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Iulius va prelua 
Carbochim
Consiliul Concurenței a dat undă verde 
achiziției fabricii de abrazive. Pagina 2

ACTUALITATE

Supravegheați 
cu drone
Forțele de ordine monitorizează din 
aer activitatea clujenilor. Pagina 3

EDUCAȚIE

Elevii clujeni 
și-au vărsat oful
Cum își doresc elevii să funcționeze 
predarea online?  Pagina 7

#staiacasă

După ce s-au grăbit să se întoarcă 
în țară, acum se înghesuie să plece?
De ce s-au înghesuit sute de oameni pe Aeroportul din Cluj?
Sute de oameni au fost surprinși, 
joi, îngrămădiți la intrarea 
în Aeroportul din Cluj. 
Ei sunt primii muncitori români 
care pleacă la muncă 
în Germania după ce a izbucnit 
epidemia de coronavirus. 
Nici nu le-a trecut prin cap ce 
scandal vor provoca. Paginile 4-5

SĂNĂTATE

13 aprilie, ziua neagră pentru România 
în criza pandemiei de COVID-19?

Institutul pentru Măsurători şi Evaluare 

în domeniul Sănătăţii din Washington (SUA) 

a analizat situaţia din întreaga lume în ce-

ea ce priveşte coronavirusului, iar în Ro-

mânia punctul maxim al deceselor va fi  

luni, 13 aprilie, conform studiului întocmit 

de americani.

Specialiştii au luat deja în calcul măsu-

rile de distanţare socială care au fost im-

puse în România, iar începutul săptămânii 

viitoare ar putea reprezenta punctul maxim 

al numărului de decese provocate de coro-

navirus într-o singură zi.

Conform calculelor, România are nevo-

ie de 1.301 paturi în spitale, dintre care 

299 de paturi ATI în următoarele zile. 254 

de persoane vor avea nevoie de paturi ATI 

(Terapie Intensivă) pentru a rezista în lup-

ta cu noul coronavirus. Conform previzi-

unilor, pe 11 aprilie vor fi  cele mai multe 

internări, iar pe 13 aprilie vor fi  înregis-

trate 36 de decese, cel mai mare număr 

într-o singură zi.

Specialiştii americani mai spun că 8 mai 

va fi  prima zi fără decese înregistrate în Ro-

mânia din cauza virusului. Studiul îi dă drep-

tate astfel lui Nelu Tătăru, Ministrul Sănătă-

ţii, care a spus, în timpul vizitei sale la Cluj, 

că nu există niciun motiv pentru relaxarea 

măsurilor de distanţare socială.
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

METEO

20/120C
Variabil

20/170C
Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

4°/14° Variabil

2°/14° Variabil

3°/14° Variabil

2°/14° Soare

4°/18° Înnorat

4°/17° Înnorat

2°/18° Înnorat

4°/17° Variabil
2°/12° Variabil

2°/8° Variabil

0°/9° Soare

3°/9° Variabil

6°/16° Înnorat

0°/12° Înnorat

3°/13° Înnorat

3°/13° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

10 aprilie

1884: Apare la Iași „Revista 
socială" (până în august 
1887, cu întreruperi), prima 
publicație teoretică socialistă 
din România.

1912: Vasul Titanic a plecat în 
primul și singurul voiaj dintre 
Southampton, Anglia 
și New York, SUA.

11 aprilie

1880: Ia fi ință prima direcție 
a Căilor Ferate Române.

1919: A fost creată Organizația 
Internațională a Muncii, cu se-
diul la Geneva. 

1949: Are loc premiera piesei 
Haiducii, de Victor Eftimiu.

1969: Are loc, la Teatrul Mic 
din București, premiera piesei 
Iona, de Marin Sorescu.

12 aprilie10 aprilie

1877: A început războiul ru-
so–turc. România a permis 
trecerea trupelor rusești pe 
teritoriul său. Turcii au bom-
bardat localitățile românești 
de la Dunăre.

1961: Zborul primului cos-
monaut din lume, Iuri 
Gagarin, la bordul navei 
„Vostok I". Zborul a durat 
108 de minute.

1997: A fost parafat Acordul 
privind aderarea României la 
Acordul Central European de 
Comerț Liber

70/140C
Soare

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

9°/17° Soare

5°/15° Soare

7°/16° Soare

6°/15° Variabil
6°/15° Înnorat

1°/10° Soare

4°/12° Soare

3°/12° Variabil
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Consiliul Concurenţei 

a autorizat tranzacţia prin 

care Carbo Europe SRL, 

fi lială a Grupului Iulius, 

intenţionează 

să preia compania 

Carbochim SA Cluj-Napoca.

În urma analizei, Consi-

liul Concurenţei a constatat 

că această operaţiune „nu ri-

dică obstacole semnifi cative 

în calea concurenţei efecti-

ve pe piaţa românească” sau 

pe o parte substanţială a a-

cesteia şi că „nu există în-

doieli serioase privind com-

patibilitatea sa cu un mediu 

concurenţial normal”.

23,5 mil. € 
pentru tranzacţie

Dezvoltatorul imobiliar 

Iulius, deţinut de cunoscu-

tul om de afaceri Iulian Das-

călu, originar din Iaşi, a pus 

pe masă 23,5 milioane de 

lei pentru ca, prin interme-

diul companiei Carbo Euro-

pe, să achiziţioneze pache-

tul de 31% din Carbochim 

din Cluj-Napoca, companie 

românească, specializată în 

producerea şi comercializa-

rea de produse abrazive.

Carbo Europe SRL a fost 

înfi inţată în anul 2018, având 

ca obiect principal de acti-

vitate fabricarea unor pro-

duse chimice. Carbo Europe 

este deţinută de Iulius Hol-

ding SRL (compania-mamă 

a Grupului Iulius) şi de că-

tre Iulian Dascălu, prin in-

termediul companiilor Car-

bo One BV şi Carbo Two BV.

De precizat că Iulius Group, 

prin Carbo Europe, controla-

se deja pachetul majoritar de 

aproape 70%. Astfel, Iulian 

Dascălu ar avea cale liberă să 

delisteze compania de la Bu-

cureşti. La sfârşitul lunii ia-

nuarie, preţul oferit de Carbo 

Europe în oferta derulată de 

EstInvest era de 15,1 lei pe 

acţiune, în creştere cu 4% fa-

ţă de închiderea precedentă.

Producţia va continua 
la Carbochim

„Carbochim are o experi-

enţă notabilă în domeniu, de 

peste 70 de ani, şi credem în 

capacitatea sa de dezvolta-

re. Suntem convinşi că, îm-

binând know-how-ul Carbo-

chim cu viziunea şi experi-

enţa în property management 

ale Iulius, vom realiza obiec-

tivul nostru comun, acela de 

a consolida strategia de creş-

tere şi de a aduce plus-va-

loare portofoliului”, a punc-

tat afaceristul ieşean.

Astfel, potrivit Iulius Group, 

operarea Carbochim SA va fi  

asigurată de aceeaşi echipă 

specializată, care s-a implicat 

în dezvoltarea fabricii de pâ-

nă acum. Activitatea de pro-

ducţie, comercializare şi dis-

tribuţie a companiei înfi inţa-

te în 1949 nu va fi  afectată şi 

nu vor fi  disponibilizări, ofe-

ră asigurări Iulius Group.

Compania Iulius intră pe piaţa de 
producţie industrială prin achiziţia 

pachetului majoritar de acţiuni 
Carbochim SA Cluj-Napoca.

Iulius va prelua Carbochim
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Carbochim SA 
de către patronul grupului comercial Iulius Mall

IULIAN DASCĂLU | președintele Iulius Group

„Compania Iulius s-a dedicat în totalitate 
dezvoltării de proiecte regionale de referință, 
cu un puternic impact în comunitățile în care 
suntem prezenți. Ocupăm o poziție dominantă 
pe piața imobiliară din România și ne-am 
dorit să ne extindem aria de expertiză către 
producție, cu aceeași implicare și pasiune. 
Astfel, considerăm că achiziționarea 
pachetului majoritar de acțiuni al Carbochim 
Cluj-Napoca reprezintă o decizie strategică în 
activitatea noastră și, totodată, o provocare“
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Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul muncipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

îi îndeamnă pe clujeni 

să se gândească de două 

ori înainte de a ieşi 

din casă, pentru că orice 

deplasare înseamnă un joc 

la „loteria coronavirus”.

Edilul clujean arată că nu 

poţi fi  niciodată sigur că nu 

vei lua virusul atunci când 

ieşi din casă, sau cui îl poţi 

transmite fără să ştii, dacă 

nu prezinţi simptomele bolii.

„Nu trebuie să ne jucăm 

viaţa la loteria coronavirus. 

Când ai ieşit afară mai mult 

decât este necesar, practic 

îţi joci viaţa la loterie, că nu 

se ştie cine este purtător de 

virus şi cine nu, cu cine in-

tri în contact sau dacă tu îl 

ai şi îl dai mai departe, îm-

bolnăveşti pe bunici, pe ma-

ma, pe tata sau pe cineva. 

Cu cât restângem cercul de 

circulaţie a acestui virus, cu 

atât, evident, şansa lui să 

se răspândească este mult 

mai mică. Atunci, cei care 

ajung în spital cu cazuri gra-

ve pot fi trataţi şi vindecaţi”, 

a declarat Emil Boc, joi, la 

un post local de radio.

„Să nu ajungem 
în situaţia Italiei!”

Primarul susţine că si-

tuaţia este „încă sub con-

trol” în judeţ, mai ales da-

torită faptului că nu au fost 

înregistrate multe îmbolnă-

viri. Acesta a mai spus că, 

în cursul săptămânii trecu-

te, trei pacienţi aflaţi în 

secţia ATI au fost transfe-

raţi în saloane şi mai mul-

ţi pacienţi au fost exter-

naţi, la Cluj-Napoca.

„La Cluj avem mai mul-

te cazuri vindecate, trei ca-

zuri de la Terapie Intensivă 

care au fost săptămâna tre-

cută transferaţi în salon, as-

ta pentru că sistemul de să-

nătate are capacitate şi fa-

ce faţă. În cazul în care am 

avea foarte mulţi infectaţi, 

capacitatea de la terapie in-

tensivă este limitată, şi în 

România, şi în SUA şi pes-

te tot în lume. Atunci ajungi 

la situaţii în care iei masca 

de la unul de 70 de ani şi o 

pui unui pacient de 40 de 

ani, ca să alegi cine să tră-

iască, cum au făcut italie-

nii. Sper să nu ajungem ni-

ciodată într-un asemenea 

scenariu. Vârful nu a fost 

atins încă, el urmează ime-

diat după Paşti, sau în preaj-

ma Sărbătorilor Pascale”, 

susţine edilul.

S-au înmulţit cazurile 
de cerşetorie

În ciuda restricţiilor de 

circulaţie impuse prin Ordo-

nanţele militare, fenomenul 

cerşetoriei ia amploare în 

mai multe zone din muni-

cipiu, a recunoscut edilul. 

Acesta spune că organele de 

ordine publică „sunt la da-

torie” şi fac tot posibilul 

pentru împiedicarea răspân-

dirii acetei practici.

„S-au înmulţit în unele 

zone cazurile de cerşetorie, 

dar avem situaţia sub con-

trol. Acest fenomen nu tre-

buie să redevină o practică, 

aşa cum era pe vremuri. 

Suntem pregătiţi să ţinem 

situaţia sub control”, a punc-

tat Emil Boc.

Primarul Emil Boc: „Să nu ne jucăm viața la loteria coronavirusului!”. 
Clujenii s-au închis în case, cerșetorii au împânzit orașul.

Peste 320 de poliţiști, jandarmi, poliţiști locali și militari au 
acţionat miercuri, 8 aprilie 2020, pe raza judeţului Cluj, 
pentru impunerea normelor legale instituite pe perioada 
stării de urgenţă.

Pentru nerespectarea măsurilor impuse prin Ordonanţe mi-
litare, s-a impus aplicarea a 230 de sancţiuni contravenţio-
nale, în valoare de 434.900 de lei.

Majoritatea sancţiunilor au fost aplicate pentru nerespecta-
rea măsurilor privind restricţionarea circulaţiei conform or-
donanţelor militare în vigoare.

Sute de polițiști pe străzi, 
sute de amenzi aplicate

Un clujean în vârstă 

de 69 de ani susţine 

că mulţi concetăţeni 

nu (mai) ţin cont de reco-

mandările autorităţilor.

Potrivit Ordonanţelor mili-

tare, în ceea ce priveşte per-

soanele în vârstă, acestea au 

voie să meargă la cumpărături 

doar între orele 11:00 şi 13:00. 

Pentru a le da o mână de aju-

tor, mai multe lanţuri de ma-

gazine le oferă prioritate bă-

trânilor, astfel încât expunerea 

lor să fi e mi-

nimă. Cu toa-

te acestea, ti-

nerii nu par 

să ţină cont 

de aceste mă-

suri, spun se-

niorii cetăţii.

C l u j e n i 

până în 50 de 

ani, la cum-

părături între 

11-13

„Aş dori 

să semnalez 

ce am obser-

vat, poate dumneavoastră pu-

teţi lua măsuri de propagare şi 

de «trezire» a unor oameni in-

conştienţi şi lipsiţi de elemen-

tar bun-simţ”, a transmis Vlad, 

pentru Monitorul de Cluj, du-

pă o vizită la un hypermarket 

din cartierul Mărăşti.

„Am stat în autoturism (eu 

fi ind vârstnic – 69 ani – şi cu 

afecţiuni pulmonare şi de cord), 

în magazin fi ind soţia la cum-

părături. Ce am observat? Pes-

te 50% din persoanele care au 

intrat/ieşit în/din magazin erau 

cu vârste vizibil până la 50 ani, 

multe din ele cu una-două pa-

cheţele de cumpărături”, afi r-

mă vârstnicul.

Obligatoriu cu mască 
în magazine?

„Foarte multe persoane 

fără mască. În magazin (am 

intrat până la to-

aletă), mai ales la 

casierii, nu se res-

pectă distanţa de 

1,5-2 metri, oa-

menii fiind la ma-

xim 1 metru unul 

de celălalt”, a mai 

sesizat clujeanul.

Acesta cere ca 

în intervalul orar 

11:00 – 13:00 să 

nu se servească 

persoanele vizi-

bil sub 65 de ani, 

căci „se pare 

că-s foarte mulţi care nu 

au bunul-simţ” să lase li-

beră această perioadă pen-

tru vârstnicii care doar 

atunci pot ieşi la cumpă-

rături. De asemenea, clu-

jeanul solicită introduce-

rea obligativităţii purtării 

măştilor de protecţie în in-

cintele magazinelor.

Tinerii clujeni nu respectă 
programul vârstnicilor?

KLAUS IOHANNIS | 
președintele României

 „Haideți să-i protejăm 
pe cei peste 65 
de ani! Haideți 
să îi protejăm pe 
pensionarii noștri! 
S-a stabilit un 
interval, între 11:00 
și 13:00, în fi ecare zi. 
Cei peste 65 de ani 
pot ieși din casă să-și 
facă aprovizionarea. 
Haideți să lăsăm acest 
interval doar lor!“

Instituţia Prefectului – 

Judeţul Cluj a demarat un 

Plan de măsuri pentru 

supravegherea prin foto-

grafi ere şi videofi lmare 

aeriană cu ajutorul aero-

navelor fără pilot – drone.

Poliţiştii clujeni au acum 

la dispoziţie aeronave fără 

pilot – drone – pentru a mo-

nitoriza cât mai strict res-

pectarea măsurilor impuse 

de autorităţi pentru împie-

dicarea răspândirii CO-

VID-19. Astfel, cu ajutorul 

dispozitivelor se va supra-

veghea modul în care se res-

pectă dizpotiţiile referitoa-

re la condiţiile de părăsire 

a domiciliului, carantină şi 

izolare la domiciliu.

Vor fi  monitorizate mai 
atent zonele vulnerabile

Poliţiştii urmăresc zonele 

în care ar putea să se adune 

mai multe persoane în mu-

nicipiul Cluj-Napoca (par-

curi, zone de grement, pie-

ţe agroalimentare, intrări sau 

parcări ale supermarket-uri-

lor). Un alt scop al dronelor 

este prezenţa activă în teren 

şi asigurarea vizibilităţii po-

liţiei şi a celorlalte instituţii 

de aplicare a legii, în vede-

rea creşterii sentimentului 

de siguranţă al cetăţenilor.

„Popularizarea unor ast-

fel de metode de verificare 

şi acţiune folosind tehnolo-

gia avansată are scopul de 

a transmite populaţiei un 

mesaj ferm de descurajare 

a nerespectării dispoziţiilor 

cuprinse în ordonanţele mi-

litare, pentru prevenirea răs-

pândirii COVID-19 şi pentru 

combaterea ilegalităţilor de 

orice fel. Totodată, prin in-

termediul acestui sistem de 

supraveghere se transmit şi 

mesajele audio de informa-

re, care în prezent sunt di-

fuzate din autospeciale po-

liţiei”, menţionează repre-

zentanţii Instituţiei Prefec-

tului – Judeţul Cluj.

Forţele de ordine, 
sprijinite 
de un specialist civil

Locaţiile de acţiune vor 

fi stabilite zilnic, în funcţie 

de mai mulţi indicatori spe-

cifici, pentru a permite o 

acoperire cât mai fidelă a 

teritoriului selectat. De ase-

menea, la acţiuni vor parti-

cipa poliţişti din cadrul Po-

liţiei municipiului Cluj-Na-

poca şi ai Serviciului Crimi-

nalistic, poliţişti locali, jan-

darmi şi personal MApN, 

sprijiniţi de un specialist ci-

vil, care va gestiona activi-

tăţile de fotografiere, vide-

ofilmare şi de transmitere a 

acestor date la sol.

„Aspectele de interes ope-

rativ vor fi transmise Dispe-

ceratului Poliţiei Municipiu-

lui Cluj-Napoca pe canale-

le stabilite. Toate înregistră-

rile foto-video efectuate cu 

ocazia acţiunilor descrise în 

prezentul plan sunt propri-

etatea Inspectoratului de Po-

liţie Judeţean (IPJ) Cluj şi 

nu sunt destinate publicită-

ţii, iar imaginile surprinse 

vor fi prelucrate şi stocate 

cu respectarea prevederilor 

legale referitoare la protec-

ţia datelor cu caracter per-

sonal şi libera circulaţie a 

acestor date”, mai menţio-

neză sursa citată.

Suntem vegheați din aer!
Clujenii sunt supravegheați de drone pentru a verifica 
dacă respectă măsurile anti COVID-19

Instituția Prefectului – Județul Cluj a luat decizia să supravegheze prin fotografiere 
și filmare aeriană zona metropolitană a Clujului.

MIRCEA ABRUDEAN | prefectul județului Cluj

 „Obiectivele principale 
sunt verifi carea respectării măsurilor 
de izolare la domiciliu, a măsurilor 
de carantinare, și verifi carea 
monitorizării respectării restricțiilor 
de circulație. Fac un apel la cetățenii 

județului Cluj să respecte cu strictețe 
toate prevederile Ordonanțelor 
militare care au scop exclusiv 
prevenirea răspândirii COVID-19 
la nivel național și, în special, 
la nivelul județului Cluj.“
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Sute de oameni au fost 

surprinşi, joi, îngrămă-

diţi la intrarea în 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” 

din Cluj-Napoca. Ei sunt 

primii muncitori români 

care pleacă la muncă 

în Germania după 

ce a izbucnit epidemia 

de coronavirus. 

După ce s-au grăbit 

să se întoarcă în ţară, 

acum se înghesuie 

să plece?

Majoritatea fără măşti, mul-

ţi cu bagaje imense, oamenii 

au fost fotografi aţi de un citi-

tor Monitorul de Cluj, care a 

surprins imaginile şocante din 

parcarea aerogării cu pasage-

rii stând buluc, claie peste gră-

madă. Situaţia pentru aceştia 

s-a schimbat abia în termina-

lul de plecări. Pasagerii au fost 

conduşi de angajaţi în ordine, 

fără a crea înghesuială sau gru-

puri mari de oameni.

Contactat de Monitorul de 

Cluj pentru a lămuri situaţia, di-

rectorul general al Aeroportului 

Internaţional „Avram Iancu” 

Cluj (AIAIC), David Ciceo, a 

precizat că, în cursul zilei de joi, 

au fost programate nu mai pu-

ţin de 12 curse charter spre trei 

destinaţii din Germania – Ber-

lin, Baden-Baden şi Düsseldorf 

– cu peste 1.800 de români ve-

niţi din toată ţara, care pleacă 

pentru muncă sezonieră.

Conform directorului gene-

ral al AIAIC, la ora 7 diminea-

ţa s-au trezit cu autocarele pli-

ne-ochi cu muncitorii români, 

creându-se astfel aglomeraţia 

reprobabilă. „Am solicitat in-

tervenţia domnului prefect, ca-

re a intervenit prompt cu aju-

torul Jandarmeriei”, a explicat 

Ciceo, afi rmând că a cerut şi 

ajutorul Poliţiei pentru a preîn-

tâmpina astfel de situaţii în ve-

derea viitoarelor curse charter.

Un operator privat 
absolut iresponsabil

„Cursele sunt organizate de 

un operator privat, care a ges-

tionat prost situaţia. I-a adus 

pe oameni grămadă, în condi-

ţiile în care zborurile charter 

erau programate să plece de 

la 13:00 la 21:00, aproximativ. 

Oamenii intră controlat în ae-

rogară, problema e în exteri-

or. Am trimis jandarmi şi for-

ţe ale poliţiei pentru a-i disper-

sa”, a precizat prefectul jude-

ţului Cluj, Mircea Abrudean.

În ceea ce priveşte gestio-

narea plecării muncitorilor 

sezonieri a fost demarată o 

anchetă, a precizat prefectul. 

„Oamenii au venit în autoca-

re împreună, în avion vor 

merge tot împreună. Organi-

zarea aparţine unui operator 

privat, repet, care va fi  an-

chetat pentru modul în care 

a gestionat acest lucru. Încer-

căm să luăm măsurile care 

se pot lua în acest moment”, 

a explicat Mircea Abrudean.

Doar două curse 
regulate au mai rămas!

Momentan, pe Aeropor-

tul Cluj mai operează doar 

două curse regulate, luni şi 

vineri, spre Malmö (Sue-

dia), respectiv cursele char-

ter cu muncitorii sezonieri. 

Pe lângă măsurile de igie-

nizare, s-au luat şi măsuri 

de reducere a costurilor, ad-

mite David Ciceo.

După ce s-au grăbit să se întoarcă în țară,
acum se înghesuie să plece?
Sute de oameni, înghesuiți unul în altul în parcarea Aeroportului Cluj. 
Săgeți spre și dinspre Consiliul Județean. De ce nu s-a respectat distanțarea socială?

Sute de oameni, înghesuiţi unul în altul la Aeroportul Cluj, în plină epidemie de coronavirus. 
De ce nu s-au respectat regulile de distanţare socială?

În timp ce în incinta aero-

gării s-au luat toate măsuri-

le de precauţie pentru pre-

venirea răspândirii 

COVID-19, în parcarea 

administrată de societatea 

GoTo Parking nu a fost 

urmat modelul. David Ciceo 

a dorit să lanseze pe aceas-

tă cale un apel public 

Consiliului Judeţean Cluj 

să igienieze şi să dezinfec-

teze parcarea, lucru care a 

fost cerut deja de conduce-

rea Aeroportului, 

însă nu s-a materializat.

Directorul Aeroportului spune 

că a trimis prima adresă către Con-

siliul Judeţean pe 21 martie şi, în 

cursul zilei de joi, 9 aprilie, ar fi  

revenit cu o adresă prin care in-

forma forul administrativ judeţean 

despre fl uxul mare de pasageri ca-

re vor sosi în parcare, cerând in-

clusiv asigurarea unor măsuri prin 

care să se respecte distanţarea în-

tre pasageri. Consiliul Județean 

Cluj neagă că reprezentanții Aero-

portului Internațional „Avram I-

ancu” din Cluj-Napoca ar fi  trans-

mis vreo solicitare pentru 

dezinfecția parcării.

„Mint! Cât mai trebuie să to-

lerăm minciunile Aeroportului? 

De ce să ne ceară nouă Aeropor-

tul așa ceva? Consiliului Județean 

nu i s-a solicitat așa ceva. Mint 

cu nerușinare! Vă rog să mă citați, 

« purtătorul de cuvânt al Con-
siliului Județean spune că Ciceo 
minte cu nerușinare ». Firma Go-

To, cea care administrează Aero-

portul (parcarea aeroportului - 

n.r.), a făcut ultima dezinfecție 

vineri (3 aprilie - n.r.). Luni, 6 

aprilie, fi rma GoTo a transmis 

conducerii Aeroportului o solici-

tare prin care cer să li se spună 

care este planul de zbor pe ur-

mătoarea perioadă, tocmai pen-

tru a se organiza”, a declarat pur-

tătorul de cuvânt al Consiliului 

Județean Cluj, Valentin Jucan. 

„Conducerea Aeroportului nu 

a răspuns solicitării fi rmei GoTo. 

Abia astăzi (joi - n.r.), la ora 12:01, 

conducerea Aeroportului a trans-

mis un e-mail fi rmei GoTo prin 

care cer să intervină. Ce trebuie 

să înțelegem noi de la domnul 

Ciceo, că dacă s-ar fi  făcut 

dezinfecția, din punctul lui de ve-

dere, era în regulă să stea 

îngrămădiți cei 2.000 de oameni 

în Aeroport? Astea sunt niște pros-

tii! Cei 2.000 de oameni nu aveau 

voie să stea în Aeroport, nici cu 

dezinfecție, nici fără dezinfecție”, 

a mai spus reprezentantul foru-

lui administrativ județean.

Contre dure între Aeroport 
şi CJ Cluj. Cine minte?

„Ce s-a întâmplat, este 
inacceptabil. Am avut o 
discuţie foarte dură cu 
mai mulţi reprezentanţi 
ai autorităţilor statului 
și am spus un singur lu-
cru: dacă noi, cei aleși, 
avem responsabilitate 
în faţa cetăţenilor și 
dăm socoteală pentru 
tot ce se întâmplă în 
acest oraș, avem și pre-
tenţia să fim informaţi. Nu vom mai accepta, sub nicio 
formă, ca asemenea lucruri să se mai întâmple și să 
fim puși în faţa faptului împlinit”, a declarat primarul 
municipului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Chiar dacă direct n-am niciun fel de competenţă, to-
tuși, sunt ales de clujeni și am obligaţia să fac ceea ce 
trebuie ca orașul să fie în siguranţă, oamenii care vin în 
Cluj să fie în siguranţă, dar pentru asta am și pretenţia 
să fiu informat. Vă asigur că acest lucru nu se va mai în-
tâmpla, ori vor fi demiteri de la talpa ţării până la cel 
din vârful piramidei dacă acest lucru se va mai întâm-
pla”, a completat edilul, la Digi24.

Emil Boc: „Am pretenția să fiu informat, 
clujenii să fie în siguranță!”

A fost deschis dosar penal in rem 
pentru zădărnicirea combaterii bolilor
După apariţia în spaţiul public a imaginilor cu sute-
le de oameni înghesuiţi în parcarea Aeroportului 
Cluj, la nivelul Secţiei Regionale Poliţie Transporturi 
(SRPT) Cluj-Napoca a fost deschis un dosar penal in 
rem sub aspectul săvârșirii infracţiunii prevăzute de 
art. 352 Cod Penal, zădărnicirea combaterii bolilor, 
dosar aflat sub coordonarea Parchetului de pe lân-
gă Judecătoria Cluj-Napoca.

„În cursul zilei de astăzi (n.red. joi), poliţiștii din ca-
drul SRPT Cluj-Napoca, în temeiul art. 292 Cod de 
Procedura Penală s-au sesizat din oficiu cu privire la 
săvârșirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii boli-
lor, prevăzută de art. 352 Cod Penal, în cauza privind 
situaţia persoanelor aflate în cursul acestei dimineţi 
pe Aeroportul Internaţional «Avram Iancu» Cluj”, au 
transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

VEZI AICI IMAGINI 
DIN PARCAREA AEROPORTULUI

VEZI AICI FILMARE 
DIN TERMINALUL AEROPORTULUI
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Consiliul Judeţean Cluj 

achiziţionează servicii 

de expertiză tehnică pen-

tru drumul judeţean 

Cluj-Napoca – Coruşu – 

Berindu, asfaltat în perioa-

da 2011-2015, de asocierea 

formată din SC Samus 

Construcţii SA, SC 

Construct Perom şi SC Via 

Procons SRL.

Forul administrativ jude-

ţean a publicat un anunţ de 

achiziţie directă pentru servi-

cii de expertiză tehnică a lu-

crărilor executate în cadrul 

obiectivului „Proiectare şi exe-

cutie lucrări de modernizare 

şi reabilitare a drumurilor ju-

deţene din judetul Cluj pen-

tru perioada 2011-2015 Lot I-

II – DJ 105 T: Cluj-Napoca – 

Coruşu – Berind, km 3+477 

– km 14+447; km 19+470 – 

km 21+670”.

Lucrările de asfaltare a 

drumului au fost executate 

de asocierea SC Samus Con-

strucţii SA, SC Construct Pe-

rom şi SC Via Procons SRL, 

în perioada 2011-2015, însă 

derularea propriu-zisă a con-

tractului a fost făcută prin 

subcontractarea către Dru-

muri şi Poduri Judeţene Cluj 

SA. Lucrările nu au fost re-

cepţionate însă, întrucât Co-

misia de specialitate a pro-

pus, iar autoritatea contrac-

tantă a hotărât respingerea 

recepţiei. Comisia de recep-

ţie a solicitat expertizarea 

tehnică a lucrărilor.

CJ Cluj caută explicaţii 
pentru degradări

Potrivit caietului de sar-

cini, expertiza va determina 

cauzele apariţiei degradărilor 

la lucrări şi va stabili soluţi-

ile de remediere. Benefi cia-

rul, reprezentat de Consiliul 

Judeţean Cluj, va pune la dis-

poziţia prestatorului dosarul 

de recepţie al lucrării şi pro-

cesul verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor.

„Pentru stabilirea cauze-

lor se vor analiza toţi facto-

rii implicaţi în îndeplinirea 

cerinţelor calitative şi/sau de 

altă natură, avându-se în ve-

dere şi faptul că execuţia lu-

crărilor s-a făcut în cadrul 

unui contract de proiectare 

şi execuţie”, se mai arată în 

caietul de sarcini.

Contractul pentru servi-

ciile de expertiză este în va-

loare de 100.000 lei, iar ex-

pertiza va fi gata în 60 de 

zile de la semnarea contrac-

tului. Termenul-limită de de-

punere a ofertelor este da-

ta de 13 aprilie 2020, iar cri-

teriul de atribuire, preţul cel 

mai scăzut.

Bani pentru modernizarea 
DJ 105T, prevăzuţi 
în bugetul pe 2020

În bugetul pe 2020, cea mai 

mare sumă de bani, adică pes-

te 374,7 milioane de lei, merg 

la capitolul „Transporturi”, pen-

tru îmbunătăţirea infrastructu-

rii rutiere la Drumul Apuseni 

(99 milioane lei) şi Drumul Bis-

triţei (118,9 milioane lei). De a-

semenea, Consiliul Judeţean 

Cluj mai are în vedere şi mo-

dernizarea DJ 172A, DJ 161G 

şi DJ 161 (intersecţie DN16) – 

Gădălin – Bonţida – DN1C, DJ 

107N, DJ 107M, DJ 107L, DJ 

108D, DJ 105T, DJ 109A – toa-

te părţi ale traseului Regional 

Transilvania de Nord.

De ce s-a stricat drumul asfaltat acum 5 ani?
Consiliul Județean Cluj cumpără servicii de expertizare tehnică de 100.000 de lei pentru un drum județean finalizat acum 5 ani

În 2019, Monitorul de Cluj dezvăluia că o porţiune din 
drumul judeţean Nireș – Unguraș – Valea Ungurașului, 
modernizat tot de SC SAMUS Construcţii SA Dej, s-a sur-
pat. Aici, în 2016, Curtea de Conturi a descoperit plăţi ne-
legale în valoare de 1,1 milioane de lei făcute de 
Consiliul Judeţean unei firme de casă.
Astfel, un audit fi nanciar demarat de Curtea de Conturi la 
Consiliul Judeţean Cluj, în urmă cu patru ani, a scos la iveală pa-
gube de 1,9 milioane de euro, printre acestea numărându-se și 
plăţi nelegale către SC SAMUS Construcţii SA Dej a unor lucrări 
neexecutate privind modernizarea și reabilitare drumului jude-
ţean DJ 172 F – 1,1 milioane lei, drum care a luat-o la vale.
„În urma inspecției efectuate în teren am constatat anumi-
te neconcordanțe, articole de lucrări nefinalizate (…), ma-
jorarea suprafeței de drum modernizat contrar prevederi-
lor caietului de sarcini (…) prin majorarea cantității de geo-
compozit decontate se achită practic de două ori suprafața 
de suprapunere a geocompozitului antifisură”, arăta 
Curtea de Conturi.

Plăți nelegale făcute firmei SAMUS 
Construcții, descoperite de Curtea de Conturi

Diana CÎMPEAN
redactia@monitorulcj.ro

Premierul Ludovic Orban 

a cerut, în cadrul şedinţei 

de Guvern, ca directorul 

Aeroportului Cluj, David 

Ciceo, să fi e tras la răs-

pundere pentru aglomera-

ţia de joi, din parcarea 

aerogării. Ministrul 

Transporturilor, Lucian 

Bode, arată însă că situa-

ţia este urmarea unei 

proaste organizări a fi r-

melor de recrutare.

Premierul Ludovic Orban 

l-a criticat aspru pe directorul 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj, David Ci-

ceo, pentru situaţia iscată joi, 

în parcarea aerogării.

„Poate închideţi Aeropor-

tul Cluj, domnul ministru, du-

pă ce am văzut la televizor. E 

inadmisibil! Consiliul Jude-

ţean au avut două tentative 

de schimbare a acestui mana-

ger, care au fost oprite de in-

stanţă, dar eu cred că aici tre-

buie să luăm toate măsurile 

posibile. Ministerul de Inter-

ne trebuie să demareze ime-

diat o anchetă. Este inadmi-

sibil ceea ce s-a petrecut aco-

lo, noi trebuie să folosim toa-

te pârghiile pe care le avem 

să îl tragem la răspundere pe 

managerul Aeroportului”, a 

declarat premierul.

Orban a făcut personal 
solicitări prefectului

Prim-ministrul susţine că 

directorul Aeroportului nu a 

informat autorităţile cu privi-

re la zborurile care urmau să 

aibă loc, motiv pentru care 

Comitetul Judeţean pentru Si-

tuaţii de Urgenţă nu a putut 

trimite la timp organe de or-

dine publică.

„Nici măcar nu a infor-

mat Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă şi pe 

prefect privitor la aceste zbo-

ruri. Nu a luat nicio măsură 

privitoare la distanţarea fi -

zică, la asigurarea de echi-

pamente de protecţie. Am 

solicitat şi prefectului, per-

sonal, să demareze toate pro-

cedurile posibile de a-l tra-

ge la răspundere pe mana-

gerul Aeroportului Cluj şi nu 

asta mă interesează, ci ca în 

cazul în care mai sunt astfel 

de curse, ele trebuie să fi e 

notifi cate din timp. Aici, au-

torităţile locale, prefecturile, 

unde există aeroporturi care 

se afl ă în subordinea autori-

tăţilor locale, trebuie să fi e 

informate din timp şi trebu-

ie să dispună conducerii ae-

roportului şi fi rmelor care 

fi rmelor care asigură trans-

portul românilor care plea-

că la munci sezoniere, res-

pectarea tuturor condiţiilor 

din ordonanţele militare”, a 

precizat premierul.

Bode: „Au respectat 
regulile în interiorul 
Aeroportului”

Ministrul Transporturilor, 

Lucian Bode, i-a transmis pre-

mierului că în interiorul Ae-

roportului au fost respectate 

regulile de distanţare, iar par-

carea este concesionată unei 

fi rme private.

„Sunt întru totul de acord cu 

dumneavoastră, este inadmisi-

bil ce s-a întâmplat la Cluj. Din-

tr-o bună intenţie a autorităţilor 

statului, reglementată prin Or-

donanţă militară la articolul 10, 

din păcate, s-a ajuns în situaţia 

în care instituţiile statului nu 

s-au implicat, şi aici nu mă re-

fer doar la Aeroportul din Cluj, 

este un lanţ de nereguli. Dacă 

vă uitaţi pe imagini, în interio-

rul Aeroportului, procesarea ce-

lor 1.500 de oameni s-a făcut re-

gulamentar, cu păstrarea distan-

ţei, dar 1.500 de oameni într-o 

parcare, unul lângă celălalt, es-

te inadmisibil ceea ce am văzut 

astăzi acolo şi, din păcate, aces-

te imagini au făcut înconjurul lu-

mii”, a declarat Bode.

Acesta sugerează că vina 

pentru aglomeraţie aparţine 

mai degrabă fi rmelor de re-

crutare a muncitorilor, motiv 

pentru care propune modifi -

carea Ordonanţei Militare ca-

re permite muncitorilor sezo-

nieri să părăsească ţara.

„Este inadmisibil cum 

firme de recrutare personal 

au adus 1.500 de oameni, 

i-au lăsat în parcarea Aero-

portului, care nu ţine de 

Aeroport, ci este concesio-

nată unei firme private de 

Consiliul Judeţean Cluj. Ca 

să nu mai repetăm o astfel 

de situaţie, am transmis dom-

nului ministru Vela (minis-

trul Afacerilor Interne – n.r.) 

o propunere de modifi care a 

articolului 10, prin următoa-

rea Ordonanţă militară, ast-

fel încât, instituţiile Statu-

lui Român să aibă contro-

lul pe tot ce înseamnă pro-

gramarea acestor zboruri. 

Astfel, beneficiarii, cei din 

Germania, s-au adresat di-

rect Eurocontrol, ei au fă-

cut planul de zbor, l-au tri-

mis către Romatsa”, a punc-

tat Lucian Bode.

Orban cere capul directorului Aeroportului.
Ministrul Transporturilor: „Au fost respectate 
regulile în interiorul aeroportului!”
Premierul Ludovic Orban l-a criticat aspru pe directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo. 
Ministrul Transporturilor i-a luat apărarea: situația este urmarea unei proaste organizări a firmelor de recrutare.

Premierul Ludovic Orban (foto stânga) vrea „capul” directorului Aeroportului Cluj, David Ciceo (foto centru). Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, i-a luat apărarea.

LUCIAN BODE | ministrul Transporturilor

 „Ei au respectat regulile, din 
interiorul Aeroportului. Tot ceea ce 
s-a întâmplat, total în afara 
regulilor pe care noi le solicităm, s-a 
întâmplat în parcarea Aeroportului. 

Odată ce vom modifi ca articolul 10 
din Ordonanța militară, cu un 
control riguros din partea statului 
român, aceste imagini nu le vom 
mai vedea!“
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Ministrul Educaţiei, 

Monica Anisie, a declarat 

că examenul de licenţă la 

facultate, cel de disertaţie 

la masterat vor fi  organi-

zate “după ce se încheie 

anul universitar cu bine”

Declaraţia vin în contextul 

în care Anisie a anunţat şi că 

admiterea la facultate va avea 

loc după examenul de Bacala-

ureat de anul acesta, examen 

care ar putea avea loc în luna 

iulie, după cum anunţase marţi.

 „Examenul de admitere la 

facultate va fi  organizat după 

ce va fi  organizat examenul 

de Bacalaureat iar celelalte 

după ce se încheie anul uni-

versitar cu bine.”

Anul universitar actual, 

2019-2020 se încheie în jurul 

datei de 20 septembrie 2020, 

după sesiunile de examene 

din toamnă, fi ecare universi-

tate stabilind calendarul exact. 

Asta în condiţiile în care no-

ul an universitar, 2020-2021 

începe, ca în fi ecare an, pe 1 

octombrie.

Examenul de licenţă, organizat 
după finalul anului universitar

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Spitalul de Boli Infecțioase 

din Cluj-Napoca este 

instituția medicală de bază 

în aceste vremuri pentru 

tratatea pacienților 

infectați cu coronavirus. 

Unitatea medicală a apărut 

însă în urmă cu aproape 

130 de ani, tot în vremuri 

de restriște. Mai exact, în 

vremea uneia dintre epide-

miile de holeră. 

Măsuri în vremea 
holerei, asemănătoare 
ca cele luate în vremea 
COVID-19

În perioada 1872-1873 a 

avut loc epidemia cu durata 

cea mai lungă și cu cele mai 

grave consecințe demografi ce. 

Măsurile care s-au luat în acea 

perioadă, în urmă aproape 150 

de ani au fost asemănătoare 

cu cele pe care autoritățile le-

au luat și acum, în cazul epi-

demiei de coronavirus.

„Sunt difuzate instrucţiuni 

indicând măsurile ce trebu-

iau luate, care se refereau la 

modul de îngrijire al bolna-

vilor, la precauţii alimentare 

şi condiţii de locuire, "cum-

pătarea" în alimentaţie, con-

sum de băuturi, precum şi 

aerisirea şi curăţenia locuin-

ţelor fi ind considerate ca esen-

ţiale. Demersul autoritătilor 

este facilitat de o oarecare ex-

perienţă în organizarea teri-

toriului în caz de holeră da-

torită epidemiilor anterioare, 

Alături de instrucţiuni referi-

toare la profi laxia şi tratarea 

bolii sunt prezente măsuri 

sanitaro  poliţieneşti foarte 

stricte ce ţineau de dezinsec-

ţia gărilor, restaurantelor, lo-

curilor publice înainte de a-

pariţia bolii, a rampelor de 

gunoi şi a canalelor după a-

pariţia ei. Este solicitat şi spri-

jinul preoţilor în asistarea bol-

navilor şi distribuirea medi-

camentelor în locurile unde 

nu existau medici şi farma-

cii. O dată cu creşterea leta-

lităţii sau dacă apăreau frec-

vent cazuri de morţi subite, 

teritoriul administrativ re-

spectiv urma să fi e caranti-

nat trimţându-se acolo per-

sonal sanitar sufi cient. Auto-

rităţile locale erau obligate să 

raporteze din opt în opt zile 

despre evoluţia epidemiei pe 

baza unui formular dat”, se 

arată în studiul „Considera-

ţii asupra epidemiei de hole-

ră din 1873 în Transilvania”.

Din arhive rezultă că ho-

lera a ajuns în Cluj în data 

de 18 iunie, în ciuda măsu-

rilor de carantină luate de 

celelalte țări și a luat 16 vieți 

în doar trei zile.

Marea epidemie, 
învățătură de minte 
pentru clujeni

Potrivit istoricilor, spitalul 

s-a ridicat în eventualitatea 

izbucnirii altor epidemii.

„În eventualitatea izbucni-

rii unor epidemii s-a făcut 

acest spital mai târziu pentru 

că se știa că holera era o epi-

demie care înlocuise ciuma, 

care a fost prezentă și în Cluj. 

Spitalul a fost terminat la în-

ceputul seclului XX”, a spus 

Vladimir Bogosavlievici, pro-

fesor de istorie. 

Un spital pentru 
boli contagioase

Prima unitate sanitară des-

tinată internării și tratării bol-

navilor cu diverse boli con-

tagioase, s-a constituit în Cluj 

în anul 1892 în condiții deo-

sebite, întrucât în anul 1888 

Europa a fost bântuită de o 

epidemie de holeră, care a 

cuprins și Clujul prin 1890.

În fața acestei situații gra-

ve, Ministerul de Interne și 

Direcția Sanitară a Muncii din 

acele vremuri au dispus con-

stituirea de urgență a unui 

spital destinat izolării și tra-

tării cazurilor de holeră, la 

periferia Clujului. Spitalul se 

compunea din două barăci 

construite din bârne de lemn 

și avea 115 paturi, deservind 

Clujul și o mare parte a Tran-

silvaniei și se numea „Spita-

lul de holeră”.

„Spitalul de coronavirus”

Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase Cluj-Napoca se 

afl ă în prima linie în lupta 

anti COVID-19, fi ind unul din-

tre cele 52 de unități unități 

medicale, care pun la 

dispoziție aproximativ 8.000 

de paturi pentru cei afectați 

de virusul COVID-19.

La data publicării acestui 

articol fi ind internați 101 

pacienți confi rmați cu CO-

VID-19, din totalul de 148 de 

la nivelul județului.

De la holeră, la pandemia de coronavirus
Spitalul de Boli Infecţioase din Cluj, care tratează pacienţii cu COVID-19, a început prin a trata infecţiile cu holeră

Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca este instituția medicală de bază în aceste vremuri pentru tratatea pacienților infectați cu coronavirus

Universitatea Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) 

a alocat aproximativ 

1.000.000 de lei din fondu-

rile proprii pentru proiec-

tele tinerilor cercetători. 

Decizia adoptată luni, 6 

aprilie 2020, vizează susținerea 

unui număr de 20 de granturi 

din domeniile științelor natu-

rii/exacte, sociale și umanis-

te/arte, care vor fi  derulate de 

tinerii cercetători ai UBB în 

următoarele 12 luni. 

„Această fi nanțare are do-

uă scopuri. Primul este legat 

de logica „seeds grants”, prin 

care vrem să încurajăm tine-

rii cercetători din UBB să ex-

ploreze idei noi, care se vor 

putea apoi concretiza în 

aplicații de granturi de mare 

anvergură și prin care tinerii 

cercetători din UBB se dezvol-

tă ca cercetători și lideri de 

echipe de cercetare. Al doilea 

scop este de a susține activități 

de cercetare în derulare, care 

pot fi  afectate de pandemia 

prin care trecem, speranța fi -

ind că, odată încheiate, aces-

te cercetări se vor exprima în 

contribuții științifi ce de anver-

gură și/sau în noi aplicații de 

granturi”, afirmă rectorul 

Universității Babeș-Bolyai, prof. 

univ. dr. Daniel David (foto). 

UBB  a aprobat anterior și 

un buget pentru susținerea unor 

rezultate foarte bune ale tine-

rilor cercetători din UBB în 

competițiile naționale, dar ca-

re, din cauza reducerii bugetu-

lui și/sau a neeligibilității pe 

lista de fi nanțare, nu vor avea 

acces la fi nanțarea națională; 

scopul acestei fi nanțări este 

acela de a contribui la forma-

rea resursei umane proprii și la 

încurajarea derulării și dezvol-

tării unor cercetări de calitate.

Universitatea Babeș-Bolyai  
oferă bani tinerilor cercetători

FONDURI

1.000.000
de lei din fonduri proprii alocă Universitatea 
Babeș-Bolyai pentru proiectele tinerilor cercetători
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Mai mulţi elevi din jude-

ţul Cluj au explicat ce 

înseamnă pentru ei siste-

mul de predare online, 

cum ar putea fi  îmbunătă-

ţit şi care sunt problemele 

cu care se confruntă.

Şcolile sunt închise de 

aproape o lună, iar în aceas-

tă perioadă, majoritatea ele-

vilor au participat la ore on-

line. În tot acest timp, elevii 

au reuşit să îşi facă o imagi-

ne clară despre ceea ce în-

seamnă sistemul de predare 

online, care sunt aspectele po-

zitive şi ce ar trebui modifi -

cat ca totul să funcţioneze mai 

bine, iar opiniile lor au fost 

adunate de către Consiliul Ju-

deţean al Elevilor din Cluj.

„Am colectat datele de la 

şcolile din judeţ, le vom ana-

liza, iar în ceea ce priveşte 

probleme sesizate de elevi, 

vom încerca să le soluţionăm 

pe care amiabilă prin inte-

merdiul preşedinţilor consi-

liilor şcolare ale elevilor”, a 

spus Rareş Gălăţan, preşedin-

tele CJE Cluj.

Note pe teme 
şi un volum prea 
mare de muncă

Mulţi elevi se plâng de un 

volum foarte mare de muncă. 

Aparent, unii profesori, ori 

din exces de zel ori profi tând 

de ideea că tinerii au mai mult 

timp liber, îi încarcă excesiv 

cu teme şi noţiuni de învăţat.

„Din păcate, s-au mai plâns 

colegi şi din alte clase de vo-

lumul primit în ultimele săp-

tămâni şi aceste e un deza-

vantaj. Mai ales noi, ca elevi 

la un liceu vocaţional, care 

avem extrem de puţin timp 

pentru studiu individual, 

acum profesorii cred că dacă 

stăm acasă avem mai mult 

timp liber şi putem scrie mai 

mult decât de obicei la ma-

teriile lor, astfel rezultând la 

faptul că psihic şi fi zic nu pu-

tem ţine pasul. Unii profesori 

încă au dorinţa de a ne da 

note pe teme. Unui profesor 

i-am reamintit că e o perioa-

dă mai difi clă pentru toţi, 

frustrantă pentru mai mulţi 

şi că nu se dau note pe te-

me”, a explicat Miruna An-
dra Mureşan (foto), elevă în 

clasa a XII-a la Colegiul de 

Muzică „Sigismund Toduţă”.

„Primim mai multe lecţii 

decât ne este nouă capacita-

tea într-un interval de timp 

relativ mic, iar elevii care to-

tuşi se ocupă de toate mate-

riile, se simt copleşiţi, iar as-

ta spune multe, având în ve-

dere că totuşi, avem zile în-

tregi libere, stând în casă şi 

fără să avem nimic mai bun 

de facut”, a zis Ioana Gaita, 

elevă la Colegiul Naţional Mi-

hai Viteazu Turda.

„În şcoala mea se lucrea-

ză pe platforma Microsoft 

Teams, o platformă destul de 

bine structurată. Am primit 

mult mai multe teme decât 

de obicei şi multe nu se ve-

rifi că, dar la materiile de ba-

ză (română, matematică, en-

gleză) se pune accent şi pro-

gramăm câte 20-30 de minu-

te doar pentru verifi catul te-

mei”, a spus Tudor Cojocar 

de la Colegiul Naţional Pe-

dagogic „Gheorghe Lazăr” 

din Cluj-Napoca.

„Mi se pare că online ne 

dau mult mai multe teme de-

cât ne dădeau înainte. Nu 

avem cum să le facem pe toa-

te şi unii profesori nu ne dau 

deadline-uri şi nu ne verifi -

că temele. La materiile de 

specialitate ne dau teme re-

zonabile, ne verifi că lucrări-

le şi ne dau feedback”, a zis 

Caterina Cherecheş, preşe-

dintele consiului elevilor din 

cadrul Liceul de Arte Vizua-

le „Romulus Ladea”.

Părerile sunt împărţite

Google Classroom, Zoom, 

Facebook sunt doar câteva 

dintre platformele pe care 

elevii şi profesorii le folo-

sesc. Unii elevi văd preda-

rea online ca fi ind ceva foar-

te util, altora, pe de altă par-

te, li se pare nefolositoare, 

însă asta şi din cauza profe-

sorilor care nu îşi dau sufi -

cient de mult interes.

„Şcoala noastră a încura-

jat încă de la început preda-

rea online, chiar şi pentru ore-

le de instrument individuale 

(cei cu instrumente de acasă, 

acolo unde este posibil. În al 

doilea rând, şcoala a creat o 

platformă pentru clasele V-XII 

în Google Classroom. Din 

punctul meu de vedere mo-

durile de predare folosite de 

către profesori pentru mate-

ria de bac a fost bună, la ge-

ografi e şi română ni se oferă 

fi şe de rezolvat care sunt apoi 

verifi cate”, a zis Miruna An-

dra Mureşan.

„Situaţia decurge bine şi 

sunt impresionată că mulţi 

profesori s-au mobilizat şi 

au încercat să pară cât mai 

rezonabili cu materiile trimi-

se. Mi se pare foarte efi cient 

modul în care profesorii ne 

trimit lecţiile şi mă bucur că 

se abordează esenţialul”, a 

spus Oana Bucur (foto), ele-

vă Liceul Teoretic „Pavel 

Dan” Câmpia Truzii.

„Părerile în legătură cu 

predarea online sunt împăr-

ţite, depinzând de măsura în 

care colectivul profesoral al 

unei clase s-a implicat. Aici 

apar diferenţe semnifi cative. 

În general elevii nu sunt îm-

potriva acestei forme de în-

văţământ, observând chiar u-

nele avantaje sau lucruri in-

edite. Atenţia este îndrepta-

tă în special asupra materii-

lor de bac şi de profi l, acolo 

se pune mai mult problema, 

la celelalte materii dacă pro-

fesorul cere foarte mult, con-

specte sau teme lungi, exis-

tă nemulţumiri clare. Unele 

clase au primit lecţii la ma-

joritatea materiilor, altele la 

puţine dintre ele”, au spus 

Ariana Reţe şi Irina Rusu, 

membre ale consiliului şco-

lar al elevilor de la Liceul Te-

oretic „Avram Iancu”.

„Multora li se pare fără fo-

los, deoarece nu înţeleg su-

fi cient şi când întreabă nu li 

se răspunde. Unii profesori 

ne dau mai mult decât e su-

fi cient, mai mult decât fă-

ceam la şcoală. Metodele de 

predare sunt mult prea com-

plexe, platformele de învăţa-

re online ar trebui optimiza-

te mai bine şi pentru siste-

mele de operare Android şi 

IOS, nu doar pentru calcula-

toare”, a spus un licean.

„Nu mi se pare corect că 

unii profesori nu se implica 

deloc şi alţii prea mult, iar în 

ceea ce priveşte notarea şi 

materia în sine nu mi se pa-

re corect să facem doar reca-

pitulare cum a zis doamna 

ministru, în condiţiile în ca-

re aproape toţi profesorii de 

la clasă predau lecţii noi. În 

majoritatea cazurilor, meto-

da de predare online constă 

în trimiterea de linkuri către 

lecţii şi articole de pe inter-

net, respectiv lecţii scrise de 

profesori din când în când şi 

din punctul meu de vedere 

această metodă nu îşi atinge 

scopul în totalitate. Cred cu 

tărie că cea mai efi cientă me-

todă de predare este cursul 

online prin platforme desti-

nate acestor activităţi”, a zis 

Alexia Maria, elevă la Cole-

giul Naţional „George Bari-

ţiu” din Cluj-Napoca.

„Noi credem, că în situaţia 

acesta trebuie să alegem o me-

todă cât mai efi cientă dar şi ra-

pidă, de aceea credem, că me-

todele folosite în şcoala noas-

tră sunt efi ciente. Faptul că la 

nivelul liceului folosim numai 

două platforme: Edmodo şi Zo-

om, ne uşurează munca şi ne 

ajută să ne concentrăm pe avem 

de făcut. Modul de predare es-

te bun. Primim teorie care es-

te predată de profesor şi apro-

fundăm ceea ce am învăţat prin 

fi şe de lucru”, a explicat Nagy 
Johanna (foto) elevă la Liceul 

Teoretic „Apaczai Csere Janos” 

din Cluj-Napoca.

Ce vor elevii 
de la profesori

Elevii ar vrea ca profesorii 

să fi e mai deschişi, mai co-

municativi şi să explice mai 

mult când vine vorba de ma-

teriile pentru examenele.

„Colegii mei şi-ar dori ca 

profesorii materiilor care se 

dau la bac să vină cu expli-

caţii în plus, de asemenea 

ne-am dori ca toţi profesorii 

să încerce să îmbrăţişeze a-

ceste metode neconvenţiona-

le de predare şi chiar să reu-

şească să ne atragă spre in-

formaţie, acum având mai 

multe opţiuni: videoclipuri, 

fi lme sau jocuri”, au transmis 

Ariana Reţe şi Irina Rusu.

„La noi nu se prea trimit 

explicaţii, nici corecturi de te-

mă pentru a vedea elevii ce 

au greşit, doar vreo 2-3 pro-

fesori o fac. Asta ar fi  una din-

tre schimbările pe care am do-

ri să le facem, pentru că pâ-

nă la urmă, să spunem că 

avem impresia că am înteles 

ceva, dar poate ne înşelăm, 

chiar eu personal am păţit-o 

în diverse situaţii şi când eram 

la şcoală, cu profesorul în fa-

ţă, explicând, darmite aşa doar 

copiind nişte cuvinte vagi fă-

ră înţeles pentru unii. Astfel, 

am dori să se înceapă şi la noi 

orele pe Zoom, ar fi  un mod 

mult mai efi cient şi chiar am 

reuşi să întelegem materia şi 

mai apoi, să ne rezolvăm sin-

guri temele, după un deadli-

ne dat de profesor.”, a spus 

Ioana Gaita de la Colegiul Na-

ţional Mihai Viteazu Turda.

„Proiectele şi fi şele de lu-

cru cerute de profesori ar tre-

bui notate oentru că astfel ni-

meni nu le va face şi cumva 

trebuie pusă în valoare mun-

ca depusă de noi. Trebuie fă-

cute şedinţe pe şcoală cu pro-

fesorii în care să se stabileas-

că un pgoram pentru elevii de 

la fi ecare clasă. Să fi e învăţaţi 

profesorii să folosească plat-

formele disponibile”, a adău-

gat Alexia Maria.

„Ideal ar fi  să nu primim 

teme inutile cum ar fi  la de-

sen, pentru că nu cred că exis-

tă atât de multă motivaţie pen-

tru realizarea unui desen când 

tu eşti speriat şi conştient de 

gravitatea situaţiei. Sunt pro-

fesori care nu ne-am dat nicio 

temă şi s-au trezit acum să ne 

trimită o grămadă de proiecte 

pe care apoi nu le verifi că ni-

meni”, a mărturisit Tudor Co-
jocar (foto) de la Colegiul Na-

ţional Pedagogic „Gheorghe 

Lazăr” din Cluj-Napoca.

„Mi-ar plăcea ca profeso-

rii să fi e mai implicaţi şi mai 

realişti în legătură cu timpul 

pe care îl avem. În această 

perioadă am vorbit cu mai 

mulţi elevi de la şcoala mea 

şi majoritatea sunt demora-

lizaţi şi le e frică de ce se va 

întâmpla. Nu cred că avem 

motivaţia necesară ca să com-

pletăm zeci de exerciţii la 

engleză, dacă oricum nu le 

verifi că nimeni”, a zis Cate-

rina Cherecheş, preşedinte-

le consiului elevilor din ca-

drul Liceul de Arte Vizuale 

„Romulus Ladea”.

Cum ar vrea elevii să fie învățarea online
Tinerii se plâng că primesc de la profesori prea multe teme, chiar și la materii precum desen sau muzică

Şcolile sunt închise de aproape o lună, iar în această perioadă, majoritatea elevilor au participat la ore online
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Facultatea de Teologie 

Ortodoxă, din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca, a organi-

zat luni, 6 aprilie 2020, 

lansarea online a cărții 

„Singurătatea îmblânzită: 

refl ecții citadine despre 

Părinții pustiei”, apărută 

recent la Editura Trinitas 

a Patriarhiei Române, al 

cărei autor este lect. 

univ. dr. Paul Siladi.

Evenimentul a avut loc în-

cepând cu ora 19:00, în sala 

virtuală „Vasile Petrașcu”, găz-

duită de platforma „Zoom me-

etings”, cu participarea online 

a Preasfi nțitului Părinte Bene-

dict Bistrițeanul, Episcopul-vi-

car al Arhiepiscopiei Clujului, 

a numeroși studenți, cadre u-

niversitare și public divers.

Noua apariție editorială a 

fost prezentată de Preasfi nțitul 

lect. univ. dr. Benedict 

Bistrițeanul, pr. conf. univ. dr. 

Cristian Sonea, prodecanul 

facultății, și de pr. lect. univ. 

dr. Liviu Vidican-Manci, di-

rectorul Seminarului Teologic 

Ortodox din municipiu.

„Paul Siladi este un căută-

tor al simplității. Și unde să 

afl i mai bine simplitatea decât 

în cartea Patericului, asupra 

căreia s-a oprit autorul. Lucrul 

acesta spune mult despre ca-

litatea lui, nu doar intelectua-

lă, ci și lăuntrică.”, a spus ie-

rarhul. „Cine ajunge să nu se 

mai teamă de singurătate, nu 

se mai teme de nimic în lu-

mea aceasta. De ce? Pentru că 

singurătatea este experiența 

durerii cea mai profundă, de 

fapt iadul este singurătate. Din 

acest motiv este nevoie de îm-

blânzire. Aici este vorba de o 

metodologie hristică, care 

transformă blestemul în bine-

cuvântare. Blestemul este sin-

gurătate, este iadul. Patericul 

transformă blestemul în bine-

cuvântare, într-un loc al Raiu-

lui, iar autorul insistă asupra 

acestui lucru.”

Manifestarea a fost mode-

rată de pr. prof. univ. dr. Va-

sile Stanciu, decanul Facultății 

de Teologie Ortodoxă din Cluj-

Napoca, care a scris Cuvân-

tul înainte al cărții.

„Lecturând textele propuse 

de Paul Siladi, ne regăsim în 

fi ecare avvă, indiferent că sun-

tem sau nu monahi. Proble-

mele cu care Părinţii deşertu-

lui s-au confruntat sunt și ale 

noastre, slăbiciunile lor sunt 

și slăbiciunile noastre, iar da-

că prin viața ascetică au ajuns 

la un grad de înțelegere înal-

tă a vieții spirituale, experiența 

lor ni se comunică, nu o țin 

pentru ei, pentru că sunt 

conștienți că fi ecare chip al lui 

Dumnezeu poate primi strălu-

cirea dintru început. Autorul 

ține chiar să accentueze fap-

tul că «nu există separație on-

tologică între călugări și mi-

reni, nu există o Evanghelie 

pe care Domnul să le-o fi  trans-

mis călugărilor și alta oame-

nilor de rând. Trupul lui Hris-

tos, Biserica, nu cunoaște ast-

fel de împărțiri». Și dacă așa 

stau lucrurile, atunci volumul 

Singurătatea îmblânzită i se 

adresează omului contempo-

ran, mirean sau călugăr, care 

mai caută înțelepciunea din 

inima pustiei pentru a o altoi 

în cea citadină a secolului 

XXI.”, a spus pr. prof. Vasile 

Stanciu, în Cuvântul înainte.

La fi nal, lect. univ. dr. Pa-

ul Siladi, autorul lucrării, a 

mulțumit tuturor pentru par-

ticipare și pentru interesul ară-

tat față de părinții deșertului.

„E o lectură bună în vremuri 

în care, fără să vrem, ajungem 

să replicăm, la scară mică, ce-

va din felul de a trăi al bătrâ-

nilor din deșertul egiptean: izo-

larea.”, afi rmă autorul. „Bătrâ-

nii asceți erau niște singuratici, 

singuri cu Singurul Dumnezeu, 

departe de oameni, dar uniți în 

rugăciune cu toți. În același 

timp, poveștile Patericului erau 

o frânghie aruncată peste 

generații, dar și un vehicul al 

harului, la fel ca și Evangheli-

ile. Sursă de încurajare, de 

învățătură și, foarte adesea, de 

pace a minții și a inimii, pen-

tru că întâlnirea privilegiată cu 

Părinții deșertului este însoțită 

de rugăciune. 

Cartea lansată vine în con-

tinuarea celei publicate în anul 

2018, Orașul-deșert. Refl ecții 

citadine despre Părinții pusti-

ei, care cuprinde comentarii 

la apoftegmele din colecția al-

fabetică a Patericului egiptean, 

de la avva Antonie, până la 

avva Ilie inclusiv.

„De această dată, îi propu-

nem cititorului refl ecții asupra 

cuvintelor Părinților, de la av-

va Teodor de la Ferme și până 

la avva Nikon. Aceste texte au 

fost publicate în forma lor 

inițială în Ziarul Lumina, în 

perioada mai 2015 – mai 2018.”, 

a mărturisit autorul.

Lansare de carte online: „Singurătatea îmblânzită: 
reflecții citadine despre Părinții pustiei”

Ziua internaţională a rro-

milor este sărbătorită 

anual la data de 8 aprilie, 

cu scopul de a evidenţia 

cultura, limba, originea, 

tradiţiile, dar şi de a sem-

nala problemele cu care 

aceştia se confruntă.

La Congresul mondial al 

rromilor din anul 1971, care a 

avut loc la Londra, s-a hotărât 

ca ziua de 8 aprilie să devină 

Ziua Internațională a Rromi-

lor de pretutindeni. În Româ-

nia, „Sărbătoarea etniei rromi-

lor din România’”, a fost adop-

tată de Parlamentul României 

prin legea nr. 66/2006, publi-

cată în Monitorul Ofi cial, par-

tea I, nr. 276 din 28.03.2006.

Biserica nu a neglijat nici-

odată misiunea în rândul rro-

milor, ci a intensifi cat-o prin 

activități pastorale, social-fi -

lantropice, de ajutorare, edu-

cative, catehetice, ș.a.m.d. Tot-

odată, este preocupată perma-

nent de incluziunea socială şi 

eliminarea discriminării.

Mitropolitul Clujului despre 

rromi: „Sunt frații noștri 

creștini. Vrem să-i vedem că 

prosperă spiritual și material.”

Lăcaşuri de cult  și clerici 
pentru comunităţile de rromi

La inițiativa și cu binecuvân-

tarea Înaltpreasfi nțitului Părin-

te Arhiepiscop și Mitropolit An-

drei, în cadrul Arhiepiscopiei 

Clujului funcționează două pa-

rohii misionare pentru rromi: 

Parohia misionară „Sfântul Mo-

ise Arapul” de la Pata Rât, 

înfi ințată în anul 2015, fi ind păs-

torită de preotul Gelu Petru 

Săvărășan care, până în prezent, 

desfășoară o activitate social-

misionară bogată, în doar cinci 

ani ridicând două biserici pen-

tru cele patru comunități de 

rromi din zonă; și Parohia mi-

sionară de la Turda, înfi ințată 

în ianuarie 2019, păstorită de 

preotul Marin Trandafi r Roz, ab-

solvent al Facultății de Teologie 

Ortodoxă din Cluj-Napoca, în 

prezent singurul preot de etnie 

rromă din Arhiepiscopie.

Proiecte sociale, asistență 
şi servicii religioase

Aceste comunități benefi ci-

ază de o serie de activităţi ca-

tehetice, educative și culturale, 

coordonate cu sprijinul Asoci-

aţiei Ortodoxe Social-Misionar-

Culturale pentru Rromi „Sfân-

tul Moise Arapul” din cadrul 

eparhiei, precum și a ASCOR 

Cluj-Napoca.

Asociația „Sf. Moise Arapul” 

a fost înfi ințată în anul 2013 la 

inițiativa Înaltpreasfi nțitului Pă-

rinte Andrei și desfășoară pro-

iecte pentru sprijinul 

comunităților de rromi de pe 

tot cuprinsul eparhiei,  în spe-

cial în vederea educării și a in-

cluziunii sociale.

De asemenea, Arhiepisco-

pia Clujului prin sectorul mi-

sionar-social, acordă săptă-

mânal ajutoare (pachete cu 

alimente și sprijin fi nanciar) 

comunităţilor de rromi de la 

Pata Rât, Turda și alte localități 

din eparhie, în special în a-

ceastă perioadă de pandemie.

De întreaga acțiune social-fi -

lantropică se ocupă consilierul 

misionar-social al Arhiepiscopi-

ei Clujului, domnul Liciniu Câm-

pean, alături de inspectorul so-

cial Carmen Bârsan și asisten-

tul social Adela Timar, din ca-

drul Sectorului Social-Filantro-

pic și Misionar al eparhiei.

Acţiune fi lantropică 
în vedere prevenirii 
abandonului şcolar 
în rândul copiilor 
de etnie rromă

Comunitatea ortodoxă rro-

mă de la Pata Rât are o biseri-

că de lemn cu hramul „Sfântul 

Moise Arapul”, construită în 

anul 2014 pentru cele aproxi-

mativ 40 de familii din zonă. 

Aici se desfășoară o intensă ac-

tivitate social-misionară. În lu-

na martie a anului 2019 a fost 

sfi nțită și a doua biserică din 

zona, ocrotită de Sfântul Ma-

re Mucenic Gheorghe, care 

deservește comunitatea de 

rromi din zona Dalas, forma-

tă din aproximativ 300 de co-

pii și peste 100 de familii. În 

ambele biserici de la Pata Rât, 

în fi ecare duminică după-amia-

za se organizează programe 

pentru copii, activități educa-

tive, recreative și religioase, co-

ordonate de preotul misionar 

Gelu Petru Săvărășan.

În cadrul comunității se 

desfășoară și programul medical 

„Vreau să afl u”, la care partici-

pă copii și adolescenți. În fi eca-

re sâmbătă, aceștia afl ă informații 

cu privire la sănătatea lor, pro-

bleme de igienă, viață intimă, 

avort și alte provocări cu care se 

confruntă tinerii de azi.

„De dorit ar fi  ca toți copilașii 

să aibă minimul necesar pentru 

a începe școala, în acest con-

text Arhiepiscopia noastră, Fi-

lantropia Ortodoxă, am încercat 

ca și aici, în cartierul acesta spe-

cial, Pata Rât, unde trăiesc mulți 

copilași de etnie rromă, să le 

aducem ghiozdane și stricul ne-

cesar pentru începutul școlii. 

Cred că ar trebui să facem mult 

mai mult pentru acești oameni 

săraci, pentru că mereu ne plân-

gem de faptul că îmbătrânește 

populația țării noastre, că ne 

împuținăm. Atunci când ei din 

punct de vedere numeric sunt 

destul de mulți, ar trebui să 

avem grijă de ei, de educația 

lor, pentru că toate sufl etele sunt 

așa de prețioase înaintea lui 

Dumnezeu, fi e că sunt de etnie 

majoritară românească, fi e de 

etnie rromă sau de o altă etnie.”, 

a spus Înaltpreasfi nția Sa.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A RROMILOR

Arhiepiscopia Clujului 
oferă o atenție aparte 
comunităților rrome

În aceste zile de mare 

încercare avem nevoie 

unii de alții și cu toții lao-

laltă avem nevoie de aju-

torul lui Dumnezeu, dar 

și de fapte concrete care 

să îi ajute pe cei care se 

luptă sau sunt afectați de 

această pandemie de coro-

navirus, care nu a ocolit 

nici țara noastră.

Pentru a veni în sprijinul 

medicilor și a personalului me-

dical din prima linie, care îi în-

grijesc pe frații noștri bolnavi 

de coronavirus, Înaltpreasfi nțitul 

Părinte Mitropolit Andrei, 

Preasfi nțitul Părinte Episcop-

vicar Benedict Bistrițeanul, 

angajații Centrului eparhial, 

protopopii, preoții din protopo-

piatele Cluj II și Cluj I, precum 

și Centrul de Îngrijiri Paliative 

„Sfântul Nectarie” din Cluj-Na-

poca au donat suma de 181.145 

lei Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase din Cluj-Napoca.

Sumele colectate din 

donațiile făcute personal se 

prezintă astfel:

Centrul Eparhial: 

50.000 lei;

Protopopiatul Cluj II: 

45.565 lei;

Protopopiatul Cluj I: 

35.580 lei;

Centrul de Îngrijiri Pa-

liative „Sfântul Nectarie” din 

Cluj-Napoca: 50.000 lei.

La această donație în bani, 

menită să asigure sprijin în 

achiziționarea de materiale sa-

nitare de primă necesitate, se 

adaugă și donarea de către Ar-

hiepiscopie a unui monitor pen-

tru funcțiile vitale Biocare iM 

12E, cu accesorii, în valoare 

aproximativă de 7.000 de lei.

De la începutul acestei 

epidemii în țara noastră, Ar-

hiepiscopia Clujului, prin ce-

le 4 cantine sociale, la care 

se adaugă și Cantina Facultății 

de Teologie Ortodoxă, pre-

cum și prin Societatea Feme-

ilor Ortodoxe din Cluj-Napo-

ca, oferă zilnic hrană și 

asistență la domiciliu pentru 

450 de familii sau persoane 

singure, iar până în prezent 

ajutoarele au fost în valoare 

de 45.000 lei.

Biroul de presă 
al Arhiepiscopiei Clujului

181.145 lei și un aparat de monitorizare, 
donația Arhiepiscopiei Clujului pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj
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Berbec
În această săptămână te gândeşti la 

carieră şi la posibilităţile pe care le ai 

în acest moment pe plan fi nanciar. Ast-

fel, săptămâna se anunţă a fi  una agi-

tată, în care munceşti mai mult decât 

în mod normal pentru a reuşi să îţi 

atingi obiectivele.

Taur
Săptămâna aceasta este despre edu-

caţie. Vrei să acumulezi cât mai multe 

informaţii despre un domeniu care te 

interesează de mult timp, însă căruia 

nu i-ai acordat atenţie în trecut. Încear-

că să îţi acorzi timp pentru a înţelege 

cu adevărat ceea ce citeşti.

Gemeni
Nu reuşeşti să îţi dai seama dacă lu-

crurile la care lucrezi în prezent repre-

zintă ce îţi doreşti de la viaţa profesi-

onală pe viitor. Încearcă să îţi acorzi 

puţin timp pentru a te regăsi şi a-ţi da 

seama cu adevărat ce te face fericit.

Rac
Romantismul te caracterizează, în 

această săptămână. Petreci timp alături 

de partenerul de cuplu şi vă gândiţi la 

toate lucrurile pe care vreţi să le faceţi 

împreună. De asemenea, discuţiile pe 

care le aveţi reuşesc să vă ajute să vă 

cunoaşteţi mai bine.

Leu
Înveţi să vorbeşti deschis despre 

ceea ce simţi, iar acest lucru te aju-
tă să duci relaţia cu partenerul de 
cuplu la un alt nivel. De asemenea, 
reuşeşti să îţi organizezi timpul ast-
fel încât să discuţi cu persoanele im-
portante din viaţa ta despre proble-
mele cu care se confruntă.

Fecioară
Nu reuşeşti să-ţi stăpâneşti emoţii-

le şi, prin urmare, ai tendinţa de a re-
acţiona impulsiv chiar şi atunci când 
vine vorba de lucrurile mărunte cu ca-
re te confrunţi. Încearcă să îţi acorzi 
puţin timp pentru a atinge echilibrul 
interior de care ai nevoie.

Balanţă
Nivelul de muncă va creşte în aceas-

tă săptămână şi, prin urmare, nu prea 
mai ai timp să te ocupi de pasiunile pe 
care le ai. Este important să începi să 
îţi organizezi mai bine timpul. Încear-
că să faci o listă de priorităţi care să te 
ajute să te organizezi.

Scorpion
Petreci timp alături de partenerul de 

cuplu şi vă faceţi o mulţime de planuri 
de călătorie pentru viitor. Situaţia din 
prezent vă ajută să apreciaţi mai mult 
lucrurile pe care în trecut aveaţi ten-
dinţa să le ignoraţi. Discuţiile pe care 
le aveţi te ajută să priveşti viaţa din-
tr-o altă perspectivă.

Săgetător
În sfârşit scapi de stresul fi nanciar 

pe care îl tot ai de ceva timp. Astfel, la 
începutul săptămânii primeşti o veste 
bună pe plan fi nanciar şi reuşeşti să îţi 
îndrepţi atenţia şi către alte aspecte ale 
vieţii. Începi să priveşti lucrurile cu mai 
mult optimism.

Capricorn
Simţi că poţi face orice îţi propui. 

Astfel, în această săptămână te ocupi 
de o serie de proiecte pe care le-ai 
ignorat în trecut, dar care te pot aju-
ta să creşti pe plan profesional. În 
plus, reuşeşti să îi mobilizezi pe ce 
de la locul de muncă în direcţia pe 
care ţi-o doreşti.

Vărsător
Nu reuşeşti să îţi găseşti liniştea de 

care ai nevoie şi, prin urmare, reacţio-
nezi impulsiv de multe ori. Este reco-
mandat să iei o pauză de la toate res-
ponsabilităţile pe care le ai şi să acorzi 
mai multă atenţie pasiunilor care te 
ajută să te relaxezi.

Peşti
În această săptămână te ocupi de 

treburile casnice. Începi să acrozi mai 
multă atenţie responsabilităţilor care 
ţin de locuinţă. Astfel, în ciuda faptu-
lui că săptămâna aceasta este despre 
muncă, reuşeşti să te relaxezi mai mult 
decât ți-ai fi  imaginat.

Horoscop săptămânal, 13 - 19 aprilie
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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

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ Vând apartament în supr. de 
84 mp, 3 camere, 2 băi, 2 bal-
coane, etaj intermediar, str. Plo-
pilor. Finisaje de înaltă calitate, 
curat, întreţinut. Preţ 145.000 
euro. Informaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (4.7)

¤ 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.

¤ 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. Pentru 
alte informaţii și alte detalii su-
naţi la telefon 0740-694047.

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, de-
comandat, parter înalt, balcon, 
fi nisat, mobilat, parcare, zonă 
super amenajată, preţ 53000 
euro. Merită văzut! Informaţii la 
tel. 0723-005123.

¤ 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

De vânzare teren intravilan 
2500 mp în localitatea 

Tureni nr. 111, judeţul Cluj, 
plus construcţie casă de 

locuit 70 mp, compusă din 
2 camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă la 

fântână, zonă foarte 
liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând 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.

¤ 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. (4.7)

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, car-

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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te funciară, curent electric, apă, 
front 90 m la drumul principal. 
Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (18.20)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. 
Tel. 0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoa-
ne pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, 
C.T., mobilată, utilată, mașină 
de spâlat, baloon închis, frigi-
der, cuptor cu microunde. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0745-265436.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

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

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, bloc nou, suprafaţa 60 
mp, utilat, mobilat, centrală 
termică, balcon închis, preţ 350 
euro, doar cu contract. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0749-010592.

¤ P.F. închiriez apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, str. Te-
leorman, decomandat, suprafa-
ţa 53 mp, et. 1/4, balcon mare 
închis cu termopan, geam la ba-
ie, renovat recent, mobilat, uti-
lat, preţ 380 euro. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la te-
lefon 0740-694047.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 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.

¤ 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 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.

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. 
(4.7)

¤ 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.

¤ Reparaţii TV, LED, LCD, CRT, la 
domiciliul clientului. Ingformaţii 
suplimentare la tel. 
0721-639290 sau 
0264-555842. (4.11)

¤ 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 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.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

 
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.

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 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 fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. In-
formaţii la telefon 

0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

DIVERSE

¤ Vând 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. (9.11)

¤ 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.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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 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.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

MUNICIPIUL GHERLA în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 
PENTRU MUNICIPIUL GHERLA, jud. Cluj. Prima versiune a 
P.M.U.D. poate fi  consultată la sediul MUNICIPIUL GHERLA, 
din municipiul 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.

ANUNŢ AVIZ DE NEDIU

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

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

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

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

GIUREA CONSTANTIN şi soţia GIUREA VERONICA, 
RAFAI IULIANA-ALEXANDRA anunță inițierea planului 
urbanistic zonal cu titlul „ELABORARE DOCUMENTAŢIE PUZ 
PENTRU INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, PARCELARE 
TEREN ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A OBIECTIVULUI CASE 
UNIFAMILIALE, ACCESE, ÎMPREJMUIRI, BRANŞAMENTE ŞI 
RACORDURI LA REŢELELE DE UTILITĂŢI URBANE „, cu 
amplasamentul în Com. Baciu, sat Suceagu, str. Poiana 
Cerbului, f.n., C.F. 61162, 61163, 61164, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judeţean 
Cluj, direcţia urbanism.

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. PROIECT IMO UNU S.R.L., în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declansarii etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii 
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: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9:00 - 14:00.
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Baia Mare revine 
în elita handbalului 
românesc
CS Minaur Baia Mare are pla-
nuri îndrăzneţe pentru sezo-
nul viitor și se gândește chiar 
la titlu. Pentru a se putea 
lupta cu CSM București și 
SCM Râmnicu Vâcea, echipa 
maramureșeană a abordat 
deja mai multe piste indrăz-
neţe pe piaţa transferurilor.
După ce le-a convins pe 
Nathalie Hagman și Filippa 
Idehn de seriozitatea proiectu-
lui, ofi cialii băimăreni au mai 
ajuns la un acord cu o handba-
listă de top. Este vorba de 
Mikaela Massing. Handbalista 
are 26 de ani și se va despărţi 
în această vară de gruparea 
germană Thuringer.
Massing joacă din 2018 și în 
naţionala Suediei și este con-
siderată una dintre cele mai 
valoroase jucătoare pe pozi-
ţia de inter stânga din nordul 
Europei. Potrivit surselor 
Ziarul de Sport, cele trei 
handbaliste suedeze vor sem-
na cu Baia Mare odată ce 
pandemia de coronavirus va 
lua sfârșit.

Bilbao şi Roma 
nu mai vor 
să organizeze 
EURO 2021

Capitala Italiei, Roma, și 
orașul spaniol Bilbao iau în 
calcul posibilitatea de a se 
retrage de pe lista cu cele 12 
orașe gazdă ale turneului fi-
nal al Campionatului 
European de fotbal, pe care 
figurează și Bucureștiul, du-
pă ce competiţia a fost amâ-
nată cu un an din cauza pan-
demiei de coronavirus, infor-
mează presa britanică.
Italia și Spania sunt acum reti-
cente la ideea de a mai găz-
dui meciuri în vara viitoare, la 
Roma și Bilbao. Puternic afec-
tate de epidemia de Covid-19, 
cele două ţări și federaţiile lor 
naţionale de fotbal, pe tem că 
actuala criză sanitară se va 
prelungiri și intenţionează să 
își negocieze retragerea cu 
responsabilii UEFA.

Se taie salariile 
şi la case mari
Real Madrid a ajuns la un 
acord cu jucătorii săi pentru re-
ducerea salariilor cu 10-20 la 
sută pentru restul sezonului, a 
anunţat gruparea spaniolă.
„Jucătorii și membrii staff-ului 
primelor echipe de fotbal și 
baschet ale clubului Real 
Madrid, reprezentate de căpi-
tanii lor, și principalii conducă-
tori ai diferitelor sectoare ale 
clubului au ajuns la un acord 
pentru reducerea voluntară a 
salariului lor în acest an, între 
10% și 20%, în funcţie de cir-
cumstanţele care pot aduce 
oprirea defi nitivă a sezonului 
2019-2020”, a precizat clubul.

Pe scurt

Liga Profesionistă 

de Fotbal (LPF) 

a anunţat, joi, 

pe site-ul său ofi cial, 

că va organiza o compe-

tiţie de fotbal virtual 

FIFA 20 cu jucători 

aleşi de cele 14 cluburi 

din Liga I în perioada 

16 aprilie – 6 mai.

„LPF va organiza, în pe-

rioada 16 aprilie – 6 mai, o 

competiţie de FIFA20, cel 

mai popular simulator de 

fotbal din lume, în care vor 

participa gameri profesio-

nişti aleşi de cele 14 clu-

buri din Liga I. Aşadar, de 

joi şi până duminică, în pe-

rioada menţionată, vom pro-

grama câte o etapă de fot-

bal virtual pe zi. După con-

sultarea cu partenerul me-

dia al LPF, vă putem infor-

ma că avem acceptul aces-

tuia de a prezenta meciuri-

le respective şi la televizi-

unile partenere. După fina-

lizarea acestei competiţii, 

LPF va organiza un player 

challenge, un campionat în 

care fiecare club să fie re-

prezentat în joc de câte un 

fotbalist profesionist”, se 

arată pe site-ul citat.

LPF menţionează că sco-

pul acestui proiect este ace-

la de a rămâne aproape de 

iubitorii fotbalului românesc 

în această perioadă difi cilă, 

dar şi de a sprijini partene-

rii fotbalului profesionist şi, 

implicit, cluburile Ligii I. Ast-

fel, fotbalul virtual întinde 

o mână de ajutor fotbalului 

real, într-un timp în care so-

lidaritatea e mai importantă 

ca niciodată. Competiţia va 

oferi posibilitatea fi ecărui 

club de a folosi propria in-

frastructură de ticketing pen-

tru a strânge bani în spriji-

nul comunităţii locale, spi-

talelor, celor atât de greu în-

cercaţi în aceste zile.

Fotbalul se mută în lumea virtulă 
în vremea coronavirusului

Pandemia de coronavirus 

a trimis fotbalul 

în pauză. În Belgia, 

ofi cialii au propus înche-

ierea campionatului 

şi de decernarea titlului 

de campioană celor 

de la FC Brugges.

În acest context, antreno-

rul Ladislau Boloni a decla-

rat, într-un interviu pentru 

presa maghiară, că nu in-

tenţionează să mai rămână 

la Antwerp.

„Nu intenţionez să merg 

mai departe. Am ajuns la un 

nivel la care următoarea eta-

pă ar fi câştigarea titlului şi 

acest lucru necesită o filo-

sofie diferită. Nu cred că 

mai putem progresa. Mi-ar 

plăcea să rămân activ în fot-

bal. Sunt suficient de naiv 

ca să gândesc că încă pot 

transmite energia şi motiva-

ţia mea”, a spus Ladislau 

Boloni pentru M4.

Declaraţia sa a avut par-

te de o reacţie a secretaru-

lui general al clubului An-

twerp, Sven Jaecques. Aces-

ta a spus pentru Het 

Nieuwsblad că tehnicianul 

s-a pronunţat prea curând.

„Am aflat ce a zis Boloni, 

dar este evident prematur. 

Este adevărat că este pe fi-

nal de contract, însă viito-

rul său încă nu a fost dis-

cutat. Din simplul motiv că 

încă nu am vorbit între noi. 

De la oprirea competiţiei, 

priorităţile au devenit alte-

le. Intenţia era să ne aşe-

zăm la masă după finala Cu-

pei şi după play-off, dar din 

motive evidente acest lucru 

încă nu s-a întâmplat. Ori-

cum, pentru noi toate opţi-

unile rămân deschise”, a ex-

plicat Jaecques.

Boloni pregăteşte echipa 

belgiană Antwerp din iunie 

2017. Jurnaliştii belgieni sus-

ţin că dacă Ladislau Boloni 

va pleca, în locul său va ve-

ni Marc Wilmots, fostul se-

lecţioner al Belgiei.

În vârstă de 67 de ani, Bo-

loni a dus-o pe Royal Antwerp 

FC pe locul al patrulea, dar şi 

în fi nala Cupei Belgiei.

Boloni şi-a anunţat 
plecarea de la Antwerp

Fundaşul portughez

 este unul dintre cei mai 

buni din România în fl an-

cul stâng al defensivei 

şi a devenit o opţiune 

şi pentru echipa naţională 

antrenată de Mirel Rădoi. 

Camora a făcut aproape 

toate demersurile necesa-

re pentru obţinerea cetă-

ţeniei române şi ar putea 

apărea în tricoul naţiona-

lei la următorul meci.

„Nu depinde de mine. 

Trebuie să mă duc să de-

pun jurământul pentru ce-

tăţenia română. Nu decid 

eu dacă ajung la naţională. 

Ar fi fost o mândrie să joc 

pentru România, dar nu e 

un stres dacă nu voi ajun-

ge acolo. Deocamdată sunt 

alte probleme în ţară, tre-

buie să depăşim pandemia”, 

a spus Camora.

Fotbalistul celor de la 

CFR Cluj a ajuns la 33 de 

ani, dar cu toate astea nu 

se gândeşte la o retragere 

în acest moment.

„Mai am doi ani de contract 

cu CFR Cluj, sper să nu mai 

am parte de accidentări. Când 

nu o să mai pot juca, mă voi 

retrage. Nu vreau să mă fac de 

ruşine. Dan Petrescu e cel mai 

profesionist antrenor pe care 

l-am avut. E obsedat de fotbal 

şi când doarme se gândeşte 

tot la fotbal”, a declarat Ca-

mora la ProSport Live.

Camora râmâne la Cluj 
şi după retragere

„La începutul lui februa-

rie, am trimis actele la Mi-

nisterul Tineretului şi Spor-

tului. Am trimis documen-

tele, nu mai depinde de mi-

ne acum. Mi-au spus că va 

dura între 3 şi 6 luni. Ori-

cum, eu voi locui aici după 

ce voi termina fotbalul. Da-

că aş merge la naţională, 

m-aş bucura. Această ţară 

minunată mi-a dat totul, 

mi-ar plăcea să port tricoul 

naţionalei şi să mergem la 

EUR”, a spus ibericul.

Născut în Samora Correia, 

în Portugalia, Mario Camora 

joacă la CFR Cluj din anul 

2011. Fundaşul stânga nu a 

apucat să joace în nicio selec-

ţionată de tineret a Portugali-

ei, ţara sa natală. În carieră, 

fundaşul a mai evoluat la Val-

devez, Beira Mar sau Naval.

În cei 9 ani de când evo-

luează pentru CFR Cluj, Ma-

rio Camora a reuşit să câş-

tige trei titluri, a evoluat în 

Liga Campionilor şi a fost 

pe teren la victoria istorică 

a ardelenilor din 2012 pe te-

renul lui Manchester Uni-

ted, scor 1-0.

Camora, al doilea 
fotbalist naturalizat

Fostul selecţioner, Cosmin 

Contra, i-a folosit pe Alin Toş-

ca şi Nicuşor Bancu pe pos-

tul de fundaş stânga. Camo-

ra poate deveni primul portu-

ghez care va evolua în echi-

pa naţionaşă a României.

Singurul jucător natura-

lizat din istoria naţionalei 

României a fost Maximilian 

Nicu. Pe 20 martie 2009 a 

depus jurământul pentru a 

deveni cetăţean român, iar 

pe 1 aprilie în acelaşi an a 

debutat în naţională împo-

triva Austriei.

Max Nicu nu a avut o ca-

rieră longevivă în naţionala 

României, bifând doar trei se-

lecţii în echipa condusă vre-

mea respectivă de Victor Pi-

ţurcă: cu Austria, Ungaria şi 

împotriva Franţei.

Camora aşteptă debutul în naţionala 
României: „Ar fi o mândrie”
Mario Camora a obţinut toate actele necesare pentru debutul în naţionala României 
şi ar fi putut bifa primul meci împotriva Islandei, în barajul pentru Euro 2020

Mario Camora, fotbalistul celor de la CFR Cluj, este tot mai aproape de debutul în echipa naţională a României
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