşi fără 

declaraţie oriunde şi oricând. 

Lumea poate să circule pe 

stradă”, a spus Puşcaş.

Fostul candidat la şefi a FRF 

este de părere că oamenii ca-

re au decedat de coronavirus 

oricum ar fi  murit.

„Sunt unele declaraţii de 

doi lei, prost concepute şi 

prost gândite. (...) Statul olan-

dez încurajează oamenii să 

se îmbolnăvească de CO-

VID-19. Doar aşa poţi să-ţi 

măreşti imunitatea. Dacă vei 

căpăta acest virus, vei deve-

ni mai rezistent. Oamenii ca-

re mor de aceată boală sunt 

deja bolnavi. Că vine sau nu 

vine acest virus, ei tot vor 

muri. Nu înţeleg de unde atâ-

ta panică, probabil că se do-

reşte această panică”, a de-

clarat Marcel Puşcaş.

Puşcaş, declaraţie 
halucinantă: „Nu înţeleg 
de unde atâta panică!”

CFR Cluj este una dintre 

puţinele echipe din 

România care nu a redus 

salariile jucătorilor în 

acestă perioadă în care 

campionatul este oprit din 

cauza virusului 

COVID-19. Trupa pregătită 

de Dan Petrescu a decis 

pentru moment să achite 

salarile integral, dar acest 

lucru e posibil să se 

schimbe curând.

Fotbaliştii lui CFR Cluj au 

de încasat primele pentru par-

cursul din cupele europene, 

dar pentru moment au fost lă-

saţi în aşteptare de conduce-

re. Elevii antrenaţi de Petres-

cu ar fi  trebuit să primească 

câte 5.000 de euro pentru fi -

ecare dintre cele patru victo-

rii obţinute în Europa League 

şi un bonus de 25.000 de eu-

ro pentru victoria cu Celtic.

UEFA a virat banii către 
CFR Cluj, dar jucătorii 
nu şi-au luat primele

Campioana României a în-

casat aproximativ 15 milioa-

ne de euro de la UEFA pen-

tru parcursul european, dar 

această sumă importantă se 

pare că nu a adus liniştea. 

Jucătorii trebuiau să încase-

ze primele până pe 15 fe-

bruarie, conform unui act în-

tocmit alături de conducere, 

dar data nu a fost respecta-

tă, iar în rândul titularilor 

au apărut nemulţumiri.

Mai mult, CFR Cluj nu a 

reuşit să vireze nici salariul 

scadent pe 25 martie şi clu-

bul pregăteste diminuarea sa-

lariilor jucătorilor pentru ur-

mătoarea perioadă, conform 

celor de la Fanatik.

Alex Chipciu ar accepta 
o diminuare salarială

Alex Chipciu a venit în a-

ceastă iarnă la gruparea din 

Gruia liber de contract după 

ce a jucat din 2016 la Ander-

lecht. Mijlocaşul ar fi  în top 

3 salarii din Liga 1.

„Şi eu am renunţat la o 

sumă de bani când am reve-

nit în România, acum iar tre-

buie să renunţ. E greu, aş fi  

de acord pe o perioadă de 1-2 

luni, dar nu mai mult, nu tot 

anul! Şi pentru cluburi e greu 

dacă nu mai au încasări. Şi 

la Anderlecht au renunţat ju-

cătorii la ce trebuiau să pri-

mească pe luna aprilie. În Ro-

mânia e mai greu pentru că 

nu-şi permit jucătorii să re-

nunţe la o lună de salariu. 

Pentru Messi şi Cristiano Ro-

naldo e simplu să renunţe şi 

la 10 milioane de euro," a 

spus Chipciu.

Ardelenii au reuşit să-l 

aducă pe Alexandru Chip-

ciu în această iarnă după ce 

l-au ademenit pe acesta cu 

un salariu de 30.000 de eu-

ro pe lună. Totuşi, mijloca-

şul nu este cel mai bine plă-

tit fotbalist din Liga 1. Adi 

Popa câştigă 50.000 de eu-

ro pe lună la FCSB.

Chipciu a fost transferat de 

Anderlecht în 2016, pentru 3 

milioane de euro, însă fostul ju-

cător de la FCSB nu a rupt gu-

ra târgului în Belgia. În sezonul 

precedent, „tricolorul” a fost îm-

prumutat la Sparta Praga.

Alexandru Chipciu are 46 

de selecţii şi şase goluri pen-

tru echipa naţională a Româ-

niei. Omul de bandă dreaptă 

e cotat în acest moment la 800 

de mii de euro.

Probleme la CFR Cluj! 
Campionii cer banii promiși de conducere.
CFR Cluj a avut un sezon fantastic în cupele europene, 
iar jucătorii pregătiţi de Dan Petrescu ar fi trebuit să fie premiaţi de conducere.

Jucătorii de la CFR Cluj așteaptă primele în urma parcursului european excelent
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