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Situația epidemiei 
de coronavirus

4.417 de persoane infectate 

la nivel național

119 persoane infectate în județul 
Cluj

25.379 persoane în carantină

91.369  de persoane în izolare

460 vindecați

197 decese
*până la închiderea ediției

#staiacasă
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SOCIAL

Clujenii, campioni la 
respectarea restricțiilor
Google a colectat date de la aplicațiile instalate 
pe dispozitivele utilizatorilor pentru studiul 
despre mobilitatea populației în timpul pande-
miei de coronavirus. Rapoartele sunt împărţite 
pe ţări şi pe unităţi administrative, în cazul Ro-
mâniei, pe judeţe. Analiza în cazul românilor 
se referă la perioada 16 februarie – 29 martie. 
Cifrele arată că românii şi-au redus în medie cu 
81% ieşirile în scop recreativ precum frecventa-
rea restaurantelor, cafenelelor și a mall-urilor. A 
fost remarcată o scădere și în mersul la maga-
zine alimentare, la piaţă şi la farmacii, cu 53%. 
În ceea ce privește timpul petrecut în parcuri și 
pieţe publice, s-a înregistrat o scădere de 60%.
Localnicii din Cluj, Braşov, Covasna şi Sucea-
va au ieșit cel mai rar în mall-uri, parcuri și 
muzee. De altfel, în majoritatea judeţelor din 
Transilvania s-au înregistrat scăderi considera-
bile: Alba (83%), Braşov (85%), Cluj (85%), 
Covasna (85%) sau Sibiu (83%).

ADMINISTRAȚIE

A șasea strigare 
pentru Castelul Bánffy
Consiliul Județean Cluj a lansat o nouă licitație 
pentru reabilitarea Castelului Bánffy din Răs-
cruci. Anunțul de atribuire a fost publicat în Sis-
temul Electronic de Achiziții Publice ieri, pen-
tru a șasea oară, după ce la primele cinci licitații 
nu s-a prezentat niciun ofertant.
Proiectantul a solicitat în luna martie Consiliu-
lui Județean Cluj suplimentarea cu 8,5 milioa-
ne lei a contribuției proprii la investiție, astfel 
încât noua valoare a proiectului ajunge la 
29.306.279 lei (aproximativ 6 milioane de eu-
ro). Noul termen-limită pentru depunerea ofer-
telor este data de 11 mai 2020.
Suplimentarea bugetului a fost solicitată de pro-
iectant în contextul în care lucrarea a fost scoa-
să la licitație în repetate rânduri, însă toate 
anunțurile au fost anulate din lipsă de ofertanți. 
Astfel, după patru licitații fără efect, în luna ia-
nuarie 2020 proiectantul a actualizat devizul ge-
neral, rezultând o valoare suplimentară de 
8.591.135,59 lei față de cea existentă.

Virusul bate filmul!
TIFF 2020, reprogramat din cauza pandemiei

TIFF 2020 este primul mare festival local care „aruncă prosopul” în fața epidemiei. 
Organizatorii au decis reprogramarea festivalului. Pagina 4
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130 milioane de dolari 
pentru Baza Aeriană 
de la Câmpia Turzii

Departamentul Forţelor Aeriene din cadrul 
Pentagonului (SUA) dorește să investească 
peste 130 milioane dolari în construirea de 
noi facilităţi la Baza 71 Aeriană „General 
Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzii. Potrivit 
profi t.ro, americanii vor să sporească capaci-
tatea bazei, astfel încât să găzduiască în con-
diţii tehnice optime avioane militare ale SUA 
și ale aliaţilor din NATO și care să le permită 
acestora să reacţioneze prompt, în caz de ne-
voie, la evoluţiile mediului de securitate din 
Europa. Investiţia, estimată la o valoare tota-

lă de 130,5 milioane dolari, este preconizată 
pentru anul fi scal viitor, 2021 (1 octombrie 
2020 – 30 septembrie 2021), și are nevoie 
de aprobare din partea Congresului SUA, 
pentru a fi  inclusă în bugetul Pentagonului pe 
anul respectiv, potrivit unui document ofi cial 
al US Department of the Air Force.

Elevii clujeni primesc tablete 
pentru a învăţa acasă
2.098 de elevi clujeni, care nu deţin dispoziti-
ve prin care să poată participa la activităţi de 
educaţie digitală, vor primi din partea școlilor 
tablete, în valoare totală de 1.573.500 de lei. 
Decizia a fost luată în unanimitate ieri, în șe-
dinţa Consiliului Local Cluj-Napoca. Tabletele 
vor fi  achiziţionate de școli și înmânate elevi-
lor într-un regim asemănător cu cel de preda-
re a manualelor, astfel încât elevii vor returna 
dispozitivele la fi nalul ciclului de învăţământ. 
Cele mai multe tablete, 240 la număr, vor 
ajunge la elevii de la Școala Gimnazială 
„Traian Dârjan”, iar aici conducerea școlii s-a 
oferit să asigure și cartele cu internet elevilor 
care nu au conectare la reţea acasă. 
„Tabletele au posibiltatea să aibă și cartelă, 
astfel încât să poate fi  accesat internetul prin 
wi-fi , din orice loc. Școlile pot să achiziţioneze 
cartele cu internet din bugetul lor, dispun de 
această posibilitate”, a punctat primarul mu-
nicipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Grav accident pe autostradă 
între Aiud şi Turda

O femeie a fost rănită în urma unui acci-
dent rutier petrecut ieri dimineaţă, în ju-
rul orei 07:40, pe Autostrada A10, sen-
sul spre Turda. Potrivit ISU Cluj, în acci-
dent au fost implicate două automobile, 
un autocamion și o mașină mică. În cea 
din urmă s-au aflat trei persoane, dar 
doar una, o femeie de 65 de ani a avut 
nevoie de îngrijiri medicale. La momen-
tul apariţiei echipei de prim ajutor, a-
ceasta era încarcerată între fiarele mași-
nii, dar conștientă. Femeia a fost scoasă 
din mașină și preluată de un echipaj 
SMURD spre spitalul din Aiud.

Pe scurt

Colegiul Farmaciştilor 

Cluj acuză depozitele de 

medicamente pentru fap-

tul că nu distribuie far-

maciilor o serie de medi-

camente indispensabile 

pacienţilor, deşi produ-

cătorii îşi onorează 

comenzile stabilite 

de statul român, şi cere 

Consiliului Concurenţei 

să se autosesizeze.

„Criza medicamentelor în 

România, în continuă creşte-

re în ultimii ani, se adânceş-

te şi mai tare în perioada de 

urgenţă, declanşată de epide-

mia COVID-19. Acest lucru 

scoate la iveală anomaliile sis-

temului de sănătate, mai ales 

pe cele care ţin de domeniul 

medicamentului, adică al far-

maciei. Medicamente aparţi-

nând tot mai multor clase far-

macologice (antidiabetice, an-

tihipertensive, anticanceroa-

se) sunt tot mai greu accesa-

te de farmaciile româneşti. Pa-

cienţii caută disperaţi medi-

camentele necesare, iar cei 

mai norocoşi le cumpără din 

farmaciile de peste hotare”, a 

declarat preşedintele Colegiu-

lui Farmaciştilor Cluj, conf. 

dr. Elena Dinte.

Depozitele 
de medicamente, 
considerate vinovate

„În ultima vreme s-a vor-

bit mult despre Euthyrox, 

medicament pe bază de le-

votiroxină sodică, utilizat în 

tratamentul unor afecţiuni 

ale tiroidei. Acest medica-

ment este deficitar de mai 

multă vreme, punând în di-

ficultate procesul de elibe-

rare a medicamentelor în 

farmacie: pacienţii sunt puşi 

pe drumuri, eliberarea în re-

gim compensat fiind impo-

sibilă, deoarece nu există 

stocuri în farmacii pentru a 

onora cantităţile pentru o 

lună/trei luni. Ca urmare, 

s-a ajuns în situaţia în care 

s-au întocmit liste de aştep-

tare în farmacie, o cutie fi-

ind împărţită mai multor pa-

cienţi, asigurând, astfel, ne-

cesarul săptămânal, lucru 

strict contraindicat în aceas-

tă perioadă, când cetăţenii 

sunt sfătuiţi să stea în ca-

să”, a punctat Dinte.

Potrivit acesteia, vinovate 

de situaţia creată sunt depo-

zitele de medicamente şi „ex-

portul paralel”.

„Euthyrox nu ajunge în far-

macii. (...) Farmaciile au fă-

cut toate demersurile legale 

necesare pentru a obţine acest 

medicament, dar depozitele 

fi e refuză să le onoreze co-

menzile, fi e le livrează canti-

tăţi foarte mici (2-3 cutii din 

fi ecare concentraţie, la inter-

val de câteva luni). Din dis-

cuţiile cu producătorii reiese 

faptul că aceştia îşi respectă 

contractele cu statul român şi 

livrează în România cantită-

ţile stabilite. Cu toate acestea, 

medicamentul nu ajunge în 

farmacii. O explicaţie ar fi  ex-

portul paralel, favorizat şi de 

preţul foarte mic al medica-

mentului în ţara noastră”, mai 

spune Elena Dinte.

Farmaciştii vor măsuri 
urgente

Preşedintele Colegiului Far-

maciştilor Cluj cataloghează 

situaţia ca fi ind de neacceptat 

şi propune o serie de măsuri 

urgente, precum şi autosesiza-

rea Consiliului Concurenţei.

„Având în vedere situaţia 

critică în care ne afl ăm, este 

nevoie de implementarea de 

măsuri urgente prin care să 

se responsabilizeze toate en-

tităţile implicate în circuitul 

medicamentelor: elaborarea 

de măsuri urgente privind de-

fi nirea obligaţiilor ce revin tu-

turor partenerilor din circui-

tul medicamentului, imple-

mentarea obligaţiei depozite-

lor de a aproviziona farmaci-

ile cu medicamentele solici-

tate, nu potrivit unor criterii 

comerciale, sau după alte pre-

ferinţe, ci în conformitate cu 

nevoile comunităţii pe care a-

ceste farmacii o deservesc; au-

tosesizarea Consiliului Con-

curenţei pentru identifi carea 

poziţiei dominante în care se 

afl ă depozitele de medicamen-

te deţinătoare de lanţuri de 

farmacii, care promovează 

concurenţa neloială prin apro-

vizionarea preferenţială a far-

maciilor proprii, în detrimen-

tul farmaciilor tradiţionale cu 

capital autohton”, a conchis 

Elena Dinte.

Farmaciștii acuză lipsa unor 
medicamente vitale
Conf. dr. Elena Dinte: „Pacienții caută disperat medicamente, 
norocoșii le cumpără din străinătate”

Medicamente aparţinând tot mai multor clase farmacologice (antidiabetice, 
antihipertensive, anticanceroase) sunt tot mai greu accesate de farmacii

ELENA DINTE | 
președintele 
Colegiului 
Farmaciștilor Cluj

 „Considerăm că lipsa 
acestui medicament 
este de neacceptat 
şi că se încalcă 
drepturile 
farmaciştilor, 
ca profesionişti, 
de a-şi exercita 
profesia, neputând 
elibera medicamente 
necesare omului 
bolnav. Pe de altă 
parte, se încalcă grav 
drepturile pacienţilor, 
care nu pot trăi 
fără acest 
medicament.“



miercuri, 8 aprilie 2020 administratie.monitorulcj.ro 3

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă 

închiderea temporară 

a unui sens de circulaţie 

pe strada Bună Ziua.

Municipalitatea anunţă fap-

tul că, în perioada 08-11 apri-

lie 2020, pe strada Bună Ziua 

se va restricţiona circulaţia 

pentru trafi cul general, pen-

tru realizarea unor lucrări afe-

rente lucrărilor de moderni-

zare a acestei străzi.

Astfel, potrivit municipa-

lităţii, se va permite doar cir-

culaţia pe sensul de mers 

dinspre Calea Turzii spre stra-

da Fagului, cu excepţia trans-

portului în comun, care va 

circula în continuare în am-

bele sensuri.

Circulaţia autovehiculelor, 

pentru sensul de mers dinspre 

strada Fagului şi cartierul Ghe-

orgheni spre Calea Turzii, se 

va realiza pe străzile Mihai Ro-

mânul şi Măceşului. Restricţia 

de circulaţie va fi  semnalizată 

prin indicatoare rutiere.

„Rugăm participanţii la 

trafi c care sunt în tranzit să 

evite pe cât posibil strada 

Bună Ziua, iar locuitorii din 

cartierul Bună Ziua să utili-

zeze cu prioritate transpor-

tul în comun”, transmit re-

prezentanţii Primăriei.

La mijlocul lunii martie, 

municipalitatea anunţa că lu-

crările de modernizare a stră-

zii Bună Ziua sunt aproape fi -

nalizate. Reamintim că valoa-

rea totală a investiţiei se ridi-

că la 19,7 milioane de lei. De 

asemenea, durata de realiza-

re a proiectului a fost de 12 

luni, iar lucrările au început 

în luna iulie 2019.

După modernizare, stra-

da Bună Ziua va avea trei 

benzi de circulaţie (o bandă 

de coborâre, dinspre Calea 

Turzii spre intersecţia cu stră-

zile Măceşului – Trifoiului şi 

două la urcare), două trotu-

are, treceri de pietoni suprai-

luminate, două piste de bi-

ciclete, 112 arbori, staţii de 

încărcare pentru maşini elec-

trice şi staţii pentru taxiuri.

Restricții de circulație 
pe strada Bună Ziua

DAN TARCEA | 
viceprimarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

 „Am făcut toate 
demersurile pe care 
le-am putut face și tot 
ce ne-a stat în putință 
ca să putem rezolva 
această stradă, o 
stradă care a fost 
blocată mulți ani. 
Am reușit să deblocăm 
și să descâlcim toate 
hățișurile birocratice pe 
care le-am avut și uitați 
că suntem în faza de 
construcție și de lărgire 
a străzii Bună Ziua. 
Estimarea noastră este 
că până la data de 1 
iulie 2020 această 
stradă va fi  gata.“

Dispozitive cu dezinfec-

tant vor fi  amplasate 

în toate staţiile de auto-

buz din Cluj-Napoca, 

dar şi în pieţele 

agroalimentare.

Dispozitivele au fost mon-

tate deja în cele mai tranzita-

te 15 staţii din oraş şi conti-

nuă în toate celelalte, dar şi 

în cinci pieţe agroalimentare 

administrate de Consiliul Lo-

cal al municipiului Cluj-Na-

poca (pieţele Hermes, Flora, 

IRA, Zorilor şi Grigorescu). 

De asemenea, până în prezent 

au fost montate şi 130 de dis-

pensere cu soluţie dezinfec-

tantă la blocurile mari din car-

tierele Mănăştur şi Mărăşti.

„Domnul viceprimar Tar-

cea coordonează un proiect 

prin care, suplimentar faţă 

de ce am decis în şedinţa de 

Consiliu Local, vizează am-

plasarea de dispozitive cu 

dezinfectant în staţiile de 

transport în comun şi în pie-

ţele din municipiul Cluj-Na-

poca. Deocamdată au fost 

amplasate în primele 15 sta-

ţii de autobuz, cele mai aglo-

merate din oraş, şi la locaţi-

ile din pieţele din Cluj-Na-

poca, astfel încât oamenii, 

când sunt în staţii de trans-

port în comun, în locuri aglo-

merate, să aibă această po-

sibilitate de a-şi dezinfecta 

mâinile”, a precizat Emil Boc.

Purtarea măştilor, 
doar o recomandare

Edilul a reiterat faptul că 

purtarea măştilor de protec-

ţie în spaţiul public va rămâ-

ne doar o recomandare, în-

trucât nu poate fi  insituită 

obligativitatea, în condiţiile 

în care acestea încă lipsesc 

cu desăvârşire din farmacii.

Reamintim că luni, prefec-

tul judeţului Cluj, Mircea Abru-

dean, declara că va propune 

Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţe să facă obli-

gatorie purtarea de măşti, eşar-

fe sau fulare care să acopere 

nasul şi gura. La scurt timp în-

să şi-a schimbat declaraţia, ară-

tând că acest lucru poate fi  re-

glementat doar printr-o nouă 

Ordonanţă militară.

„Rămânem şi noi cu re-

comandarea, fără a fi  obli-

gativitate, de purtare a măş-

tilor sau a oricărei forme de 

protecţie în spaţiul public. 

Am considerat că este bine 

deocamdată să facem apel 

la conştiinţa fi ecăruia de a-şi 

pune o eşarfă sau o mască 

atunci când intră într-un spa-

ţiu public, fără a institui o 

obligativitate şi o amendă, 

pentru că atâta vreme cât nu 

există încă pe piaţă sufi cien-

te măşti, nu poţi să impui o 

amendă, pentru că cetăţea-

nul nu are nicio vină”, a ară-

tat primarul Emil Boc.

Dezinfectant în stații și piețe
Stațiile de autobuz și piețele aglomerate din Cluj-Napoca, 
dotate cu dispensere. Măștile, doar recomandate.

Dejenii au fost anunţaţi că, începând de 
ieri, în municipiul lor se impune purta-
rea materialelor de protecţie a gurii și 
a nasului în spaţiile publice. Anterior, 
judeţe precum Mureș, Maramureș sau 
Iași au luat deja astfel de decizii. 
Anunţul a venit la scurt timp după ce 
prefectul Mircea Abrudean a precizat că 
o astfel de decizie poate fi luată doar 
prin Ordonanţă militară.

„Începând cu data de 7 aprilie 2020, se 
impune purtarea materialelor de protecţie 
a gurii și a nasului în spaţiile publice pre-
cum spaţiile comerciale, instituţii publice, 
șantiere etc. Nu este obligatoriu ca aceste 

mijloace de protecţie să fie măști medica-
le. Se pot folosi eșarfe, măști din pânză 
sau orice alte tipuri de protecţie de unică 
folosinţă sau reutilizabile care să acopere 
nasul și gura. În felul acesta se reduce ris-
cul epidemiologic de transmitere a virusu-
lui SARS-CoV-2 chiar și în cazul persoane-
lor care nu prezintă simptomele specifice. 
Aceste mijloace sunt menite să îi proteje-
ze pe cei din jur, în cazul în care o persoa-
nă ar putea fi infectată, dar fără să prezin-
te simptome. Persoanele din conducerea 
spaţiilor amintite mai sus au obligaţia să 
se asigure că angajaţii sau vizitatorii pun 
în aplicare măsura”, a transmis Primăria 
municipiului Dej.

La Dej se impune protecția gurii și a nasului în spațiile publice!

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca a alocat 

suma de 5,5 milioane de 

lei Spitalului Clinic 

Municipal „Clujana”, sumă 

cu ajutorul căreia vor fi  

achiziţionate echipamente 

medicale necesare luptei 

cu noul coronavirus.

„Vă propun să alocăm 5,5 

milioane de lei pentru achi-

ziţionarea de echipamente 

medicale pentru Spitalul Clu-

jana, afl at în subordinea 

noastră, cu menţiunea că 

pentru aceste echipamente 

vom depune şi un proiect 

european, aşa cum a fost 

anunţat acest proiect de că-

tre Guvernul României. În 

consecinţă, din cele 5,5 mi-

lioane de lei, 4 milioane de 

lei vor merge pentru achizi-

ţionarea de echipamente me-

dicale şi 1,5 milioane de lei, 

pentru echipamente de pro-

tecţie medicală”, a declarat 

Emil Boc, primarul munici-

piului Cluj-Napoca, în cadrul 

şedinţei locale de ieri.

Edilul a afi rmat că Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

va depune şi un proiect de fi -

nanţare europeană pentru re-

cuperarea integrală sau parţi-

ală a sumei alocate ieri spita-

lului din subordinea sa. „În-

cepând cu luna mai, când es-

te posibil să se deschidă call-ul 

de proiecte euroepene, noi vom 

depune în acest sens un pro-

iect european, pentru a ecu-

pera toţi banii sau o parte din 

banii pe care îi vom aloca în 

vederea achiziţionării de echi-

pamente”, a adăugat Emil Boc.

De asemenea, edilul a mai 

arătat că Primăria poate alo-

ca fonduri doar unităţilor 

medicale afl ate în subordi-

nea sa, respectiv Spitalului 

„Clujana”. „Fac precizarea 

că, potrivit Legii, putem alo-

ca resurse fi nanciare doar 

spitalelor care sunt în sub-

ordinea Primăriei municipiu-

lui Cluj-Napoca. Celelalte 

spitale pot să facă solicitări-

le prin instituţiile cărora le 

sunt subordonate”, a con-

chis Boc. (D.C.)

5,5 mil. lei pentru 
Spitalul „Clujana” în lupta 
anti COVID-19

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

În bugetul municipiului 

Cluj-Napoca au ajuns în 

luna martie doar 43 milioa-

ne de de lei din cota defal-

cată din impozitul pe venit, 

faţă de 50 de milioane 

de lei, cât era preconizat.

Primarul Emil Boc (foto) a 

declarat că starea de urgenţă a 

adus o pierdere de peste 7 mi-

lioane de lei din bugetul local 

al municipiului, doar în luna 

martie. Astfel, cota din impozi-

tul de venit aferentă lunii trecu-

te este de 43 de milioane de lei, 

faţă de suma de 50 de milioa-

ne de lei cât era de aşteptat să 

ajungă la bugetul local.

„Vă dau o veste nu foarte bu-

nă din perspectiva datelor eco-

nomice. Aşa cum era de aştep-

tat, starea de urgenţă conduce 

la o cădere economică în muni-

cipiul Cluj-Napoca, cădere care 

se resimte în activitatea fi rme-

lor, dar şi în privinţa încasărilor 

la bugetul local”, şi-a început dis-

cursul edilul, în cadrul şedinţei 

de Consiliu Local de ieri.

„Pe luna martie, cota din IVG 

(n.red. impozitul pe venit glo-

bal), din tot ceea ce se munceş-

te în acest oraş şi ni se redistri-

buie nouă de la Bucureşti, deci 

cota de IVG aferentă lunii mar-

tie este de 43 de milioane de lei 

şi este mai mică cu 7,5 milioa-

ne de lei faţă de media lunară 

prognozată la realizarea buge-

tului”, a precizat Emil Boc.

Pierderi şi mai mari 
preconizate în aprilie

La realizarea bugetului, con-

form prognozelor existente, mu-

nicipalitatea se aştepta să aibă 

50 de milioane de lei, dar numă-

ră doar 43 de milioane de lei. 

Aşadar, potrivit primarului, doar 

pe luna martie există o „cădere” 

de peste 7 milioane de lei, şi as-

ta numai din impozitul pe venit.

Emil Boc a afi rmat că, în lu-

na aprilie, sunt aşteptate pier-

deri şi mai mari, având în ve-

dere faptul că starea de urgen-

ţă va fi  prelungită cu încă o lu-

nă. Astfel, municipalitatea va fi  

nevoită să restructureze buge-

tul pe anul acesta, pentru a a-

sigura funcţionarea serviciilor 

fundamentale în Cluj-Napoca.

„Nici în luna aprilie, lucru-

rile nu vor sta mai bine, având 

în vedere că întreaga lună es-

te prinsă în stare de urgenţă. 

În consecinţă, va trebui să re-

structurăm în continuare bu-

getul pe anul 2020, pentru a 

putea rămâne în parametri 

funcţionali, asigurând, în pri-

mul rând, funcţionalitatea ora-

şului în ceea ce înseamnă e-

ducaţie, sănătate şi servicii fun-

damentale, dar de a nu opri 

nici motorul investiţiilor, în 

special prin fonduri europene. 

Nu va fi  o situaţie uşoară!”, a 

adăugat primarul.

Banii clujenilor, „înghiţiţi” de coronavirus

Dispozitivele au fost montate deja în cele mai tranzitate 15 staţii din oraş şi continuă în toate celelalte
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Domnilor, spuneți răspicat românilor 
să Cumpere Fabricat în România
Scrisoare emoționantă către Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu, Ludovic 
Orban, Dan Barna, Călin-Popescu Tăriceanu, Victor Ponta, Kelemen 
Hunor, Eugen Tomac, Dacian Cioloș. Domnilor,

Dragoș Damian,
CEO Terapia

Am văzut în ultima vreme idei foarte bune din par-
tea mediului de afaceri și inițiative excelente de a 
promova Made în România. Totuși, insist, nu este 
corect s-o facem doar la greu, și apoi să uităm s-o 
mai facem dacă lucrurile revin la normal. Și nu este 
corect că numai oamenii de afaceri să vină cu ideile, 
așteptăm mult de la liderii noștri, și nu întotdeauna 
bani. Românii au nevoie de lideri care să-i energize-
ze în numele unui interes sau ideal comun - că tot 
se vorbește mult de un Plan de Țară, iar după criză 
vom avea nevoie de unul mai mult că oricând.
De 6 ani de zile îndemn de două ori pe an la a se 
cumpără Fabricat în România – este evident greu de 
crezut că un om de afaceri nu are un interes anume - 
de fapt, nu am avut decât pur și simplu să atrag 
atenția că noi, românii, suntem cei care putem pune 

umărul la crearea unei industrii puternice de manu-
factură, baza creșterii economice sustenabile.
Poate dac-o spuneți Dumneavoastră, va rezona mai 
puternic, cu siguranță va ajută să pornească busine-
ss-ul. Nu există nici o măsură economică sau fi scală 
care să funcționeze la fel de bine precum 20 de mili-
oane de români care cumpără fabricat în România.
Spuneți-o într-una, nu numai acum. Spuneți-o în-
că, să spunem, 6 ani de acum încolo. Știu că nu 
este ușor, și poate mulți se vor supără, așa cum 
și noi ne-am supărat când nu am primit nici un 
fel de ajutor din altă parte.
Sau poate mulți vor înțelege și vor investi în 
România.
Fiți eroii noștri, ajutaţi-ne să înţelegem ce avem de 
făcut şi cum ne putem ajută noi înşine de-acum 
înainte, în aşa fel încât pe viitor să nu mai stăm cu 
mâna întinsă după ajutor, pentru că s-ar putea să 
nu avem de la cine primi.

În contextul situaţiei 

actuale din ţară şi ţinând 

cont de restricţiile impuse 

pentru siguranţa tuturor, 

echipa Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania a luat deci-

zia de a reprograma ediţia 

cu numărul 19.

„Am pregătit TIFF-ul pâ-

nă în ultima clipă, am spe-

rat că ne vom întâlni la Cluj 

între 29 mai şi 7 iunie. În 

acest punct, însă, ne-a de-

venit clar că acest lucru nu 

mai este posibil. N-a fost o 

decizie uşoară, dar suntem 

optimişti şi lucrăm deja la 

posibilele date alternative”, 

declară Tudor Giurgiu, pre-

şedintele festivalului.

Noi date, în funcţie 
de evoluţia situaţiei

Echipa va urmări cu aten-

ţie, în perioada următoare, 

evoluţia situaţiei din ţară, 

de care va depinde progra-

marea noilor date pentru 

TIFF 2020. „Dacă #StămA-

casă acum, le dăm şanse 

evenimentelor pe care le iu-

bim să se întâmple anul 

acesta, în formule probabil 

adaptate timpurilor pe ca-

re le trăim. Le suntem re-

cunoscători tuturor spon-

sorilor şi partenerilor că 

sunt în continuare alături 

de noi. Împreună, vom gă-

si cele mai bune soluţii”, 

adaugă Tudor Giurgiu.

Spectatorii 
îşi pot recupera banii

Înscrierile făcute pentru 

programe precum Transilva-

nia Pitch Stop, Bursa Alex. 

Leo Şerban, Competiţia Loca-

lă rămân valabile, iar cei se-

lectaţi vor primi veşti în timp 

util despre noul program.

Spectatorii care şi-au cum-

părat deja bilete şi abona-

mente au două opţiuni: le 

pot păstra sau îşi pot recu-

pera banii. Echipa le mulţu-

meşte celor care aleg să sus-

ţină festivalul în aceste mo-

mente complicate, păstrân-

du-le pentru ediţia 2020, cu 

toate modifi cările pe care le 

vor impune vremurile incer-

te prin care trecem cu toţii.

Între timp, cât #StămAcasă, 

platforma de streaming TIFF 

Unlimited a devenit locul de 

întâlnire al fanilor TIFF: în fi -

ecare weekend, unlimited.tiff.

ro găzduieşte premiere gratu-

ite de #CaranTIFF. Urmează 

spectacole de teatru, experien-

ţe cinematic-culinare, fi lme 

cult şi multe alte surprize. Ca-

talogul TIFF Unlimited conţi-

ne peste 100 de titluri: Best of 

TIFF, Best of Cannes, grupaje 

de comedii sau documentare. 

O selecţie de fi lme româneşti 

poate fi  văzută de oriunde din 

lume, fără abonament.

Ce se întâmplă 
cu celelalte 
mari festivaluri?

Şi celelalte mari festiva-

luri ale Clujului stau sub 

semnul întrebării din cau-

za coronavirusului.

TIFF este primul festival 

care anunţă că va fi repro-

gramat. Organizatorii Elec-

tric Castle, Untold și Jazz in 

the Park spun că așteaptă 

să vadă cum va evolua 

situația înainte să ia o ase-

menea decizie radicală.

Organizatorii acestor eve-

nimente au declarat pentru 

Monitorul de Cluj că în aceas-

tă perioadă urmăresc evolu-

ţia situaţiei din ţară şi abia 

apoi vor lua o deciziei. Re-

prezentanţii Jazz in The Park 

spun că s-au gândit la mai 

multe scenarii posibile.

„Dat fi ind că situaţia cu epi-

demia poate escalada, în pa-

ralel cu organizarea evenimen-

tului, am început să facem si-

mulări cu mai multe scenarii 

pentru ediţia din acest an, ast-

fel încât să fi m pregătiţi să re-

acţionăm cât mai bine din toa-

te punctele de vedere. Evident 

că ne vom conforma măsuri-

lor impuse de lege, dar în ace-

laşi timp, vom încerca să fa-

cem şi ce e mai bine pentru 

festival şi pentru comunitatea 

care ne urmăreşte şi care ne 

aşteaptă”, a spus Alin Vaida, 

director Jazz in the Park.

În ceea ce priveşte Ne-

versea şi Untold, ţinând cont 

că aceste două festivaluri 

vor avea loc mai târziu, adi-

că în iulie şi august, orga-

nizatorii au anunţat că pre-

gătirile continuă!

TIFF-ul se reprogramează!
Organizatorii vor alege noi date în funcție de evoluția situației din țară

TIFF nu va mai avea loc în perioada 29 mai-7 iunie.

Un grup de voluntari care 

luptă pentru a ajuta 

cadrele medicale din 

Turda în perioada pande-

miei de coronavirus au 

organizat o licitaţie de 

artă online, iar banii au 

fost folosiţi pentru a achi-

ziţiona echipamente de 

protecţie pentru medicii 

din municipiu.

O mână de oameni au de-

marat la sfârşitul lunii mar-

tie proiectul „Turda merge 

mai departe”,, exclusiv pe 

bază de parteneriat, cu sco-

pul de a ajuta cadrele medi-

cale din Turda în perioada 

panemiei de coronavirus.

„Am demarat în data de 20 

martie proiectul „Turda mer-

ge mai departe!”, exclusiv ba-

zat pe voluntariat, pentru in-

formarea corectă, adunarea 

de fonduri pentru Spitalul Mu-

nicipal Turda, susţinerea mo-

ralului, susţinerea socială, me-

dicală şi artistică a populaţi-

ei municipiului Turda. Grupul 

de Facebook #TurdaMergeMai-

Departe a devenit platforma 

de activităţi a proiectului so-

cietăţii civile din municipiul 

Turda în lupta împotriva CO-

VID-19. Proiectul cuprinde ac-

tivităţi punctuale pe diverse 

domenii (informare din surse 

autorizate, adunare de fon-

duri pentru Spitalul Munici-

pal Turda, îndemnarea popu-

laţiei să stea acasă, să respec-

te distanţarea socială, oferi-

rea de soluţii online pe Face-

book de petrecere în mod plă-

cut a timpului liber, interme-

dierea legăturilor între produ-

cătorii agro-alimentari din zo-

nă şi populaţie, licitaţii, con-

cursuri) şi are ca grupuri ţin-

tă cetăţeni din municipiul Tur-

da de toate vârstele, societăţi 

comerciale din municipiul Tur-

da, Spitalul Municipal Turda 

şi cadre medicale din locali-

tate, oameni de cultură şi 

mass-media”, au transmis re-

prezentanţii grupului.

Licitaţie de artă 
pentru spitalul din Turda

În perioada 21-31, volun-

tarii din cadrul proiectului 

„Turda merge mai departe” 

au organizat o campanie de 

licitaţii caritabile online cu 

lucrări oferite de artiştii 

plastici Cornel Vana, Maria 

Cristea, Sebastian Luca şi 

Bogdan Deac.

„Suma adunată în urma li-

citaţiilor a fost de 4250 lei, 

bani din care s-au cumpărat 

materiale pentru Spitalul Mu-

nicipal Turda în lupta împo-

triva COVID-19. Organizato-

rii multumesc atât artiştilor, 

cât şi celor care au licitat”, au 

explicat voluntarii.

Materiale pentru spital

Din suma adunată s-au achi-

ziţionat următoarele materia-

le necesare Spitalului Munici-

pal, după cum urmează: 100 

litri de detergent dezinfectant 

antibacterial, 8 litri de deter-

gent gel hidroalcoolic 70%, 16 

bidoane de câte 5 l de deter-

gent dezinfectant bactisept, 16 

mopuri de spălat pe jos, 16 se-

turi de câte 100 de bucăţi de 

botoşei de unică folosinţă.

Licitație de artă online 
pentru spitalele Turda
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Zilele trecute a avut loc 

şedinţa coordonatorilor 

grupurilor politice din 

Comisia de Agricultură 

şi Dezvoltare Rurală a 

Parlamentului European, 

organizată prin interme-

diul mijloacelor online. 

În cadrul acestei reuni-

uni, a fost analizată situa-

ţia actuală a fermierilor 

în contextul pandemiei 

COVID-19, europarlamen-

tarii propunând o serie 

de măsuri pentru susţine-

rea fermierilor europeni.

De la începutul acestei cri-

ze, Parlamentul European şi in-

stituţiile europene au adoptat 

mai multe iniţiative menite să 

sprijine agricultorii europeni:

1. Prelungirea perioadei 
de depunere a cererilor de 
plată în cadrul Politicii Agri-
cole Comune:

Noul termen-limită pentru 

depunerea cererilor va fi  acum 

15 iunie 2020, în loc de 15 mai, 

fermierii benefi ciind astfel mai 

multă fl exibilitate în ceea ce 

priveşte completarea cererilor, 

în aceste vremuri difi cile şi fă-

ră precedent. Prelungirea a fost 

deja comunicată Italiei, iar Co-

misia pregăteşte măsurile ju-

ridice necesare pentru pune-

rea în aplicare a prelungirii în 

toate statele membre.

2. Ajutoare de stat mai 
mari:

În temeiul nou adoptatu-

lui Cadru temporar pentru 

ajutoare de stat, fermierii pot 

benefi cia acum de un ajutor 

maxim de 100 000 EUR per 

fermă, iar societăţile de pre-

lucrare şi de comercializare 

a alimentelor pot benefi cia 

de un ajutor maxim de 800 

000 EUR. Aceste cuantumuri 

pot fi  completate de ajutoa-

re de minimis, un tip de spri-

jin naţional specifi c sectoru-

lui agricol, care poate fi  acor-

dat fără aprobarea prealabi-

lă a Comisiei. Plafonul afe-

rent acestor ajutoare a fost 

majorat recent la 20 000 EUR 

(şi până la 25 000 EUR în 

anumite cazuri). Aşadar, în 

temeiul cadrului temporar, 

sprijinul naţional total care 

poate fi  acordat unei ferme 

se ridică la 120 000 EUR (sau 

la 125 000 EUR).

3. Fluxul continuu al pro-
duselor alimentare în întrea-
ga UE:

Comisia îşi coordonea-

ză îndeaproape deciziile cu 

cele ale statelor membre 

pentru a asigura funcţio-

narea pieţei unice a bunu-

rilor prin crearea „culoare-

lor verzi”. Aceste culoare 

verzi, bazate pe punctele 

esenţiale desemnate de tre-

cere a frontierelor, vor avea 

controale la trecerea fron-

tierei care nu vor depăşi 

15 minute. Acum se permi-

te trecerea tuturor mărfu-

rilor, inclusiv a produselor 

agroalimentare.

În continuare, în cadrul Co-

misiei de Agricultură şi Dez-

voltare Rurală, vom analiza 

posibilitatea modifi cării pro-

gramelor de dezvoltare rura-

lă, acordarea unei fl exibilităţi 

sporite în ceea ce priveşte im-

plementarea PAC, introduce-

rea de noi instrumente de in-

tervenţie pe piaţă. Atât Parla-

mentul European cât şi insti-

tuţiile europene se vor asigu-

ra că fermierii benefi ciază de 

sprijin substanţial pentru a 

putea furniza alimente de ca-

litate şi la preţuri accesibile.

Daniel Buda, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din Parlamentul European: 
„Comisia Agri din PE vine în sprijinul fermierilor cu măsuri concrete!”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Klaus Iohannis 

a promulgat, vineri, legea 

care prevede obligativitatea 

organizării în unităţile 

şcolare, cel puţin 

o dată pe semestru, 

a unor programe de educa-

ţie pentru viaţă şi pentru 

sănătate, inclusiv educaţie 

sexuală pentru copii.

Actul normativ modifi că şi 

completează Legea 272/2004 

privind protecţia şi promova-

rea drepturilor copilului, în 

sensul stabilirii în sarcina au-

torităţilor administraţiei pu-

blice locale, precum şi a ori-

căror instituţii publice sau pri-

vate cu atribuţii în domeniul 

educaţiei, a obligaţiei de a de-

rula în unităţile şcolare, cel 

puţin o dată pe semestru, pro-

grame de educaţie pentru via-

ţă şi pentru sănătate. Proiec-

tul a fost adoptat în martie de 

Camera Deputaţilor.

O dată pe semestru, 
ore de educaţie sexuală

Elevii vor avea, cel putin o 

data pe semestru, ore de edu-

caţie pentru viaţă şi pentru să-

nătate, inclusiv educaţie sexu-

ală pentru copii.

„Organele de specialitate 

ale administraţiei publice cen-

trale, autorităţile administra-

ţiei publice locale, precum şi 

orice alte instituţii publice sau 

private cu atribuţii în dome-

niul sănătăţii şi în domeniul 

educaţiei sunt obligate să ad-

opte, în condiţiile legii, toate 

măsurile necesare pentru: de-

rularea sistematică în unităţi-

le şcolare, cel puţin o dată pe 

semestru, de programe de e-

ducaţie pentru viaţă, inclusiv 

educaţie sexuală pentru co-

pii, în vederea prevenirii con-

tractării bolilor cu transmite-

re sexuală şi a gravidităţii mi-

norelor; derularea sistemati-

că în unităţile şcolare, cel pu-

ţin o dată pe semestru, de pro-

grame de educaţie pentru să-

nătate, inclusiv pentru dez-

voltarea capacităţilor psi-

ho-emoţionale, a competen-

ţelor sociale şi interpersona-

le”, se arată în lege.

Aceasta mai prevede şi faci-

litarea accesului la programe de 

educaţie pentru sănătate pen-

tru toţi elevii înscrişi în învăţă-

mântul preuniversitar.

Reprezentanţii Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean Cluj 

spun că în multe şcoli din 

judeţ au anual loc astfel de 

activităţi, însă în parteneri-

at cu diferite instituţii. Însă 

acest lucru nu se întâmplă 

în toate instituţiile de învă-

ţământ, iar o astfel de mă-

sură este binevenită.

„Astfel de activităţi se fă-

ceau şi până acum, dar nu 

cu obligativitate. Şcoliile 

aveau ore de educaţie sexu-

ală, însă în parteneriate cu 

diferite instituţii cum ar fi  

ONG-uri sau cabinete medi-

cale. Probabil nu toate şco-

lile îşi propuneau să desfă-

şoare astfel de activităţi. Obli-

gativitatea este binevenită fi -

indcă este nevoie în şcoli şi 

de educaţie sexuală, educa-

ţie pentru sănătate, educaţie 

civică. Toate au un rol im-

portant în pregătirea elevi-

lor ca oameni şi integrarea 

lor în societate după termi-

narea şcolii”, a declarat Ma-

rinela Marc, şeful IŞJ Cluj.

Studenţii medicinişti 
din Cluj, preocupaţi 
de informarea corectă 
a elevilor

Organizaţia Studenţilor Me-

dicinişti din Cluj se ocupă de 

ani de zile de informarea corec-

tă a tinerilor în ceea ce priveş-

te viaţa sexuală.

„Ca să începem cu o edu-

caţie sănătoasă, ar trebui vizaţi 

copiii din clasa a opta, poate 

chiar a şaptea. Noi iniţial in-

tram cu programele de educa-

ţie sexuală în liceu şi ne-am dat 

seama că e mult prea târziu. 

De aceea am intrat cu ele cât 

de cât în gimnaziu. Iar legea 

propusă în loc să încurajeze 

iniţiativele de sănătate publi-

că le îngreunează. O iniţiativă 

corectă ar fi  includerea educa-

ţiei pentru sănătate ca mate-

rie obligatorie, nu doar a edu-

caţiei sexuale. Trebuie să înţe-

legem ca stat şi ca cetăţeni că 

prin educaţie încurajam pre-

venţia, şi prin prevenţie scă-

păm şi cetăţeanul de boală şi 

statul de cheltuieli în sănătate. 

Benefi ciul sănătăţii publice bi-

ne implementate este o popu-

laţie sănătoasă şi costuri mai 

mici pentru stat”, au transmis 

reprezentanţii OSM Cluj.

Orele de educație sexuală 
vor fi obligatorii în școli
O bună informare a tinerilor va reduce răspândirea bolilor 
cu transmitere sexuală și a gravidității adolescentine

Elevii vor avea, cel putin o data pe semestru, ore de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În cadrul unei conferinţe 

de presă, Monica Anisie, Mi-

nistrul Educaţiei, a anunţat că 

simulările pentru Bacalaure-

at şi Evaluare Naţională au 

fost anulate, iar examenele nu 

vor cuprinde materia pe care 

elevii ar fi  trebuit să o înveţe 

în semestrul al doilea.

Ministrul Educaţiei, Mo-

nica Anisie, a anunţat că si-

mulările pentru Bac şi pen-

tru Evaluarea Naţională au 

fost anulate, dar are încre-

dere că în curând se vor pu-

tea relua cursurile.

Odată cu suspendarea 

cursurilor, Ministerul Edu-

caţiei a anunţat că simulă-

rile pentru Bac şi Evaluarea 

Naţională vor fi amânate, 

iar acum Monica Anisie a 

anunţat că au fost anulate.

„Simulările sunt anulate. 

Nu mai putem susţine simu-

lările, însă aceste simulări 

le-am înlocuit cu acele teste 

de antrenament pe care le-am 

pus la dispoziţia elevilor de 

clasa VIII-a şi a XII-a. Vom 

pune săptămânal câte cinci 

teste de antrenament. Vineri 

vom publica baremul iar în 

emisiunile realizate la TVR 

vor fi  explicate rezolvările 

acestor modele sau teste de 

antrenament, cum le-a numit 

Centrul Naţional de Evaluare 

şi Examinare. Aceste teste es-

te bine să fi e rezolvate în par-

teneriat cu cadrul didactic de 

la clasă. (...) MEC pune la dis-

poziţie baremul şi elevul se 

poate şi autoevalua. Simulă-

rile le-am anulat şi am înlo-

cuit simularea cu aceste tes-

te de antrenament tocmai pen-

tru faptul că elevul trebuie să 

se pregătească în continuare 

pentru examenele naţionale”, 

a anunţat Monica Anisie

În funcţie de cum va evo-

lua situaţia epidemiei de co-

ronavirus şi când va înceta 

starea de urgenţă se va deci-

de şi când elevii se vor întoar-

ce la şcoală. Cel mai proba-

bil, examenele de Bacalaure-

at şi Evaluarea Naţională vor 

fi  organizate în luna iulie.

„Scenariul de lucru preve-

de reluarea cursurilor în în-

văţământul preuniversitar şi 

universitar după încetarea 

stării de urgenţă şi asigura-

rea tuturor măsurilor pentru 

ca elevii, studenţii şi cadrele 

didactice să fi e în siguranţă. 

În funcţie de data la care se 

vor relua cursurile, probele 

scrise ale Evaluării Naţiona-

le şi de Bacalaureat ar putea 

fi  organizate în luna iulie. 

Programa de examen pentru 

Evaluarea Naţională şi Baca-

laureat nu va cuprinde ma-

teria aferentă semestrului al 

doilea”, a declarat Monica 

Anisie, ministrul Educaţiei.

Examenele școlare 
fără simulări și o parte 
din materie?
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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. (2.7)

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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.

¤ 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

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ 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.

¤ 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

¤ 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. (2.7)

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 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. (2.7)

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ 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. (17.20)

¤ 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-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TUIT

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

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Ka-
ufl and, utilat și mobilat, C.T., 
balcon închis. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-265436.

¤ 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.

¤ 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.

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. 
(2.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Ingformaţii 
suplimentare la tel. 
0721-639290 sau 
0264-555842. (2.11)

¤ 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 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.

¤ 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.

 
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.

¤ 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.

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 funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii 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 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 două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 

rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H – 205 cm, 
L – 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

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

¤ 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. (7.11)

¤ 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.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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Abonează-te la
monitorul

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

ANUNŢ

SC TOTO SRL 
poate livra persoanelor fi zice și juridice 

din Cluj Napoca, 

produse tradiționale 
din carne de porc Mangalița și Bazna,

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

Livrările au loc săptămânal, miercurea.

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

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

Matiş Marin și Matiş Anamaria-Valeria, în calitate de titulari, anunţă publicul 
interesat de iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu: “Elaborarea Pud și construire locuinţă 
D+P+E, împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilităţi”, 
propus a fi  amplasat în Gilău, zona La Răstoci, Fn., comuna Gilău.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei Gilău, Serviciul Urbanism.

ANUNŢ DE MEDIU

POPA IOAN, POPA JENICA, POPA HORAŢIU-IOAN, S.C. OLMIN S.R.L., 
Societatea RMT DEZVOLTARE IMOBILIARE S.R.L. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire imobil 1 
cu patru tronsoane cu regim de înălţime D+P+8E+ER, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 
153 din 18.10.2018, propus a fi  realizat în comuna Florești, str. Avram Iancu, F.N., C.F. nr. 
78972, 79233, 79239, 79247, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul titularului, 
în zilele de luni-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, jud.Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. ROBERT BOSCH S.R.L., titular al proiectului „Construire clădire cu funcţiuni 
mixte şi parcaje subterane, amenajări exterioare, împrejmuire teren, organizare de şantier, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Constanța, 
nr. 30-32-34, judeţul Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire clădire cu funcţiuni mixte şi 
parcaje subterane, amenajări exterioare, împrejmuire teren, organizare de şantier, racorduri 
şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Constanța, nr. 30-32-
34, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează por fi  consultate la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00, vineri între 
orele 9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://ampcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare 
în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M Cluj.
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Soluţie inedită 
pentru reluarea 
campionatului 
german
Liga germană de fotbal a stabilit 
criteriile de disputare a meciuri-
lor cu porţile închise, în cazul re-
luării campionatului naţional, în 
ciuda pandemiei de coronavirus, 
numărul maxim de persoane 
permise pe stadion fi ind de 239.
Ofi cialii ligii doresc ca meciurile 
din Bundesliga să se reia la în-
ceputul lunii mai și a analizat 
mai multe scenarii pentru a 
permite relansarea competiţiei, 
întreruptă pe 11 martie.
Una dintre măsurile avute în ve-
dere o reprezintă disputarea par-
tidelor cu porţile închise și, con-
form publicaţiei citate, Liga ger-
mană a fi xat la 239 a număr ma-
xim de persoane autorizate pe 
stadion, în cursul unei partide.
Astfel, se va permite accesul pe te-
ren și în jurul acestuia pentru 126 
de persoane, inclusiv jucători, an-
trenori, medici, difuzori tv și copii 
de mingi (pentru ultimii, numărul 
maxim a fost fi xat la patru).
De asemenea, în tribune vor fi  
autorizate 113 persoane, prin-
tre care și un serviciu de securi-
tate redus și câţiva jurnaliști.
Mai multe echipe din prima ligă 
germană și-au reluat săptămâ-
na aceasta pregătirile, în formu-
le reduse, în frunte cu campioa-
na en titre, Bayern Munchen.

Mondialele de tenis 
de masă, amânate
Campionatele Mondiale de te-
nis de masă pe echipe, amâna-
te din cauza pandemiei de co-
ronavirus, au fost reprograma-
te cu titlu provizoriu între 27 
septembrie și 4 octombrie în 
Coreea de Sud, a anunţat, 
marţi, Federaţia internaţională 
de specialitate (ITTF).
ITTF a anunţat într-o primă fază 
că evenimentul, programat ini-
ţial pentru luna martie la 
Busan, în sudul ţării, va avea 
loc în luna iunie, din cauza pan-
demiei de coronavirus. Dar a-
ceastă opţiune a fost exclusă 
după suspendarea tuturor eve-
nimentelor și activităţilor ITTF 
până la 30 iunie.

Muller, 
încă 3 ani la Bayern
Bayrn Munchen a anunţat 
marţi, pe site-ul său ofi cial, pre-
lungirea contractului internaţio-
nalului german Thomas Muller 
până în vara anului 2023.
„FC Bayern și Thomas Muller își 
extind cooperarea. Cu ocazia dis-
cuţiilor agreabile și constructive, 
clubul și jucătorul ofensiv s-au 
pus de acord asupra unei prelun-
giri anticipate a contractului cu 
doi ani, până la 30 iunie 2023”, 
a precizat campioana en titre a 
Germaniei într-un comunicat.
Karl-Heinz Rummenigge, fosta 
legendă a lui Bayern și actua-
lul președinte al clubului bava-
rez, s-a declarat „fericit” că 
Thomas Muller a acceptat pre-
lungirea înţelegerii până în 
2023, ţinând să-i mulţumească 
fotbalistului și reprezentantului 
său pentru „discuţiile foarte în-
crezătoare și echitabile”.
În vârstă de 30 ani, Thomas 
Muller și-a petrecut întreaga 
sa carieră de până acum la 
Bayern Munchen, pentru care 
a marcat 195 de goluri în 521 
de meciuri oficiale, disputate 
în toate competiţiile.

Pe scurt

Gregory Tade (foto), fos-

tul atacant al celor de la 

CFR Cluj, trece prin clipe 

cumplite după ce a afl at 

că toată familia lui 

este infectată 

cu noul Covid-19.

„Fiul meu şi soţia mea au 

contactat virusul Covid-19. 

Apoi, şi fi ica mea a luat viru-

sul. Ea a avut prima simpto-

me. A avut febră, şi-a pierdut 

mirosul şi gustul. Copiii mei 

stau în pat de 5 zile. Pentru 

soţia mea a fost cel mai înfri-

coşător. Ea a avut prima simp-

tome. A avut febră, şi-a pier-

dut mirosul şi gustul. Acum 

este bine, mai are nişte dureri 

de cap, dar este bine”, a spus 

Tade, pentru AntenaSport.

Atacantul de 33 de ani a 

evoluat între 2013 şi 2015 la 

CFR Cluj şi a reuşit 21 de go-

luri în 50 de meciuri. Tade a 

fostr transferat în 2015 de 

FCSB, dar nu a reuşit să se 

adapteze la trupa din Capita-

lă, iar în 2016 a plecat.

În cei doi ani petrecuţi la 

Cluj, fotbalistul francez a 

avut o relaţie cu o româncă, 

din care a rezultat fetiţă, pen-

tru care s-a ajuns la proces. 

Dacă de bunăvoie n-a vrut 

să-şi recunoască copilul, fos-

tul stelist Gregory Tade a fost 

chemat în judecată în vară 

de Alexandra. Până la urmă, 

fotbalistul şi mama copilu-

lui, Alexandra, au ajuns la 

o înţelegere pentru recunoaş-

terea copilului.

Tade locuieşte momen-

tan în Scoţia şi este liber 

de contract.

Tade, dărâmat de coronavirus! Familia 
fostului atacant de la CFR, afectată serios.

Doar trei cluburi din Liga 

I de fotbal, CFR Cluj, FC 

Botoşani şi Universitatea 

Craiova, nu au diminuat 

deocamdată salariile jucă-

torilor, măsuri în acest 

sens urmând a fi  luate 

probabil în perioada 

următoare, din cauza cri-

zei provocate de pande-

mia de COVID-19, au 

declarat pentru 

AGERPRES surse apropia-

te grupărilor.

„La Liga I mai sunt doar 

trei echipe care nu au um-

blat încă la salariile fotbaliş-

tilor. FC Botoşani, dar din 

câte am înţeles vor umbla şi 

ei, CFR Cluj şi Craiova, ca-

re a discutat însă cu jucăto-

rii în ceea ce priveşte intro-

ducerea unor acte adiţiona-

le, dar încă nu le-au aplicat. 

Craiova, din cât ştiu, inten-

ţionează să mute banii pe 

anii următori, ceea ce e bi-

ne pentru jucători. Deci, as-

tea trei sunt deocamdată, dar 

probabil că vor ajunge şi ele 

la înţelegeri cu jucătorii în 

acest sens în perioada urmă-

toare. Dinamo a încercat o re-

negociere a contractelor, ca la 

Viitorul şi FCSB, dar jucăto-

rii nu au vrut şi s-a ajuns la 

suspendarea contractelor pe 

perioada stării de urgenţă. 

Dar probabil că situaţia se 

va schimba la nivel general 

şi majoritatea vor suspenda 

contractele de vreme ce s-a 

prelungit starea de urgenţă”, 

a declarat sursa citată.

CFR Cluj, FC Botoşani 
şi Craiova, singurele 
care nu au tăiat salariile

După ce a câştigat titlul 

la Dubai, în februarie, 

Halep a declarat forfait 

pentru turneul de la Doha 

din cauza unei tendinite, 

potrivit unui RMN 

făcut atunci.

Din cauza aceleiaşi acci-

dentări, campioana en titre 

de la Wimbledon a anunţat 

şi faptul că nu va participa 

la turneul de la Indian Wells, 

anulat ulterior, aceasta fiind 

prima competiţie care a fost 

suspendată din cauza pan-

demiei de coronavirus.

„Îmi doresc să joc din nou 

tenis. Îmi lipseşte echipa 

mea, jucătorii, îmi lipsesc 

turneele, îmi e dor de toată 

lumea din circuit. Ştiu că e 

un pic difi cil pentru toată lu-

mea această perioadă, dar 

dacă vom sta acasă, dacă 

vom fi  puternici şi optimişti, 

totul va fi  bine. Abia aştept 

să putem călători din nou, 

să joc tenis din nou. Vă trans-

mit toate cele bune şi să staţi 

în siguranţă acasă”, a trans-

mis Halep (28 ani).

Halep e gata, dar nu 
şi lumea tenisului

Sezonul de tenis 2020 es-

te 90 la sută compromis. De-

ja se ştie că Wimbledon nu 

va avea loc în acest an şi Ro-

land Garros are toate şanse-

le să îi urmeze, mai ales că 

avea loc cu o lună mai de-

vreme decât regalul de pe 

iarba londoneză.

Oficial tenisul profesio-

nist a fost suspendat cel 

puţin până la data de 13 

iulie, fapt care a determi-

nat şi anularea turneului 

de Mare Şlem de la Wim-

bledon. Halep a cucerit ti-

tlul la ediţia de anul tre-

cut, după ce a învins-o pe 

americanca Serena Willi-

ams cu 6-2, 6-2.

Tot mai mulţi sportivi spun 

însă că şansele ca tenisul să 

reînceapă în acest an sunt 

foarte mici, deoarece mobili-

tatea sportivilor este una ma-

re şi permanentă.

Australian Open 2021, 
următoarul turneu 
de Grand Slam

Singura perspectivă reală 

pentru viitorul turneu de Grand 

Slam ne trimite spre turneul 

de la Melbourne, ediţia 2021 a 

Australian Open, bineînţeles 

cu condiţia să nu mai avem 

parte de vreun reload de la CO-

VID 19. Chiar dacă la începu-

tul anului viitor situaţia va fi  

normală în lume din punct de 

vedere al sănătăţii, organiza-

torii se gândesc serios la vari-

anta de a disputa turneul cu 

porţile închise!

Asta înseamnă evident ma-

ri pierderi fi nanciare atât din 

vânzarea de bilete, cât şi din 

tot ceea înseamnă marketing 

plus turismul fanilor atraşi să 

vadă Grand Slam-ul de la An-

tipozi. Doar dreptutile TV ar 

rămâne în picioare.

Organizatorii pregătesc 
carantina la Australian 
Open 2021

Jucătorii străini vor trebui 

să sosească în Ţara Cangurilor 

cu două sau chiar trei săptă-

mâni mai înainte, dacă vor să 

participe, pentru ca din mo-

mentul în care pun piciorul pe 

solul australian vor fi  conduşi 

la hotelurile din Melbourne, 

unde vor rămâne un număr 

de zile, probabil că nu 14, în 

carantină, fără măcar să aibă 

posibilitatea de a se antrena!

Simona Halep a ratat la 

Australian Open marea şan-

să de a pune totuşi pe plus 

anul 2020, cedând în semi-

fi nala cu Garbine Muguru-

za, dar nici iberica nu a re-

uşit revenirea completă du-

pă doi ani cenuşii, pierzând 

fi nala în faţa surprinzătoa-

rei americane Sofi a Kenin.

Halep, din nou în formă! 
Vedeta tenisului românesc, gata de joc.
Simona Halep, numărul doi mondial, a anunţat că s-a refăcut după accidentarea 
la picior cu care se confrunta şi poate alerga fără dureri

Simona Halep s-a refăcut după accidentarea suferită la fi nalul lunii februarie
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