
JOI | 9 APRILIE 2020 | anul XXIII, nr. 68 (5732) | 8 pagini | 1,50 lei

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.8338 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

170C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

• 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

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE

MESAJ DE INTERS PUBLIC

Situația epidemiei 
de coronavirus

4.761 de persoane infectate 

la nivel național

129 persoane infectate în județul 
Cluj

25.556 persoane în carantină

89.976  de persoane în izolare

528 vindecați

215 decese
*până la închiderea ediției

#staiacasă
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ECONOMIE

BT lansează un hub 
pentru cumpărături 
de acasă
Banca Transilvania lansează Direct La Tine, 
hub online cu 50 de magazine, restaurante 
şi cafenele ale clienţilor BT, de la care se pot 
comanda alimente, mâncare gătită, produse 
pentru animalele de companie etc.
„Prin Direct La Tine facem încă un pas 
spre clienţi şi români, pentru a le uşura tre-
cerea prin această perioadă. Este modul BT 
de a încuraja şi în acest mod solidaritatea, 
de a rămâne alături de clienţi”, a declarat 
Sergiu Mircea, Director Coordonator Mar-
keting şi Comunicare, Banca Transilvania.
Recomandarea Băncii Transilvania este 
plata cu cardul pe site-urile magazinelor de 
pe Direct La Tine sau la POS-ul curierilor.

ADMINISTRAȚIE

Restricții de circulație 
pe Podul Fabricii
Primăria municipiului Cluj-Napoca anun-
ţă că, începând de astăzi, 9 aprilie, vor în-
cepe lucrările la rosturile de dilataţie la 
podul peste Someşul Mic, de pe Strada Fa-
bricii. Astfel, circulaţia auto se va realiza 
pe un singur sens, alternativ.
Circulaţia cu caracter provizoriu pe Podul 
Fabricii a fost deschisă încă din noiembrie 
2019, toate cele patru benzi fi ind utiliza-
bile. „Cei 300 metri de pod vor putea fi  re-
daţi circulaţiei în această perioadă, dar în 
primăvară vor mai trebui să se facă rostu-
rile de dilataţie”, a precizat primarul Emil 
Boc, în toamna anului trecut.
Termenul de fi nalizare al podului este lu-
na mai. Reabilitarea podului este necesa-
ră pentru îmbunătăţirea condiţiilor de tra-
fi c, creşterea duratei de viaţă a podului şi 
nu în ultimul rând punerea în siguranţă a 
acestuia, asigurând legătura între cartierul 
Mărăşti şi zona industrială Terapia.

Alo, „Școala Altfel”?!
Ministerul Educației recomandă organizarea 
programului „Școala Altfel” prin... telefon!

O nouă găselniță a Ministerului Educației. Profesorilor li s-a comunicat să nu renunțe la activităţile 
specifice programului „Școala Altfel”, fiind îndrumați să ia legătura cu elevii prin telefon. Pagina 4
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Prima staţie de autobus 

modernă a ajuns la Turda 

şi a fost amplasată pe str. 

22 Decembrie 1989, 

urmând să mai ajungă 

încă 3 luna aceasta. Până 

la fi nalul proiectelor 

toate staţiile din oraş vor 

fi  modernizate.

• Staţiile au în componen-

ţă un plexiglas special care es-

te ultrarezistent şi care nu se 

poate sparge. De asemenea, 

sunt dotate cu panouri led ca-

re vor afi şa programul de cir-

culaţie şi timpii în care mijloa-

cele de transport în comun 

ajung în staţie, au încorporate 

porturi USB pentru încărcarea 

device-urilor electronice şi sen-

zori de întuneric. Fiecare sta-

ţie are branşament electric pro-

priu şi în plus, vor fi  montate 

panouri fotovoltaice deasupra 

lor pentru a fi  asigurată per-

manent energia electrică.

• Această investiţie face 

parte din proiectele de mo-

dernizare a coridoarelor ur-

bane, fi nanţate în baza Pla-

nului de Mobilitate Urbană 

Durabilă. Vă reamintim că în 

baza acestor proiecte fi nan-

ţate de Uniunea Europeană 

vor fi  asfaltate şi moderniza-

te străzile principale pe care 

circulă mijloacele de trans-

port în comun (cu piste de 

biciclete, alveole pentru au-

tobuze, construirea de staţii 

moderne, e-ticketing, moni-

torizare video), se va imple-

menta sistemul de Bike Sha-

ring şi au fost achiziţionate 

cele 20 de autobuze electrice 

care astăzi compun fl ota TUP.

Prima statie de autobuz 
modernă a ajuns la Turda

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Se avansează „în ritm 

alert” pe cei 17,9 km 

dintre Iernut şi Cheţani 

ai Autostrăzii Transilvania.

Potrivit Asociaţiei Pro In-

frastructură (API), asocierea 

Astaldi-Max Boegl a ajuns la 

stadiul fi zic de aproximativ 

90% pe lotul 3 al Autostrăzii 

Transilvania. „Estimăm că, în 

condiţii normale, şantierul va 

fi  gata în luna iulie, dar riscă 

să nu fi e inaugurat!”, averti-

zează reprezentanţii ONG-ului 

pentru infrastructură.

De cealaltă parte, pe lo-

tul 4, segmentul vecin (15,7 

km între Cheţani şi Câmpia 

Turzii), lucrările sunt „în-

gheţate”. Una dintre cauze 

este neasumarea din partea 

Companiei Naţionale de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR) a unor chel-

tuieli suplimentare apărute 

în execuţie.

Constructorul Straco, 
fi nanciar „la pământ”

De asemenea, o altă cau-

ză este situaţia fi nanciară 

precară a constructorului 

Straco, afl at în insolvenţă. 

„Prin urmare, în câteva luni, 

sectorul Iernut-Cheţani are 

şanse mari să devină un nou 

«muzeu» de autostradă, pen-

tru că nodul rutier Cheţani 

este pe tronsonul celor de la 

Straco”, transmite API.

„Solicităm responsabili-

lor din CNAIR să rezilieze 

de urgenţă contractul cu 

Straco, să preia şi să finali-

zeze în regie proprie în a-

ceastă vară nodul Cheţani 

(cel puţin două bretele afe-

rente conexiunii A3-DN15) 

pentru ca şoferii să poată 

circula pe noua autostradă, 

să facă rapid expertiza şi apoi 

să lanseze licitaţia lucrărilor 

rămase până la Câmpia Tur-

zii”, este mesajul Asociaţi-

ei Pro Infrastructură.

Autostrada gata în 2012: 
o glumă bună!

Anul trecut, avansul fi zic 

pe lotul 4 Câmpia Turzii – 

Cheţani a fost de doar 10%, 

constructorul Straco concen-

trându-şi puţinele forţe la bre-

telele nodului rutier Cheţani 

şi la structurile de la Hădă-

reni, Cheţani şi Câmpia Tur-

zii. Astfel, fi nalizarea în 2020 

a devenit imposibilă.

Bucata de autostradă în-

tre Câmpia Turzii şi Târ-

gu-Mureş este împărţită în 

patru loturi: lotul 1 Ungheni 

– Ogra (10,11 km), lotul 2 

Ogra – Iernut (3,60 km), lo-

tul 3 Iernut – Cheţani (17,90 

km) şi lotul 4 Câmpia Tur-

zii – Cheţani (15,69 km). 

Potrivit planurilor din 2004, 

întreaga autostradă ar fi ur-

mat să fie gata până în 2012!, 

pe toată distanţa Borş – Ora-

dea – Cluj-Napoca – Târ-

gu-Mureş – Braşov.

Anul și „muzeul” 
de autostradă inutilă?
Un tronson din Autostrada Transilvania, aproape finalizat

În vară, sectorul Iernut-Chețani are mari șanse să devină o nouă 
„autostradă-muzeu”, apreciază specialiștii în infrastructura rutieră.

 Asociația Pro 
Infrastructură

 „CNAIR, în stilul 
caracteristic, nu face 
absolut nimic pentru 
a preveni o nouă 
rușine națională: 
încă o «autostradă-
muzeu», după 
vestitele exemple 
din ultimii ani (loturile 
3 din A10 Sebeș-Turda 
și A1 Lugoj-Deva 
sau A3 Gilău-
Nădășelu)“

Au fost finalizate lucră-

rile de asfaltare pe dru-

mul judeţean 161 (DN 

1C) – Dăbâca – Panticeu.

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă că a finalizat lucră-

rile de asfaltare pe drumul 

judeţean 161 (DN 1C) – Dă-

bâca – Panticeu. A fost, ast-

fel, asfaltat un sector de 

drum în lungime de puţin 

peste 11 kilometri, de la ki-

lometrul 17+000, până la 

kilometrul 28+030.

„Importanţa acestor lu-

crări e dată de faptul că DJ 

161 face joncţiunea cu dru-

mul naţional DN 1C, lucră-

rile recent finalizate urmând 

să asigure accesul mult mai 

rapid şi mai uşor către 

Cluj-Napoca, Gherla şi Dej”, 

aminteşte, din nou, Alin Ti-

şe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj.

„În acelaşi timp, lucră-

rile vizează şi completarea 

acostamentelor, curăţarea 

şanţurilor şi a rigolelor, 

desfundarea podeţelor, ur-

mând a fi finalizate prin 

realizarea de marcaje şi 

semnalizare rutieră”, se 

mai arată într-un comuni-

cat remis de forul adminis-

trativ judeţean.

În octombrie 2018, alţi 

puţin peste 10 km ai drumu-

lui judeţean DJ161 Dăbâca 

– Pâglişa – Dârja – Panticeu 

fuseseră, în sfârşit, asfaltaţi, 

lucrarea de îmbunătăţire a 

infrastructurii rutiere fiind 

demarată încă la începutul 

lunii septembrie a acelui an.

Lungimea totală a secto-

rului de drum vizat de lu-

crările de întreţinere din 

toamna lui 2018 era de 

10,165 kilometri, mai exact 

de la kilometrul 30+935, 

până la kilometrul 41+100, 

în condiţiile în care, pe por-

ţiunile rămase, unde situa-

ţia a impus-o, au fost exe-

cutate inclusiv lucrări de re-

facere a sistemului rutier.

Asfaltare pe bucăţele. 
Un tronson dintr-un drum 
judeţean a fost finalizat.
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Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, 

a subliniat că măsurile 

impuse de autorităţi 

pentru prevenirea 

răspândirii noului 

coronavirus trebuie 

respectate cu stricteţe 

pentru a se 

ajunge la 

o relaxare a acestora.

„Vremea este frumoasă, 

auzim la ştiri că sunt une-

le ţări unde se face un plan 

pentru relaxare. Oricât de 

rău îmi pare, trebuie să vă 

spun clar, pe faţă: noi, în 

România, nu suntem în a-

ceastă fază; la noi, în Ro-

mânia, din păcate, numă-

rul de cazuri creşte, numă-

rul de persoane care sunt 

tratate în urgenţe creşte şi 

chiar dacă ne dorim cu to-

ţii să se termine cât mai re-

pede această criză, vă spun 

că la noi încă nu suntem în 

faza în care putem să ne re-

laxăm”, a precizat şeful sta-

tului, după ce a vizitat, 

miercuri, Centrul Naţional 

de Conducere şi Coordona-

re a Intervenţiei.

„Depinde de noi cât mai 

durează până putem să ve-

nim cu un plan de relaxa-

re a măsurilor, fiindcă a-

ceastă infecţie, acest virus 

merge de la om la om. Da-

că respectăm, aş spune 

chiar cu sfinţenie, regulile 

impuse de autorităţi – să 

nu ne întâlnim cu autori-

tăţi, să evităm contactul fi-

zic, să ne izolăm, să ieşim 

din casă numai atunci când 

trebuie –, atunci cu sigu-

ranţă vom putea mai repe-

de să ajungem la faza de 

relaxare, să ne reluăm 

aproape normal viaţa”, a 

afirmat Iohannis.

El a spus că dacă va exis-

ta o relaxare prea rapidă, 

se poate ajunge „în faza în 

care aceste măsuri trebuie 

prelungite încă luni de zi-

le şi nimeni nu-şi doreşte 

aşa ceva”. „Măsurile trebu-

ie respectate cu stricteţe în 

continuare pentru a ajunge 

şi noi la momentul potrivit, 

în situaţia să relaxăm une-

le dintre aceste măsuri”, a 

arătat şeful statului.

Preşedintele îndeamnă 

românii să stea acasă de 

Paşte şi spune că el va ce-

lebra această sărbătoare 

creştină, duminică (n.red. 

de Paştele catolic), alături 

de soţia sa, Carmen, fără 

să meargă la biserică. Ast-

fel, liderul de la Palatul Co-

troceni i-a îndemnat pe toţi 

românii să sărbătorească 

Paştele catolic sau Paştele 

ortodox în casă.

România este departe de faza în care pot fi „relaxate” restricţiile

La rândul său, în cadrul vizitei sale la Cluj-Napoca, ministrul 
Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că abia după ce trec sărbă-
torile pascale, autorităţile vor putea face o evaluare a situa-
ţiei epidemiei de coronavirus în ţară, care să indice când ar 
putea fi  relaxate măsurile de distanţare socială. Acesta a 
arătat că vârful epidemiei nu a fost atins încă.
„Nu există niciun motiv de relaxare a distanţării sociale. 
Încă nu am urcat, ca să putem coborî. Avem o perioadă, pâ-
nă după sărbătorile pascale, în care așteptăm concetăţeni 
de ai noștri să se întoarcă în ţară. O să avem o evaluare du-
pă 7-10 zile după sărbătorile pascale”, a declarat ministrul 
Sănătăţii, jurnaliștilor clujeni.

Nelu Tătaru: „Nu există niciun motiv 
să relaxăm restricțiile”

Trafic de droguri 
în carantină

Jandarmii clujeni au descope-
rit, într-un colet destinat unei 
persoane afl ate într-un centru 
de carantină din Cluj-Napoca, 
mai multe pacheţele ce conţi-
neau substanţe vegetale care 
păreau a fi  substanţe interzise. 
„O persoană de 26 ani s-a pre-
zentat la Centrul de carantină 
de pe str. Nicolae Cristea pen-
tru a lăsa un colet destinat unei 
persoane de 24 ani afl ată în 
carantină. La controlul efectuat 
de către patrula de jandarmi a-
supra coletului, s-au descoperit 
în pachetele de ţigări mai mul-
te pacheţele ce conţineau sub-
stanţe vegetale, ce păreau a fi  
substanţe interzise la deţinere 
și un cuţit de vânătoare”, infor-
mează Jandarmeria Română. 
Persoanei în cauză i s-au întoc-
mit documente specifi ce pentru 
deţinere/transmitere de sub-
stanţe interzise.

Pe scurt

Legea pentru terenul nou-

lui Spital Pediatric 

Monobloc din Cluj a fost 

adoptată de senatori.

Senatul României a adoptat, 

miercuri, în regim de urgenţă, 

proiectul de Lege necesar pen-

tru obţinerea de către judeţul 

Cluj a terenului destinat nou-

lui Spital Pediatric Monobloc 

din Cluj-Napoca. Procedura le-

gislativă a fost demarată cu trei 

săptămâni în urmă, anunţă 

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj.

„În acest timp extrem de 

scurt s-au făcut toate demer-

surile necesare urgentării ob-

ţinerii avizelor necesare. Îm-

preună cu parlamentarii PNL 

de Cluj, am reuşit să promo-

văm cu succes în Senat acest 

proiect de lege”, anunţă pre-

şedintele forului administra-

tiv judeţean, Alin Tişe.

Proiectul va ajunge 
în Camera Deputaţilor

După ce a fost aprobat de se-

natori, proiectul de lege va ajun-

ge pe masa Camerei Deputaţilor, 

pentru votul fi nal. Reprezentan-

ţii CJ Cluj promit că, la fel ca la 

Senat, şi în cazul Camerei De-

putaţilor vor proceda „în aceeaşi 

manieră” şi vor urgenta toate 

procedurile astfel încât, în decur-

sul a câtorva săptămâni, proiec-

tul de lege să fi e adoptat de că-

tre deputaţi şi trimis la promul-

gare preşedintelui Klaus Iohan-

nis, pentru a deveni Lege.

Mai departe, Consiliul Jude-

ţean Cluj va demara studiile de 

fezabilitate şi proiectul tehnic 

necesare noului Spital Pediatric 

Monobloc – „cel mai modern 

din România”. În privinţa fi nan-

ţării construcţiei spitalului, Con-

siliul Judeţean s-a adresat Mi-

nisterului Fondurilor Europene 

şi a solicitat ca fondurile nece-

sare să fi e asigurate din buge-

tul Uniunii Europene.

Noul spital va fi  construit 
în Becaş

Consilierii judeţeni, întruniţi 

în şedinţa de 13 martie, au apro-

bat preluarea unui teren din ad-

ministrarea Universităţii de Şti-

inţe Agricole şi Medicină Vete-

rinară (USAMV), pe care urmea-

ză să fi e construit spitalul şi pre-

darea, la schimb, a clădirilor de 

pe Calea Moţilor în care îşi des-

făşoară în prezent activitatea 

mai multe secţii de Pediatrie. 

Terenul are o suprafaţă de 16 

hectare şi se afl ă în zona Becaş, 

din Gheorgheni. Potrivit preşe-

dintelui Consiliului Judeţean 

Cluj, terenul va fi  legat la vii-

toarea Centură Metropolitană.

„Sperăm să avem lege prin 

care acest teren să treacă în ad-

ministrarea judeţului până la 

fi nele acestei sesiuni parlamen-

tare, urmând ca noi să găsim 

fi nanţare, inclusiv din fonduri 

europene, pentru a realiza acest 

obiectiv. Este fi nalul unui drum 

de căutare şi începutul unui 

drum atât de important, în a 

construi pentru judeţ acest spi-

tal”, a adăugat Tişe, care le-a 

promis clujenilor că fi nalizarea 

lucrărilor la noul spital va avea 

loc peste trei ani.

Undă verde pentru Spitalul 
Pediatric Monobloc

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a lăudat spitalele 

clujene şi administraţia 

locală pentru „buna ges-

tionare a cazurilor 

de coronavirus”.

Ministrul Sănătăţii, Ne-

lu Tătaru, a avut, ieri, o în-

tâlnire cu prefectul judeţu-

lui Cluj, Mircea Abrudean, 

primarul Emil Boc, dar şi 

cu managerii spitalelor clu-

jene, respectiv cu reprezen-

tanţii Direcţiei de Sănăta-

te Publică şi Casa Judeţea-

nă de Asigurări de Sănăta-

te. Acesta a declarat că a 

evaluat situaţia spitalelor 

din municipiu şi că poate 

situa Clujul „undeva sus”, 

în comparaţie cu alte ora-

şe din ţară, în ceea ce pri-

veşte capacitatea de testa-

re şi de tratare a pacienţi-

lor cu coronavirus.

„Clujul este un exemplu 

de bună practică. Am vrut 

să văd efectiv fiecare mana-

gement, să mi se prezinte 

problemele şi activitatea des-

făşurată. Faţă de multe alte 

oraşe, aşez Clujul undeva 

sus, atât ca activitate medi-

cală, cât şi ca implicare a 

administraţiei locale, că es-

te Prefectură sau că este Pri-

măria municipiului. Ţin să 

menţionez că, din toate dis-

cuţiile pe care le-am avut, 

există capacitate şi de tes-

tare, există capacitate şi de 

tratament, la nivelul unită-

ţilor din Cluj-Napoca. Aş-

tept ca orice sesizare să îmi 

ajungă la nivel de minister 

şi să pot completa orice de-

ficit sau orice necesitate”, a 

afirmat ministrul.

Probe din Deva 
sau Suceava ar putea 
fi  testate la Cluj

Înainte de vizita la Cluj-Na-

poca, ministrul Tătaru a vizitat 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 

din Deva, iar după vizita în 

„Oraşul Comoară” a ajuns şi la 

Sibiu. Nelu Tătaru a arătat că, 

la Cluj-Napoca se pot testa 1.000 

de probe pe zi, astfel că pot fi  

trimise aici probe din alte ju-

deţe şi oraşe care nu fac faţă.

„La Cluj este o capacitate 

de 1.000 de testări pe zi, men-

ţionez că Clujul poate asigu-

ra testarea şi pentru localităţi 

din jur, cum ar fi  pentru De-

va sau pentru Suceava, se pot 

aduce teste pentru a fi  prelu-

crate la Cluj”, a mai spus mi-

nistrul Sănătăţii.

Echiparea personalului 
medical şi izolarea 
rămân priorităţi

Ministrul Sănătăţii, Nelu 

Tătaru, a mai arătat că prio-

rităţile autorităţilor rămân 

asigurarea echipamentelor 

medicale pentru cei din li-

nia întâi, dar şi pentru restul 

populaţiei, respectiv menţi-

nerea măsurilor de izolare şi 

distanţare socială.

„Suntem într-un moment 

în care tot ce înseamnă pa-

cient este suspect de CO-

VID-19. Priorităţile rămân 

aceleaşi: echipament de pro-

tecţie, precauţii, atât la per-

sonalul medical, cât şi la cei 

pe care îi întâlnim zi de zi 

pe stradă. Rămân ca priori-

tăţi asigurarea medicaţiei pe 

care trebuie să o dăm aces-

tor pacienţi, izolarea volun-

tară şi distanţarea socială”, 

a adăugat acesta.

Chiar este Clujul, exemplu 
de bune practici?
În vizită la Cluj-Napoca, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru,
a lăudat spitalele și implicarea autorităților

Ministrul Sănătăţii spune că nu există niciun motiv să ne gândim la relaxarea restricţiilor impuse 
prin Ordonanţele militare, o evaluare urmând să fi e făcută după Paşti.
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Ministrul Educaţiei şi 

Cercetării, Monica Anisie, a 

declarat că anul şcolar 

2019-2020 nu va fi  îngheţat.

„Nu se îngheaţă anul şco-

lar ci, din contră, ministerul 

lucrează pentru ca toată acti-

vitatea care presupune relua-

rea cursurilor şi toate calen-

darele care trebuie realizate 

să le punem în practică după 

ce vom relua cursurile, după 

ce încetează această stare de 

urgenţă”, a spus ministrul, la 

o conferinţă de presă.

Toate examenele 
naţionale vor fi  susţinute

Preşedintele Consiliului Na-

ţional al Rectorilor (CNR), So-

rin Cîmpeanu, a precizat că 

vor fi  susţinute examenele na-

ţionale, de licenţă şi de dizer-

taţie, admiterea în facultăţi.

„În oricare dintre aceste sce-

narii examenele naţionale, Eva-

luarea Naţională, examenul de 

Bacalaureat, admiterea în fa-

cultăţi, examenul de licenţă şi 

examenul de dizertaţie vor fi  

susţinute. Anul şcolar şi uni-

versitar 2019-2020 va fi  susţi-

nut. Acest lucru este esenţial 

pentru întreaga comunitate for-

mată din 3 milioane de elevi 

şi studenţi şi peste 300.000 de 

angajaţi din sistemul de edu-

caţie. (...) Nu este deloc sim-

plu să asiguri fi nalizarea nor-

mală, în condiţiile în care pro-

cesul se derulează în condiţii 

care nu sunt deloc normale”, 

a afi rmat preşedintele CNR.

Mediile elevilor 
se vor încheia 
cu minimum două note

Mediile elevilor din acest 

an se vor încheia doar cu do-

uă note, la care se va adăuga 

si nota de la teză.

„În contextul informaţiilor 

deţinute până în prezent pri-

vind evoluţia pandemiei de 

SARS-CoV-2, scenariul de lu-

cru prevede reluarea cursurilor 

în învăţământul preuniversitar 

şi universitar în decursul lunii 

iunie. În funcţie de evoluţia 

pandemiei de coronavirus, a-

ceste măsuri pot suferi modifi -

cări,” potrivit ministerului.

Mediile elevilor se vor în-

cheia cu minimumdouă note, 

la care se adaugă nota din te-

ză, acolo unde e cazul.

Subiectele pentru teze vor 

fi  concepute din ce s-a studi-

at până la 11 martie 2020.

Anul şcolar nu va fi înghețat. 
Mediile se vor încheia cu două note.

MONICA ANISIE | Ministrul Educației

 „Se prevede reluarea cursurilor 
în învățământul preuniversitar și universitar 
în decursul lunii iunie. În funcție de evoluția 
pandemiei de coronavirus, aceste măsuri 
pot suferi modificări.“

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Printr-o adresă trimisă 

de ministerul Educaţiei 

inspectoratelor şcolare 

în prima zi a vacanţei de 

Paşte, instituţia recoman-

dă organizarea activităţi-

lor din programul „Şcoala 

Altfel” în perioada în care 

elevii stau acasă, apri-

lie-mai, chiar prin telefon.

Astfel, în nota trimisă in-
spectoratelor şcolare din în-
treaga ţară este specifi cat 
că profesorii trebuie să or-

ganizeze activităţi specifi ce 

acestui program:

„Referitor la unităţile de 

învăţământ în care nu a fost 

deja organizat programul 

şcoala Altfel, rugăm cadre-

le didactice să regândească 

activităţile, în concordanţă 

cu provocările situaţiei ac-

tuale. Nu recomandăm anu-

larea programului sau amâ-

narea acestuia pe o perioa-

dă nedeterminată, în func-

ţie de evoluţia pandemiei, 

deoarece după începerea cur-

surilor accentul va fi pus, 

evident, recuperare materie 

şi evaluarea elevilor”, pre-

cizează nota respectivă.

Şcoala Altfel online,
 sau prin telefon

Apoi profesorii sunt „îndru-

maţi” să ia legătura cu elevii 

prin telefon, dacă nu există in-

ternet sau posibilitatea de a ţi-

ne ore online.

„Fiecare unitate de învăţă-

mânt va adapta activităţile, în 

funcţie de resursele disponi-

bile. Astfel, în comunităţile în 

care accesul la tabletă sau 

computer este redus, progra-

mul se va axa pe comunica-

rea activităţilor telefonic/prin 

e-mail sau WhatsApp, evitân-

du-se conferinţe sau utiliza-

rea unor platforme virtuale”.

Pentru şcolile din oraşe, 

recomandările de activităţi ar 

trebui să ţină cont de situa-

ţia actuală, în care oamenii 

sunt în izolare, în locuinţe, 

şi să conţină activităţi cu fa-

milia în apartament. Pentur 

şcolile din mediul rural sunt 

permise activităţile în curte, 

mai arată nota respectivă

„Programul va cuprinde ac-

tivităţi care pot fi  derulate în ca-

să împreună cu familia, astfel: 

şcolile urbane vor pune accen-

tul pe activităţi în interiorul lo-

cuinţei, cele din mediul rural pe 

activităţi în locuinţă, dar şi în 

spaţiul exterior restrâns: curte, 

grădină, livadă etc.

Şcoala altfel, un moment 
de respiro 
şi în mediul online

Reprezentanţii Inspectora-

tului Şcolar Judeţean spun că 

recomandarea este una bine-

venită, ţinând cont că unii pro-

fesori, din dorinţa de a nu ră-

mâne elevii în urmă cu mate-

ria, au dat mai multe teme de-

cât în mod normal, iar teme-

le sau lecţiile online ar trebui 

înlocuite cu sugestii de activi-

tăţi recreative pentru elevi.

„În săptămâna cu Şcoala Al-

tfel se făceau altfel de activităţi 

decât cele care se desfăşoară în 

mod normal la clasă, activităţi 

extracuriculare, vizite, excursii, 

proiecte, tot ceea ce elevii şi pro-

fesorii şi-ar fi  dorit să facă şi nu 

le permitea rigoarea programei 

şcolare. În mod clar activităţile 

programate nu s-au putut des-

făşura în condiţiile astea şi atunci 

recomandarea a fost să nu se 

facă totuşi ore în săptămâna în 

care era programată şcoala al-

tfel, ci profesorii să le sugereze 

elevilor activităţi: sugestii de lec-

turi, de fi lme, de activităţi prac-

tice, de gătit, de confecţionat 

spre exemplu felicitări sau ouă 

încondeiate. Cred că la asta se 

referea ministerul pentru Şcoa-

la Altfel. Unii profesori au cam 

exagerat şi i-au supraîncărcat pe 

copii din prea mult exces de zel, 

chiar şi la discipline unde, poa-

te, în mod normal nu ar fi  avut 

la fel de multe teme şi activita-

te directă”, a spus Marinela 

Marc, şeful IŞJ Cluj.

Profesorii de asemenea 

spun că o astfel de recoman-

dare este binevenită.

„Este o situaţie inedită, iar 

cadrele didactice trebuie să gă-

sească soluţii de adaptare. E 

important să ţinem cât putem 

legătura cu elevii noştri, să le 

oferim materiale educaţiona-

le, iar activităţile din Şcoala 

Altfel pot să fi e gândite astfel 

încât să fi e integrată familia. 

Este un moment de redesco-

perire a valorilor, cu toate că 

distanţarea socială se impune. 

Cu toate acestea atât Ministe-

rul Educaţiei, cât şi corpul pro-

fesoral caută să găsească so-

luţii pentru cât mai mulţi elevi, 

atât pentru cei care au acces 

la internet şi dispozitive de co-

municare moderne, cât şi pen-

tru cei din zone izolate sau 

mediul rural. Consider că ac-

tivităţile din Şcoala Altfel nu 

trebuie lăsate deoparte şi igno-

rate, dar trebuie să aibă nişte 

obiective bine stabilite, pe ca-

re eu le identifi c sub forma so-

lidarităţii, a empatiei, a valo-

rilor morale şi neapărat trebu-

ie să uzeze de resurse care sunt 

la îndemâna tuturor. Nu e un 

moment de evaluări, e un mo-

ment de a valoriza fi ecare co-

pil, de a-l încuraja şi de a gân-

di pozitiv pentru viitor”, a spus 

Raluca Vlaicu, profesoară de 

limba şi literatura română.

„Școala Altfel” prin telefon???
Ministerul Educației recomandă să nu se anuleze sau amâne programul activităților 

Pentru şcolile din oraşe, recomandările de activităţi ar trebui să ţină cont de situaţia actuală
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Raul Baldean a vrut să 

facă ceva cu mâna lui 

care să ajute clujenii 

câtuşi de puţin în aceste 

vremuri grele. Astfel i-a 

venit ideea să realizeze 

un coş metalic care să 

fie folosit pentru donaţii 

de alimente.

„Ideea mi-a venit după 

ce am văzut un reportaj din 

Italia. Situaţia din sudul ţă-

rii este de aşa natură aco-

lo, încât oamenilor rămaşi 

fără loc de muncă le este 

greu să îşi asigure necesi-

tăţile de bază precum hra-

na sau adăpostul. Unii în-

cearcă să îi ajute pe cei ca-

re nu îşi mai permit să-şi 

cumpere mâncare, agăţând 

plase cu alimente pe gar-

duri sau atârnând coşuri de 

la balcoane. Trecătorii pun 

produse sau iau produse, 

în funcţie de posibilităţi sau 

necesităţi. Dacă încă nu se 

vede pe străzile din Româ-

nia, asta nu înseamnă că 

nu ne îndreptăm şi noi în 

aceeaşi direcţie nefericită. 

Am luat o bucată de panou 

de gard bordurat pe care 

am tăiat-o şi îndoit-o, pen-

tru a realiza un fel de coş 

pentru depozitarea alimen-

telor. Am listat o foaie A4 

pe care am scris câteva in-

strucţiuni. Am cumpărat de 

la magazin nişte produse 

alimentare (pâine, legume, 

salam, caş, sana şi câteva 

conserve). Am montat co-

şul metalic pe un gard într-o 

zonă mai circulată dintr-un 

cartier din Cluj-Napoca şi 

am pus plasele în coş”, a 

explicat clujeanul.

Odată ce a montat co-

şul, tânărul s-a aşteptat că 

acesta să fie vandalizat, 

dar a avut parte de o sur-

priză plăcută.

„Aveam emoţii că va fi  

vandalizat coşul, dar spre 

surprinderea mea, era tot 

acolo, inclusiv biletul. L-am 

reumplut cu alimente”, a 

adăugat Raul Baldean.

Un clujean a pus un coş cu alimente 
pe stradă pentru nevoiaşi

Mii de echipamente de pro-

tecţie au ajuns în spitalele 

clujene din partea volunta-

rilor de la Beard Brothers, 

CERT şi Vă ajutăm din Cluj.

Beard Brothers, Vă ajutăm din 

Cluj şi CERT Transilvania au de-

cis să îşi unească eforturile pen-

tru a limita răspândirea Covid 

19 şi a sprijini comunitatea, iar 

împreună au reuşut să ajute 49 

de spitale cu peste 180.000 de 

echipamente necesare pentru 

a-şi desfăşura activitatea.

„Împreună cu partenerii de 

la Vă Ajutăm Din Cluj şi CERT 

Transilvania, ne-am mobilizat 

şi am pus la dispoziţia a 49 de 

spitale şi instituţii din prima li-

nie din Cluj peste 180.000 de 

echipamente necesare pentru 

ca ei să poată avea grijă de toţi 

cei din comunitate.

Scopul nostru comun este de 

a minimiza răspândirea virusu-

lui şi de a oferi un sprijin con-

cret comunităţii. Donaţiile au 

ajuns în unităţile medicale din 

Cluj-Napoca, Turda, CâmpiaTur-

zii, Dej, Gherla şi Huedin, dar şi 

la instituţiile non-medicale afl a-

te în prima linie în lupta cu vi-

rusul: ISU Cluj, Inspectoratul de 

Politie Judetean Cluj, Detaşa-

mentul de Pompieri, Jandarme-

ria Cluj, Gruparea de Jandarmi 

Mobilă ,,Ştefan Cicio-Pop” 

Cluj-Napoca şi Directia de Sana-

tate Publica a Judetului Cluj. Pen-

tru a se putea concentra pe sal-

varea şi protejarea cât mai mul-

tor vieţi, cei din prima linie nu 

ar trebui să se îngrijoreze din ca-

uza lipsei de echipamente de 

protecţie. De aceea, suntem de 

părere că informaţia cu privire 

la donaţiile făcute trebuie com-

plet transparentizată. Nu ne vom 

opri aici! Continuăm să strân-

gem fonduri şi să căutăm furni-

zori astfel încât să putem susţi-

ne echipele din prima linie şi în 

perioada următoare”, au trans-

mis reprezentanţii Beard Brothers.

Echipamentele de protecţie 

au ajuns la 49 de instituţii, prin-

tre care: Spitalul Clinic Muni-

cipal Cluj-Napoca (Clujana), 

Spitalul Clinic De Boli Infecţi-

oase, Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca (ATI), 

Spitalul Clinic de Recuperare 

Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie „Leon Dani-

ello” Cluj-Napoca.

Spitalele clujene au primit peste 
180.000 de echipamente de protecţie

La sfârşitul săptămânii 

trecute, voluntarii CERT 

Transilvania au montat 

prima poartă de decontami-

nare, cea de la Unitatea 

de Primiri Urgenţe 

din Cluj-Napoca.

La sfârșitul săptămânii trecute, 

voluntarii CERT Transilvania au 

montat prima poartă de deconta-

minare, cea de la Unitatea de Pri-

miri Urgențe din Cluj-Napoca.

„Există o nevoie urgentă de 

a amplasa astfel de sisteme de 

decontaminare în toate spitale-

le din linia întâi […]. Aceste 

porți de decontaminare reduc 

considerabil riscul de contami-

nare la dezbrăcarea echipamen-

tului de protecție pe de o parte 

și la pătrunderea într-o incintă, 

pe de altă parte. Acest aspect 

este vital și poate face diferența 

în ceea ce privește numărul de 

îmbolnăviri. Pot fi  montate atât 

în interior cât și în exterior”, a 

transmis CERT.

În această săptămână, mem-

brii CERT Transilvania au mers 

mai departe și au mai montat 

trei, la Spitalul Clinic De Boli 

Infecțioase, la Spitalul Clinic de 

Pneumoftiziologie „Leon Dani-

ello” și la Spitalul Clinic de Re-

cuperare Cluj-Napoca.

„În contextul actual, am lă-

sat totul și ne unim eforturile 

pentru susținerea eroilor care 

luptă pentru noi cu acest ina-

mic - COVID 19. Aceste porți 

de decontaminare reduc con-

siderabil riscul de contamina-

re la dezbrăcarea echipamen-

tului de protecție pe de o par-

te și la pătrunderea într-o in-

cintă, pe de altă parte și pot fi  

montate atât în interior, cât și 

în exterior. Așa cum ne spune 

și numele, Community Emer-

gency Response Team, acum 

e timpul când e cea mai mare 

nevoie de noi. Pentru că noi 

credem cu tărie în puterea bi-

nelui, a zâmbetului și a acelui 

Mulțumesc! spus de omul pe 

care l-am ajutat. Și acestea sunt 

sufi ciente. Urcăm în varf de 

munte, acolo unde nimeni nu 

mai ajunge, coborâm în cele 

mai adânci văi dacă cineva a-

re nevoie de ajutorul nostru, 

iar acum mergem in spitale. 

Totul e să afl ăm … vom fi  cu 

siguranță acolo. 

„Contăm pe sprijinul vostru 

pentru a ne proteja medicii! Do-

nează cu cardul pe https://

cert-transilvania.ro/donations/ 

sau prin transfer bancar în con-

tul Asociaţiei CERT-Transilvania 

RO36BTRL01301205109280XX,  

cu menţiunea #SOLIDARI. 

Arată că îţi pasă!”, au trans-

mis voluntarii.

Porți de decontaminare 
pentru patru spitale

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ziua de 8 aprilie marchea-

ză sărbătoarea etniei romi-

lor din România, odată cu 

Ziua internaţională a romi-

lor, dedicată tradiţiilor şi 

istoriei acestui grup etnic, 

dar şi memoriei romilor 

ucişi în timpul celui de-Al 

Doilea Război Mondial.

În cele trei decenii de la 

căderea comunismului, „so-

cietatea românească s-a alini-

at valorilor europene, iar ro-

mii au fost recunoscuţi ca mi-

noritate etnică”, susţine pre-

mierul Ludovic Orban, în me-

sajul său de Ziua internaţio-

nală a romilor. Ca toţi ceilalţi 

cetăţeni români, etnicii romi 

şi-au dorit să trăiască într-o 

ţară liberă, democratică şi 

prosperă, care să le asigure 

tuturor egalitatea de şanse, 

mai spune prim-ministrul.

Comunitatea romă, 
marginalizată

Comunităţile rome sunt o 

categorie care resimte con-

stant, printre a, efectele cri-

zei locuirii, susţine profeso-

rul universitar clujean Eniko 

Vincze. Aceasta spune că in-

justiţia locativă este o injus-

tiţie „cu logică rasistă”, ma-

nifestându-se printr-o „acu-

tă şi consecventă deposeda-

re şi dislocare a comunităţi-

lor şi persoanelor rome”. În 

contextul actualei crize CO-

VID-19, comunităţile şi per-

soanele rome resimt mai acut 

consecinţele atât a lipsei ac-

cesului universal la utilităţi 

cât şi a lipsei comunicării din 

partea autorităţilor, spune ac-

tivista pentru integrarea ro-

milor. De cealaltă parte...

„Vă asigur că aveţi în acest 

Guvern un susţinător al in-

cluziunii sociale şi al eman-

cipării sociale, culturale şi e-

conomice a comunităţilor ro-

me. Pregătim un nou cadru 

strategic naţional, pentru ur-

mătorii cinci ani, pentru in-

cluziunea romilor şi avem în 

vedere adaptarea măsurilor 

la nevoile concrete ale co-

munităţilor – de la accesul 

la infrastructura de apă, elec-

tricitate, încălzire şi drumuri, 

la asigurarea infrastructurii 

şcolare şi sanitare necesare, 

cursuri de formare profesio-

nală adaptate specifi cului lo-

cal şi asistenţă pentru găsi-

rea de locuri de muncă”, pro-

mite în schimb premierul Lu-

dovic Orban.

Doar drepturi, 
obligaţii nu...?

Într-o perioadă critică pen-

tru întreaga societate, în care 

oamenii sunt forţaţi să asculte 

de ordinele autorităţilor, ne con-

fruntăm, din păcate, cu multe 

cazuri – atât la nivel local, cât 

şi naţional – în care cetăţeni de 

etnie romă sfi dează măsurile 

luate împotriva COVID-19. Fie 

că vorbim despre romii de la 

Turda, care au dat o petrecere 

în mijlocul străzii, de romii din 

Floreşti, care se joacă în gru-

puri mari în toiul zilei sau de 

romii de la Reteag, care răspân-

desc coronavirusul la graniţa 

cu judeţul Cluj, o întreagă co-

munitate este în pericol să ră-

mână stigmatizată.

„Ar trebui cumva rezol-

vată, măcar notifi cată şi adu-

să cumva în atenţia autori-

tăţilor şi situaţia din zona 

Gării din Cluj. În fi ecare zi 

e plin de cetăţeni de etnie 

romă, cerşetori, cu bagaje de 

mari dimensiuni sau fără, în 

grupuri de minim 6-10 per-

soane, se perindă în voie... 

Echipajele de poliţie detaşa-

te în zonă nici măcar nu le 

bagă în seamă, nu le identi-

fi că... Legea ar trebui apli-

cată la toţi cetăţenii oraşu-

lui, nu doar unora care ori-

cum fac tot ce pot să se pro-

tejeze”, a semnalat o cititoa-

re o nouă problemă socială, 

pentru Monitorul de Cluj.

„Acum, în mod special, vă 

chem să sprijiniţi eforturile pe 

care le facem la nivelul între-

gii ţări pentru a opri răspândi-

rea coronavirusului şi să res-

pectaţi măsurile luate de auto-

rităţi pentru protejarea dum-

neavoastră. De sănătatea fi ecă-

ruia dintre noi depinde în con-

textul actual sănătatea sau chiar 

viaţa celor din jur!” a punctat 

premierul Ludovic Orban, în 

mesajul său pentru etnia romă.

Romii resimt cel mai acut 
consecințele crizei de COVID-19
Guvernul promite incluziune, oamenii de rând văd altă realitate

 În contextul actualei crize COVID-19, comunităţile şi persoanele rome resimt mai acut consecinţele
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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 145.000 euro. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ 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, suprafaţa 
35,4 mp + balcon (5,7 mp), uti-
lat și mobilat. Fără comision la 
cumpărător, preţ 36.500 Euro. 
Telefon: 0785-624322.

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. (3.7)

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. (3.7)

¤ 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.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

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

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. 
(3.7)

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Ingformaţii 
suplimentare la tel. 
0721-639290 sau 
0264-555842. (3.11)

¤ 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 calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare 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 interioare), 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 mobilier 

sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi 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. (8.11)

¤ 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.

PIERDERI

¤ Societatea A1 IMPEX S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, Bld. Mun-
cii nr. 12, județ Cluj, 
J12/913/2000, C.U.I. 
13302728 , anunță pierderea 
Certifi catului Constatator nr. 
118852 din 13.12.2005 și re-
spectiv a Certifi catului Constata-
tor nr. 13454/24.03.2005. Le 
declarăm nule.

Cu mare durere anunțăm stingerea din viață 
a scumpei și iubitei noastre mame, bunici si mătuși

Doamna prof. Tudor Reghina
Odihnește-te în pace!

Te vom păstra veșnic în sufl etele noastre!
Fam. Tudor

CONDOLEANȚE

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MUNICIPIUL GHERLA în calitate de titular, anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, con-
form H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ PEN-
TRU MUNICIPIUL GHERLA, jud. Cluj. Prima versiune a P.M.U.D. 
poate fi  consultată la sediul MUNICIPIUL GHERLA, din mu-
nicipiul Gherla, strada Bobîlna, nr.2, judeţul Cluj, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9ºº- 14ºº, din data 09.04.2020. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 26.04.2020, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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CU NUMAI 25 LEI/LUNĂ PRIMEŞTI ZIARUL ACASĂ

ABONEAZĂ-TE ! 0264.59.77.00

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. 

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 datorat 
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 
potabile distribuita prin retelele publice in alte scopuri decat pentru satisfacerea nevoilor 
strict gospodaresti. Aceste prevederi sunt cuprinse si in contractul de furnizare/prestare a 
serviciului 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 
obligat: 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 puncte 
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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

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, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Regia Autonomă a 
Domeniului Public Cluj Napoca RA anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu 
pentru obiectivul ”Combaterea bolilor şi dăunătorilor prin 
tratamente fi tosanitare“ din localitatea Cluj-Napoca, str.
Tineretului, FN, jud. Cluj (Pepiniera Becaș).

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi: 08.00-16.30 si vineri 
08.00-14.00.

ANUNȚ

REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC 
CLUJ-NAPOCA cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea 
Someșeni nr. 2, județul Cluj, telefon 0264552666, prin 
prezenta convoacă la sediul regiei pentru clarifi carea situației 
privind absența de la serviciu, în ziua de 15.04.2020, ora 
08.00  pe următorii salariați:

1. Boia Stelian cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Țaga, sat Sîntejude nr. 171, jud. Cluj.

2. Orban Adrian cu ultimul domiciliu cunoscut în comuna 
Geaca, nr. 196, jud. Cluj.

În caz de neprezentare comisia desemnată va analiza 
situația în lipsă.

Informare
Protejaţi reţeaua de canalizare şi mediul înconjurator!

Canalizarea nu este coşul de gunoi al oraşului!
Atragem atenţia tuturor utilizatorilor serviciului de canalizare să nu arunce în vasul de toaletă 

măștile, mănușile de protecţie sau serveţele dezinfectante nedegradabile, după folosirea 
acestora. Alături de alte materiale, aceste obiecte pot crea blocaje ale reţelei de canalizare 
menajeră, înfundă echipamentele de pompare a apei uzate, provocând arderea pompelor 
precum și blocajul grătarelor de la intrarea în staţiile de pompare apă uzată, provocând consecinţe 
neplăcute pentru toţi utilizatorii. Practic, toate obiectele menţionate trebuie aruncate doar la 
coșul de gunoi.

Pe lângă intervenţiile în vederea remedierii defecţiunilor și blocajelor din reţea, personalul 
ce deservește întreţinerea reţelei face demersuri considerabile în această perioadă difi cilă 
pe care o traversăm pentru limitarea disconfortului clienţilor. In ultima perioadă blocajele 
din reţeaua de canalizare au crescut, cu repercusiuni directe asupra funcţionării întregului 
sistem de canalizare dar și a staţiei de epurare.

Zilnic, cantităţi mari de gunoi menajer, produse de igienă intimă, îmbracăminte sau materiale 
de construcţii înfundă canalizarea, blochează echipamentele de pompare și liniile de epurare. 
Conform statisticilor, de cele mai multe ori, motivul înfundării sistemului de canalizare nu este 
unul de ordin tehnic, pe primele locuri printre cauzele care determină colmatarea sistemului 
de canalizare sunt nerespectarea regulilor elementare de utilizare al sistemului de canalizare.

Înfundările reţelelor interioare și blocarea pompelor din staţiile de pompare apă uzată 
sunt cauzate de resturile menajere alimentare și textile sau alte deșeuri solide cum ar fi  nisip, 
vopsea sau materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare interioară, aruncate 
în vasul de toaletă sau în chiuvetă. Blocarea scurgerii apei uzate duce la înfundarea reţelelor 
interioare și are drept consecinţă refularea apei uzate și inundarea imobilelor, cu pagube care 
sunt suportate de regulă atât de către cei care au provocat incidentul cât și de către colocatari. 
Pentru deșeurile textile, menajere, materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau materiale 
de construcţii trebuie folosite containerele pentru salubritate și nu sistemul de canalizare!

Din momentul în care apele uzate părăsesc locuinţa, acestea trec printr-un amplu proces 
de transport, colectare și epurare, pentru ca apoi să poată fi  deversate conform normelor 
de mediu în râul Arieș. Consumatorii sunt rugaţi să nu mai arunce în reţeaua de canalizare 
gunoi menajer sau alte deșeuri întrucât acestea înfundă reţelele interioare, deteriorează 
utilajele din staţiile de pompare ale apei uzate sau de la staţia de epurare și afectează 
funcţionarea în condiţii optime a serviciului. Prin respectarea acestor reguli simple ne puteţi 
ajuta în activitatea noastră, iar astfel vă veţi demonstra grija faţă de siguranţa locuinţei, a 
bunurilor, a comunităţii din care faceţi parte și a mediului înconjurător.

CONVOCATOR

Consiliul de Conducere al
Uniunii Naţionale a Practicienilor 

în Insolvenţă din România Filială Cluj

convoacă

Adunarea Generală a UNPIR Filială Cluj prin 
corespondenţă electronică, conform Deciziei CNC nr. 3/2020, 
pentru data de 27 aprilie 2020, ora 16:00, cu următoarea 
ordine de zi:

I. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale UNPIR Filiala Cluj 
pentru anul 2019 (art. 63, lit. a din OUG nr.86/2006), 
certifi cate de Comisia de cenzori.

II. Aprobarea execuţiei bugetului UNPIR Filiala Cluj pentru 
anul 2019, descărcarea de gestiune a Președintelui și 
Consiliului de Conducere pe anul 2019 și aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 (art. 63, lit. a din 
OUG nr. 86/2006)

III. Aprobarea raportului Consiliului de Conducere și al 
Instanţei de disciplină pentru anul 2019 (art. 63, lit. e din 
OUG nr. 86/2006)

IV. Aprobarea planului de activitate al UNPIR Filiala Cluj 
pentru anul 2020 (art. 63, lit. b din OUG nr. 86/2006).

Membrii vor primi toate materialele aferente ordinii de 
zi, precum și modelul de vot, pe e-mail. Formularul de vot 
completat de membrii UNPIR Filiala Cluj va fi  transmis către 
UNPIR Filiala Cluj pe e-mail offi ce@unpircluj.ro, cel târziu 
până în data de 27.04.2020, ora 16.00.

Consiliul de Conducere UNPIR Filiala Cluj
Preşedinte Godîncă-Herlea Vasile

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că PUZ urbanizare Colonia Sopor Nord conform 
Legii nr. 350/2001 cu modifi cările și completările ulterioare, 
Cluj-Napoca, str. Zona Sopor, f.n., judeţul Cluj, titular: MICLE 
VALER IOAN, MICLE ANDREEA BIANCA nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 9:00 – 14:00, 
în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. PROIECT IMO UNU S.R.L.,îin calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declansarii 
etapei de incadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare P.U.Z.: 
schimbare destinaţie teren din zona industrială în zona 
de locuinţe, construire ansamblu rezidenţial“, în comuna 
Apahida, sat Sânnicoară, str. Elicei, nr. 10, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, bld. Eroilor. nr. 16, etaj 5, din data 10.04.2020, 
între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 28.04.2020, la APM Cluj, 
str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264 
– 412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC TERMOFICARE NAPOCA SA
B-dul 21 Decembrie 1989 , nr: 79

Angajează prin concurs :
- absolvent ( de preferat din ultimi 5 ani) sau student din 

anii terminali ai Facultăţilor de inginerie specialităţile instalaţii/
automătizari/electrotehnic/energetic/mecanic pentru post 
de dispecer (program de lucru în ture – 12/24 ).

- muncitor califi cat în meseria de instalator
- muncitor califi cat în meseria de sudor

Oferim pachet salarial atractiv.Cv-urile se vor depune/trimite 
la secretariatul/e-mailul unităţii (offi ce@termonapoca.ro).

Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 
0264503720 sau 0264503703.
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Ronaldinho, eliberat 
din închisoare
Brazilianul Ronaldinho, fostul 
star mondial al fotbalului, a 
fost eliberat după mai bine de 
o lună din închisoarea în care 
a fost închis, alături de fratele 
său Roberto de Assis, pentru 
utilizarea unor pașapoarte fal-
se la intrarea în Paraguay, dar 
va rămâne în arest la domici-
liu într-un hotel din Asuncion, 
în urma unei decizii a justiţiei 
din această ţară.
Fostul atacant al echipelor Paris 
Saint-Germain și FC Barcelona a 
sosit în cursul serii de marţi la 
hotelul de lux Palmaroga, situ-
at pe bulevardul Palma din ca-
pitala paraguayană.
Decizia de eliberare a celor 
doi fraţi a fost luată de jude-
cătorul care se ocupă de 
acest dosar, Gustavo 
Amarilla, după depunerea u-
nei cauţiuni în valoare de 1,6 
milioane de dolari de către 
reprezentanţii legali ai brazi-
lienilor. Ronaldinho și fratele 
său au fost conduși la hotel 
de două patrule de poliţie.

Zverev, posibil 
infectat 
cu coronavirus 
la Australian Open
Tenismanul german 
Alexander Zverev, numărul 7 
mondial, suspectează că ar fi 
fost infectat cu coronavirus în 
timpul Openului Australiei, 
primul turneu de Mare Șlem 
al anului, la care a participat 
în luna ianuarie.
Zverev a călătorit în China, cu 
câteva săptămâni înaintea star-
tului competiţiei de la 
Melbourne Park, unde a evolu-
at cu simptome de Covid-19.
„Eu și logodnica mea Brenda 
am fost în China pe 28 de-
cembrie. M-am simţit foarte 
rău în zilele care au urmat. Nu 
vă puteţi imagina de câte ori 
am tușit în timpul lunii petre-
cute în Australia. Am avut fe-
bră timp de două sau trei zile 
și am avut o tuse seacă mult 
timp. Brenda a avut, la rândul 
ei, aceleași simptome”, a de-
clarat jucătorul.
„Nu am știut despre ce este 
vorba, însă acum, după mai 
multe luni, văzând situaţia ac-
tuală, sunt convins că puteam 
fi  infectaţi cu coronavirus. Nu 
spun că am fi  fost 100%, mai 
ales că rezultatele mele din 
Australia au fost bune, însă bă-
nuielile rămân”, a adăugat el.

Hagi Jr. pe lista 
lui Real Madrid
Spaniolii de la Don Balon scriu 
că Madrid este gata să plăteas-
că suma de zece milioane de 
euro pentru transferul mijloca-
șului Ianis Hagi, jucător afl at 
acum la Glasgow Rangers, un-
de a fost împrumutat de Genk.
Potrivit sursei citate, politica de 
transferuri a clubului madrilen 
se va schimba din cauza crizei 
economice provocate de pan-
demia de coronavirus.
Astfel, în loc de vedete transfe-
rate pe sume mari, Real 
Madrid se va orienta către jucă-
tori tineri, cu potenţial ridicat, 
însă mult mai ieftini, așa cum a 
fost cazul lui Marco Asensio, 
adus de la Mallorca pentru o 
sumă de aproape 4 milioane 
de euro, în 2014.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Jucătorii, antrenorii 

şi restul angajaţilor clu-

bului de fotbal FC Rapid 

au intrat în şomaj tehnic 

până la încheierea stării 

de urgenţă decretată 

ca urmare a pandemiei 

de coronavirus.

„FC Rapid a decis ca, din 

cauza situaţiei dificile prin 

care trece întreaga planetă, 

implicit fotbalul românesc, 

jucătorii, staff-ul şi mem-

brii conducerii clubului nos-

tru să intre în şomaj tehnic 

pe durata stării de urgenţă 

instituite de Guvernul Ro-

mâniei”, a transmis clubul 

din Capitală.

Preşedintele grupării giu-

leştene, Ovidiu Burcă, sus-

ţine că fotbaliştii din lotul 

condus de Dan Alexa au în-

ţeles decizia.

„Le-am transmis jucăto-

rilor, am avut discuţii cu 

ei, iar ei au răspuns foar-

te bine. Am decis ca toţi 

jucătorii şi oamenii din club 

să intre în şomaj tehnic, 

pentru a proteja clubul. Nu 

cred că este cineva absurd 

să nu înţeleagă situaţia cri-

tică prin care trecem”, a 

declarat Burcă.

Competiţiile fotbalistice din 

România, întrerupte iniţial pâ-

nă la 31 martie, au fost sus-

pendate printr-o decizie a Co-

mitetului de Urgenţă al Fede-

raţiei Române de Fotbal cel 

puţin până la momentul ridi-

cării stării de urgenţă.

Statul va asigura anga-

jaţilor şi sportivilor a că-

ror activitate este afectată 

de criza pandemiei CO-

VID-19 un venit minim de 

75% din salariul aferent 

contractului individual de 

muncă sau contractului de 

activitate sportivă, plafo-

nat la nivelul a 75% din 

câştigul salarial mediu brut 

pe economie, conform or-

donanţei Guvernului.

Rapidiştii au intrat în somaj tehnic

Trupa clujeană a fost 

băgată în şedintă de supo-

teri la ultimul meci dispu-

tat pe Cluj Arena, însă 

totul s-a calmat din cauza 

pandemiei care 

a lovit întreaga lume.

Daniel Stanciu, directorul 

general de la Universitatea 

Cluj, a confi rmat rămânerea 

în postura de antrenor a lui 

Adrian Falub şi după ce situ-

aţia va reveni la normal.

„Nu s-a pus problema să 

fie schimbat. Am avut o dis-

cuţie şi am decis să mer-

gem pe aceeaşi variantă. 

Adi Falub e antrenorul ca-

re şi-a asumat atunci când 

a venit continuarea acestui 

proiect. Acum trebuie să vi-

nă cu nişte soluţii prin ca-

re să rezolve problemele şi 

să pună echipa pe linia de 

plutire. Nu au fost rezulta-

te foarte rele, dar nici bu-

ne”, a declarat Stanciu la 

un post de televiziune

Fotbaliştii, cu salariile 
tăiate şi antrenamente 
în mediul online

Conducerea alb-negrilor 

a decis să reducă salariile 

jucătorilor şi să trimită în 

şomaj tehnic staff-ul admi-

nistrativ. Totuşi, jucătorii 

sunt verificaţi zilnic şi che-

maţi la şedinţe de pregăti-

re online, conform spuse-

lor lui Stanciu.

Nu toţi jucătorii au accep-

tat reducerea salariilor. Nico-

lae Pîrvulescu (23 de ani) a 

refuzat să semneze înţelege-

rea, dar decizia nu-l avanta-

jează. Contractul său a fost 

suspendat, iar mijlocaşul va 

primi cei 75 la sută din sala-

riul mediu brut, bani pe care 

îi oferă Guvernul prin Ordo-

nanţa emisă pe perioada de 

stare de urgenţă.

„Jucătorii au un program mai 

special, mai fac şi antrenamen-

te împreună cu preparatorul fi -

zic, sunt anumite exerciţii care 

se fi lmează şi se trimit. Se fac şi 

online. Încercăm şi noi să mai 

copiem nişte metode, pentru că 

sunt foarte multe lucruri de ca-

re eşti privat. E şi un blocaj psi-

hic cu toată această situaţie”, a 

explicat ofi cialul Universităţii.

Virusul COVID-19 ar putea 
salva un sezon dezastruos

Universitatea Cluj a fă-

cut cel mai prost sezon de 

la renaşterea echipei. Echi-

pa antrenată de Adrian Fa-

lub are 27 de puncte strân-

se în 23 de meciuri şi ocu-

pă locul 14 în Liga a 2-a, 

fiind la trei puncte distan-

ţă de Concordia Chiajna, 

prima echipă aflată sub li-

nia retrogradării.

Fotbaliştii clujeni sunt 

campionii egalurilor în ac-

tuala stagiune după ce au 

terminat la egalitate 12 me-

ciuri, adică mai mult de ju-

mătate din cele disputat. 

Trupa de pe malul Someşu-

lui a plecat ca una dintre 

favoritele la promovare la 

începutul sezonului, însă a 

dezamăgit crunt după pri-

mele etape.

Conducătorii fotbalului ro-

mânesc speră ca întrecerile fot-

baliste să se poată relua la ju-

mătatea lunii mai. Echipele ar 

urma să înceapă pregătirea du-

pă sărbătorile de Paşte, iar pri-

mele meciuri s-ar putea juca în 

partea a doua a lunii mai sau 

la începutul lunii iunie în func-

ţie de evoluţia pe care o va avea 

pandemia de coronavirus

Adrian Falub rămâne la „U” 
şi după pandemia de coronavirus
Adrian Falub şi jucătorii de la Universitatea Cluj au fost contestaţi dur de suporteri 
după meciul cu Metaloglobus Bucureşti, însă postul antrenorului este în siguranţă

Adrian Falub a fost confi rmat în funcţia de antrenor al Universităţii Cluj de către conducerea clubului de pe malul Someşului
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